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lngiliz.SovyetAnlaşması için 
Fransa Yeni Bir Proje Verdi 

ingiliz, Rus, Fransız Müşfer I« 
Mukavelesi imzalanacak 

Mütekabiliyet Esası Kabul Edilecek 
ı Sovyetler Garantilere Girecekler 
} ~ ı Londra, 17 (Hususi) -Tecavüze karşı bir sulh cephesi ı~~~~~~~~~~~-ıı 

teşkili için Sov~et Rusya ile müzakerelerin devam ettiği temin 
olunmaktadır. Ingiltere kabinesinin bugünkü toplantısında 
Rus tekliflerine cevaben bi-r nota hazırlandığı, hatta bu ceva
bın Rusyaya gönderildiği zannedilmekteydi. 

Fakat en son haberlere göre İngiltere hükumeti meseleyi, 
nota ınübadelesile hrllktmekten vazgeçmiş . v~ onun için son 1 

Rus notasına cevap vermemiye karar vermıştır. Bundan son- j 
ra müzakereler re~c>n yapılacaktır. 1 

Yeni bir projeyi lngiliz hükı1- lki tarafın mümessilleri görüşe-ı- -
metine bildirecek olan Fransız cek ve bir neticeye vnrrıcaklardır. ı 

Hariciye Nazırı Bonnet Bu hattı hareketin daha siıratli in-
- kişaflara saik olacağı söylenmekte-

----------- / dir. Diğer taraftan ı"lusyanın istediği 
Akdenizde mütekabiliyetin de ıembinde hiç

bir mahzur görülmedıği anlaşılıyor. 
Londrada beslenen kanaate göre, ıki 
tarafın tekliflerini telif etmek müm

Yepyeni Bir Mesele 

ve Pamuk Nutuk kündür. 
Notaların teatisi bu teklifleri teHf 

işini bir hayli uzatacağı için, doğru
dan doğruya yapılacaK müzakerele-
r n lK1 tar<u. 1cı•u.aı.ıa ~ .~ ~ " ... a~1 uH 
anlaşmayı çabuklaştıracagına hük
mol unmaktadır. 

Danzig Meselesi için 

Almanya ve Polonya 

Askeri Sevkiyatl 

A lman hududunu muazzam telemetre/erle daima kontrol 
eden Fransız topçu rasıtları 

ı 

Yazan: :Aka Gündüz 
.,.;A _ kdeniz üzerinde ve icabe
M decek meseleler üzerinde 
kurulan Tüı·k - İngiliz ittifakı 
kati şeklini almıştır. "Gerçek 
sulh" idealinin fiili bir eseri 
olan bu ittifaktan memnun 
olanlar yalnız bizim kuvvetli 
demokra~; dünyamız • değil, to
taliterler dahi ayni derecede 
ınemnun olmuşlardır. Bu mem
nunluğu kendilerinde de sara
hatle görüyoruz. Bilhassa İ tal 
Yan Başvekilinin Torinoda söy
ledği son "Pamuk nutk" buna 
en büyük delildir. 

Fransa hükumetinin projesi 
Lord Halifaks Cenevreyc Jidecck 

ve cumartesi günü Paric;e uğrıyar:ık 
Daladier va Bonnet ile gi:dişecektir. 

Paristen haber verildiğine göre han
sa hükumeti, lngiltere ile Rusya tek
lifleri arasında mutavvs:nt bir hı:ıl 1 
Çaresi bulmustur. Lord Halifaks, !\1. 

~ ' Daladier ve M. Bonn~t i'c bu muta- 1 

vassıt hattı hareket üzerinde görüşe
cektir. 

Paris, l7 (A. A.) Hariciye n:."zm 
Bonnet, bugün öğleden sonra B. Cor 

B. Hitler ve Musso ini 
lstihkimları Geziyorlar 

Danzige yapılacak hücuma 

Şair Necip Fazılın Yıllarda nberi üzerinde çalıştığı en 
bq eseri olan 

SEN F O N 1 
Şiirini yarın çıkacak olan 

Y E N 1 M E C M U A ' da 
muUaka okuyunuz. Necip Fazıl, Bütün iddialarını ve San'at 
telakkilerini 8 E N F O N 1 Şiirinde Mezcetmiştir. 

Konseyde ilk nutku •Öyliyen Galenko , Romanyanın 
Londra Ser/ irile beraber 

BALKAN ANTANTI TOPLANDI 

Antantın. Sulhe Destek 
Olduğu Tebarüz Etti 

ltalyanlar da Balkan Antatına Girmek için 

Türkiyeye Vaatlerde Bulunmuşlar 
Bükreş 17 (A. A.) - Balkan :Antantının ekonomik kon

seyinin toplantısına bu sabah · başlanmıştır. Hariciye Nazın 
Gafenko açılış celsesinde soy !ediği bir nutukta ezcümle de
miştir ki: 

"- Dört Balkan devletinin bir -r-----~----~~~------,
liğine gittikçe daha sarih bir mahi -1 f"" 
yet vermek hususunda izhar edilen 
azim ve arzu malumdur. Son hadise
ler, bu azim ve karan daha ziyade 
takviye etmiş bulunmaktadır. Vazi
femiz, bu siyası antanta organik bir
liğini vermektir. 

Bugünkü imtihanlar "Balkanlar" 
kelimesine yeni bir siyasi mana ver
miş ve bu kelimeye sulhün idamesi 
için mütesanit ve devamlı bir ga7 -
ret mefhumunu ilave eylemiştir. 

Ekonomik konseyin vazifesi de 
bu Sıntanta ekonomik manasını ver
mektir." 

"Aramızda arzu ettiğimiz gibi, 

Gazetemize beyanat veren 
kıymetli General 

Cemil Taner 

Yumuşaklığı, elastikliği, adaletli 
IUlh arayıcılığı bakımından pamuk 
llutuk adını verdiğimiz o beyanat, 
bugüne kadar söylenen nutukların 
en realistidir; bazı disiplinsiz, medi
Yokr Italyan gazetelennin. aykırı 

bin ile görüşmüş ve sanıldığına göre 
B. Corbini, Moskova ile yapılmakta 
olan müzakerelerle aliikadar yeni 
teklifleri İngiliz hükumetine bildir-

Paris, 17 (Hususi) - Bir taraftan 
Her Hitler, diğer taraftan Sinyor 
Mussolini huduttaki tahkimatı tefti
şe devam ediyorlar. Dün Hitler, Sar
re ve Platinatdaki Siegiried hattı is
tihkamlarını teftişe devam etmiştir. 

Bulgar milletinin bir mümessilinin 
bulunmayıŞlndan dolayı müteessiriz. 
Maamafih, mukadderatı komşulan -
nın mukadderatına bağlı bulunan Bul 
garistanı, Antat mesaisine iştirak et
mekle ne şerefinden , ne istikbalin -
den ne de menfaatlerinden hiç bir 

harp askeri sevkiyat şey kaybetmiyeceğine ikna eylemek
General Cemilin 
Verdiği Beyanat 

llıütaleaları tabii müstesna. 

Fakat bu gibi anlaşmnlar ve karşı
lıklı veya tek taraflı garantiler, bir 
gün gelip mahiyetlerini \"e şekillerini 
değiştirecekler mi? Italyan Başvekili 
IOn nutkunda buna cevup veriyor, de
tişecek diyor. 

Bu iddia bir endişenin mahsulü

meye memur etmiştir. 
(S,,nıı Sa. 10 Sü. 4J 

Dünkü Meclis 
Müzakereleri 
• 

d h 

~e bu endişe, (Milli İtalya) bukr- Hararetli Münakaşa la ra 
ll'lından çok yerindedir, ço1< haklıdır. ' d 

Makam Otomobilleri i ş i 

Çünkü ... Bugünkü Akdeniz c!evlc- Sebep Ol U 

ti ltalyanın yerine, Almanyanın geç- Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)-
Jnesi yüzde yüzlü bir ihtimaldi!". Ret- B. M. M. bugün Şemsettin Günalta
ta apaçık bir emrivaki namzetidir. yın reisliğinde toplanmış, askeri mt?
~una bir çok tarihi ve aktüel de- murlar hakkında 1455 sqyılı k:mu
lıller gösteriliyor. Eski Habsburgla.- nun üçüncü maddesine ek kanun Hi
:t'ı.n. "~denl imparato~ıu:< hudutları'' 0yihasının geri verilmesine dair Bıış
şu ıdı: Belgrat • Selanık - Preveze - vekalet tezkeresi okunınu~ Sıvasın 
lzo M"lA c R ·· 1 :ı• 

nzo - ı ano - enova. eJım er, Ulaş nahiyesinden Kostar o"'lu Oha-
.hanedanlar, devletler değişir ama ncs diğer adı Celal Karalıul~t vı:ı Is-
~U~ id~~l~.er .değişm~z. _Avust.~ry~, tepan oğlu Hamparson ifo Zonguld:ı

gun butun ıdeallerı ve ~cleoloJılerı- ğm Gaca köyünden Mustafa reis o-
le topyekün Almanya olmuştur. ğullarmdan Yusuf oğlu Mehmet Al-

liohenzolern - Habsbıırg ,; oktur, kanın ölüm cezalarının tasaikine da
!~~t "id~al imparatorluk hudutla~" ir mazbataları kabul edılıuiştir. 
ikrı yerınde duruyor. Az çok bır Sıhhat ve İçtimai .VIunvenet Ve-

farkla, mesela Belgrat - Seliinik - kalefi teşkilnt ve memurini bakkın
Preveze çıkarılmış; yedne Triyestc - daki 3017 sayılı kanuna ek kanun 
lzonzo - Milano - Ccnova bırakılmış layihası ikinci müzakeresi yapılarak 
Şekilde. k ndan sor.n abide-

ltalya bunu ynkından - hissetme _. ' eni hayra: inş:ı-
tc ~değil - görmektedir. Ve bunfı lcrinde yapıla-
~indir ki mihver dostluğuna can akıf paralar i-

( Sonu; Sa: ıa; Sü: Sü: 6 da) 

General Brauchitsch tarafından 

davet edilmiş olan nazi şefleri ise 
Wuerzbach vadisindeki istihkamları 
ziyaret etmektedirler. 

Belçikaya doğru motörlii 
kıtalar •evkediliyor 

ten ümidimizi kesmiş değiliz. 
Var ova, 17 (A.A.) - Polonya Akit devletlerden her birinin di-

makamları. .Da~zig'e ynpılac~k ğer A\-TUpa devletleri ile inkişaf et
":'uhtcınel _anı ?ücumlnra kar 1 ıh- tirmeğe gayret ettiği münasebetleri 
tı_yat tcdbırlerı almışlardır ... Grly- teşviş etmek istemeyen Balkan An -
nıadan Pomeranyayn \'e mutekı.- tantı. ne ekonomik bakımdan ne de 
hilen Polonya askerlerini ta~ıyan politik bakımdan kimsenin aleyhine 
zırhlı trenler mütemadiyen Dan- müteveccih değildir. 
zig arazisinden geçmekte ve burn· 

1 

Balkan Antantının kuvxeti, yal . 

(Sonu: Sa. 10, sü. 4) - (Sonu Stı. 10 Sü.. 2) 

Son Hadiserer Hakkında 

Tahkikat Y apıllyor 

B~~kada çıkan ''Le Soi~, gaz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. Ankara 17 {Tan Muhabirinden)
Son günlerde futbol müsabakaların
da vaki hadiselerden dolayı Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü General 
Cemil Tanerle görüştüm. Neler dü~ 
şündüğünü ve ne gibi çarelere te -
vcssül edeceğini sordum. Bana şun
ları söyledi: 

tesi Verviers'den aldığı bir telgrafa ı t b ı ı ı 
istinaden aralarında motörlü kttaa- s an u un marı ş erı 
tın da bulunduğu kuvvetli Alman 

müfrezelerinin dün Achen ile Mont- lçı·n Kararlar Alındı juif arasında harekatta bulunduğu 
ve yeni ikmal edilen istihkam1ara 
yerleştiğini yazmıştır. • 

İyi malllmat alan mahafilde kati
yen temin edildiğine göre, g~rp hu
dutlarında gayri tabii hiçbir hare
ket olmamıştır. İstihkamlar ancak 
miitehassıslar tarafından işgal edil
miştir. Bundan hususi bir netice ÇJ
karmağa mahal yoktur . 

Muuolini de i•tihkcimları 
tef ti, ediyor 

Mussolini ise, Turino civarında ve 
vilayetin muhtelif me .. kezlerinde 
birçok teftişler yapmış ve halk ta
rafından tezahüratla karşılanmıştır. 

Mussolini, Bardouccheaya kadar 
giderek huduttaki kıtaat ile temas 
etmiş ve müdafaa tertibatını göz.rlen 
geçirmiştir. Teftiş bütün gün devam 
etmi::tir. 

Mussolini, teftişlerine Piemonte
nin diğer taraflannda da devam ede
cektir. 

lıtanbul İflerini dünkü nutkile de anlat~ 
Valimiz Lutli Kırdar (Y azrsı onuncu Myf amızda): 

"- Son günlerde vaki olan hadi-
selerden hepimiz müteessiriz Mek -
tep cepeslnden olan hadiseyi Maarif 
Vekaleti ciddiyetle takip etmektedir. 
Beşiktaş - Vefa maçında vaki olan 
hadise hakkında henüz mufassal ma
lumat almadım. Fakat gazetelerde 
okuduğuma göre halk ile hakem a
rasında hasıl olan inzibati bir hadi
sedir. Bunun için bizzat İstanbul va
lisi takibat yapmaktadır. Ben esas 

• 1 (Sonu Sa: 10, Sü : 3) 

i .. _.. ............. ·-·····························-
1 Kıdem Zammı Alan 

1 
Muallimlerin Listesi 

Bu sene birer derf!cc k!~cm 

1 
zammı alan ilk tedrisat mual· 

I.

• linılerine oit liste, diin .MaorH ı 
müdürlüğünden alakudar mek
teplere zönderilmiştir. l.isted< 

i bulunan· 816 muallimin binıleri 
ı dördüncü sayfamızdadır. 

.. ..._... ·····--- ·········--
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Yazan: M. Turhan TAN RESiMLERi: GENÇLiK BAYRAMI PROVAl.ARI 

B ~n ata binmeyi, cirit atmayı, 

tomak sallamayı, güreı tut
mayı ve biraz da yüzmeyi her 
hangi bir vUcut için gerekil olan 1 
spor ihtiyacını kaI'§ılamıya kifi 
görürüm. Elle veya ayakla ya -
pılan top oyunlannın, meseli ııt 

sporundan elde edilecek sıhhi fayda· 
lann yüzde onunu temin edemlyece- 1 

fine eminim, Fakat bu zehabım, ya· 
but kanaatim asri spor şekillerinden 
mak kalmaklığımızı tem~nni mana • 
sını ifade etmez. Yalnız phsi bir dii· 
§ilncedir, daha doğrusu mll11 sporla
nmmn unutulmasından doğan bir iç 
tahassürü dür. 

Ancak şu var ki sporculann sık 

sık kavga etmeJerlnJ, hele seylrclle -
rin ateşe körükle gitmekte tehalük 
göstererek bu kavgalara kanşmalan
m ne eski, ne de yeni spor terbiyesi· 
ne uygun göriirüm Ben büyük A\Tll· 
pa şehirlerinde de maçlar seyrettim. 
Hele ingilizlcr payitahtında 1skoç -
]arla Londralılarm bir maçını gör • 
düm, hayret \•e gıpta içinde kaldım .. 
Orada yüz bin elden kopan alkış, an· 
cak kuvvetli bir tcbessiim hissi uyan· 
dınyor! .• Halbuki bizde seyircinin te
~Umil bir küfür cümlesi şeklinde 
sırıtıyor. 

Yarın yapılacak olan 19 nı:ıyıs gençlik ve spor b:ıyramımn son provMt diln Fener bahçe ~tadyumund:ı yapılmıştır. Provalarda, bayrama i~tlrak edecek olan biltiln mekte;;>lilerle genç· 
lik teşekkülleri bulunmıışlnr ve mu va(fakıyctli hareketler yapmışlardır. 

Deniz ve Liman 
Müdürlükleri 

lngiliz Firmaları 
Mal Almıya Baıladı 

Adalara 15 Haziranda Yen! .. vapurlarda 

S V .1 b•J . k TaddatYapdacak 
Yeni Teşkilat Hazirandan 

Evvel lıe Baıhyacak 

İngiltere için yeni yapılmış muka
velelere göre tiftik satışlnn devnm 
ediyor. DUn, Knrahisar mallnrından 
on yedi bin kiloluk bir parti 112,5, 
derili Çorum malı 4 bin kilo 100 ku
ruştan, Eskişehir malı iki bin beş 

ytlz kiloluk bir parti 112 kuruştan 

satılmıştır. Yine İngiltere için Tral<
yadan ve şark mıntakasından kuzu 
derisi toplatıbnaktadır. 

U erJ e J ece Slparlıl Alan Şirliet 
Fiyat Farkı istiyor. Evvelce de bir mUnasebet düşü

rüp söylemiııtim: Spor sahalarında 

döğüşmek ve söğüşmek, spor klüple
ri arasında sanki başka miJl~tlerc 

mensup teşekkilllermiş gibi düşman· 
ca davranmak adeti Bizanslılardan 
kalmadır. Beşinci asnn ortalarını ld· 
rak ettikten sonra lfıtinliği andıran 

maddi ve manevi bütUn renklerden, 
izlerden sıyrılarak, hatta resmi mu· 
haberelerde kullanılan latin dilini 
bırakarak Yunani hir sima, Yunani 
bir hüviyet almış olan Bizans şehrin
de bu istihaleyle muvazi bir de par
tizanlık bid'ati yUz göstermişti. Bil· 
tun İstanbul halin birbirine rakip 
ikl spor teşekkülilnlin gayretini gü -
dilyor ve bu teşekkiillorin bayrai'Jnı 
taşıyordu. 

BayrakJann biri ycşfJ, biri mavi 
oJduğµ için halk da "mavif&r", "ye • 
ılller" namı altında iki bilyük fırka
ya ayrılmıştı. GClya spor teşekkUJU o
len bu fırkalar birbirlerini kıskan • 
mak, blrblrlnl bahrmıya çalışmak yii 
zilnden yavaş yavaş miUi tesanüdii 
baltalayacak vaziyete dUşmilşler ve 
Bizansın lzmihlalini hazırlayan imil· 
ler arasına girmişlerdir. Şehirde her 
şey - otelden ahıra, bahçeden hama· 
ma kadar • ya yeşil, ya maviydi. Hii· 
kumet bu renklerden biri lehine va· 
ziyet alırsa öbiir bayrağa mensup o· 
lanlar mutlaka isyan çıkarırlar \ 'C 

hükfimeti devirmeğc çalışırlardı. Bii
yük Jüstinyenden sonra sık sık yiiz 
giSsteren ayaklanmalarda, birbirtni 
takip eden taht \'e hanedan değişik· 
liklerinde, Bizansın tarihi yangınla· 
rında ve hulasa o şehrin biitiin fela
ketlerinde yeşillerle ma\ilerin mern
Jiyet hissesi vardır. 

Hele Bizans tarihinin kaycfettF;.f 

ihtilallerin en büyüğü olan (Nika) 

hailesinde yeşillerle maviler bütlin 

kuvvetlerini seferber ettikleri için 

bütiln şehir halkı boğaz boğaza gel -

miş oluyordu. Bir evde baba yeştıle

re mensupsa oğlu mavilere meclup 

olduğu için ihtilal ateıi sokaklara 
münhasır kalmadı, evlerin yatak o· 
dalarına kadar girdi ve babalar e\'• 
lat, avlatlar da baba katili oldu. 

Devlet Denizyollan •1mum ::nüdür
lüğü ile Liman işletmesi teşkiiatının 
kadroları Ankarada . ikmal <:dilmek 
üzeredir. 

Devlet Denizyollan umum müdür-
lüğüne getirilen Ibrn.hlm Baybura, Haber aldığımı7.a göre plyasamız-
Ankarada kadroların tanzımi işlr.rile da mühim bir İngiliz firması İngllte-
uğraşmaktadır. Umum müdür mua- reden gelen yeni siparişleri karşıla

mak için Anadolu tilccarlanndan 
vinliğine Denizbank Izmir şubesi mli- muhtelif mallar için fJat ıstemlıilr. 
dürü Haşmet tayin edilm;ştir. İhracat mevsiminin sona erdl~l bu-

Hazirandan evvel faaliyete geçecek günlerde İngntereden gelen taleple-
olan bu iki yeni teşekkül dolayısile rln artması plyuamuda yeni fhra-
müclürler ve muavinler ile şube 'mii- cat mevsimi için şimdiden baAlan

rnak ve fazla miktarda mal angaje 
dürleri bir kaç güne kadar Istanbu- etmek için dUsOnOlen bir tedbir te-
la gelmiş olacaklardır. lAkkl edilmektedir. İngiltereye mlk-

Liman işleri umumi müdürlüğüne set lhracab da devam etmektedir. 
Denizbank müdürlerinden P.auf~ Man '"'l •ı.t t h ti• 

inl·~-- d .....-A-'t s ,,.,. n man IR ua eye yas, muav ı_..., e .-uuuı araco6 • 

lu tayin edilml lerdir. ~ ı~~ .. --. --~'" •~ 
. . . . karaya gf tmfş olan Alman ihracat 

Lıman ışletmesı aynı zamanda tah- bilrolan sabık reisi Foietln relsll-
mil ve tahliye işlerile de meşgul o- ğlndekl ticaret heyeti sehrlmlze dön-
lacaktır. müştOr. Foget Almanya hesabına pl-

Denizbank müfettişlerinden Fikri yaııalarımızdan alınacak mallann te-
Altayın, tzmir liman işled müdürlü- darlkl için eehrlmlz tilccarlanndan 

ve Almanya ile lı yapan birkaç lh-
ğüne tayin olunacağı söylenmektedir. rncatçıyı davet ederek kendllerile g5-

Gençlik Bayramı Programı 
Gençlik bayramı yarın saat onda 

kutlanacaktır. Merasime Vah ve Be-
lediye Reisi riyaset edecek ve me
rasim Fenerbahçe stadındn yapılecak 
tır. Merasime iştirak edecek ohm 
lise, orta mektep, muallim mekteple
ri ve sanat mektepleri tnlebelerile 
sporcular muayyen saatte yerlerini 
aldıktan sonra, vali ve Istanbul ku
mandanı tarafından teftiş edilecek
lerdir. Bu teftişi mütea!n1>, merasime 

iştirak eden bütün gem:ler mızıka i

le birlikte !stiklfıl marşını söyli~e

cekler ve bu esnada bayraklar çeki

lecektir. Bundan sonra merasim reisi 
ve talebe ile sporcular namına birer 
kişi nutuk söyliyecek, nutuklardan 
sonra da jimnastik hareketlerine baş 

lanacaktır. 

Talebe tarafından yapılan spor ha
reketlerinden sonra sporcular ve 
Beden Terbiyesi Direktörlüğü ile 
halkevleri tarafından hazırlanan pro
gramlara göre spor gösterilen yapı
lacaktır. 

S U A L 

it 

r0$milstür. Alman heyeti temaııları

nı bitirir bitirmez Bcrllne dönecek
tir. 

Dllter taraftan Almanyal'lan tntnn 
lşlerlle meşgul milesseselerlmtze ge
len bir habere göre Almanyanın ge
çen sene ve bu sene yurdumuzdıın 
satın aldığı tütünlerden mühim bir 
kısmı Arnerikııya satılmıştır. Satılan 
tütünler geçen hafta içinde Amerl
kaya sevkedilmişlerdir. 

Tavıancılda Kiraz, 
Vlıne Bol 

Tavşancıl (TAN) - Istanbula ki
raz sevkine bu hafta içinde başlanı
lacaktır. Bu sene kiraz •:e vişnenın 
geçen seneki mahsulden üç mis:i fnz
la olacağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

lzmit Yolları Yapılacak 
lzmit, (TAN) - Izmit-K:ıramür· 

sel, Adapazarı - Hendek, Kandtra·-
aKrasl, Adapazarı - Kara'!lu, Knn
dıra - Ağva şoselerinin bu yılctnn 
itibaren yapılması vilayetçe eınro

lunmuş hazırlıklara başlanılmıştır. 

ICARILERIMIZIN 

Adalara on beş hazirnndan itibaren 
su verilebilecektir. Büyükndaya yıı·
pılacak olan su iskelesinin inşaatı bi· 
raz gecikeceği için şimdilik mm·ak· 
kat bir iskele inşası takarrür etmiş
tir. Bu iskele yapıldıktan sonra bu
nun yanına bir de havuz kurulacnk 
ve buraya konacak olan oir tazyik 
makinesi ile su bu havuzdan tepede
ki Kazoğlu deposuna sevkedilecck, 
buradan evlere dağılacaktır. Adada 
su borusu döşenmesi işine başlanıl
mıftır. Yalnız evlerin dahili boru tef
rişatı ev sahipleri tarafından yapıla-

MOTEFERRIK: 

Sergi Hazırhkları 

caktlr. 
Adalarda su, halka, metre mikabı 

35 kuruşa ve tenekesi 30 paraya mal 
olacaktır. Şimdiki halde tenekesine 
altı kuruş verilmektedir. 

Malöm olduğu üzere Ada!at"a su 
Denfzbanktn su tanklarifo verilecek
tir. Ancak bu da muvakkattir. Gele
cek mayıstan itibaren Adaların suyu 
Maltepeden temin edilecektir. Bunun 
için de denizin altından tesisat yapı
lacak ve buradan Eltnııh suyu verile
cektir. Bu işin keşif bedeli :50 bin li
radır. 

?OLISTE: 

Bir Amele Yaralandı 

hazırlıklarına başlanmıştır. Tstanbul yünde Sabrinin kazdırdığı kuyunun lçin
vall ve belediye reisi Lütfi Kırdar, de c;alışan amele, Çatalcalı Oıımanın Uze

rlne içi toprak dolu teneke d!lşcrek ~ol o-
sergi için seçilen komit<?nin reisJiğini 
kabul etmiştir. Sergi komltes~ valinin 

reisliği altında ilk toplantısını mayı
sın yirmi ikinci pazartesi günü yapa

caktır. O gün için Sanayi Mrllğl ida· 
re heyeti de içtmaa davet edilmiştir. 

Ticaret Müdürlükleri 

muz kemiklerinin kınlmasına sebebiyet 
venniştlr. Yarnlı baygın bir halde ve can
kurtaranla Yediktıle hastanesine kaldırıl
mıştır. 

e Bcyoflu Balıkpazarında Kurşunlu 

hnnda Nikonun boyahanesinde çalııan A
li !mı.inde bir lşçlnin boya kazanının par
laması neticesinde h~ iki eli de ağırca 

yanmıştır. Ali Beyoğlu hastanesinde teda
Ticaret Vekıiletine merbut rnınta- vl ıııtına alınmı§tır. 

ka ticaret müdürlükleri ihdas edile· e Hayli zamancianberl fstıınbulun blr
ceği evvelce yazılmıştı. Türkofis, öl- çok semtlerinde evlere girip ôtcbcr.i • şırnn 

çü ve ayar, ihracat kontrol teşkilatı 
ile ticaret laboratuvarını da içine a-

lacak olan mıntaka ticaret müdür-

sabıknlılardan Necmettin en son olarak 
Dlkllltaşta H:ımnkof sokağında oturan Ha
tice ile gene bu civarda Havva isminde 
bir kadının evlerinden muhtelif etYııla-

lükleri kadroları Ankarada hazırlan- rını çnlmı§tı. Suçlu bugün evraklle bern-
maktadır. ber mOddeiumumlliğe teslim olunacaktır. 

e Takslmdc Arım apartımanında ka
pıcı GillsUm ile ayni apartımanda hlzmet

Londra - Istanbul asfalt yolıl üze- çl Naciye nrsındo ıı iYfizünden kavga cık
rinde tetkikatta bulunmnk üzere Lon- I mıftır. GillsUm bir rnkı sl:ıesi ile Naciyeyi 
dradan şehrimize yirmi kişilik bir he· başından nğırca yaralnmışhr. Yaralı Bey

oğlu hastanesine kaldırılmıs, GUlsOm ya-
yet gelecektir. kıılanmı11tır. 

Bir lngiliz Heyeti 

Valide Hanı lnıaatı 
Valde hanının inşaatma tekrar baş

lanmıştır. Han beş katlı, 00 odalı ve 
16 diıkkanlı olacaktır. Altı aya kndar 

inşaatı tamamlanacak olan han 150 

bin liraya çıkacaktır. 

• Vııtman Şevketin idaresindeki De
şiktaş - Fatih tramvayı Divanyolundan 
geçerkn Akşam gazetesinde makinist En
vere çarpmış ve Enver çenesinden yara
lanmıştır. Vatman yakalanmııtır. 

e Hıırbiyede oturan 22 yaşında Be..~1-
ce Kuruçe111nede tramvaydan inerk~n ye
re düşerek b:ışından ağır yaralanmıştır. 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

Nika ihtilalinde iki rakip fırka 

mensuplarından birbirlerini öldü -
renlerin sayısını ancak Allah bilir. 
Fakat, ayaklanmayı hazırlayan ve 
ıehri ateşe veren yeşillerden yalnız 
hükumet kuvvetlerinin - ki generftl 
Belizar kumandasındaydı • öldürdü· 
ğü insanların yek\ınu otuz bini aş· 
mışh· 

Bir yandan korkunç, bir yanflan ( 
da iğrenç olan şu misalle Londra 
maçlarının yanyana getirilmesi ha -
linde medeni bir dimağ, medent bir 
kalp, medeni bir ruh acaba hangi 
şekildeki sportmenliğe meyleder? .. 
Genç sportmenlerimlzin ve spora me
raklı yurttaşlarımıZln ellerini vic -
danlanna koyarak bu suale verecek· 
}eri cevap elbette medeni mefhum -
larına uygun olacaktır. 

S - Adalara verilmesi mu • 
kaner olan ıu, nereye depo edile
cek ve evlere ne suretle verlle • 
cektir? 

C - Biiyükdada Kazoğlu de • 
posuna depo edilecektir. Buradan 
evlere su verilmesi için §ebeke in
§a olunmaktadır. İsteyen evler a
bone olabileceklerdir. 

• S - Belediye bankasının ser• 

lA bir milyon lira sermaye ile ku
rulmuştu. Fakat her belediye se -
nelik varidatının yüzde beşini 
bankaya vererek hisse aldığı için 
sermaye tutan şimdi beş milyonu 
geçmiştir. Belediyeler, bu banka -
dan senede yüzde altı faiz vermek 
şartiyle ve on beş sene vade ile 
bankadan istikrazda bulunabilir -
Jer. Temin edilen temettü serma -
yeye ilave olunur. 

bul Maarü spor bölgesi tarafın -
dan verilecektir. Bu karar henüz 
J!azetemize bildirilmemiştir. 

• 
S - DHslzleri okutmak için bir 

miiessese \'ar mıdır, ''arsa nereye 
ve ne şekilde müracaat etmelidir? 

C - Dilsiz ve körleri okutmak 
için tzmirde Karşıyakada bir mek· 
tep vardır. Mektep müdürlüğüne 
bir istida ile müracaat ediniz. 

CEVAP 

S - Amerika ile imzalanan 

yeni fcaret anlaşmasından solll'a 

radyo fiyatlarının da ucuzlayacağı 

söylendi. Bu tenezzül ne mıktar 

da olacaktır? Bunun için daha ~ok 

beklemek lazım mı? 

C - Anlaşma ile gümrük res· 
mi yüzde yetmiş beş inmiştir. An 
cak bunun radyo fiyatlarına pek 

Bizansta değil, Türk istanbulda 
oturduğumuzu - spor sahalarmda da· 
unutmamalıyız. 

mayeıl ne kadardır, ne suretle te· 
mln edilmiştir, belediyelere ikraz 
şeraiti nedir ve temin edilen te -
metti nereye aittir? 

C - Belediyeler bankası evve-

• 
S - Tan şildi Haydarpasa - i-

tik liseleri maçı tekrar edilecek 
mi? 

C - Bu husustaki karar f stan-

• 
S - Gazetenizde şiir neırolu • 

nahilir mi? 
C - Hayır. 

tesir etmiyeceği 
Şimdiden hakiki 
ğe imkan yoktur. 

Evvelce Denizbank tarafından Irr 
giltereye ısmarlanml§ olan on beş va
purda yeniden bazı tadilAt yapılma· 
sı istenildiği bildirilmektedir. Vır 

purları yapmakta olan ş:.rket muka
vele harici olarak talep edilen bu ta
dilat üzerine fiyat farkı istemiştir. 

Alfıkadarlarca bu mesele iıze.:mdc tet 
kikat yapılmaktadır. Bu meselenin 
Denizyolları umum müdürlü/:tı.i teşki
latı işe başladıktan sonra intaç edi
leceği muhakkaktır. 

BELEDiYEDE : 

Bir Memur A21edildi 
Belediye vergi tahsil ve tahakkuk 

~:m.u~l~ı_:~:ı~.a~ .. ~:M@ ~ft~ifee}n~~i: 
rilmiş ve buna ait kanunun 230 un
cu maddesi delfı.letile vll~ye~ ıdarc 
heyetine sevkedilmiştir. Bundan ev
vel de ayni suç dolayısile kendilerine 
işten el çektirilen dört :m•murun de
li raporu aldıkları bildirilmP.~i eJir. 

lktısat Müdürlüğü Kadrosu 
Belediya iktısat müdürlüğü kadro

su 26 kişiden 15 kişiye indirilece!rtir. 
Bu on beş memurun da yeni kadroda 
maaşları ücrete tahvil edilecektir. · 

Bunun neticesi olarak bu on beş 
memurun mühlrn bir kısmının da is
tüa ederek vazifelerinden ayrılacak· 
ları söylenmektedir. 

MeJahirln Kemikleri 
Meşahirin kemiklerinin Edirnekapı 

şehitliğine nakli takarrur etmiştir. 

Bunun için evela bütün mezarlıklar
daki meşahir yerleri ve isimleri ile 
tesbit edilecek ve bu da ancak mc
zar lıklann tahriri bittikten sonra ka-
bil olacaktır. ı st' 

lzmirde Boks Maçları 
İzmir, (Hususi) - Izmirde bokıt 

sporu çok rağbet görmektedir. Bu 
sporu ihya için çok çalışılmaktadır. 

Demirspor klübünde bolts şubesi teş· 
kil edilmiştir. 56 kiloda Kemal yal>" 
tığı müsabakaların hepsini kazannl'Ş 
ve nazan dikkati celbetmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

PERŞEMBE 

18 Mayıs 1939 
5 inci ay Giln: 31 
Arabt: 1358 
Rebiillevvel: 29 
Güneıı: 4.41 - Öğle: 
İkindi: 16.08 - Akşam: 
Yatsı: 21.13 - tmsAk:. 

Hızır: 13 
Rumi: 135~ 

Mayıs: 5 
12.10 
19.21 
2.36 

Hava Vaziyeti 
Yetilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malOmata göre, hava yurdun orta A
nadolu bö~es'inde çok bulutlu ve mevzi! 
yafışlı, diğer bölgelerde bulutlu geçmiş, 
rüzg!rlar doğu Anadoluda gnrbl, diğer 

bö~elerde ılmall istikametten orta kuv· 
vette esml&tir. 

Dün İstanbulda hava buluUu geçmiş, 
rüzgdr şimali şarklden ı:anlyede 3 - 5 

etre hızla esmiştir. Sııat 14 te hava ta:ı:• 

1013 milibar idi. Sühunet en ytlkselt 
ve en düşük ız santigrat olarak kn.f• 
mlşUr. 
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lzmir ve Bursada 

Fayda il ağmurlar 

a g l ıP 
Aşrı n 

stanesinden 
7 e· Lira 

Jzmir (TAN) - Son ganlerde ~eh
rimize ve Ege mıntakasına sürekli ve ı 
faydalı yağmurlar düşmiiştür. He -
nüz bağlara göktaşı atılmamı~ bulun
duğundan yağmur müstahsile azami 
istifade temin etmiştir. 

Nazillide gece şiddetli bir bora kop 
muş, şehirde ufak tef ek bazı has&ra· 
tı mucip olmuş, evlerin kirenı..itl"eri 

Dört Renkli Fevkalade Sayısında : 

INGIL TEREYi TANIYALIM! s i E! 
Dün asliye birinci cc;z2 me.lıkenıc

sinde Pangaltı po>::ı:-ıesin~~o u~rılan 
yedi bin liranın muhakemesine baş
landı. Postahanenin memurlarından 

Şadi bu parayı Uı~Ja:: ettiği sabit ol
duğu için tevkif ~dı.ı.ıni~ ve nğır ceza 
mahkemesine verı!miştir. Muhake -
meleri cereyan e~mc!<:te<Jir. Davanın 
asliye birinci ceza mahkemesindeki 
safhası postahane Ş('!fi Cemnlin vazı 
fesini ihmal eder~l< dcvletiıı yetli bin 
lirasını Şadiye çaldırmış olmas~dır. 

Dün mahkemede h.ı •\ ·<> avukatları 

da müdahil sıfati~c bulundular ve-
- Bu davaya agır ceza' mahkeme

sinde bakılmak~'ad r Cemalin suçu
nun da Şadinin suçu ile şiddetli bir 

Tarlada Geçen 
Yaralama 
Hadisesi 

Dün asliye birinci ceza maM:eme
sinde Yedikulede Sadettlniu m::ıruJ 
tarlasında geçen bir yaralama dava
sının muhakemesine başlandı. Suç
lu yerinde Vasil isminde seyyar sa
tıcılık yapan bir genç vardı. Şikayet· 
çinin anlattığına göre hadlc;e şöyle ol
muştur: 

Vasi! yanında kurt köpeği olduğu 
halde marul tarlasın:.ı girmiş, 'maıul 
yiyormuş. Köpek marul tarl:ılarır.ı 

kirlctmiye başlayınca Sodeettin dııra
mamış: 

- Arkada§, demiş.. Şu köpeğini 

bağla.. Gazetelerde okumuyor mu
sun tüo var, diyorlar. s~ni:ı kiipek, 
bütün marulları k:rıetiyor. s~nin ve
receğin beş kuruş marU: parasından 
vazgeçtim. 

Vasil bu ihtarı hakaret saymTş: 
- Çıkmıyacağırr., köpeğimi de 

bağlomıyacnğım, demiş. Sndcttin ıs

rar etmiş, üstüne yürümek istemis .. 
V il yerden kailt1ğı kocaıtıan bir ta
şı, Sadettinin üstüne :fırlatmıştır. 

Taş Sadettinin yi.iz:in~ rastla-:rn~ ti~t 

dudağını parçalaınış ve u[,rırca yaı ::ı
lamıştır. 

Vasil, suçunu inkfır ediyordu. Şa
hitler şikayetçiyi haklı göstere~k 

şekilde şahadette bulundular. Mu -
hakeme gclmiyen ş:ı 'ıi tlcrin gağırtıl-
ması için tehir edildi. , 

isi e le Burs ya 
K çanlar 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi, dün bir hafta evvel Sult"
nahmettc bisikletçi Sırrının iki bi
sikletini alarak Bursay:ı kaçan Ha
san ve Musa isminde 2 mekteplinin 
muhakemesini neticebndırd:. Hasan, 
kendisini müdafaa ederken: 

- Biz bisikletlerin snatini yetmiş 
kuruşa kiraladık. Canım:z Burs:ı.ya 

gitmek istedi. Yalovaya çıktık. Bur
saya gidecektik. Sırrı evhama kapıl
mış, Bursaya kadar gelmiş. Biz bi
sikletlerin bizde kaldığı 5ündüz sant
lerini hesap ettik. Borcumuz olan 27 
lirayı da kendisine ödedik, diyordu. 
Hfıkim şahitleri din1ctf:lttcn sonra, 

ikisinin de suçlarını sabit gördü. U
çer ay hapislerine karar verdi. Bun
lar talebe oldukları için cezaları te
cil cdilmistir. 

Dünkü Cesedin Hüviyeti 
Anlaşıldı 

Polis, evvelki g • .1 f:ab.thleyin Sn
matya sahillerin~c !Jir ~csct buJmuş 
ve müddeiumuınilı~.a bildirmişti. Bu
nun geçenlerde S'\tna1.ya a~ıklnrında 
denize çöp dokerke•ı mavnadan deni
ze düşen '\'C şimdi/•· kadar bulun::ımı
yan Recep olduğ1ı anlaşı. :ııştır. Müd
deiumumilik R~ :bir- denize nasıl 
düştüğünü tnhk: : ctmıye lüzun. gör
muştür. 

umr"n hnrcketidir. 
Harpte ynralrlarn ,.c medet tt • 

mantara yardım için ynpılan teşeb· 
büslerden, veremle, trnhomln, sıtma 
ile halta !ircngi ile yapılan miicnde· 
lclcrd:m daha liizumludur. Çünkii 
manevi bünyesi 7.n ·ıf olnn ferdin 
maddi sıhhati ne kndar düzgiin olur
sa olsun, dııima tczcJzHlc n1aru:( ve 
çelim izdir. 

alakası vardır. Dıı dosyanın oraya na
vale edilmesi laztmdır 

Mahkeme bu hu~·tS hnkıtmda ka-
uçmuş, camlar k~lmıştır. ı 

Türk - İngiliz ittifakı dolayıaile İngiliz 
ahlakına, tabiatına, adaletine, dair ... 

Millet Meclisindeki içki münakaşası 
dolayısile İnhisarlar Vekiline kaside 
Yazan : Orhan Seyfi Orhon 

rar vermeden evve~ tahkikatı yapan 
posta müfettişi ~>luli şahit sı!nıile 
dinledi. O: 

Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 

iT - Şef Cemal, menıu: Şadin.in e
lindeki havaleleri defterdeki kayıt -
larla karşılaştırmam •k suretile vazi
fesini ihmal etmi9ti:. dedi. 

Mahkeme, bu d ı •tın n hakılmakta 

Bursa, (TAN) - Topraklan yer 

yer çatlad1ğı, yaz mahsullerini bodur 

bıraktığı için bir felaket şeklini al

masından korkulan kuraklık zail ol

muştur. Gökgürültülerile evvela do

lu, sonra bereketli yağmurlar yağ Okuyanları kahk ıhalarl 
olan dava ile biri .. ~ l -ılmesiııe lüzum 

olup olmadığının tayi.ı: için ağır ce

za mahkemesine :nüzakkere yazıl

masına lüzum go;tc1d1 ve davayı ta-
lik etti. • ~ 

ırmııntttmtttttttı11ttt~- -·-

Vapurdaki 
Yangının 

Şahitleri 
Bir müddet evvel, Inönü vaputu, 

Bodrum limnı1ına girerken vapurun 
on numaralı ambnrınd.ı birdenbire 
bir yangın çıkmış ve vapuru tehlike
ye sokacak derececlc genişleınişt i ve 
hummalı bir çalışma sonunda bu am
bar tamamen yandı~tau scınra vapur 
kurtarılabilmişti. Hadisenin çıktığı 
yer itibarile Bodrum müddeiumumi· 
liği tahkikata el koymuş ve tedbir
sizlikle vapurda yangın çıknrdıklarr 
iddiasile vapur süvarisi Osman Ak
su, ikinci kaptan Süreyya Berk, mü-
19.zim kaptan Şevkat Ozsu ve ambaro 
Esat Gaffar hakltmda takibat yapıi
masına lüzum görmüş ve Bodrum as
liye ceza mahkemesine vermiştir. 

Bodrum mahkemesi, :stanbuldıı 

bulunan on şahidin istinabe suretile 

dinlenmelerine lüzum gö':"müştüı. 
Dün snbnh ns1iyc bidnci cczn mnhkr-

mesinde, Neşet, Abdullah, Mehmet Is 
mail, Mustafa. Burhane .•m, Bekir, 
Mehmet Cemal, Mahmut Celal, Yu
su! ve Şükrü şa'ıit sıfatile dinlendi
ler. Bunların hepsi de !nönü vapu -
ru mürettebatınclııu idiler. Bodrum 

mahkemesi bunlıırdan suçluların yan
gın esnasında faaliyet gösterip göster 
mediklerini1 yangın patlayıcı bir ecza 

nın döktilmesindeo çıktığı ıddiasını-ı 
göre, şahitler yangın esnasında boy 
le bir ecza görUp gö n:ediklerini s0-

ruyordu. Şahitler suçluforın yangıt'lı 
söndürmek için a·~"U.ıt gayret goster
diklerini ve hadiso esnasında ecza ve 

saire görmcdikleriui söyliiyorlnraı. 

Şahitler dinlendikten s~ııra mahkc-
me, istinabe 
mahkemesine 
verdi. 

kağıtlaruım Boc1ru:n 
gonderiımesine kLrar 

n t 

Bir OtomobU Kazasının 
Muha!temesi 

Iki ny evvel şoför finbip idnre
ettiği otomobille Şişliden geçerken 
Denizbank memurlarından l\'lehmcde 
çarparak ölümüne sebep olduğu için 

meşhut suçlar kanununa gi>re, asliye 
birinci ceza mahkemesinde duruşma
sı yapılmış ve sekiz ayn mahkum e
dilmişti. 

mıştır. Köylü :ferahlamışttr. 

Kıdem Zammı Alan 
816 uallimin Listesi 

Liste, . Alakadarlara Bildirildi 
Bu sene birer derece kıdem zammı ten Havva, Fatma, MHnevver, Munzl'z, 

alan iu<"tedrisat muallimlerine ait lis- Feyziye, Beyoğlu 16 dnn Feyzullah, 17 den 
te dijn alfıkadar mekt~ple:e göndt:;- ZekAI, Sara, Hayriye, Makbule, 18 den 

1 Makbule, 19 dan Pakize, Emine Servet, 
rilmiştir. Yeni liste i e birer derece H dl İ 11 H kkı A F 'd N ı , . . . . . nm , smn a , yşe, erı e, n -
terfı eden 816 muallım>-1 ısımlerı şun- me, 20 den Ali Rıza, Mediha, Neveser, Ma-
lardır: ., like, 22 den Mehmet Nail, Fatma, Hasan, 

İstanbul 25 ten Ayşe, Safiye Hacer, üs- 23 ten Mehmet Sabri, Meziyet, Ayşe, Bey
küdar 16 dan Ahmet Nahit, İstanbul 37 oğlu 25 ten Makbule, 27 den Bedriye, 28 
den Ayşe, Beyoğlu 29 dan Fazilet, Beyoğ- den Naciye, Münire, Abdülkadir, Beyoğ
lu 6 d::ın Fotmn, Beyoğlu 31 den Lt'\t!iya, lu 30 dan Bilrhan, 31 den Meliha, N'ııki
Bakırköy 4 ten Şadiye, Sarıyer 14 ten Kii- yu!lah, 33 ten 1\fedlhn, 36 don Süleyman, 
zım, Beyoğlu 42 den Abdullah, Beyoğlu Nigar, 37 den Hasan Fehmi. Neriman, Be-
9 dan Hamza, Üsküdar 2 den Meliha, Kn- hlye. 38 den Ali Galip, 39 dan Zeki, Kıy
dıköy birden Bedriye, Şile Değlrmençnyır- met, Abdülkerim, 42 den Aliye, 43 ten 
dan Ali Haydar, Beyoğlu 1 den Emine Bedin, Fahriye, 45 ten Mehmet Nuri, tr
GQlsüm, İstanbul 52 den Nühüfte, Bcyoğ- tet, 46 dan Ali Rıza, 52 den Nail, Memdu
\u 4 ten IDvlye, Beşiktaş 20 den Samiye, ha, Servet. Harika, Saadet, Yntı okulun
Beyoğlu 6 dan Faruk, Beyofilu 35 ten Sil- dan Hamdi, İhsan, Zekerlyaköyünden İb
heyl:i, Beyoğlu 42 den Nakiye, Kartal Bal- rahim, Kumköyilnden Naci, GOmOs, Dum
lıcadı:m Recep, İstanbul 14 ten Nedim. Is- lupınar yatıdan Hamdi, Üsküdnr l den 
tonbul 45 ten Hatice Müyesser, İstanbul Yaşar, Mesndet, Üsküd:ır 2 den Hamdi. 3 
30 den Hamide, fstnnbul 35 ten Hikmet, ten Asiye, Zehra, 4 ten Zehra, 5 ten Me
İstanbul 50 den Mehmet Fahri, Beyoğlu lck, Zeki, Rilveyde, 7 den İbrahim. Sal-
5 ten Nazif, Beyoğlu 9 dan Feyzi, Beyoğlu me. 8 den Zahide, Mustafa Rilştii, 9 dnn 
15 ten Doğan, Beyoğlu 5 ten Fntma Me- Hanın, 10 dan Fatma, Vecihe, Mehlika, 
sude, Beyoğlu 9 dan Naile Kemal, 9eşik- ı4 ten Rcblnı.- Nnclye, 15 ten HOsnO, fh-

ır-oun- nın.~•, "°'""''"'' ........ '= ··- n, HııaımKoyll aen Zcnrıı, rntmn, :ı
İzzet, O'skildar 15 ten Methiye, Çatalca talcadan Hamdi, Şakir, Knltaköyünden 
Hndımköyünden Ayşe Sıdıka, Şile Dıırlık Feyzullah, ClfUlkten HU!ıeyin HüsnU, 1s
köy0nden Şevket Nuri, Çatalca Ov:ıye- trancadnn Zehra, Ahmet Hamdi, Balaban
niceden Fotma Cnndan, Beyoğlu 10 d:ın burnundan Ahmet Kemal, Baklnlıd::ın Os
Meldhat, İstanbul 25 ten Hafız, Beyoğlu 

mtın, Tilrkovndan Selman, Sazlıbosmıdan 
14 ten Hasan, İstanbul 34 ten ŞükrU, E-
yilp 36 dan Bedriye, İstanbul 12 den Kc- Biltıl, Pendik l den Musa Kazım, Muınf

fer, Silivıriden Nadire, Si1lvrldcn Sellmpa
rime Sabahat, İstanbul 1 den Adil, Ay-

şadnn Eşref, Silivri Kardan Abdıırrah-
şe, Semiha, Mehmet Bilrhnnettln, Refik, han, Kadıköyden Ayşe, Silivri Kurfnlı
Hasan Fehmi, Ş!lkrlye S:ıbihn, Seyfettin, 
İsmail, Mediha, İstanbul 2 elen L\ıtfiye, dnn Sadık, Silivri Çavuşüın Hatice. Cda-

liyedcn Rliveyde, Beyceğlzcten İhsan, 

fs~:~~~l E3m~~~· ~~::~~· c!~~;;~e, B~~;~:: Yalova mekrczden Tevfik, Nazmiye, Sa-
1\lnclde, Seznl, İstanbul 4 tcın Muhittin, diye, :Mustafa Kemal, Adalet, Yolovadıın 

5 ten Mehmet Ali, Saime, Fntma, İstanbul 
6 dan Srifiet, Hııbibe, ÜmmUşerlfe, Zehra, 
Ayşe, Bedriye, Hacer, 7 den Ali Rıza, 8 
den RilşlU, Nebahat, İstanbul 10 dıın 
Numan, Ruhşende, Hayriye, İstanbul 11 

den Nıışlde, İstnnbul 12 den Ahmet Hn
yall, Ayşe, İstanbul 14 ten Vehbi, Llıtfi, 
Bürhanctun, İstanbul 15 ten Tevfik, Mak
bule, Rukiye, 16 dan Hilseyln Kadri, Re-
fik, İstanbul 17 den Samiye, Saffet, İstan
bul 18 den Naciye, Saime, HatJce, İstanbul 
19 dan Ferdane, Salahattin, Rukiye, 
Mebruke, Kemalettin, Zeliha, Feride, 1s-
tnnbu1 20 den Ktıniye, fstnnbul 21 den 
Bedia, Arif, İstıınbul 22 den Sıddık, Tc\•
fik, Muazzez, İstanbul 23 ten Şinasi, Hil
scyin, f <;tanbul 24 ten Salt, İstanbul 25 
ten Ahmet, Muammer, Remzlye, Emine, 
27 den Cnmbara, Ayşe, Rauf, Saadet, fs-
tanbul 28 den Taliıt, Emin, Mustafa, İs
tanbul 29 dan Soliha, ~ekCırf', 30 dnn Ah
met Ta!At, Kadriye, 31 den Hadiye, 7.eld
yc, Münire, Faika, 32 den Bahri, İstanbul 
33 ten Abcliilkadir. Hasan Basri, Al)dlil

Haydar, Safrandan NC<"ip. 
Pendik 2 den Muzaffer, Kartal D:ılay

obadan Bedin, Kartal Şeyhliden Feyzi, 
Knrtal F.mlrliden Mehmet Ali, Silivri mer
kez 1 den Nadire, Silivri Selimpaşndan 

Eşref, Abd!llmümln, Salt, Fatma Münev
ver, Silivri Fenerden Abdurrahman Se
re!, Silivri Cilceseymenden Lt'ıtfi, Silivri 
Çavusludıın Hatice, Silivri Kadık6yUn

dcn Ayşe, Silivri Celtıliycden Rüveyde, 
Silivri Bicclerden İhsan, Silivri 1 den Mu
ammer, Silivri Kurfalıdan Sadık, Ynlovn 
merkezden Tevfik, Nımnlye, Sııdlye, Mus
tafa Kemal, Adalet, Yalova Gııclkt~n Fah
ri, Sadiye, Yalova Elmalıktan İhsan, Ya
lova Soğucııktan Haydar, Yalova Safran
dan Necip, Mcsadet, Yalova Akköydcn 
Nigar, Yalova Kodıköyden lffet. Yalova 
Hacımehmetten Necmettin, Yalova Taş
köprüden Scilfcttln, Yalova KndıçJ!tllğin-

Mahkeme ayni zamanda mesulii kodir, Ayşe, Sıileyman, 34 ten Muhsine, 36 

bilmal sıfatile otomobıl sahibi Halidi dan İıı;mall Hakkı, Hamiyet, Makbult-, ~7 
den Mustafa, İbrahim, Hikmet, 38 den 

de tazminata mahk~ın etmişti. Şcfi)r Cahit, 39 dıın Şayegtın, 40 tan Milberrn, 

den İhsan Kayn;:ık, Ynlovn Dereköydcn 
Ali, Yalova Ortaburundan Suat, Bakır
köy 2 den Bürhan, Snbnhat, Adnlet, Naz
miye, SOheylll, Bakırköy 3 tr.n Fatma S:ı
blhn, Fikret, BakırkBv 4 ten Kııdrlve. Ke
mal, Adalet, Ye~ilkövdcn Dündar, Fitnat, 
Ktımlle, Bakırköy Safradan Ahmet Cev

det, Müşerref, Bakırköy Şamlard:ın F.s
ref. Bakırköy KOçükçekmcccden Snllha. 
Çlftburp,azdnn Saliıhattln, Horozköyc!ı>n 

Nlhnt. Mnhı7er, Sile Ahmetliden Yusuf 7.1-
ya, Şile Akçnkeseden HulOcl. Ntırlyc. Sil" 
OsmaııkövdenYusuf Zlvo, Şile Akçakcse
don HulCısi, Nurlyr., Şile O monk?yd!;ıı 

Habip, evvelce tevkif edildiği ıçın Nnhlde, Fahre tın, 41 den Semih, Melek. 
şimdi tevkifhnnedcdir. Davasını tem 43 ten Ayşe. Sıdıka, Nureste. fstnnı,111 45 
yiz etmiştir. Temyiz mahkemesi Ha- ten Pnklıe. $0krlye, Kem:ıl. 46 dnn fbro-

him, Fııtma. Recep. 47 den İ!!!TIPt, r ... em!ln. 
bibin mahkumiyet bırar•nı tasdik, Aşld, 49 dan AyşP, Emine, İstnnbul 52 
etmiş, ynlnrz otomobil sahibi Mnhmu den Ethem, Hüsam<'ttln, Leman, 53 ten fi.

dun mesulü bilmal sıfatile tazminata li UM. İstanbul 54 ten Ayşe, Mustarn, 
mahkum edilmesini yolsuz bularak Rebia. İstanbul 55 ten Naclve. Ay. e. L\ıt-

b .. five, İbrahim. Salıihattin, Sıdıka. Hikmet, 

Sndrettin, Şile Tekkeden S:ımi. Re,•c)\lu 
48 den Avşe Nuriye. Bevkoz 39 dnn l\.f:ık

bule, Buzhnnedcn Handan. Beykoz 40 ton 
MUserref. İstnn\"ıul 5!i ten Belkıs. fs~anbul 
29 don Fikret, Besiktns 39 dan Fikriye, t"
tanbul 23 ten Halldr., Beşiktaş 19 dan Su
edn, fatanbul 20 den Mesrure, Sarıy•'r 41 

kararı ozmuştur. Dun duruşmasına ı 56 d f ·ı H'k t .,. b h t F" hl 
:ın smaı . ı me . ..,a n o , ıı re, 

ayni mahkemede ba~londı. !-~alide Muzaffer, Fahrünnisa, Hikmet, Hamid<>, 
tebligat yapılması için muhakeme Sedat, 60 tan Lıltflye, Hntıcc, Bedin. 61 
talik edildi. den Mehmet Hayri, Dürdane, Ahm"t H11-

Bir Kam 'on Kazasında 
2 Ölü, 5 Yarah 

Bozkır, (TAN) - Hadım - Konya 
arasında işliyen şoför Nazifin idnre
sindeki yolcu kamyonu, Hadım Ekis
tc köyü yokuşunu inerken yuvarlan
mış pnrça pnrça olmuştur. Iki yoku 
ölmüştür. Uç yolcu ağır, \ki yolcu 
hafif surette yaralanm1~t1r. Diğer 

yolcular dn ehemmiyetsiz yaralarla 
kurtulmuşlardır. 

mi, Servet, Mustafa, 62 den Vehbi, Ktımu- den Hatice, Bl'yoğlu 10 dan Münevver, ra
ran, Servet. 63 ten Ahmet, 64 ten Kemul. talcn Bü •ilkçckmcceden FııhrOnnisa, Ca
Suphl. Hııtke, Nimet, R!\ ten Kl'mal. EyQp takn Yaoı;ıvirandnn Yu .. uf, fstanbul 14 ten 
Kilçükköyden RecPp, Gönen, Heybellııdn- Flltuhat, İstnnbul 55 ten Rnı;:ıbe. İstıınbul I 
dan Hüseyin Lütfi, Ayşe Fnhlre, Beyoğlu 29 dıın C::adıman, İ!lltanbul 22 nen C::Adlve, 
'l den Mersiye, Osman Nuri, Hidayet, Snf- fstnnbul 44 ten Fahriye, Beyoğlu 6 dan J 
fet, Beyoğlu 3 ten Zihni, Mehmet Nazar, Ferhunde, Beyoğlu 6 dan Sıdıka, Beyoğ
Ömer Faruk, Gülsilm, Beyoğlu 4 ten Adi- lu 9 dan Milnevvcr, Beyoğlu 29 dnn San
lc, 5 ten Musıı, 6 dnn Mehmet Hayr!, Ha- det, Beyoğlu 49 dan Mürüvvet, Beyol!lu 
diye, Münevver, Rahmi, Feride, Beyoğlu 21 den Destine, Beyoğlu 13 ten Sabiha, 
7 dPn Hasıın Cemal, 9 dıın Vehbi, Nermi- Üsküdar 48 den CDzibe, Kııdıköy 12 rlen 
ye, Rukiye, Rohml, Beyoğlu 10 dan HUse- Hayriye, Sarıyer 41 den Nezihe, İstanbul 
yin, Tahir, MUkerrem, Beyoğlu 11 den Et- 54 ten Mesrure, İstanbul 28 den Nü'Zhct, 
hem, J\Iünevver. Sayyidl', Beyoğlu 12 den Ynlova Cukurköyden Flkrly~. f stnnbul 27 
Halise. 13 ten Turhnn, Emine, Ra~an, 14 den Muzaffer, İstanbul 1 den Osman, İs
ten HulQsi, NOzhet, Nazmiye, Emine, 15 tnnbul 8 den Neriman. 

Nf_W-YORK SERGiSi 

9TEMMUZ 
KAFiLEJi 

ÜR 
Dul Madam Şuşan Bardiz, ogulları 

ve Bardiz ailesi: 
Mığırdıç Bardizln öltimii dole>yısi

le cenaze merasimine iştirak etmek, 
tahriren ve şifahen taziyede bulun
mak ve çelenk göndc:-mck lütfunda 
bulunan akraba ve dostlarımıza ayrı 
ayrı teşekküre tecssüriim:.iz mfıni bu
lunduğundan gazetenizin tav<ıssutu· 

nu rica ederiz. 

P A R K OT E L 'de 
Her gün saat 17.30 da 

ÇAY· KONSER 

ANKARA RADYOSU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K\V. 
T. A. P. 81,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Dalga Uzunluğu 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
1'iirkiye Radyodifüzyon Postalnrı 

Perşembe, 18. 5. 1939 
12,30 Program. 12,35 TOrk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 M!lzlk (ka
nşık progratn - Pi.) 

18,30 Program. 18 3~07:1k e Ff! 
19,15 Türk mli7.iği (Fasıl heyeti). 20 Meın 
leket saat aynrı, ajans ve meteoroloji ha
berlCTI. 20,15 Türk mOziğl: ı Hicaz pcs
rcvl. 2 - !...eminin hicaz ~arkı: (Sorul
masın bann yeis) 3 -- .Şe\'kl Beyin hlcrıı 
şarkı: (Demem can:ı beni yadetl 4 - Yu
sı.ıfun hicaz şarkı: (Sevdayı ruhun aşlc 
eline) 5 - Zühtü nardako~lu: Snntür 
taksimi. 6 - Yusufun hüseyni ş:ırkı: 
(Saçın bOk\lmleri gönül balh) 7 - Hü
seyni saz semaisi 8 - Şevki Beyin uşşak 
şarkı: (Esiri ziillünUm ey) ·9 - Şükri.1-
nün uşşAk şarkı: (Geçti muhabbet demi) 
10 - Dedenin karcığar şarkı: (Girdi g5-
nill aşk yoluna) 21 Konuşma. 21,15 Es
ham, tohvilat, kambiyo - nukut \'C zlra:ıt 
borsası (fiy~.t) 21.25 N"Jf'll pHlklnr - }{. 
21,30 Mil?Jk (Küçük Ork rtrn - Şef: 
Necip Aşkın) 1 - Wılly Koester - Hind 
ninnisi 2 - Karl Blume - Göl kıyıların-
da 3 .__ Kjııer - Screnad 4 - Czemlk
Giiz<'l sanatlar tfücni (uvertor) 5 - Löhı' 
- Dilğiln marşı G - Doellc - Parisln 
madlen sokağında. 7 - Schönhcrr - AlP 
köylülerinin dans havalan. 22,30 Müzik 
(Romans1ar vesaire - Pl.) 23 Son ajans 

İ haberleri ve yarınki program. 23.15 - 24 

&:!~ırıı=ır.r.ıı~llP.!ll!nl!!ft~!!lll'l~m!!!!'l!!Cmi~ ' Mü:ı:ik (CDzband - Pl.) 

1 Tarihine Zaferler yazdıran .. Bayrağına çelenkler koyduran.. Vata
nına şerefler toplayan .. Deniz Ejderlerinin hayat ve Ölüm savaşı .. 

DENİZ AL 1 -1 
Pat O'Brien • George Brent - Warne Moris 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
İspanyol Müziği - Meksika Rumhalan - Panama knbareleri - Zevk .•. 
Eğlence ... Aşk ... Neş'e ... ve kahrnmanlık dolu Film: Şimdiye kadnr 
yapılan Türkçe Filimlerin en mükemmeli. Marmara Filim Stüdyo-
sunda çevrilmiştir. Bu akşam saat 9 da biiyük müsamere olarak 

L E Si e asında 
llaveler: RENKLi MiKI WALT DISNEY 

l\Ietro Jurnalde: Nevyork Sergisi - İngiliz hükümdarlannın Ameri
kayı Ziyaretleri - Fransa ihtillı linin l 50 nci yılı merasimi. 

Tiirk~e DE. 'İZ ALTI D • 1 fı'ilmi ayni zamanda Ankarada Yenişc-

hirde ULUS sinemnsında ,gösterilecektir. 

'mmmillmB ... .-sm .. mm-.:ıs:::?D:111CE~~~.-.mm•# , -
1 

B U G O N Matinelerden itibaren 

İ p E K Sinemasında 

1 • A 

2 BÜYÜK FiLM 
BiRDEN 

y 
Ba1 rolde: DANI ELLE DAR R I E U X 

Büyük Aşk ve Sergüzeşt Filmi 

2 • iNA ÇI ARKA AŞLA 
Frnnsızca sözlü Büyük Komedi 

Ayrıca: İran Vcliahdinin izdivnc merasimi bütün teferrüatile, Nev
york Serj:!isinin Açılış töreni ve Snirl"'. 
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18 - 5 - 939 

18 Mayıs 1939 

TAN 
ABONE 

TUrklyo 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" 
ı Sen• 
6 Ay 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. 

• 
" 

8 Ay 
1 Ay 

" • 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet 11raslyle ao, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değilitirriıE:k 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

011:1ıı:ıttJ1j!j9j;JI 
Sovyetler ve 
Anlaşmamız 

Yazan: F. R. "TAY 

T ürk • İngiliz deklarasyonunun 
Moskova gazetelerinde ve si -

yasi muhitlerinde bıraktığı akisler, 
şüphesiz her tarafta derin bir dikkat 
ve ehemmiyet bulacaktır. Tas ajan • 
sının bildirdiğine göre büyük dost ve 
komşumuzun resmi gazetesinde dek
larasyona ait tefsirler bilhassa iki 
nokta üsiitünde toplanmaktadır: 

ı - Potemkin Yoldaşla cümhuri
yet hükumeti arasında, Ankarada 
son defa yapılmı§ olan fikir teatilel'i, 
bugünkü enternasyonal vaziyete datr 
iki memleketi!). görüş birliğini ve 
Türk • Sovyet dostluğunun sulh men
faatine olarak takviyesi lüzumunu 
tebarüz ettirmiştir. 

2 - Sovyetler Birliği umumi ef · 
kan, bütün Hmimi sulh traftarlaTt 
gibi, Tiirkiyenin İngiltere ile bir 
karşılıklı yardım paktı aktetmesini, 
Sovyetler Bkliği tarahndan daima 
ve hiç değişmeksizin müdafaa edil • 
nıiş bulunan dilnya barışının takvi -
yesi eserine bir hizmet telakki ede -
cektlr. 

Hatırlarda olsa geTektir ki, Türk· 
İngiliz deklarasyonu imza edildiği 
zaman, Büyük Britanya ile Sovyet • 
ler arasında devam eden münaka~a
tar, Moskovanın tereddüdüne atfedll
mlş ve bu hal, sulh blokunun bir zllf 
alameti ı:ribi ilan edilmek istenmistir. 
Rol l e on zanna ıtapıımak ıçın, bır 

defa , Sovyctlerin umumi banş ve 
emniyet hakkındaki fikir ve görüş -
lerinden, soDI'a da Ankara ile Mos • 
kovayı birleştiren sıkı dostluktan ve 
telakki birliğinden bihaber olmak 
lazımdı. Gene Moskovadan gelen tel
graflar gösteriyor ki Sovyetlerle bil
yük garp demokrasilerini blrblrin -
den ayıran esaslı ihtilailal' yoktur. 
Sovyetler, sulhün müdafaası davasın 
da Londra ve Parisle zaten mutabık
tırlar. Fakat dost ve komşumuzun va
ziyeti icaplan, bu mutabakatın tam ... 
bir anlaşma haline gelmesi keyfiye-
tini daha geniş müzakerelere mevzu 
kılmaktadır. 

Sovyet Rusya sulh cephesinin ta
bii mesnetlerinden biridir. Onu bn 
cepheden gayri yerde anyanlar, boş 
yere yorulmuş olacaklar ve hayal 
sukutuna uğramaktan kurtulmıya -
caklardır. 

Herhalde bu fırsatla dahi ilan ve 
tesbit edilmesinde fayda gördüğü -
ınüz cihet, Moskova - Ankara milna
sebetlerinin, ve emniyet meselelerin
de onları fikir ve hareket i~tirakine 
sevkeden amillerin kati ve sarih ma
hiyetidir. Harici siyasetimizin ana 
hatları tebellür etmeğe başladığı ilk 
gijndenberJ, yeni Türkiye, Sovyetle -
l'İn zıifında ve emniyetsizliğinde 
kendisi için herhanği bir menfaat 
değil, ancak zarar tasavvur etmiştir. 
1\toskovanın da kanaati hiç bir za -
inan başka türlü olmamıştır. 

Avrupa kıtasında tet":ıvüze kar· 
'1 teşkilatlanma, nazaı-iye ve ha
Yal olmaktan çıkarak, ilk dt>fa 
hakiki ve fili sahaya intikal etti. Şi
tnal komşumuzun eskidenbcri uğraş
tığı da, büyük garp demokrasilerine 
bu zarureti anlatmaktı... Vaziyet 
kendi emellerine en çok mutabık o· 
lan şekle girdiği zaman, eserin yarım 
kalmasına müsamaha etmek şüphesiz 
l\toskovadan beklenemez. Tek arzu -
nıuz varsa o da devam etmekte olan 
lntizakerelerin süratle netice bulma· 
sından ibarettir. 

Akşehir Sokakları Fena 
Akşehir (TANl - Buranın sokak· 

lan kışın çamurdan, yazın tozdan ge
Çilemiyecek haldedir. Belediye, umu
mi yolları her sabah ve ..'.lkşam sulatı
~orsa da, bunun pek az faydası görü
lüyor. Yegane çare, kaldırımlan dü· 
Zeltnıektir. 

TAN 

Yugoslavya, bugün nazili vaziyettedir. Mihverin bütün tazyikine rağmen Balk'an Birliğinden 

ayrdmamak azmindedir. Bir taraftan da dahili ihti16fları halletmekle me§guldür. Aıa~ıdaki 
yazı, Balkanh dostlarımızın buqiin i~inde bulundukları bütün bu vaziyetleri hulcisa edıyor:: 

o o O, 

Y lYl<QIO~llavya 
N~ 

M illver 'devletleri Yugos
lavyayı, mihvere boyun 

eğinceye, Antikomintern pak 
ta girmeğe razı oluncaya ve 
İngiltere ile Fransaya karşı 
cephe alıncaya kadar sıkma
ğa devam edecekler. 

Yugoslavların çoğu İngiltere 
ve Fransa ile beraberdirler. Fakat 
Yugoslavya, çok çetin bir vaziyet
tedir ve onu İngiltere ile Fransa 
bu vaziyete soltmuşlardır. Bunu 
anlamak için haritaya bir göz gez
dirmek kafidir. 

İtalya, Adriyatik denizinin bir 
sahilinden öteki sahili olan Arna
vutluğa sıçramakla Yugoslavyanın 

bir yanına bir tabanca uzatmıştır. 
İtalya Adriyatiğin ağzını kapamalı 
la, Yugoslavyaya deniz yolu ile 
yardım edilmesine de mani olmuş
tur. 

Yugoslavyanın şimal komşust 

Almanyadır. Yugoslavyanın şimal
deki Slovenia vilayeti, bir zaman
lar A vusturyaya tabiydi. Bu vila
yetin merkezi olan Maribon'un 
almancası, Marburgtur. Hitlerin 
çok sevdiği Avusturyanm Graz 
şehrinde bir Alman topçu alayı 
vardır ki adı uMarburg alayı" dır. 

Yugoslavyanın şimal şarkında 

Macaristan göze çarpar. Macaris. -
tan bir zamanlar Hırvatistana ha
.ınmdı. ısugun ae burasının kendı-
sine verilmesini istemektedir. 

Yugoslavyanın şarktaki kom -
şusu Bulgaristandır. Bulgaristanın 

başındaki hanedan, aslen Alman
dır ve Belgradın Sırplı krallarına 
karşı daima şüphe besler. 

Çünkü bir çok Sırplı vatanper 
verlerin Balkan slavlarını birleş -
tirmek lehinde olduklarını bilir -
ler. Bunun manast ise, Bulgarista~ 
nın Belgrattan idare olunmasıdır. 
Yugoslavların bu komşuları da, 
Makedonyayı istemektedirler. 

Bu yüzden Yugoslavya müş -
kül bir vaziyettedir. ::ımıır.ır. f 

Y ugoslavya buna karşı ne ya
pabilir? Büyük Harp sıra -

sında Sırplılar, kendi yurtların -
dan, bir daha dönmiyeceklerini 
gösteren bir şekilde kovulmuşlar, 
Sırp hükumeti Korlu adasında yer 
leşmiş ve senelerce orada kalmış-

tı. Sırplılar bu hadiseyi unutma -

mış bulunuyorlar. Sırplıların bu -

günkü vaziyeti daha çok müşkül

dür. Ve her taraftan hasımlarla 

kuşatılmış bulunuyorlar. 

Fakat Sırplılar dövüşmeyi bi
len insanlardır ve bu yüzden Sırp 

tarihi kanlı hadiselerle doludur. 

Bugünkü hanedanın müessisi olan 

Kara Yorgi, kendisine karşı gelen 

lerin hepsini öldürmüş, nihayet, 

kendisi de yatağında yatarken Mi 

Ias Abrenoviç tarafından öldürül

müş ve kellesi padişaha gönderil -

mişti. " 

Daha sonra Sırplı zabitler 1902 

de Karael cemiyetine girmişler, 

sarayı zorlayarak rakip hanedanın 
mümessili olan Alek5ander Abre-

noviç ile metresi kraliçe Dragoyu 

öldürmüşler, bu suretle Kara Yor

giyeviçler tekrar tahta geçmişler, 

1902 de yapılan katil hadisesinin 

mürettibi nıiralay Apis Dimitriye

viç, bütün Avrupayı harbe sürük
leyen Saraybosna cinayetini ter -
tip etmişti. Çünkü Sırplı vatan -
perverler, Sırbistanı Avusturya 
tehlikesinden kurtarmak için bir 
büyük harbe sebep olmaktan baş

ka bir care aöremiyorlardı. 

@ll?©lCSk? 
(

Niguz Kı,onikl\ 
Gazetesinden} 

Bugünkii Yugoslavyayı, komşularını, 
Hırvatların mütekasif bulundukları 

sahayı gösterir harita 

Me 
HIRVAT 

eleslnirı Esası Nedir? 
ugo~lavya, 7 ıniJyon Sırplı, 4.5 milyon Hırvat ve bir milyon Slovenden 

Y müteşekkildır. Bu devlet, 1918 ilkkaııununda ilan olunmuştur. Hırvatlar 
1920 de Hırvat çiftçi p::utmni Radlc'ln riyaseti altında teşkil etmişler, ve muh
tariyet istemişlerdir. Dört sene sonra krallığı ve' esas k anunu kabul ederek 
Pa.siçin hükfımetine ~irmı~lcruir. HırvaUar. 1927 de hükumetten ayrılmışlar, bu 
eı;nada !ki Hırvat ' mebusu pııılamentoda öldürülmüştür. Bunun üzerine Hır· 
vatlar, parlamentodan çekilmişler ve K ral Alek sandr Hırvatların lider i Maçek'l 
hapsetmiştir. Yugoslavyanın ' 'aziyeti tehlikeye uğrayınca Sırplılarla Hırvatlar 
arasında müzakereleı: lJa~lamı§tır. Halihazırda bu müzakereler bir fasıla ge
çirmektedir. 

Fakat 1917 de saltanat naibi 
olan prens Aleksandr, miralay 
Dimitriyeviçi Selanikte kurşuna 

dizdirmişti. Çünkü Karaelin son 
derece kuvvetlenmesinden ve ce -
nup Slavlarını birleştirmek hare -
ketini cümhuriyet esaslan daire -
sinde idare etmesinden korkulu
yordu. Diğer bir rivayete göre, o 
zaman Korfuya yerleşmiş olan Sırp 
hükumeti, merkezi devletlerin har
bi kazanacaklarını sanmış ve onun 

ı---

için bu adamın öldürülmesine lü
zum görmüştü. 

K anlı vakalar bu şekilde de -
vam etmiş, Büyük Harp bit 

miş ve küçük Sırbistandan Yugos

lavya peyda olmuştu. Bu yüzden 

müteveffa kral Aleksandra birleş

tirici unvanı verilmişti. Bu birleş

me sırasında Hırvatlara muhtari -

yet vaad olunmuş, fakat birleşme-

IÇ ve DIŞ 
Bu lıkrcıları, içinde ya,a· 

dığım hadiseler, yahut - u

zak, yakın - tanıdığım kim
seler bana ilham etmiştir. 
Onun için dar ve geni1 ma
ncuile muhitimin bana ak
seden hali, daha doğrusu 
onun bende devam eden ta· 
rihidirler. Bazan hayranlık 
hislerim kalemime hareket 
fJermif, bazan tenkit ruhum 
canlanıp beni söyletmi~tir. 

iç ve dı11 ikizliği, benim 
içim ve benim dışım mana
sına geldiği gibi, memleket 
içini ve dışını da an1atabilir. 
Sempati ve antipati/erim ıa· 
dece yurt hudutlarına ka· 
panmamıftır. Her yerdeki 
oluş, doğu, ve boğuluşlar, 
bende, kendine göre ficldetli 
veya halil, birtakım akiıler 
yapmıftır. Nereden gelirse 
gelsin hiçbir sue kulağımı 
hkamak istemedim. r I 1 

1 ı YAZAN: 11 

Hasan· Ali 
YÜCEL 

~~~~~~J 
D ervişe sormuşlar: - Niçin böyle iistiin başın 

perişan? Neden böyle pis geziyor
sun? 

Derviş ceYap vermiş: 

- İçimi temizlemekten vakit 
bulup ta dışınu düzeltemiyorum!. 

B u hikmeti bize, daha Rüşti
yede iken ders diye okutur· 

lardı. o dervişi, ahlak nümunesi 
olarak gösterirler, onun gibi ol
mamızı bize telkin ederlerdi. Ha
kikatte, gördüğümüz nüınuneler 

de biraz öyle idi. Rindlik, kalen
derlik, liiübalilik, dışa ve şekle e
hemmiyet vermemek o devrin mo
dası idi. O zamanki hocalanmın, 
yakası yağ1ı caket ve paltolarını, 

nin tahakkukundan sonra bu söz 
yerine getirilmemişti. 

Beş sene geçmeden, Yugoslav
ya birliğine düşman olanlar bir -
leşmişler ve kral Aleksand1: Mar
silyada vurmuşlardı. Yanı Sırp 
vatanperverleri, artık kendi silah
larına mukabele görüyorlardı. Bu 
müthiş cinayette kralı vuran adam, 
bir Bulgardı. Bu Bulgan kulla -
nanlar, Hırvat tehişçilerdi. Kati -
lin merkezi Avusturya idi, son • 
ra Macaristana, ve Macaristandan 
İtalyaya geçerek cinayeti işlemiş -
ti. Katilin arkadaşlarını yakala -
mak için vukubulan bütün teşeb -
büsler boşa gitti. Fakat İtalyada· 
ki en yüksek şahsiyetler, anlaşı
lan vukubulacak olan hadiseleri 
biliyorlardı ve bilmeleri lazımdı. 

o zaman Yugoslavya hükume
ti, İtalyayı Milletler Cemiyeti kar 
şısında itham etmek istedi. Fakat, 
İngiltere ile Fransa meseleyi ber· 
taraf etmek istemişler, bertaraf et
mişler, ve Milletler Cemiyeti kon
seyi de, pek tali derecede a18.kadar 
olan Macaristanı muvaheze ile ilc
tifa etmiş, Londra ile Paris, Yu -
goslavyaya İtalya ile dost olmak 
tavsiyesinde bulunmuşlardı. 

Yugoslavya da bu tavsiye dai • 
resinde hareket etti. Bu yüzden 
bir kaç ay evvel, Kont Cianonun, 
Belgratda, şerefli bir sıfatiyle izaz 
olunduğunu gördüm. Dört sene ev
vel, böyle bir hadisenin vukuuna 
imkan yoktu. 

B ugün Yugoslav ricali mih -
ver ricaliyle temas etmek -

tedirler. Mihvercilerin istedilcleri, 
· Yugoslavyanın Balkan Antantın -

dan ayrılmasıdır. Yugoslavya, bu
nu yaparsa, istiklali emniyet içine 
alınacaktır. Bunu yapmadığı tak
dirde vaziyeti tehlikededir. 

Yugoslavya hükılıneti, Hırvat 

meselesini hallederek dahili vazi -

yetini kurtarmağa çalışmaktadır. 

Çünkü ancak cenup slavlan birli

ği bir hakikat olacak ve dahili 

tehlike bertaraf olacaktır. 

Harici tehlike ise daha büyük
tür. Yugoslavlar bunu tek başla · 
nna izale edemezler. Fakat en 
mühim mesele Yugoslavyanrn Çe
koslovakya , İspanya ve Arnavut
luğun yolunu tutmam.asıdır. 

bugün, yıpranmış haliyle hafıza
mm kuytu bir köşesinde bulmak
tayını. Defterlerimizdeki hataları 
diizeltmek için yakınımızda kalem 
tutan zifirli parmakları ve kirli 
tırnakları ayni tiksinti ile şimdi 
de göriiyorum. 

İç ve dış .• Bugün diişünüyorum 
da için dıştan başka olduğunu söy
lemekte bize mürebbilik edenle
rin h!! kadar yamldıklarrnı bütün 
açıklığı ve acılığı ile anlıyorum. İç 
dediğimiz yer neresidir? Onu te
nıizlemek nasıl olur? Eğer bu, ah
lak şuurumuz, yani ,·icdanımız 
demekse dışımızda hareket haline 
gelmiyen bir vicdanın ne kıymeti 
vardır? Dışarı vurmayan hiçbir 
şeyin lçerde var olmasrmn ne 
faydası olabilir? Clizzam illetine 
tutulmayan, mlsklnleşmeyen bir 
ahlak, behemehal hariçte kendini 
hissettirecektir; ya hücum, ya mii· 
dafaa ederek .•. 

Fikir de bfö•le. Ben iyi düşünii
rüm mU diy~t'llunuz? O halde 
mutlaka güzel söylemeli ve iyi 
yaznıalısum. 'OslObun olmadığı 
yerde mimari resim olmadığı gibi 
~debiyat ta yoktur. Özü olanın, 
her halde kendine bas bir izi olur. 
Harabede define devri çoktan 
geçmiştir. Şimdi altın külçeleTini 
ve kıymetli kniıtları. intizamın 

Suriyede 
Aleyhimize 
Propaganda 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

N eresi olduğunu anlayam~dı~~~n 
bir radyo istasyonu dun og· 

leyin şu ha,·adisi verdi: 
"Şark - Arap matbuat ajansının 

muhabiri salahiyettar . menbalar -
dan aldığı haberlere göre, Irakta 
oturan Alman propaganda mü -
messili Berlin propaganda vekale
tinden şu emirleri almıştır: 
uıFaaliyetinizi bütün Arap mem
leketlerine teşmil ediniz, daha ge
niş bir şekilde, şimdi Fransa, 1n -
giltere, Türkiye aleyhine propa • 
gandaya devam ediniz. Bundan 
başka yakın şarkta efkarı umumi
ye tarafından sevilen ehemmiyetli 
şahıslarla münasebet tesis ediniz, 
Filistin ve Suriye efkan umumi
yesini lehimize kazanmak, ve İn
giltere, Fransa, Türkiye aleyhine 
çevirmek için fedakarlıktan ka -
çınmayınız." 
Ayni muhabir, uzun zamanlar 

Balkan memleketlerinde ve Mısırda 
çalışan bir Alman propaganda rnUte
hassısının ayni maksatla lrnk'a gel -
mekte olduğunu da ilave ediyormuş. 

Spiker İngilizce konuşuyordu, 

kendi mütaleası olarak şunu da ilave 
etti: Alman propaganda Vekaletinin, 
Arnavutluğun istilası ile bütün İs -
lam aleminin mihver aleyhine dön -
düğü bir zamanda bu propaganda~·a 

germl vermesi şaşılacak bir şeydir. 

Arnavutluk istila edildikten sonra 
Şam ve Berutta halk İtalyanlar aler· 
hine büyiik nümayişler yaptı. l\liis
lümanların mühim bir lideri olan 
Şeyh Kemal, Ha,·as Ajansının muha
birine verdiği bir mülakatta şu söz
leri söylemiştir: 

"Bu cinayete karşı bütün Arap fı

lemi nefret duymuştur. Büyük 
bir garp devletinin, Avrupada 
küçük, müstakil bir islam devleti 
üzerine saldırması hepimize nef
ret his:.1 vermiştir. KuV\·et galebe 
çalmıyacaktır1 İttı1ya yakın bir za
manda bu haksız istilanın ceza
sını çekecektir .. " 
Spiker Arnavutluk istilasının is -

lam alemindeki tesirlerini mufassn • 
lan anlattı. 

Bizi alakadar eden Suriyede ale~·
hiınize yapılan propagandadır. Suri
yelilerin Türklere olan sempatisi bu
gün, belki de bizim idaremizde yaşa· 
dıltları devirden fazladır. biliyoruz. 
Bu propagandanın orada kendine 
makes bulmıyacağma da eminiz. 

Fakat hayret ett:ğimiz şey, Al -
manlar kendi lehlerin~ her memlc • 
kette propagandalarına devam ettik
leri halde biz şikayet ettiğimiz za • 
man sinlrlenmeleridir. Haydi Al
manların bu sinirlenmelerlni de hoş 
görelim, ya biz şikayetlerimbe 

karşı bizim memlekette de bazı şa -
hısların sinirlenmesine nasıl hayre1 
atmiyelim? 

Eceabatta ilaç Yok 
Eceabad, (TAN) - Uurada ecza

ne yoktur. Hazır Haç, ecz:ılı pamuk 
gibi derhal kullunılaoilecek sıhhi 

maddelerin di.ikkinlard,ı. satıl:nasına 
da müsaade edılm~mektedir. Bunla
rın dispanserden t eminine veya dok
torların mür:ıkabesi altmda, m iina

sip bir dükkanda satılmasına müsa

ade edilecek olu:sa, halkın bir ıhti 

yacı giderilmiş olacaktır. 

\'e zekanın en giizel eserlerinden 
biri olan mahzenlerde ve kasalar
da saklıyorlar. Şekil, esastan ayrı 
bir şey telakki edilemez. Şekil, e
sasın oluşunu dlslaştırmaktan baş
ka bir şey değildir. 

Dış temizliği iç temizliğinden 

doğar. İç intizamı, dış sistemleri 
yaratır. Şekli bozukta diizgiin öz 
nasd bulunabilir? Fakat unutma
malı ki. dı~a, iç yöniinden bakma
hytz. Şekle ehemmiyet vermek, 
h;çbir zaman Şekilpere<:: t : Forma
list olmak sayılmaz. Ne yalnız iç. 
ne sade dış. İçli, dışlı mükemmel
leşmek; işte hakiki medeniyetin 
gayesi!,.. · 

(1) Bu fıkraları Mnarit Vekili Hn
san Ali Yüccnn İçten ve Dıştan ndilt' 
geçen yıl çıkardığı eserden n :ıklerr rılı
yoruz.. 
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SAKALAR 

Din Gelen ve 
Saftlan ZaMre 

TlfHk ve Yapağı 
ihracatı Kontrolü 

Dfln piyuamıza 294 -ton bulday. Şebnmlsde JDrıcut Uftik ve yapa· 
-> 

Mektepliler Mohteliti 
Istanbul Muhteliti 
ile Karşılaşıyor 

Evvela Tarziye 
Sonra Hakaret 

60 ton un, 99 ton zeytinyalı getiril- iz ihracat tüccarlan dun 1ıontrol teJ
miştir. Buldaylar 5.32, 1ökme atpa- kilitı tefi Hakkı .Nezihinin bqkanlJ· 
lar 4,22, çavdar -1.10, kuş yemi 5.3!1, jı altında bir toplantı yapmışlardır. 

keten tohumu 18.30, IU6&Dl 19 20. au toplantıda ilıraç ed.l\en tittl~ 
dökme sarı mısu- 4.10, iç fıtıdılt 95- 97 ve 7apaltlarm amballjlan meseleıtt 
kuruştan satılmlfUr. Anadoludan ge- ile nQmunelerln kullanılması için 

Y cm111: Naei SADULLAH len 28 bln kilo kuru fasulye, ve zey- kullanılacak kutuların tipi etrafında 

E TVelld ,an, 'l'ilrk talehelerl, tinyajlar henüz satılmamıştır. görüpneler olmuştur. 

zekidu, bilsld .. , muqeret- ======================== 
ten, terbiyeden, ve ahlütan "sıfır'' ı..ııııı•••••••••••••••••••••••,_ 
numara aldılar· 

Sporaa yatanı •Jl)an. lqntere
... ye Ameribda bDe sörülebllen 
bir •ta47mn bYsuım dddt, ve Wi 
Wr itham ı..... sayaalar, blWstisna 
.. tin Tflrk talebelerini ahlü, teT· 
bi7e, zeki ve bilp dtlfktlnliliü De 

Maç, Fener 
Stadında 
Olacak 

lekelemekt.. pkinmediler. 
Rem •h 4e Judıiun pbi, •• 

ithamları .... ···-· •wranlaruı içinde, • llerl"t• ,Wea Ye mende -
ketla Wltb taleWerbae ufua .. • 
san k....._. ahllk profelirll de: 
"Clnsh Beeml" mtlelllfl7dl! 

Vllaa, stadpmda ~ maltm 
byp. sek "nAlaot" Wr Mdbe7dl: 

l'üat ............. ••ta. Ttlrk 
Ulebele... ahlabldJluu isbat e · 
den bir delil IQllmuı. maimi dl • 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren iklnci bir lllna kadar Cumarte-

8l. Pazartea, Çarpmba günleri Köprüden saat 11.30 da, Modadan 
12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gidecektir. Göç seferle-

naklolunan eşya % 50 tanzUlta tlbi=••••••••••ll 

lstanbul Bel~diyesi ilanları 

muhammen 
kirası 

ilk 
teminat 

Mektepliler muhteliti yann 
Kadıköy Fenerbahçe stadında 
İstanbul muhteliti ile karpla -
pcaktır. Bu karşılaşma büyük 
bir alika ile beklenmektedir. 

maiJaıa, o 1t.l7111B kaYp11Ddu da- Çenberlitqta lttip Vezir harimm 8 N. odası 30,00 
ha DAhot sörilndtl. " " Mollafenari .mahallesinin Çenberlitq -. 

2,2S 

Dtittlntln ki, paçlerin, birblrle • kalJııda 70/'12 N. nstnndeki odalar kahve 240,00 18,00 
Lileler arunıdald T• flldl bize rlne: Kapalı çarşıda Divrlk sokalmcfa M / 52/M N. düWn 86,00 "-95 

gôlterdi ki, okullarımuda birinci sı- "- Ulaa!" 1117• hitap etmelerini " " Bat pazamıda 190/192 N. dükkAn 120,00 9,00 
nıf futıbolcüler bul~nmaktadır. Teş- hile affHeml1eeek derecede titiz btr " " Kalpakçılar IOkalmda 11 " 123,00 9,23 
idi edilecek muhtelit hiç filphe yok "ahlü profesöril" kesilen "Cinsiz Vefada Molla Hüsrev mahallesinde Kolacılar aob-
a...ı •-·--~·1 uhteliti l in ....... tehli 8cicai" mlelllfi, >'ndıiı fıknnm içi· a-.da 25/88 N. defterdar Recai efencll mektebi 48,00 
...... U-.,.u Dl Ç ~ • ·-Lı--1''• --1...a-''d lıalaini IUl"o eau 7..,. rnelıfepller maldelififtlt keli olacak • bize güzel bir maç sey- """•ruı """"•111 V elada molla HÜU'eV mahalle.siııdt kolac:ılar da-

~ ~41111 ıettlrecektir. miMltlltMll etlwlı olan "- ı.a-ııtmı sokafa ltopltaa 1mcfa 83 N. ekmekçlbap Ahmet pap m.eclreMSl 190,00 14,21 

3,80 

Hüqin Mektepliler muhtelltlncle yalnız son Ciltllf ~' eH111l..S.i bile btank, 0 • Sultanhaınammda Hoca Hayrettin m•hılleaincfe Sa-
-----------ı Hay~ - Ipk lileleri arumdAkl ,.------------ byaealannı •araaı.nm tıkamak bunhane sokajında Leblebici hanmıa iiat katında 

Şild ·Dömi 
Finali de

1 

kavpdan dolayı Maar.tf ıpor bölgesi, I mee•urlyetlnde bıraktı. 17 N. da 36,00 
HaJdarpqa lisesinden mubteUte o- Bu Hafta Ve heplmls .. 71etle ı&rtlllk ld, ishak pqa mahalle ve IOkalmda 35/13 N. imrahor 

2,'10 

yuncu almam1ya karar vermtıtir. paslerln ldlffirlNmlddanm tenkit e- Ali ala mektebi 2',00 
'hJmnda; Cihat, Bülent, Etfü, Sa- den o flbum Mlt8n samluuu tlol· Divanyolunda Hüaeybıala mahallesinde Yeniçeriler 

1,80 

bolca- y lacak duru lrellmelerin ... ,. fJ1741a: soba-.da 38 N. Sinanpafa medresem 540,00 40,50 Um, Bu.,tiı 81>1 Jaymeth fut a p 1 ,._ Sat11l'la Laaa..J" aa&& 
-.""' "" ~ .,.~_,___,_ •• t..ıı....1w- .........- Sultanhamrmmda Hoca Al6edclln mahalleslnln Çiçek ler ..,...... •ıu .... ..-uuw mwıwuwa- .._.__. 

0 
flkrnna_ _._~ mtlelllft 4 

Oynanıyor 
...___..._.._ d .. ._.. ...,..... puan sokalmcfa 20 N. llueki Mustafa tla mektebi 312,00 23,40 

cfe .... ..._ ....... yso-Gala+..uara1:.J1AÇ1 c- M ~ıar kala7 edebiyatına mektep Ulebele . Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller tee-
layraO, bu iti klQp oyuncuları yer a 'S rlnden çok daha fada vakıf bulun . llm tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere IJft 
almıyaeaktır. Takım, Befildaf, Bey- duta içindir ki, ıençttiln herine. ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazun MüdilrlO. 

Fener - Süfeyrnaniye . .' .... koz, Pwa, Şl§1i, HlW OJUDCU)anndan "lbımlık muhteviyatını" bile afmnı ğilnde görülebilir. lstekWer hizala rmda gösterilen ilk teminat mak-
ner ve Galatasaray bozmamıt lirtliıerek, ve IU)'a salau· buz veya mektubile beraber 28/ 5/ 939 Cuma " il t 14 lı~~ Dal. 

KaTflfapc-at 
~· ı'". ·•---· • ... .., ,.''' ~.,.....:.:,.·. 

~~.,....,.~~~~~~~-AD&. Mkıl•m•ııl•p -.u,~t.tı• ~1ftl'FrT-aç mat; peit m8Jl8reiI'ej{zTenemt- JI.. 
ler muhtelitinin karşısına çıkacaktır: nPt olacak ki 0 pdi ve müstekreh ltetif bedeli l'59&3 Ura olan telıir yollan IÇlncre mitfcut parke tqla-

bthçe • GalatuatayJ!fan ku- Meh"\ft Ali ı. · Bu hafta Ud eze1l ~ l'enerbah- kllfflrh kokusu, yavq yav81 dU71J)· rile yapılacak taldınm ve diler muhtelif ifl• kapalı zarfla ekstltme-
maçı dolayraile tehir edilen Fe- Aqavfr, Etyen, tı>rahb;n • Bam1alno, çe • Galatasaray Kadıköy Fenerbahçe mala h811adı: ye konulmuftur. Ekllltme 25/ 5/ 939 papmbe &ünü saat 15 te Daimi 

~-l!'Mllıçe· Süleymam1e fild karplq- ~p, Hü1n, ~. Dltan. ıtadilıda ut milli küme maçım 7apa- Nitekim, dtin, Ba7darpap n.. · Encümende yapılacaktır. 
23 mayıs sah sünü l'enerbahçe Oyunu Şazi 'J.'ezcan tdare edecek. caldardır. • • sind .. matbaamua plen bir talebe- Keflf evrakile prtnameli 80 kuru f mukabilinde alınabilir. 

atadmda saat 17 de oynanacaktır Bu tir. ı.taiıbül Beden Terbiyesi ditek- r:!-- u. 1 rtll' ri t frd ki I· son ıuuftan 3ZI Sa•rl Yavm Yılmaı, istekliler 2, 90 sayw kanunda yuıh vesikadan başka Yollar pıbesln-
.___1......._an1n -ul.; liilllle .. n.1 fino. ·~tüAnı bu mtı,. .,..:1z'Lı-:... y--11--1- ti- gtU"I UIC ve .. e n znı e ma n--rlerlne '----1 ..... 1-- ldlfllrihl he • t 1 ...... ..ıın.. "'--
_.,... ·--- r- MI~ .y --y- ~llUUUIC snu111:a. Jwımzıh1arm .._ -..-™ den alacaklan ehliJet vesika11nı Fen ,ıer1 MüdOr QlüJıe ww eı.w.r 
1IDl 79pacaktır. _,. 1* kupa k~~· lCiblyetlerinden ve sarı Abım, •itila arWaflan namma dikten sonra 1199 lira 48 kU111fluk ilk teminat makbuz veya mettublle 

llaJ.Qm olduju llzere hu ..ene Halk * son zamanlardaki devamlı galibiyet- sormak istiyor, Ye "ede•t ldlflirhu" beraber teklif ıneJduplarım havi kapalı zarf1armı yukanda yuıb gh-
~"'-..tt•inin on Hile için ortaya toydu- ~. lstanbul mulitelJti jçln aşa- terinden sonra esasen her zaman 1- du tanlye hekletlllderbd töyll1or • de saat 

1
, e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten soma verl-

ttı flldin son 1ene karp!efmaJancm. ptaJd O;JUDCUlan cJavet etmektediJ': çiJı büyük bir hususiyeti olan bu iti da. Fakat .. w ki bbdea nepetlllmesi lecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3249) 

J1a1üne kadar .,Ude l'eneri>ab;e üç ~ klübünden: Rüsiıü, Meh- ezeıt rakip karfllaflDUl spo rmerıak· istenilen açık mektaban muharrir\. -----------------------
ı.tanbulspor, Beflktaf, Ualata- met AB. Şeref, lbrahlm. hlan tarafından merakla beklenmek- Peyami s~ ~-~Z·lra· o- ZAYİ IKAMBTGAll TEZKQESI 

klunayu bahtiJ'as-~ıauo e-
~ birer defa lst?nlerlnl yazdmnlf- Beykoz ldüblbıdeJi: Şaha;>, Musıa- tec:Ur. Maç hakkuıdak1 dilfüncelerl- ier itiyle eJw.,dı, Pe.,amlnla Wr Nisan 1939 zarfında İstanbul Em· 

1*, ilç 8eD8 de ;yapılmamlf acldeclll· fa. mlzi bilAhare yazacatız. ka~ cin enel karala~ ~.l fıkrayı niyet Müdürlüıtinden aldıAun 
~:Bu eene de pide Fenerbahçe- ŞftUden: Llltardl, Dlrın. Arpver. Futbol federuyonu, Fenerbah~. da 1-atırlar, •• bise ıetbMIP mektu- 31/ 3096D numaralı ve bir sene mild-
.ta laml yazıJmuı kuvvetle muhte- Peradan: Bamblno, Etiyen. Galatuaray maçı lçln hakem olarak ba 7umala ltlnm ılrmesdl: detle ikamet tezkeremi zayi etttılm-
_.ildlr. Ma•mıfib bu seneki brplq. HlWden Hakkı, Anadoluhfsardan Tank Omnglnt tayin etmiftir. Yen Pqaml Safa', ralu)'a ldifflr .. en den ~ialnl eıkartacalnnclan.::· --la eJm ... pld Fenerbahçe klii- Mehmet, Demlrspordan Mustafa Oz. hüemlllc vulfeslni de Şezi Tnçan o flkralmua IOaanda: nin hükmü kalmadılmı nan.. ,.._. 

"- Ben, di)'Ortla, ...... kadar Madlea ElluW ~' " ..... 
ftl'l1ecektir. Takım kaptanı Hüsnıi Savmandır. ve Adlian Akın yapaca~. •l)'fllderlml taklit ederek rakı ~dm huri.,et eadd.ı Ne. '1 lstanlaal 

aııı-.-.-a..- •e .. erba'"- _.,d ma- Müsabaka saat 17.30 da ~ ... ·11a- a __ 
-:--3~3s • ~ , .. ·'"'!f'I' .~ ~ Bu müsabakalardan evvel d~ .nı.-· Fakat bqbden soma, uil, Beslt 

flDl hat lıluhıttln idare edecektir. caktır. doluhilar - Galatagençler oynayacak, terbl1ell ve makul pnçlerlmlzla isi-

an• Y aptlacak Ziyaret mliabaka;yı Necdet Getea idare ede- ni takip Herek, ~a: "Tövlte!" 
19 Mayııta'I .ıemtt •uı '" Yann 19 Mayıs spor bayramı ol- cektir. un11701'1111l. 

lçln, ı.taftbul Beden Terbly.i llılldet Yanıı Cumartesi ..n .. n TsksJm stadında Olrilltlyol' ki, Ba1tlarpap tale -
~liililnce teşkil edilen bir he- Beden terbiyesi bisiklet federa. ._. belerhıba Pe7aml Safadan, pnçllk 

ihtl;yar 1pe>rcular. bu meyanda yom. her sene olduğu giol bu sene de karıflk taknn1u mii.,,.kalarına ele- nam•na tanl)'e istemelerine l8nm 
~ Hwf eski beden terbi- 19 lılayII Spor Bayramında Jstan- vam edilecek, saat 14.30 da Topkap1- yektar: Çbktl w, .. tanlye1l 

hoeMI lpOl'CU F~ ile şehitlik- bul - Zdıme, Edirne - lstanbul a- Arnavutköy - BqlEoz, 1'urtuluf, Pe- effelti ıtbaktl habretlerl saft111l• 
JW liJaret edlleeektir. rasında g1~ geliş 500 ldlometrelft ra ı.tanbulçor • Kuımpqa. Gelata- du enel •ennit hulun117or: 

litanbul llaarlf ~dürlftlft, lbtiyar bir yarıftan bqka. bu 1ene ~ defa spor muhtelltlerl O)'ftllyacaklardJr. Zate• mefhar4u: Bbim eatl.. · 
•1eaı.n alyaret için Galatuoray olarak 21 Mayıs Puar e«nü Çorlu- Dk müsabakayı Fertdml Klhç, ikJnel .. bldlrlne 11t premlbl olan Od ut 
.... Y~, NaiRa bmlnde tıd dan bqlayıp KOçDtçekmecede sona YaNm Btmn laet, alma enell laa 
::talebe:ri tayin etmif ve ı.tubul bü1- ermek üzere 90 Jrllometrellk a;yn bir milsabakayı da Ahmet Adem idare e- bnt Mer, MUa tanı,e ..nr .. Pe . 
..... bildlrmlftlr. yanf tertip etnilJtlr. deceJderdlr. yaml Safa iM, effel& "tani)'e" Ye 

rir, soma hakaret ederl 

Milli Kümede Puoan Vazigeti 
• 

• y.,.; 711 t•'üli 

WBNDBABÇE: Selds mtlsa • 
Hb 7aplDlf, a1tJmu bunm'f, 

llsh'm'e matltp olmapw. ' ek -
ilk ..,, .. abnqtar. 

DDdasPO&: YMI 079B OJ· 
..... llirfid __ ...,., ldria-
.. berahere bJma.,aı.dM 
l6p olmapn. a.,. 
nnır~ 

BqİKTAŞ: Wdl maçtaa 
.......... pllp, hirllllhle ....... 
nbhn••~ ...... -.... 
tar. Yetll eksik pana alm..-. 

GALATASARAY: Alta alla-
'ltab.._ ~il ... ,., Mrl • 

1 
.. ....... ma116f saJlball, ı •11flm· Dobs ekaik pllftD al • 
11r1m.•ı .. ~lplr. Yedi ek • llllfUr. 
ilk P1mm1 'fDilr. ATBŞSPO&: On 071lll •"I • 

VD'A: Selda 079D.,....., ............ plip plmlf, •• -
~anı kau••• ......_ ._..._ n.le ...,.._. hlm'f, Mlds •• 
re blmıı iklahai .ltetmlplr. çı b7hetmlttlr. 17 eblk paYW 
Dom eblk pavaa •'-ittw. ftfthr • 

.&NUBAGOCO: Oa 1ı1ır ~ J'eaerhhp t.mlı6t Doiall • 
,..,_.... alta p11•ı.,et eltle e1mif 8pen ...,. .. oltlUtaa IOllft mil 
............... re ........ .. • n kfbaetlelll ................... 
dtlHe maiJ6p olmuftar. DMn 8ua llehertm.ı bir Hila pwu 
eblk .-ftld ........ la o..inpOI' tülp etmektedir. 

DOÖANSPO&: Stkls matta ~· Aüna79, De-
~btt bpnm11. BbbMle Hra • mbaporaa 1ataalnda ......... 
.......... dirtl .... ••l'tlt .ı- ..... 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

DAIKOYIÇ 
ve Ski. 

Yap•r Ac•talıtı 

c8CHULDT • ORl•NT • LIN• 
IUQ'I ticariye nakli leln ... 1'0lta: 
tARK • GARP HATTI (Bam1ııarl. 

ar.m.a. Annn. Yunanistan, Ttır
kb'e. Bulprlstan, ltcıawı7a) ....... 
det. 
... tah1bwl için beklenen ... 

purlar: 

l'avorit vapmu 28 ~ ~ 
Tro7burl vapuru ı Bufrana dalru 
Tahmil leln beklenen vapurlardan: 
Glucksbutt vapuru 22 Ma'1A dol· 
ru. l'awrlt npuru l 'Hazlrana 4olra---
H. PAJKURIÇ 

r Ac..+ast 
«ZrNICA ltLOVI DBA A. D.. tle 
K.-. Balkan awfttnu" eko11emlk 
lcıollfenlt8tftda t.lle Hilen ......, • 
uıkanlk het. 8DyOk ıou ........,. 

CEN 
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TARİHTEN YAPRAKLAR 

"Acaba Şunu da Bir 
Sızdıramaz mıyız?,, 

O n altıncı asnn sonuna doğ
ru ve on vedincı asırdan 

başlıyarak Osmanlı İmparatorlu
ğunda yer tutan bir para siyaseti 
vardır. Bu siyaset mali ve iktısadi 
fikirlere, düsturlara, zaruretlere 
istinat eden bir hareket değildi. 
Düpedüz soymak siyasetiydi. Baş
ta padişahla saray, arkasaıda Ba
bıali olmak üzere, bütün devlet 
müesseselerinde bu siyaset perva
sız bir küstahlıkla ve - itiraf e
delim - parlak bir muvaffakıyet
le tatbik olunurdu. 

Soymak siyasetinin bir kaç şek
li vardı. Bu şekilleri müsadere, 
sızdırma ve hediye olarak, üç e
sasta toplamak mümküudür. Mü
sadere yalnız padişahın ve pek 
seyrek olarak, sadrazamın yapa
bileceği soymak şeklidir. İcra tar
zı da gayet basittir. Hünkar ve
ya sadrazam, okkalı bir vurgun 
yapmak istedikleri vakit, etrafa 
şöyle bir göz gezdirirlerdi. en zen
gin bir adamı seçerek, emir ve
rirlerdi: Kafası kesilsin, malı ha
zineye alınsın! 

Kimse çıkıp ta, bu adamın gü
nahı neydi diye soramazdı. Hatta 
onun çoluğu çocuğu bile ağızlarını 
açıp ta, küçük bir şikayet kelime
si baykıramazdı, "Haydi kendisi
ne kıydınız, malından ne istiyor
sunuz ve neden bizi sürünmeğe 
mahkum ediyorsunuz,, diyemezdi. 
Çünkü müsaderenin de\•let siya
setinde mühim bir rol oynadığını 
herkes bilirdi. Ondan ötürü t-öyle 
vaziyetlerde ağız açmak, devletin 
siyasetini tenkit etmek olacağın
dan ve bunun cezası da ya sürgti
ne, ya mezara gitmek bulundu
ğundan değme babayiğitin ortaya 
atılmasına imkan yoktu. 

K ısmi müsadere demek olan, 
sızdırma şekli, deret.c dere

ce her memurun yaptığı bir işıi. 
Elinde resmi kudret bulunan b~
tün devlet adamları, muhitlerin
de bulunan zenginleri b;:rer baha
neyle arasıra sızdırırlardı Sızdı

randa kuvvet ve sızdırılanda o 
kuvvete boyun eğmek ıztırarı bu
lunduğu için sızdırma sıyaseti gun
delik politika sayılırdı. 

Hediye usulü malumdur B.ıy

ramlarda. nevruzlarda, diığünlcr

de, hasblıklardan kurtuluşlarda, 
ınemuriycte gelişlerde v:: gidişler
de, hula~a bin bir vesiil! ile sara
ya, \: ezirlere, valilere, kadılara, 

d.?rebeylerine hediyeler verilirdi. 
Söylı?meğc lüzum yoktur ki, bu, 
lsteg~ bı:ğlı değildi, m.:?cburiydi. · 
Padi§Clh Hadrazamdaıı o, vezirler
den; vezuler, daha aşağı mP.ınur
lan.ıan hediye aldık_:rr1 için bu 
SQywak şeklinde bir de zincirle
ıne usulü var gibiydi. 

Fakat soymak siyasetinin en 

kıvrak faslını, sızdırmak usulü 

teşkil ettiğinden biz, bu musaha
bemizde o usulden bir numune 
Vereceğiz: Üçüncü Sultan Murat 
tahta çıktığı sırada, Milanlı bir 
lnti.htedi kendisine bir kağıt sun
du, Cezair Beylerbeyi Vcnedikli 
Hasan Paşanın Akdeniz balıkları
Ilı bile vergiye balıyarak milyon
lar tedarik ettiğini haber verdi. 
Hasan Paşa, bu dönmenin karısı
nı boşatarak, kendi sarayına al
ınıştı. Bu sebeple herü, öc almak 
istiyordu. Bu jurnalı veriyordu. 

ü ;üncü Murat kağıdın üstüne tek 
bir kelime yazdı ve sadra

zam Sokullu Mehmet Paşaya yol
ladı. Mehmet Paşa: ''Acaba?,, dan 
ibaret olan o biricik kelimeyi gö
rünce, pa

0

dişahın ne demek istedi
ğini anladı. Biz olsak bunu: "Şu 
ihbar acaba doğru mudur?,, ma
nasına alırdık . "Halbuki sadrazam 
o kelimenin "Acaba Hasan Paşa
y, sızdıramaz mıyız?,, demek ol
~uğunu anlamıştı ve aynen Cı::za
ıre göndermişti. 

.............................. : 
Yazan: f 

• M. Turhan i 

TAN 1 
.......................... ! 

Hasan Paşa da, Sokullu kadar 
arifti, bu sebeple padişahın ne de
mek istediğini anlayıvermiş ve 
hemen sadrazam hazretlerine iki 
yı.iz bin altın sunmuştu. Bu para
yı İstanbula götüren adamların 
bir vazifesi de o jurnah veren Mi
limlı dönmenin kellesini Cezaire 
getirmekti. 

Sızmalar, sızdırmdar mahrem 
ce=eyan etmezdi. Hasan Pa§8dan 
bır tahtada iki yüz bin altın sız

dırıldığı da dillere düşmiiştü, bir 
kısım kuvvetli ricali imrendirmiş
ti. Bunlardan biri Kapudanı Der
ya Kılıç Ali Paşaydı. O, Cezairde 
bol bal bulunduğunu şu parlak 
mısalle anlamıştı. Bir avuç ta ken
di yalamak istiyordu. Lakin on
da sadrazam ve padişah kuvveti 
yoktu. Bir "Acaba,, ile Hasan Pa
şa hazretlerinı sızdıramazdı. 

B u seb~ple .. başka bir yol tut
tu. Bır gun donanma ile Ce 

zaire gelince, Hasan Paşa hakkın
da tahkikata girişti ve onun ger
çekten zengin olduğunu anlayınca 
bır sızdırma şekli aradı. Kapu
dan Paşanın planına gore, Hasan 
Paşa kızarsa ya ağziyle, ya kale
miyle bir münasebetsizlik y&pa -
caktı. O vakit saray ve Babıali, 

nti.fuzu pek yüksek olan Kılıç Ali 
Paşanın haysiyetini muhafaza için 
Cezair beylerbeyini feda etmek 
mecburiyetinde kalacaktı. Bu mec
buriyet ise, onun Kapudan Paşa
ya teslim edilmesiyle, yani ceza
ıııını vermek salahiyetinin ona ter
kolunmasiyle tatmin edilebilidi. 

Kılıç Ali Paşa, işte boyle dü
şündü ve Hasan Paşanın gözbe
beği sayılan genç bir koleyi, bir 
gece yakalatarak gemiye getirtti. 
Darbe tam yerine indirilmişti. da
san Paşa, kölesinin aşırılmasından 
son derece müteessir olmuş ağla
yıp sızlamış ve Kapudan Paşa hak
kında büyük bir kin beslemeğe 
haşlamıştı. Hatta onunla anlaş

mak teşebbüsüne girişmek te ıste
mediğinden doğruca saraya arzu
hal sunmuştu. 

Üçüncü Sultan Murat, paraya 

taallük eden işlerde hassa.stı. Ka

pudan Paşanın bir sızdırma ham

ıesı yapmak istediğini sezdi, ken
dısine ağır bir haber göndererek, 
Hasan Paşa kölesini hemen yeri
ne yollamasını ve bu münasebet
sız işi niçin yaptığını da bildirme
sini emretti. Kılıç Ali Paşa. hesa
bının yanlış çıktığını görünce, pla
nı değiştirdi, padişaha bir mektup 
yazarak, köleyi almaktan maksa
dının ''Cezairde saklı hazineler; 
söyletmek,, olduğunu bildirdi ve 
Hasan Pasanın bir hamaında bil-

yük bir servet sakladığını da ilave 
etti. 

B unun üzerine defterdar (Ma
liye vekili demektir ı tbra

hım Çelebi saraydan Cezaire yol
landı, o hamam bastırıldı, yüz o
tuz bin altınla bir çok elma~ ve in
e! bulundu, gemiye yüklenerek 
İstanbula taşındı. 

Kapudan aPşa, ağzını poyraza 
açmış olmakla beraber saray !llem
nundu. O derecede ki, biraz sonra 
Kılıç Ali Paşa ölünce hünkar, Ce
zair Beylerbeyi Hasan Paşayı ha
tırladı vç onu daha yakında bu
lundurup sık sık sızdırmak için 
Kapudanı Derya yaptı. 

Hasan Paşa, bu büyük tevec
cüh eserinin nereden doğduğunu 
Pek 1,ri ~ v. K11p'Uclü 
Paşalık sayesinde bütün denizleri 
haraca keseceğini de bildiğinden 

gönül hoşluğiyle bir ziyana daha 
kat landı, sızdırma siyasetinin he
diye şekline uygun olarak p:ıdişa· 

ha üç yüz bin altın, otuz genç kö
le ve elli güzel halayık verdi. 

İşte bu devletliler - zincirle
me usuliyle - böyle hayır verir
lerdi. Memleket te bu sızdırmalar 
yüzünden yağı süzülmiış kuzuya 
donerdi. 

lzmit Kc1ğıt 

Fabrikasında 

Bir Hc1dise 
lzmit, (TAN> - Kağıt !ahrikasm

dan 12 işçi kız çıkarılmıştır. 

Iddiaya göre, fabrika, 23 Nisan 

Bayramına kız sporcularının da !şti
rakini arzu etmiş, bunların mikıart 

az olduğunu görunce spor kısmına 

dalıil bulunmıyan işçı kızların da ge

çit resmine girmeleri emrini vermlş

tir. Halbuki 12 kızın ebeveyni, bil
hassa nişanlıları buna razı olmamış

lardır. Fabrika idaresi de, disjpline 

muhalif gördüğü bu hareketlerinden 

dolayı 12 kızı çıkarmıştır. 

Karaman Belediye 
Reisi Ankarada 

.Karaman, (TANJ - - Su ve elektrik 
tesisatının kuvvetlendirilmesine sar
folunmak üzere Belediyeler Banka
sından bir istikraz akdini temin Py
lemek maksadiyle belediye re!si An
karaya gitmiştir. Orada bir ay kadar 
kalacağı tahmin edilmektedir. 

Karaman ve Nazimlye 
Kaymakamhkları 

Karaman, (TAN ı - Kaymakamı

mız Celillettin Unseli Na'Zimiyeye ta
yin edilmiş ve gitmiştir. Halefi Nazi
miye kaymakamı henüz gelmemiştir. 

Karamana Araıöı LSzam 
Karaman, (TAN) - Sokıudanmız 

pek basit vasıtalarla sulanmakta, bu 
yüzden de matlup pek 'lasıl olma
maktadır. Bu sebeple belediyenin bir 
arazöz alması temenni olunmaktadır. 

1 ) 1 ) 
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B ugün, hangi gazeteyi açsa
nız, dünyaca tanınmış bü

tün siyaset kurtlarının şu suale 
cevap vermiye çabaladıklarını g~ 
rürsünüz: 

"- Harp olacak mı?" 
Gazino, kahve, tramvay. tren, 

vapur gibi umumi' ve kalabalık 

yerlerde etrafınızda konuşulanla
ra kulak kabartırsanız. yine ayni 
suali herkesin birbirine sorduğu
nu duyarsınız: 

"-Harp olacak mı dersin?" 

Dün muhtelif vatandaşlar ara
sında yaptığım anketin mevzuu da 
bu "beynelmilel" diyebileceğim 

sualdi. Sualime, en kısa yoldan 
cevap veren vatandaş, Ankara 
saylavı Aka Gündüzdü. Kıymetli 
romancımız: 

"- Harp mi? dedi... Ve pek ;ız 

düşündükten sonra. insana sirayet 
eden bir emniyetle ilave etti: 

"- Edebilen etıfln!" 

* "Bunu keatirmek güçtür,, 

Aka'dan sonra , sualimi, Nurul
lah Ataca tevcih ettim. Onun .:e
vabı. Aka Gündüzün mukabele
sinden cok fazla uzun olmadı: 

"- Bugünkü dünyada, dedi. 
harp olup olmıyacağını kestir
mek. bizzat harp çıkarmak iktida
rını haiz bulunan kimselerin bile 
elinde değildir: Çünkü. seneler
denberi şahit olduğumuz harpler
de gördük ki, kıyamet koparacağı 
sanılan büyük ihtilaflar ha1lolu
nuyor da, incir çekirdeği doldur
mıyacağı umulan hadiseler vü
zünden kıyamet kopuyor: Bina
enaleyh, beni, sualine müsbet bir 
cevap ,aramakta mazur görl" 

* " Cevap uermek imkô.naızc/ır., 

Üçüncü muhatabım. mizah ede
biyatımızı zengin albi.imlerile si.ıs

leyen meşhur ve kıymetli karika
türist Togo idi: 

- Bugün, dedi, siyaset havası 

tıpkı İstanbul havası~a döndü: i-' 
çinden barut, ateş. ölüm yağacağı 
sanılan koyu bulutlar birdenbire 
dağılıveriyor, ve onun altından. a
teş yerine sul..lı güneşinin ışıkları 

serpiliyor! 
Fakat yine. bu günesin, en par

lak zamamnda. birdenbire bir bu
lutla örtüldüğünü de görüyoruz. 
Bu itibarla: 

"- Harp olaC'ak mı? ~ualinin: 
"-Uç gün sonra yağmut' yağa-

cak mı?" şeklinde bir sualden far
kı yok: İkisine cevap vermek te, 
ayni derecede imkansız!" 

* Hüaeyin Cahide göre 

D eğerli ıistat Hüseyin t;nhlt 

Yalçıu niitbın. O: 
"- Şimdi. diyor, :>On anla~n.a· 

lar sayesinde, kuvvetler arasında 
muvazene hasıl oldu. Mihver dev
letleri de, münasip iırsatları tama.
men kaçırmış bulunuyorlar. Son
ra, mihver devl·~tleıme mensup 
devlet ricalinin muhake:neleri de 
basit değildir: Onlar kopacak tir 
harbin ne korkunç akıbetler do· 
ğuracağrnı hesaol:ımak ferasetım 

sahiptirler. Benım size. b•itun bun
lara güvenerek verebileceğim "'c 
vap ta şudur: 

"- Zannetmiyorum!" 

* "Tehlike uzakltıfmıftır,, 

Avukat Salaha!trn Emin de h:ırp 
kopacağına kani deği!. 

"- Bence, diyor, ~arbı. mıbver 
devletleri koparacaklardı. -Ialbu'<i. 
bugün onlar, birıbirlerin° ıat! gü
venemiyorlar. ltalya. Almanyanın 
daha evvel ateşe girmesini bek~j -
yecek. Almanya Italyanın ileri !l· 

tılmasını istiyecek. Halbuki. ik!si 
de evvel davranmakt<ın kaı.;macak
ları ve ayni zamanda atcse atılmak 
imkanını da bulamıyacakları i\hı, 
harp tehlikesi çok uzakl'lşmtş s-a
yılabilir. Zira, onların bir taaı-. u 

CEVAPLAR: 
Bugün için Tehlike 
Hayli Uzaklaşmıştır 

Hüseyin Cahlt: "Zannetmiyorum." 

Aka Gündüz: "Edebilen etsin!" 

za uğramadıkları m~ddetçc, de
mokrasilerin harbe sebebiyet ver

meleri muhtemel bile değildır. ~ 

* ·'Olmamcuını temenni 

ediyoruz,, 

B u güzide ~ahsiyetlertlen son
ra, halka d<ı kulak verme

nin anketime. oKuycculanma hc•s 
gelecek bir çeşni katacağını düşün
düm ve ayni sunli evvela Sirkeci
de girdigim berber dükkanının 

Eski Paraları 
Kullananlar 

Takip Edilecek 
Ankara. 17 (Tan Muhabirinde=ı) -

Yurdun bir çok yerlerinde nikel 25 
ve bronz on kuruşluklarm -:1.ln teda-

i vül etmekte olduğu anlaşılmıştır 
Maliye Vekaleti, bu gibi paraları 

kullananların sıkı bir surette- takip 
edilmeleri ve yakalananlar hakkında 
kanuni takibat yapılmasını alakadar
lara emretmiştir. ........................... . 
L .... ~~~~~ .... ~nkara Ha~~r!~!"!.i 

Dahiliye Veklleti teşkilat Jtad
rosuna yeniden elli maiyet memuru 
ilavesine dair hükumet .Meclise bir 
layiha vermiştir. * Film stüdyoları b!na vergisin
den ve kazanç vergisinden muaf o!a

caklardır. * Arazi tevzi kanununa göre kôy
lüye verilen toprakların verildiği t&

rihten itibaren 20 sene müddetle 
taksitlendirilmesi kararlaştırılm~tır. 

kalfalarına da sordum Yanı:ndaıu 

koltukta müşterısıııı ıraş E:den K.al· 
fa "Pekesmer": 

"-Ben. dedi, bu sualin ce..-abıru, 
artık merak bile etmiyorum. Ziı &, 

biz, harpten ziyade, harbin mesu
liyetinden çeki:ııyorduk Bu gün. 
kopabilecek olan bir "ıarbın m, .. su
liyetinden Türk milletinin hicısesi· 
ne bir zerre bile ısabet etme?. Çun 
kil Türk milleti, bitaraflık~an u
zaklaşmamak için, c;onuna kadar 
sabırla bekledi ve en onr~ yine 
sulhü tehlikeden uzak tutmı:.k a?'
zusile sulh cephesınde ·yer aldı. 

Bugün ise, hem müsterih, hem 
de kuvvetliyiz: Haro 'wpmlll"l8Sın: 
temenni ediyoruz: Fakat bu te
menninin içinde ''korku" nu'l zer
re kadar yeri yoktur!" 

~ 

" Harp mutlak kopacakhr,, 

Tuhafiyeci Cezıni Yenirenk ise, 
kendisinden evvel •Jinlcdiginı mu
hatapların hepsinden bedbin .. O: 

"- Harp, diyor. '.lzak. yakın 

günlerin birinde m••ttak:ı olacak: 
Zira çarpışan biribirlerilt> tamami· 
le zıd ideolojilerin ve menfaatle
rin sulh içinde ebe.Uycn uzln~ma
larına ihtimal yok. Şimdi. oütiin 
dünyada. bir sulh d '?ği' bir kav
ga hazıreiJ ar: Menfaat µeşinde 

koşan gayri memnun empery.1list
Ier, saldırmak için en münasio tır
satı bekliyerek ha bre silahlanıyor 
lar. Günün birinde bu fırsatı b11a
masalar bile, bu~duklat'ın. sana -
cakları da muhakka ·t1r. 

Bu itibarladır ki. ben, yap1lan 
bütün fedakarlıkların. harp tehli
kesini tamamen ·ö:'ılcyem?yeceiİine, 

fakat bir müddet Jaha genye ata
bileceğine kaniim'" 

* " Harp ergeç olacak ,, 

En son konuştuğum muhatap i
se, Madrit sokaklarına c ,inen bizim 
Babıali caddesinde ku:.ıduraları

mı boyayan vatandaşı •. Sakın buna 
bakıp: 

"- Nihayet la!! ayağa düşür

dü!" demeyin. Zira, t>elki oku~a
sı, yazması bile olmıyan kundura 
~yacısı "Salih Xıvrıtmaz" anke
timin bence en ~uz~! cevapların -
dan birini verdi. Ve: 
"- Harp olacak .. 1edi Çü:lkiı. 

büyük muharebedenberi dünyada 
açlar yine çoğalmıstır. ı >nlar baş
ka türlü nası! azalır"'' 

Selim T evlik 

Kereste Fiyatlarının 
Ucuzlatalması isteniyor 

Ankara, 17 (Tan MuhabirindenJ
Orman umum müdürl~ğtinüıı 19:i9 
mali yılı bütçe kanunu layihası mec
lis ruznamesine alındı. Büke enciı
meni mazbatasında kerı?ste fiyutlar.
nın yükselişi üzerinde d..ırmuş ve ha
len piyasa fiyatları yüksek olan ke
restenin daha ucuz bir fiyata indiril
mesi için hükumetçe tedbır alınma
sı ve bu tedbir alınır!ten iır.tiyazlı 

vaziyette bulunan şirket ve müteah
hitlerin endüstri mamulatına hususi 
bir kanunla verilmiş olan salahivete 
müsteniden azami bir fiyat konuima
Sl cihetinin de derpiş olunmasını te
menniye şayan görmüştür. 

Matbuat Takımının MaÇ'I 
Matbuat Takımı kaptanhğından. 
19 Mayıs cuma günü s~~ ·ktııs $l"

ref stadında saat 13 !.e Beşiktaş mü
tekaitleri ile maç yaptlar.'lktır. Ark:ı
daşlarm saat 12 de futbol levazım
larile beraber statta hazır bulunma
ları rica olunur. 
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Sarı Selim ölmüştü 
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da Murada Kalmış, Sokullu Manisa 
ber Yollayıp Onu Ta ta Davet Etmişti 

Batta hekimlerin bu üç nesneden 
birini kendisine yasak etmeleri ih
timalinden korktuğu için derdine 
derman da aramıyordu. Fakat ba
şını - fazla sarsmtıdan - tuta -
maz bir hale gelince, endişesi art
tı, yerden gökten yardım arıya

cak bir duruma düştfi. Bununla 
beraber hekim başısına emniyet 
etmedi, evvelce işten çıkardığı 

Mustafa Çelebiye sıhhatini ema
net etti. 

Bu hekim, onun hastalığım. 
"Sersam marazı,, olarak teşhis et
miş ve tedavisine girişmişti. Se -
lim, verilen ilaçlardan henüz bir 
fnyda görmeden yine perhizi boz
du, yeni yapılan saray hamamın
da ilk defa :yıkanırken, .büyük bir 
şişe Kıbrıs şarabı içmekten ken.di
ni alamadı. Lakin sulanmış beyni
ne vuran ispirto, ayaklarını da ka
f nsı gibi sarsıntı içinde bıraktığın
dan, hamamı terkedeceği sırada 

mermerler üstüne düştü, vücutçn 
zedelendi, sıhhatçe de iyileşemi -
yecek kadar kötüleşti. 

O nun itimat edemiyerek az
lettiği hekim başı başta ol

mnk üzere, bir çok saraylılar, ve
liahta hulus çakmak üzere bütün 
bu hadiseleri müjdeliyorlardı. Tam 
üç yıl Topkapı sarayı, bu mesut 
neticeyi hissettirmek için Mani
saya çeşit çeşit vasıtalarla - açık 

ve kapalı - jumallar gönderm\ş
ti. Murat ta işte bu jumnllarm 
uyandıraığı heyecan arasında ne
climlerile, kansı Safo ile bir ta
kım ahitlere, pcymanlara giriş
mişti. 

Fakat, müjdelerin tahakkuk et
mesi uzuyordu, beyni sulanmış ve 
kafası sallanır olmuş denilen pa
dişahın ölümü geciktikçe geciki
yordu. Bu da şehzadenin, nediın
lerinin ve Safonun neşesini kaçı
ran bir şey oluyordu. Tacir kılı
ğında yola çıkarılıp ta, ulak hıziy
le yol nlnn bir adam, Manisaya u
laşıp ta hamam hadisesini haber 

verince, küllenmiş ümitler, yeni
den parladı ve gözler yine İstan
bul yoluna dikildi. Bu sefer tali 
şehzadeye gülecekti ve güldü. 
Çünkü son habercinin gelişinden 
pek az sonrş, Bosnalı Hasan Ça
vuş adlı bir saray memuru Mani
sa sarayı önünde boy gösterdi, pa
dişah katından geldiğini haykıra

rak önüne geleni bir yana devir
di, merdivenleri uçar gibi çıktı, 
dehlizleri koşnrak geçti, Muradın 
huzuruna vardı ve bir mektup u
zattı: 

- Sultanım, dedi, ne varsa bu
nun içinde. 

Mektup, Sokullu Mehmet Paşa
. dandı! İkinci Selimin öldüğiinü 
tebşir ederek, yeni padişnhı tah-
tına davet ediyordu (1). ı 

imparatoriçe Safo ! 

Hasan Çavuş İstanbulla Ma
nisa arasındaki yolu dört 

günde, pndişah ise beş günde al
dı. Yollarda değil, İstanbulda da 
padişahın öldüğünü, yerine l\fora
dın geçtiğini duyan yoktu. Nuru 
Banu sultan, şarap ve hamam kur
banı kocasının cesedini saray buz
luğuna koydurmuş ve bu sım dı
şarıda yalnız Sokulluya açmıştı. 
Onun için, Muradın köylerden 
kasnbalardan geçişi bir hadise o
luyordu. Mudanyaya gelişi ise, 
bir hercümerç vesilesi oldu. O sa
kin kasabacık gulgule içinde kal
dı. 

Sokullu, yeni efendisinin Mu
danyaya erişeceği günü hesaplı
yarak Kaptan Paşa baştnrdesini 
de yola çıkarmıştı. Fakat, Baştar
de varmadan şehzade oraya ulaş
tığından Mudanynlılara bir de ge
mi tedariki küUeti yüklendi. Bir 
kulluk vazifesi olarak telakki olu
nan bu işin hızla başarılamaması, 
Marmaranın bu şirin knsabasına, 
belki felaketler getirebilirdi. Fa
kat tesadüf böyle bir akıbetin ta
hakkuk etmesine engel oldu, o sı
rada - zahire almak üzere - li-

mana gelen _._ Nişancı Feridun 
Beyin mülkü - bir kadırga, ye
ni padişahın emrine verildi. 

O gün hava lodostu. Kadırga 
bu yüzden istüade etmekle bera
ber, yolculnr büyük bir ıztırap ge
çiriyorlardı. Hele Murat, pek pe
rişan bir durumdaydı. Boyuna ku
suyor, boyuna inliyor ve boyuna 
Safoyu sayıklıyordu. Sevgilisi ya
nında yoktu. Kendisine ancak si
lahtan, rikaptarı, çuhadan ve bir 
de hocası refakat ediyordu. Bun
lar, kendi ıztıraplarını unutarak, 
efendilerine hizmet etmeğe sava
şıyorlarsa da, bir fayda temin e
demiyorlardı. Ondan ötürü de 
Murat, Manisada kalan yan canı
nı anıp duruyordu. 

B u üzücü deniz yolculuğu tam 
yedi saat sürdü ve nihayet 

Saraybumu göründü. Vakit gecey
di, her taraf karanlıktı. Sarayın 

her hangi bir noktasına ulu orta 
çıkmak tehlike davet edebilirdi. 
Çünkü saray muhafızları da taht 
üzerinde vukua gelen değişikliği 

henüz duymamışlardı ve yeni pa
dişahı istikbale - hatta fikren -
hazırlanmamışlardı. Bu sebeple 
deniz yolculuğu kadar üzüntülü 
bir safha daha açılmak üzereydi. 

Bununla beraber Murat, gün 
doğuncıya kadar gemide kalmayı 
göze alamadı. Bahçekapısı civa
rında karaya çıktı ve toprağa a
yak bıısnr bıısmaz yere uzanıp u
yuma temayülü gösterdi. Ne artı
na serilecek minder, ne üstüne 
örtülecek yorgan vardı. Yalnız 

başının altına bir yağmurluk ke
sesi konmuştu. Üstü başı da pisti, 
kusuntu içindeydi, adamcağız, yü
zünü gözünü ve ellerini yıkamak 
için tatlı su istediği halde bulu· 
namadığından gemi kovasiyle de
niz suyu getirilmek mecburiye
tinde kalınmıştı (2). 

Topraklar üstünde uyku kesti
ren Murat, kendini bekliyen taht
la kendini düşünen Safo nrasında 

ı ........ --..... ;:··························································:········ı 
! Gl\Jlnalhl B~ndl~ mu? • 
L ..... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 58 ..... J 

Yüzünü dönüp cevap verdi: 
- Şüphesizi.. 

- Fakat beni anlıyorsunuz.. Cürümlerlmin bü-
tün suçunun kendime ait olmadığını pekala bili
yorsunuz.. Yalnız, babanızın katilini affetmek eli
nizden gelmiyor değil mi? .. 

- . . . . . . 
- Sükutunuzdnn cesaret olarak şunu da ilave 

edeyim: Bu kadar fena bir adam oluşuma, bir sc
'Qep tc, vasisiz büyüyüşümdür .. 

- Ne demek? .. 
- Eğer başımda bir büyük bulunup, bana nasi-

nat etseydi, yolsuz hareketlerime mani olsaydı, hat
ta, beni tehdit etseydi, iş çok daha başka olurdu ... 

- Kendi kendinizi tehdit etseydiniz.. insanlar 
İçin en büyük ders, kendi şuurunun ve vicdanının 
şamarı dır .. 

Annemin oğlu daima, mnzeretlerimi çürütecek 
felsefeler buluyordu. Demek ki .beni, hayatta, Nü
vidden başka hiç kimse affetmiyecekti.. 

Hayalim gerilere gitti. Uzak diyarlarda bıraktı
ğım bahtsız kadınları düşündüm .. Beni arayan, bel
ki de, ismimle çnğıran yavrum, kimbilir hangi el
lerde hırpalanıyordu? .• 

Bunca denaat gözönünde dururken, nasıl af dile
niyordum ?. Nasıl yüzüm kızarmadan "Hak,, isti
yordum? .. 

Nüvid, beni affetmişse, bu affını, aşkına borçluy
dum. Eğer beni, çok sevmeseydi, şüphesiz herkes 
gibi tel'in etmekte devam ederdi. 

Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Piyer yüzüme bakı
yordu. İkimiz de, tarif edilmez bir hissin tesirin
deydik .. 
Yanına yaklaştım. thtiyarımın haricinde bir arzu 

ile ellerimi uzatarak: 
- Piyer, dedim. Beni dinle!.. Haksızlığımı kabul

de fazla inat etmiyeccğim.. Fnkat af:fetmelisin! .. 

Ellerimi tuttu. Fakat dudaklarım bükerek: 
- Affetmek büyiiklÜğü yalnız Allaha mahsus

tur, diye mırıldandı. 
- Yanlış düşünüyorsun .. Allah, o erilmez büyük

lüğiyle affettikten sonra, kulların affetmemesi, on
dan dnha büyük olduklarını iddiada bulunmak de
mektir ... 

Bir dakika düşündü. Sonra, - ıslak gözlerime 
bakmaktan mı, yoksa, içinde kaynaşan duyguların 

zorile mi bilmiyorum - gözleri yaşararak: 
- Bu kadar ısrarla istediğiniz "Af,, neye yanya

cak? .. Dedi. Siz, bu arzunuza kavuşmakla vicdanı

nızda ebedi bir sükun bulacak mısınız? .. 
- Belki!.. 
- Müphem kanaatler, ekseriya menfi netice 

alanlardır ... 
Kardeşim bu sözü söyledikten sonra, avucunda 

duran ellerimi dudaklarına götürdü. Sonra güzel 
alnını bana uzatarak: 

- Dilerim ki, barışmamız, vicdanınıza muhtaç 
olduğu o ebedi sükunu bıığışlasın, dedi. 

İçimde tatlı, ılık bir heyecan dolaşıyordu. Bir 
saniye gözlerimi yumdum ve kardeşimin alnını u
zun bir buseyle öptüm. 
Yaşadığım müddetçe daima hasretini çektiğim bu 

tatlı heyecanı, bir gün kardeşimi öperken bulaca
ğımı hiç hatırıma getirmemiştim .. 

Biraz sonra Piyer odamdan çıkıyordu. Yaşlı göz· 
lerle arkasından baktım ve: 

- Tekrar beklerim, diye seslendim. 
Cevap vermedi.. Çünkü hiç gelmiyecekti .• : l • it • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 

Yalnız kalınca, masamın başına geçtim. Onümde 
kuru kafa, çirkin bir istihza ile sırıtıyordu. Onu el
lerim arasına aldım ve derin bir dikkatle seyre 
daldım. 

Nüvidin. masanın üstünde durnn re.c;mine haln-

dolaşan rüyalar göre dursun. O- 1 
na salatanat müjdesi getiren Ha
san Çavuşla kadırgnnın kıinvuzu 
Ahmet, bu yakışıksız durumdan 
padişahı kurtarmak çarelerini a
ramağa koyulmuşlar ve Ahırkapı
dan şehire girmeyi tasarlamışlar
dı. Çünkü saray kapılarının han
gisine baş vursalar seslerini duyu
ramıyacaklanna emin bulunuyor
lardı. 

Ahırkapı , sadrazam tarafından 
oraya bir memur konulduğu için, 
onlara açıldı ve Sokullu Mehmet 
Paşa da biraz sonra yatağından 

kaldırılarak padişahın gelişinden 
agah edildi. İş artık nizama gir
miş ve padişahın topraklar üstün
de yatmasına nihayet verilmesi 
imkanı temin edilmiş demekti. 
Nitekim bu imkan biraz sonra, fii- , 
li bir şekil aldı, sadrazam - ö
nünde fanuslar çektirerek -Balı- ı 
çekapısına geldi, padişahla bu-

' luştu. 

K anuni Sultan Süleymandan 
oğlu Selime, ondan da Mu

rada yadigar kalan bu gün gör
müş vezir, yeni efendisiyle karşı
laşır karşılnşmaz eğildi, ayak öp
mek istedi. Fakat tahta çıktığına 
henüz kendini inandıramamış, ba
şına bir çorap örülebilmesini dai· 
ma muhtemel görmekte bulun
muş ve deniz tutmasından ileri 
gelen sersemliği de giderememiş 

olan padişah, onun ayağına ka
panmasına meydan vermedi, telaş 
ve heyecnn içinde vezirin iki eli
ne yapıştı, şapır şapır öptü. 

KA 
UNLARI 

AT 
VE 

KUV E 
kaynağıdır. 

Silahtar, rikaptar, çuhadar ve 

hoca - hiç bir padişah tarafından 

hiç bir vezire yapılmıyan - bu 
muameleyi görünce, ihtiyarsız yüz

lerini ekşitmi~lerdi. Bizzat l'~Iu

rat ta, iki üç saniye sonra, büyiik 
bir küçüklük gösterdiğini seze

rek kızarmıştı. Fakat o hareketi
nin bedelini vezire ödetmekte de 
gecikmedi: 

Muhammen bedeli 34.000 lira olan Nohap lokomotifleri yedek aksa
mı 30 - 6 - 1939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tnyin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadnr ko
misyon reisliğine vermeleri lazımd rr. 

Şartnameler 170 kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. (3378) 

- Paşa, dedi, saraya girer gir
mez, ilk işin ceddim Sultan 1''a
tih kanununa göre davr!mmak o

lacaktır! 

Istanbul Ikinci iflas memurluğun- ı Bolvadinde Zelzele 
dan: Istanbulda Aşirefeııdi sokağın- Bulvadin (TAN) _ Gece!eyın muh 
da Mercümekyan hanında 1 No. da telif fasılalarla ikisi hafif ve biri 
ticaretle iştigal eden ve hali tasfiye- şiddetli üç zel~le olmuştur. 
ye girmiş olan (Gözem Eskenazi Neg-

Kardeşlerinin öldürülmesini em

rediyordu. Sokullu bu emrin na
sıl 'Dirlforkuaan dolayı verildiği
ni ve kendisinin de bu münase -
betle sınanmak istendiğini sezdiği 
için hemen boyun kırdı: 

rin) Limited şirketinin mahkemece fatla. olursa olsun ellerinde bulundu· 
8.5.939 tarihinde iflasına karar veril-
-• ve t..e>ff.ycnia acli ~kilJc J'Clınl

ması kararlaştınlmı~tır. 

ranların n mallat'. ü:w..rindoJd hcklarJ 

mahfuz kalmak şartile onlan ayni 
müddeti içinde dake emrine tevdi et· 
meleri ve etmezlerse kabul mazeret
leri bulunmadıkça cezai mesuliycte 
uğrıyacaklan ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacaklnrı. - Fermanınız, dedi, şimdi icra 

olunur. 
(Devamı var) 

(1) İkinci Selimin ölümünü - !nk:ıt 

hamam meselesine temas etmeden -
ta!sllfıtlle yazan Sclfınikll 1.arfhidir. 
(S: 123 - 125). 

l - Müflis şirkette alacağı olanla
rın ve istihkak iddiasında bulunan· 
ların alacaklarını ve istihknklarını 

ilandan bir ay içinde ikinci iflas dai
resine gelerek kaydettirmeleri ve de
lillerini (Senet ve defter hulas:ıları 
ve saire asıl veya musaddak suretle
rini tevdi eylemeleri. 

4 - 27 .5.939 cumartesi günü saat 
11 de alacaklıların ilk içtimaa gel· 

meleri ve müflis ile müşterek borç

lu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 

tekeffül eden sair kimselerin toplan· 

mada bulunmağa hakları olduğu ilan 
olunur. (17862) 

(2) Bu tafsilfıt ı.a yine SclAnikli ta
rihinde mukayyittir. 

2 - Hilfıfına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak üzere müflisin 
borçlularının ayni müdde;; kinde ken 
dilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı-

yor ve şu kafa tasını, bu zarif başın içinde kıyas 

ediyordum. 
l 1 \}"i b rı ') . 
nşan ar toprak olduKıarı zaman, gerıde kalanla-

ra böyle ürpertici hatıralar bırakmazlar.. Bu çok 
değişik ve çok müthiş bir şeydi.. 

lşte, resimdeki tatlı tebessümün belirttiği bir sı· 
ra güzel diş, önümde bütün fecaatiyle açıkta duru
yor .. İşte, müşfik ve neşeli bakan bir çüt gözün 
mahfazası olan iki siyah oyuk, bütün korkunçluği
le tecessüm ediyordu. 

Gönlümdeki ıztırabın derecesini anlatamazdım .• 
Ölüm denilen o kurtarıcı keyfiyetin beni, bu anda 
hayattan uzakla§tırması için ,tanarak, hıçkırarak 
bekledim... ,, 

• • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" .•. lstanbula döneli tam beş sene olmuş .. Şa

şıyorum .. Çünkü mazi bende, o kadar yakın ve o 
kadar canlı yaşıyor ki! .. Her şeye rağmen, bütün 
geçen vaknları en ince teferrüatına kadar hatırlı

yorum .. 
Lakin, vicdanımdaki azaplar hiç hafiflemedi.. Ne

dametlerimin şiddeti hiç eksilmedi. .. Demek ki za
man, her manevi ıztırabı sürükleyip götürecek ka
dar kuvvetli bir panzehir değildir .... 

!ki gün evvel, Babıali yokuşunu ağır ağır çıkı
yordum. Onümde, küçük bir çocuğun elinden tutan 
çarşaflı bir kadın yürüyordu. Bir müddet böyle git
tikten sonra, daha önde yürüyen bir adamın dönüp 
kadına bir şey söylemesi nazarı dikkatimi celbetti. 
Fakat, birdenbire yıldırımla vurulmuşa döndüm .. 
Zira, bu adam, Şerifti. 

Beş senedir kendisinden hiç bir haber alamadı· 

ğım arkadaşımı görür görmez utancımdan başıma 
kan çıktı ve hemen oradan kaçmayı düşündüm. Lfı· 
kin buna vakit kalmamıştı. Şerif te beni tanımıştı. 
Soğuk bir alakayla: 
- Ooo! HalCık Bey, sen misin?? .. 
Dedi. 
- Evet .. Benim!. Diye kekeledim. 
Fakat, asıl şaşkınlığın büyüğüne, çocuklu kadı· 

nın Lizet olduğunu tanıdığım zaman uğramıştım. 
Dilim tutulmuş, gözlerimi açmış, benim olduğun

dan şüphe etmediğim fanila esvaplı küçük çocu.i!a 
bakıvordum .• 

Şerif, yanıma sokuldu. Dudaklarında müstebzt 
bir kıvnlış vardı: 

- Nasılsın? Diye sordu. 
- Teşekkür ederim, dedhrL 
Ve daha yavaş ilave ettim: 
- Yüzüne bakmağa sıkılıyorum Şerif!. 
Omuzlarını silkti. Halinden memnun adamların 

wıvrlyle: 

- Adam sen de, dedi. Saadetini bana hibe ettin.; 
Bundan ne çıkar? ... 

- Demek mesutsun? 
- Hem ne kadar! .. 
Lizetin müslüman olarak Şerüe vardığını anla~ 

mıştım. Şu kıymet vermediğim eczacı kalfasının, 

benden çok yüksek bir ruha malik oluşu yüzümü 
kızartıyordu. 

Yer yüzünde, hakir gördüğümüz kimselerin vic
danının, bazan kendimizinkinden çok temiz oldu
ğunu kabul etmemiz lazımdır. 

Lizet, mahzun bir gülümseyişle beni süzüyordu. 
Bu bakışlar altında küçüldüm, küçüldüm .. Bir ha
reket yapmış olmak için eğilerek yavrumun yanak
larını ok~adım. 

Şerü, basit bir adam olmasına rağmen, şu vazi
yetin güçluğiınü idrfik ediyordu. Ve bütün kinle
rine rağmen bana merharnetle bakıyordu. 

Dünyada, yalnız merhamete layJk bir insan oldu
ğumu bir kere daha anladım. 

lsmini bile sormağa cesaret edemediğim çocu
ğum, yürümek için annesini elinden çekiyor ve sa
bırsız hareketler yapıyordu. Bu üç mahlukun kar
şısında zelil, düşkün, başımı eğdim ve tekrnr gö
rüşmek için bir adres, bir vaat almağa cesaret ede
meden yanlarından ayrıldım ... ,, 

* (Haluk Girayın, hayatının son yapraklarını teşkil 
eden ve bir zarf içinde gönderdiği notlar, ·bir keli
mesi değişmeden kopye edilmiştir:) 

" •. Tam 46 yaşındayım.. Sürmekte olduğum 
göçebe hayatından başka beni oyalzyacak hiç bir 
şey yok .. Her mevsim başka bir yere taşınıyorum .. 
Daima değişik muhit, değişik manznra, ve değişik 
hava orıyorum .• 

(Deımmı tıar J 
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Kapiten Halide Gün Doğmuştu 
Tekrar Faaliyete Geçmiş ve Bu Sefer Yahdeffini 

Avucu içine Almıı. Atını Oynatmıya Baılamııtı 
General "Franşe Despere,, Din 

Jatanbul ve civarında. bulu
nan itilaf kuvvetleri başkuman
danlığı vazifes!yle Istanbula geli· 
fi ltipiien Halidin gururunu, faa
liyetini arttırmıştı. Artık Tünel 
hanındaki l yazıhanesine sığamaz 
olm1l§tu. Ql!rç~lden de ziyaretçi
leri günden güne artıyordu. Ken
disine sefarethanede de bir daire 
tahsis olunmuştu. Ağır misafirleri
ni bu dairede kabul ediyordu. 

Halit, Damat Ferldi Ba§Vekile
te getirmek için evvelce atümak 
iefebbüsünde bulundulu ihtilAI file 
!inden artık tamamiyle sarfınazar 
etmlftl. Çünkü, bu lfl General 
''Franfe Deapere,, nin kuvvetiyle 
Yaptıracatmdan emin idi. Bu em
niyetle ve Generalden aldığı sali
hiyet ne, komiserlik müsteşarı iie 
beraber ite tekrar sarılmı§U. 

Bu esnalarda, .Fransa hüldı.me
tinin latanbul fevkalicle komiser
liği müateprlığmda Mösyö (Lüi 
Föyye) namında bir zat bulunu
yordu. Bu zat Cihan Harbinden 
evvel, bir müddet Galatasaray Sı.ıl 
tanı mektebinin ikinci müdiirlü
iünde ve blWıare mabeyni hüma
YUD müterclmlljinde bulunmUJN. 
Bu lebeple Türktyeyi ve bilhassa 
latanbulu ve devlet ricalinin pek 
ÇOiunu yakından tanıyordu. Ve 
ekserislyle de dost bulunuyordu. 
Fransa hiikllmeti, bu zatm sabık 
ınaltbnat ve tecrübelerinden ve 
bilhassa latanbulda edindijl nü
fuz sahibi dostlarından istifade ile 
Fransa lehine Türkiyede bir cere
yan uyandırmak ve Vahdettin ile 
hanedanını l'.ramıs Jümv,.e ~ aJ
yuetine imale etmek vulfeliylit 
Istanbula &6ndermlfti. O da Kapl
ten lialitten ayrı çalışıyordu. Fa
kat, o günlere kadar, kayde ve zik
re §8yan bir m.ıvıffakıyet göste
l'ememlf, htanbul siyasi milmessi
llni, Fransa Hariciye Nezaretini 
bir türlü memnun edememişti. Ge 
lleral (Fran,e Despere) tstanbula 
geldiği ve vaziyetı tetkik ettiği sı
l'ada, İngiliz siyasi memurlannın 
faaliyet ve muvalfaluyetlerini da· 
ha kuvvetli ve vüsatli bulmU§ ve 
buna karp alın.'1l8Sına lüzum gör
düğü tedbirler arasında da Mös
öy (Lül Föyye) nin Kaplten Ha
litle müftereken çahştınlmaları 
emrini vennlfti. 

11d meslekdaı bir kaç gün 
içinde, Vahdettini hemen 

hemen avuçlan içine alDU§lardı. 
llattl Damat Feridln sadarete ta
Ylnini bile sağlamtpardı. Damat 
ll'eridin salonunda, Azaryan Efen
di ile Aristidi Pap ve Kaplten Ha
lit arasında mühim konuşmalar o
luyor, batıl müstakbel kabinenin 
tekli kat1l olarak tesbit olunuyor
du. Ne yazık ki, Ahmet Rıza Bey 
•rtık bu müzakerelerde buluna -
lftıyordu. Zavallı, hiç yoktan, Se
llmetl umumiye fırkası reisi ts
lftall Hakkı paşa ile gizlice tefriki 
lftesat etmek suçiyle, Vahdettin ve 
danıat Ferldln aforozlanna uğra
Quf, sarayın kapıları yüzüne çar-

Pılır gibi kapanmıftı. O, gördü~ 
bu hakaretli muameleden, hayal 

IUkutuna utramıı bir insan neda
lftet ve pnıriyle, konatına ka· 
Panmıt ve bir daha ne V ahdettl
llhı ve ne de damat Ferktin sem
tine bile utramamııb. 

Bu ıırada, hayal sukutuna uA
l'ıJaıılar ve hiddetten ziyade mah
~biyetten kızaranlar aruuıda 

l4iater (Hatlon) da bulunuyordu. 

Kanına tnımz muhabbet 8fJ81 ka

l'lftırdılım ve sıkı bir surette hü· 
kliıJıettne balladıtmı aandıjı Vah
dettinin Fransızlarla yaptığı yeni 
IÖriipne kaqıaında ifrit kesiliyor
du. Kapiten (Benet) in de keyfi 

kaÇllUftı. Hırsından etrafındakile
re •tef pOakürüyor, bütün siyui 
~ Dfletle. becerlbizlilde 

..... setini ve ne de muamelesini deiit
tlrmiftL Misterliğinl gerçekten 
muhafaza etmiş, Misterlere karşı 
beslediği merbutiyet ve sadakati
ne halel bile getirmemişti. Kullu
ğunu, köleliğini bilmit, efendileri
nin dizleri dibine siıımifti. Bu ve
falı ve o günlerde cidden ve efen
dileri kadar tasalı dost kimdi bilir 
misiniz? .. Sait Molla. 

Nafis Beyin ç-ete arkadaılanndan 
Dramalı Halil Bey 

itham ediyordu. Tuhaf dejil mi? •• 

Vahdettine irız olan soğukluk, bir 
kaç gün evveline kadar kendileri
ne yaltaklanan bütün hürriyet ve 

itiW kodamanlarına da sirayet 

etmlfti. Velura hanındaki glzll 
toplantı yerinde yapılan müzake
reler kesilmiş ve hele kompleman
lar büsbütün eksilmişti. Sefaret
haneye ve hele Hamson apartı

manmdaki daireye utnyanlann 
da birden ayaklan kesilmişti. Yal
Dll bir kişi müstesnaydı. Ne siya-

Bayat bir muvasene mMeleal 
'demektir. Vtlcadibnfbü feıkil e
den maddeleria hepel tam liizumu 
derecesinde ve birbirleriyle mu -
vuene halinde olunca, vtlcwltl· 
milz de sallık lıalinde bulunur. O 
nuuldelenlen biri ualıp yahut ço
jalıp ta muvazene bosulana, ut· 
bk ta kalmu, lıutahk selir. 1'1e
sell kammmlakl tekerin uaı ...... 
da bir hastalıktır, roi•lması ... 
Onun ıibi Kolesterolün de. Onmı 
ne vakit ualdıimt dün YUllUfbm. 
Bqün de - Ankaradald Bay Meh· 
met okuyucumuzun asıl suali o
lu - çoj'almaıı bahsine giıece-
ib. 

Gerek bu okuyucwnmmı, pnık 
onun sibi Kolesterol itini merak 
edebilecek bafka okuyaculanmı
ma meraldaruu teskin için hemen 
liyliyelim ki, bu maddenin kanda 
artmuı ualmuından daha u fe. 
aadar. Buna ispat etmek üzere e
hemml7et1J bir .. iltutlk tutul • 
•attar: Kan4a Kolesterol ailbeti 
itinde 1,,ZO pamdan apiıya düt -
ttlitl saman netice pek hayırlı ol· 
madıiı halde, bbule iki snmı PÇ
tiii uman, )1lsde 88 defa Jıayırh 
netice vernılıtir •• 

Bu madde buılaruam kanında 
artmaa da vtlca4ün dıpruında ve 
lçeriainde, ötede beride teplanır, 
ltirlldntiler )'apar. Bua ldmseleriD 
ıöslerinln kenarlannda, ıös ka
paklarında stirdflibtis ldlçtik kil
çtlk ve koyu san lekeler ltandu· 
dır. Kimiainla de. bütün ciltli Ü• 

serinde öyle ldlçtlk lekeler Jaalia .. 
de toplanır. 

'I' qh kimselerin kınmsa kan da
marlan sertleftiil vakit, bir .. 
ıiderindekl pffaf kanun etrafua. 
da halka hasıl oldutu vakit se
ne bu maddenJa blrlldatileri var
dır. Bmidan dola11 Kolesterol bı-
18111 ihijyarlatar dl7en olmuıtıır. 
Fakat lhtlyarlıim nereden pldi : 
il hakkında o kadar nauriyeler 
karulm11thlr ki.... Onan için, in
..... Kolesterol mi lhtf7ulatlr, 
70kla ihtiyarlık 1111 Klrlesteooürtl 

M olla, efendilerinin, geçici ol
duğunu pek iyi bildiği ke

derlerine l§tirak etmekle kalma
mıştı. Hemen cilppesinin kollarmı 
sıyırmıf, paçalarım sıvamış, iman 
ve itikatları zayıflıyan ylranini 
lrpda kopuştu ve teşebbüsünde 
muvaffak ta olmuştu. Hürriyet ve 
itillf fırkasını, Fransız dostluğuna 
doğru giden dalilet yolundan gerı 
çevirmişti. Birer birer Mister Ra
yan ve Hatsona, kapiten Benete 
getirmiş ve hepsine el ve etek öp
türerek istifayı kusur ettirmişti. 

Bu ve bunun benzeri hareketleri

le, ne yaman bir teYtan ve ne en
trikacı bir afacan oldutunu gm.. 
termif, efendilerinin teveccüh ve 
memnuniyetlerini haketmiftl. 
Molotof veya maaviai Bay Po-

Mister Hatson ve arkadaflan 
tezelzüle uğnyan nüfuzlanmn, 
yanda kalan teşebbüslerinin ihya
sını, bittabi Sait Mollanın girişti
jl mücadeleye bırakmamışlardı. 

Onlar da Londraya bat wrmut
lar, yeni direktifler lstemi§lerdl. 

(Devamı var J 

yoba ihtiyarlık mı Kot..teroltl 
gözde ve damarlar4a toplar, ayır
detmek stlçtür. 

Zaten bu madde rotaldılı vakit 
imanı ihtiyarlatmadıima bir delil 
safra yolunda biriktijl uman ınoy· 
dana çıkan kum h•talıiıdır. Bu 
hutahk daha siyade kadınlarda 
heııı de sençlerinde olur. 

Sonra da, yalnu çocuklar ve blil
btltlbı pnçlere mahla1, pae bu 
maddenin blrilmıeabulea ileri se
len hatalıklar vardu... O•tfllte 
U,. eden çocaldarm bfalanlllll 
ve belbmilderinin lcerialnde ba 
maddelerla Wrildntilerl bulwatlu
ja halde, bu çocuklara elbette lh
ti7ar denilemez. - Bllylleek ço
cuklann ve btiltta ermlt pnçle
rin kemilderlnde topluır. Oalarıa 
kısa boylu ve ppnan - 'butlan
ma da JUVUlak bir riee - kal
malarına Hbep olv. F•t onla
ra da ihtiyar demek bWl delildir. 

Gene ktlçtlctlk, bir buçuk y&fıa
dan daha ktlçflk, en Na ku, ço
culdarü bu madtlenha laemea bti
ttln unvluda blrilmae8l.ıea ileri 
ıelea - hem de .. ,.. pken -
bir hutalık nNır. Bu mtabj'a 
tutulan çoc:uklana ea Na buda
la olur, fakat bad•labk Ua&Qtar • 
lık dellNU. 

Çocuk olmıyaalarua riea418a
de yallar ya•amll)'lp ta blriktlii 
vakit Kolesterol de Wrildr ve bilt
relderde epeyce can mkacak bir 
h•talık meydana çakar, rieat ti· 
fft, idraNa bir •rok alMbala .._ 
lanur. Ancak bu da Koleneroltba 
kabahati delildir. Vlcat J'ailarm 
~ birini yakıp eritma de, •• 
için - J'ml cinsinden olaa - b• 
maddede birikir kabr. Bu hastalık 
ta - saten - mutlaka fena •ti
ce19 ıltflnnn. BU.battba iyi ol
dalaaa mllaller 1le cetar. 

ıtoı.-terol akellv llUUUa .,... 
ımda Wrlktiii vakit, dalaa si
yade iyi bir al&met u>'lhr, akcl
lerleri verem lautahpu bqı 
mulaafua -.. Akcller san ilk 
mk lltilaaba tutüa bile iprllia
dekl llaatahk u..-.... 

HiKAYE 
YARIM KALAM OMUR 

Yazan: Muazzez • f ahsin Berkand 

T ag: JUlSJPUaJ( q dnp~ trepo.ll8AJ 
yoğlunun bir aıehlr gibi a-

kan kalabalığı içinde yalnız bu
lunca dudakları yan teessüf, yarı 
sevinçle açılarak gülümsedi Yir· 
mi aenellk evWlk hayatında, ilk 
defa olarak gecelayin kansından 

ayrı Beyoiluna inmişti. Eli ve goz
leri, uzun bir alışkanlığın ver :lijl 
tabiilikle yanında karısını ve genç 
kızını aradı. Onlar flmdi açık de
nizlerde sallanan bir vapurun ka· 
marasmda uyuyarlardı. Bir dakika 
için kalbinden "keşki onlann bu 
seyahate çıkmalarına razı olma
saydım!" diyen bir ses yükseldi. 

Akpm, ifinden çıkınca, IM!rgün
kü gibi evine döndüiü vakit aparı. 
manm boşluiu, k11napelerln üzeri
ne yayılan örtüler, lrllltd dolaplar, 
kapalı kapılar, veJhasıl dç ay için 
ondan uzaklaşacak olan bir kadı
nın, beklr kocasının bütün raha
tını temin ettikten sonra almaja 
mecbur olduğu tedbirler ona gaı ip 
bir acı, bdyük bir neyesizlik ver
dili lçin yeme.tini yeryemez, boş 
odaları arkada bırakıp kaçmıştı. 
Şimdi tiyatrodan çıkınca yine 

ayni acının onu ihata ettiğini an-
ladı: 

- Bot eve nasr1 döneceilm? 
Fakat bwıu clilfünmelilo karar 

vermesi bir oldu: 
- Daha erken, uykum yok, bir 

bara lider otururum. 
Gülümsedi ... s~nelerdenberi Be

yoilunun bekarlara mahsus köşele
rine girmediği için nereye gidece
ğini tayin edemlyordu. 

- Hey gidi dünya! Yirmi Rne 

evvelki Kadri nerednhı? 
Karısı ile kızı arasında geç~ 

mesut hayatını bir saniye için u
nuttu, yirmi senelik sakin ve ra
bllt • 1111 Wr • ılJıe iglD ,..... 
....... .. lt9atlanndan aynkb
lnl*n dolqı nnbanll kopuk bir 
saat gibi bombof kaldılJna tltlz. 
lendiğini kendi kendisine itiraf e
demeden yan sokakiardan birine 
saparak, kapısında elektrikli bir i
lin asıl.mı§, siyah perdeleri sım
sıkı kapalı bir eğlence yerine p.lı·
di. 

Salon bujulu idi. 1!17a ve in
sanlar kalın bir ılı tabıkası •l
tında kalmıflır ıJıbl ionuktular. 
Yalmz tavandan bir kaç kant a
ptıya, bir duvardan ?tekıne ge
rilmit ipler berinde atlı ampul
ler, her saniye uhnlapn bu sis ta
bakumı yırtıyorlardı. 

Kadri Bey, acamiUğlm belli et
memek için, ağır ve ııSakln adım

larla yürüyerek bir köfedeki bot 
muaya oturdu. Bir viski ısmarla· 
diktan sonra etrafnu seyre ko
yuJdu. 

Her yqtan, her cinsten iman· 
lar gidip geliyor, damediyor, y1llr· 
aek sesle konUfUYor, yan c;ıplak ka
dınlar baflannda ve vücuflerinde
ki parlak taşlan ve pullarL lfJlda
tarak gülüyor, siyah elbiseli gar
sonlar, kimseye çarpmama\: ı~n 

başlarının üstüne kadar yükHlt
tlklerl tepsiler lçlnd! bin bir Çeşıt 
f9ecek ve yiyecek tqıyor ve bu kil· 
çük salonu doldur:ın kalabılhk haJr, 
bilinmez nud btr derdi unutmak 
lçln, can havllle bu bpsllmden te
pn ispirtolu içkilere sarıııyordu. 

1 1d kadeh vlsklyl arka arka· 
ya içtikten IODl'.I Kadri Be

yin içindeki sıkıntı blru daha arı
!Dlfb. Evi ve yatatı &özünde tütü
yordu. Kendi gençUilndeld etlen
celerl hatırlıyarak oalarla bugün
kü bar hayatı ara11nda blr muka
yese yapmak lltlyormUf libi bir 
defa daha, vahfi havalar ço1an can
sız ve nepsiz cubanda, ölgün bir 
lelle f8l'la söyliyen yan çıplak Rus 
kızına ve bu mOzikH prkıyı din
lemek lhtlyacım bile duymıyan 

sarhof alayına uzun uzun baktık
tan IODJ'a yerlndm kalktı, yamn 
saat nvelld glbl •ltt' ve sakin a
dımlarla kapıya dop llerlemiye 
baf)adı. 

-kadri! 
Birdenbire durdu. Böyle bir yer-

de Ye 'bu aatte kendi iımlnl !fit-

mek, Duraaa 'l.ınau1m ıanıyan bi
risine rastlamak orıu o kada:- şaşırt

DUftı ki, sesin geldıif tarafı bul
makta güçliık çekti. 

- Kadri! 
Biraz ilerde bir ırıasa:fa, yanın

da yarı çıplak bir kadınla oturıuı 
bir adam, iki elile ona işaret edi
yordu. Ona doğru giderken hafıza
IIDI yokluyor, o adama bir isim 
vermiye çalıpyo'l"du. Yaklaşınca 
hatırladı: 

- Cemal! Ne güzeı tesadüf! Yir
mi beş aenedir senı görmemiştim. 

Masaya fazla yaklıı§!DAktan çe
kindiği belli idi. Cemal bunu an
lıyarak yanındaki kadının çıplak 
kolunu okşadıktan sonra kulağına 
eğildi: 

- Yarım saat &Onr"l reel. olmaz 
mı cicim? 
Şimdi Ud arkadq karp karpya 

oturmuş, viskilerini ıçerek konuşu
yorlardı: 

- Yirmi bet_... bul Şaka dejil! 
a..av ...., lbU7ar ....... Bf1tün 
bir &narı iliyle ~ 

- JW.a eski Cemallbı een.. Yü
zün biraz buruflllU§, 41açlann dö
külmüş, omuzların çökmüş ama 
sen değişmemişsin, yine o adam
sın. 

- Fakat sen değişmişsin Kadri. 
Haline zengin adamlan mahsuoı; 

bir emniyet, gözlerine rahat ve me
sut bir ömür ylllşıyan kimselerin 
sükUnetl çökmüş. Sana hiçbir sual 
sormadan, namuslu bir aile babası 
oldujunu ve ancak bir ' esadüfün 
seni buraya sürüklediğim, hayatın
da gizlenecek bir macera olmadı
jını anlıyorum. Halbuki ı •n gö
rüştüğümüz zaman sen ele avuca 
njmıyan çapkın bir delikanlı i
din. 

- ffakkm var, ben tamamUe de
ilftlm. Hem kendisini, bem de ma
hallenin kızlarını benim f81Tlmdeıı 
kurtarmak emelile annemin beni 
evlenc:lirmest hayatımda ve ahli
kımda büyük bır tebeddül yaptL 
O IÜJle kadar bütün kadınları se
ven Kadri bir kadına bağlandı ve 
onun yanında sakin, mesut bir ö
mür sürmlye başladı. 

- Çocujun var mı': 
- Bir kızım var .. Ya senin! 
-Benim mi? 

Birdenbire aralanna ağır ve de

rin bir sük\lt çöktü. Kadri felilret 
görmüı bir adamın yarasını deş -
mit gibi fazla bir kelime söylemi
ye cesaret edemiyor, arkaclqınm 

sararan yüzünün manasından, çır
pınan kirpikleri arasından sızan 

meyus bakııından bir 1-=7ler anla
maya çalı§ıyordu. 

- Garson bir rakı daha.. Sana 

da getlnln ml Kadri? 

- Hayır, ben fazla içemiyorum. 
- Tabii içemezsin sen .. Bu zık-

tuna ancak bizim llbiler dayanır. 

T ekrar blru evvelld alır sü
laltu aralarına sokmamak 

için Kadri çettngen, fakat samimi 
bir alAb ile aordu: 

- Çok mu içtyonun ~emal? Ni
çin? Sen eskiden böyle dejlldin .. 

- Böyle dejildlm ama, şimdi 
ifte böyle oluverdlm. Hayat bu! E
le avuca lllmı7an Kadriler uslanır 

f ><><>4D</C><>410C'.)<)Cı4[)< 

da, uslu ve durgun Cemaller ömilr
lerini barlarda, ispirto ve kadınla 
çürütürler, ne yaparsın! 

Bu seste öyle derin 'ıir .ıcı vardı 
d, Kadri iliklerine kadar sarsıldı
jını hissettL 

- Kendine nıçin böyle bir ha
yat seçtin Cemal? 

- Seçtim mi? Sen lnsanm ken
disine istediği bir ömrü hazırbya
bileceğini zannedecek kadar nlk -
bin ve saf mısın Kadri? Haya, ben 
bilerek bu Y8f&Y1P seçmedim. Ta
lih ve tesadüf beni bu yola ıliirük
ledi.. Ben, yanm kalan ömrümü 
buralarda tüketmlye geldim. 

- Yarun kalan ömür ... 
- Evet, bütün emellerimi. bü-

tün saadetimi kum'l"al saçlı, y~ 
ıözlü bir genç kıza bağlamıştım. 
Onunla bir yuva kurmıya, son ne
fesime kadar onun ve çocuklarımı
zın yarımda yaşamıya, diiııyanın 

en mesut kocası ve '>abası nlmaya 
ıa.ar~ Nipnhmın ya
mnda, bu bu1p Ue yapyor, bildba.
bir 6mril w,te geçfrecelfme k-... 
dimi inanclınyordum .. Garson bir 
rakı .. 

- Sonra ne oldu Cemal! 

- Sonra mı? Çok sade çok g(in-

delilt bir vaka: Nipnlım başkasını 

severek benden aynldL 

Kadri söyliyecak bir söz bula -

madığı için yerinden kalkmıpı. 

Cemal de kalktı. Beraber sokap 
çıktılar. Dıprının Sf'.rlnliil ~1· 

ni de canlandlrmıştı. Kolkola Tak

sime dojru yürümtye bafladılar, 

fakat Cemalin çok t:nilteheyviç ol

duiu, bult kelimeler altm.:la giz
ledili bu dramın batıruile 88l'Sll· 
dılı hlaedlliyordy.. Çok heyecan
lı vaziyetler ve mütkfil vatalar ku 
psında kalan bir adam pfkmlığı 

ile Kadrinin ağzından fU buttala
ca, daha doğrusu mantıklı sözlfıır 
döküldü: 

- Omrünü başka bir kadma 
bağluaydın, başka birisile evlen

seydin Cemal .. 
Cemal durdu, gözleri •rkadap

nın gözlerinde bafka bir hayali a
radı ve bapnı sallıyarak kendı ken
dlslne söylüyormUf ,ıl>i kesik cWn

lelerle cevap verdi: 

- Bir insan nrhtmm en sal -
lam tellerile blrlsine ballanır. Bir 
gün o tel kopar .. Onu yeniden ba§
ka birisine ballamak kabil mi? 
Kalbin telleri bir defa koparsa kuv
veti ve kudreti kalmaz.. Yavaş ya
vq çüriir •. çürür •.• Taksi Fatihe 
çek! 

Cemal arkadaıma bir veda keli
mesi bile 10ylemeden, önlerınden 
geçen otomobile atlamış ve uzak
lafmıştt. Sabahm pem~ aydınlı -
tında yürüyerek M3çkaya doğru 
giderken Kadri zavallı Cemali, o
nun yarım kalan za.vallı ömrünü a
cı acı düşündü. 

Fakat yatağına girerken, kendJ 
~yatını güçleştirmemeğe azmeden 
bır insan süküııetıle fU sözleri mı-
nldanıyordu: • 

- Bir daha Beyollunun yan so
kaklarındaki barlara gitmem. o
rada eilence yerine üzüntii var. 
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bulun İma·rı İşleri 

Kararlar Alın ı 
Şehir Meclisi nisan içtima aevresinin son toplantısını 

dün Vali ve Belediye RciEi Lutfi Kırdarın riyasetinde yapmı~
tır. 

1 - Dünkü toplantıda üc senedenberi t.ıütçeden art -
makta olan para rn:ıktarının bu seneki bütçeye konulan ye
kunla beraber 1.550:000 liraya baliğ olduğu ve bu mıktar1a 
bir Konservatuvar tesisi münıkün olduğu anlaşılmış, ve Büt
çe Encümeninin mazbatası kabul edilmiştir. 

2 - Mağaza ve ticarethane kapı-, -------------

!arma amudi şekilde asılan levhala- lk A t f 
nn, şehrin zarafetini bozduklarından 1 an n an 1 
dolayı menedilmesi hakkındaki büt- To landı 
çe encümeni mazbatası da okunmuş 
ve afişlerle elektrikli reklamlara teş (Başı 1 incide) 

mil edilmek üzere kabul edilmiştir. nız sükun ve sulhün umumi menfa
atine olnrak memleketlerimizin da -3 - Bundan sonra cami ve şadır

vanlara Terkos suyu akıtılması için vası hedefini gütmektedir." 
yapılması icabeden tesisat masrafla- Hasan Sakanın nutku 
rına ve hamamlara verilen suların Gafenkonun bu nutkuna Türk he·· 
.ücretinden yapılması kabul edilen yeti namına cevap veren heyet reisi 
tenzilata dair Bütçe Encümeni maz- Hasan Saka Balkan Antantının ha
batası okunmuştur. Bu teklife göre yati ehemmiyetini tebarüz ettirmi~ 

evvelce Kırkçeşme sularına sahip o- ve ezcümle demiştir ki: 
lup da Sıhhiye Vekaletinin gösterdi- "- Eğer. bu sene içinde vukua 
ği lüzum üzerine bu suların kesilme- gelen bazı siyasi hadiselerin Antan -
siyle susuz kalan hamamlara yedi bu- tımızın selabeti hakkında baz1 şüp -
çuk kuruştan su verilecektir. Bu ten-1 heler doğurmuş olduğunu bilmesey
zilat ötedenberi para ile Terkos ala- dim, buna hiç telmih bile etmezdim. 
rak çalışan hamamlara teşmil edil - Fakat, yaklaşmamızı mucip olan bil
memek şartiyle teklif kabul edilmiş- tün sebepler, zayıflamak şöyle dur
tir. sun, bu sene vukua gelen hadiselerde 

4 - Mecliste taksi otomobilleri- bu yaklaşma da haklı olduğumuzun 
nin renklerine ait teklü de tetkik e- parlak isbatlarını bulmuştur." 

Hasan Sakanın nutkunu mütea -
dilmiş ve mülkiye encümeninin gös

termiş olduğu lüzum üzerine taksile-

rin, mevcut kareler baki kalmak şar

tiyle renk hususunda serbest bırakıl-

ması kabul edilmiştir. Bu karara gö
re her taksi otomobili sahibi, otomo
bilini istediği renge boyatabilecek -
tir. Ancak taksinin hususi otomobil
lerden tefriki için beynelmilel bir i
şaret olan kareleri muhafaza edecek
tir. 

5 - Bundan sonra da menba su
ları hakkındaki talimatnamelerin 
halkın kullanacağı sulara dn teşmili 
hakkındaki sıhhiye encümeni muzba
ıası okunmuştur. Bu talimafname do 
layısıyle belediye sıhhat isleri mü -
dürünün verdiği izahattan para ile 
su satan sakalara tahsis edilmek ü -
zere Şişlide ve Beşiktaşta iki Hami
diye suyu çeşmesi tesis edildiği, bu
ralarda tenekelerin fenni bir şekilde 
kapatıldığı, diğer yerlerdeki Hamidi
yc suyu çeşmelerinin de münhasıran 
halkın ihtiyacına tahsis edildiği an
laşılmıştır. 

Bu talimatnamenin kabulü ile 

Şehir Meclisi mesaisini bitirmiş. Va

li ve Belediye Reisi nutku ile meclisi 
kapatmıştır. < 

Valinin nutku 

Valimiz dünkü nutkunda bilhas
sa şu noktalan bilhassa tebarüz et -
tirdi: 

"- İmar programımızın en mü
hiin esaslarını tahakkuk ettirmek yo
lunda bütün tedbirleri almış, tatbi -
katına kısmen de geçmiş bulunuyo -
ruz. İttihaz ettiğimiz ciddi ve zaruri 
tedbirlerle önümüzdeki sene varida
tnnızı hiç bir mükellefiyetin tezyidi 
cihetine gitmeden bir buçuk milyon 
lira gibi mühim bir mıktarda artır -
mayı taahhüt etmiş, aynca Cümhu
riyet hükumetiinizin yüksek yar -
dımları ile de istikraz suretiyle bele
diyeler bankasından beş milyon li
ra temin etmiş bulunuyoruz. Bu a -
rada geçenlerde minnetle müjdele -
diğiin gibi tramvay, elektrik ve tü
nel gibi tamamen beledi mahiyette 
olan üç müesseseyi de Cümhurvet 
hükumetimiz belediyeye terk ve t~v
di etmek himayekiırlığını göstermis 
bulunuyor. Masraf bütçemizin birçok 
tertiplerinden de mühim tasarruflar 
temin etmiş ve bütün bunları güzel 
sehrimizin imarına, s1hhi, iktısadi 

ictimai ve terbiyevi ihtiyaçlarına kar 
şılık ittihaz etmiş bulunuyoruz. 

Öniimüzdeki kış devresini acar -
ken ümit ederim ki sözlerimden zi -
yade eserlerimizin mücessem belfı -
g"ti taahhütlerimizin tahakkukunu 
mit· "1 ye" ,·tir. Ne mutlu bizlerc> 
k' :rnr·cı ve basarıcı Cümhuriyet hii 
kumetimizin kıymetli yardım ve mii 
zahcretine mazhar ve çok münevver 
ve kültiirlü halkımızın ve kıymetli 

matbuatımızın irşadlarından, fikir -
}erinden bihakkın istifade etmek 
bahtiyarlığına nail olarak çalışmak 

jmkfınlarına malikiz." 

kip, Elen heyeti namına Zolotas ve 
Yugoslavya heyeti namına da Proda
noviç Romanya Hariciye Nazırına. 

cevap vermiş ve konsey, nutuklar -
dan sonra komisvonlar halinde faa -
liyetine başlamıştır. 

Atina, 17 (A.A.J - Yunanistanda 
üç sınıfın silah altına Ç!l.ğr:ılarak kı~
mi lıeferberlik yapıldığma dai · Al
man ajansının verdiği h-ı1le'" Yunan 
hükumeti tarafından resmen tekzip 
edilmektedir. 

ltalyanlar da Antanta 
girmek istemi#er 

T...ondra, (Hususi) - Sunday Dis 
patch'ın siyasi muharriri bildiriyor: 

İngiltere - Türkiye paktının im -
zası, Türk - Fransız paktının imzası 

yaklaşması dolayısıyle Alman gaze
teleri İngiltere ile Fransa aleyhinde 
şiddetli neşriyat yaparak ihata siva
sctinin ileri götürülmesinden bahset
mekte ve Türkiyeyi Almanya lehine 
kazanamamak yüzünden hiddet ve a
sabiyet göstermektedir. 

Haber aldığıma göre, Türk - İn

giliz anlaşmasının ilanından üç giin 
evvel, Almanyanın Ankara sefiri fon 
Papen, Türkiyeyi müşterek sulh cep
hesine girmekten alıkoymak için te
şebbüslerde bulunmuş ve Türkiyenin 
demokrasilerden uzak kalması c:arti
le Bulgaristanla İtalyanın B~lkan 
Antantına girecekleri ve Balkan sta
tükosunun muhafaza edileceğini söy
lemiştir. Duna mukabil, Türkiye, 
anlaşmanın İngiltere ile imzalandığ1-
nı, Alman teklülerinin Türkiyeyi a
lakadar etmediğini anlatmış ve bu 
suretle Fon Papen'in Türkiyeyi çe -
virmek yolundaki teşebbiisleri boşa 
gitmiştir. 

Almanya, Türkiyeyi, çoktanberi 
kazanmak fikrindeydi ve Türkiyenln 
Yunanistan hesabına genişlemesi le
hindeydi. Fakat Fon Papen bu safha
ya varmak imkanım bulamamrstı 

Türk - İngiliz konu~malan sürat!; i
dare edilmiş ve neticede mihver si -
yaseti büyiik bir mağlubiyete uğra
mıştır. 

Fransız - Türk paktı da hafta i -
çinde ilan olunacaktır. 

İki paktın birlikte yapılması u -
muluyordu. Fakat Tü{"kiye ile Fran
sa arasındaki İskenderun meselesi -
nin halli kin çalışıldığından Türk -
Fransız paktının ilanı biraz gecik
miştir. 

Moskova ile Ankara arasında tam 
bir fikir mutabakati hüki.im sürmek
tedir. 

Türk diplomasisi, Bulgaristan ve 
Yugoslavyayı, sulh cephesine almak 
için çalışmaktadır. Bu çalışmalar ne
ticelendiği takdjrde yeni bir İngiliz
Türk dckUırasyonu yapılacak ve Ak
deniz sahasını kucaklayan deklaras
yon Balkanlara da teşmil edilecektir. 

Asıl engel, Bulgaristanın vaziyeti 
dir ve onun Romanyadan cenubi Dob 
rucayı istemesidir. Yoksa son za -
manlarda Bulgaristan ile Balkan 
Antantı arasındaki münasebetler bir 
hayli düzelmiştir. 
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Akdenizde 
Yepyeni Bir Mesele 

ve Pamuk Nutuk 
(Başı 1 incide) 

taran simidi gibi sarılmıştır. Dış } ü
zü başka, başka görülen dış davala
rın içyüzü budur. Fakat en emniyet
siz ve tehlikeli müdafaa tertipleri 
böyle dostluklardan medl't ummak
tadır. Elbette ki, açık düşman, ka
palı dosttan iyidir. 

Bunun bir hakikat olduğuna başka 
deliller de gösteriliyor. DeniEyor ki, 
Almanların Italya topr~klarına - dost 
luklarının eseri ve örneği o1mak ma
nası altmda - gönderdikleri askeri 
fırkalar dokuz değil, on dokuzdur. Ve 
bu fırkalar en mühim stratejik mın
takalara yerleştirilmiştir. Harba dar
ba alışmış Almanyanm modern ku
şanmış on dokuz fırkasmın, barba, 
darba alışmamış, nazik ve sakin hir 
memlekette dağılıp yerle mesi ne 
demektir? Asker ve diplomat olanlnr 
bunun ne demek olduğunu bilirler, 
fakat memleketin sahipleri daha çok 
ve daha yakından biliyorlar. 

Bundan başka Jtalyaıi kıtalarının 
Alınan zabitleri kumandasına bırakıl
ması da gittikçe ehemmiyet almakta 
imiş. Değerli ecnebi ·n~nıbalardan 
haber verildiğine göre bütün idare 
makinesinin şubeleri rle - mütehass]s 
namı altında - Almanların kont::-olü
ne bırakılmak mecb·ıriyetin~ karşı 

durulamamıştır. 

Imdi; ltalya, Türk - İngiliz, Türk -
Fransız, Türk - Sovy~t. lngılir. - Sov
yet, Avrupa - Amerika ittifaklarm
dan endişe etmiyor. Biliyc,r ki bun
lar tcı avüzi değil, ancak tedafüi ve 
insanl kombinezonlardır. Fakat Ital
ya bugün filtrizasiyon pasiiik deni
len "sessiz sızıntı" dan son derece 
endişe etmektedir. Alımın gamiz.>rı
larına karşı halkın yapttğt l\lilano, 
Roma, Cenova nümayişleri de giis
teriyor ki, Italya, bir "dost-ıne teh
like" karşısındadır. 

Başkaları tarafından, bilhassa ve 
bizzat faşist ve antifa;ıist İtalyanlar 
tarafından gelen bu mii.talealar biz] 
iki noktadan alakalanuırır. Birincisi: 
Bi7. hiçbir devletin 6z toprağını ve 
istikU..lin\ kaybetmesini •stemeyiz. !
kincisi: Akdenizde yarın, üclki ya
rından da yakın bir zamanda Italya
nın yerini Almanya alırsa ne olacak? 

Akdenizde yepyeni bir mesele c.lc
ğil mi"? Oye görünürse de değildir. 

Ittifaklar yine devam erlecek. K-.ılıiı 
ki, Türkiyenin Almanya ile kavgalı 
veya anlaşmazlı hiçbir meselesi yok
tur. Bilakis maddi, manevi bir çok 
menfaatlerden doğan pür\,;.zsüz bir 
dostluğu vardır. Bundan bıışka Al
manyanm yarı ltalyayı pasifik b r 
istilaya alarak Ak.den;ze inrr.ec;ı, 1-
talyadan başka hiçbir Akdenizli için 
tehlike teskil etmez. 

Danteyi: Mikel Anceloyu !1efneli, 
Verdiyi, Kavuru yetiştiren l)ir ebedi 
güzel memleket için t=:ı.jıdığımız his
lerin, ancak ye ancak dostluk ve in
sanlık hisleri olduğuna inanmalıdır. 
Biz, ikinci bir Çekoslovakya, ikinci 
bir Arnavutluk görmek i:>temiyoruz. 

General Cemilin 
Verdiği Beyanat 

(Başı 1 incide) 

noksanı şurada görüyorum: Sahalar
da seyircilerle oyuncular arasında 
doğrudan doğruya teması menede -
cek tesisat ve tertibatın bulunmama
sıdır. Şimdi bunun üzerinde ciddi -
yetle meşgulüm. Sinema ve tiyatro 
gibi halkı içine toplayan yerlerde na
sıl bazı fenni tertibatın bulunması 

lazımsa içerisine seyirci olarak halkı 
toplayan sahalarda da seyirci ile 
sporcu arasında teması menedecek 
maniler bulunması, duş tertibatının 

tamam olması, müsabaka esnasında 

alakadar bir doktorun bulunması gi
bi asgari şeraitin bulunması lazım -
dır. Bu şeraiti tesbit eden bir tali -
matname hazırlatıyorum. Kısa bir 
zamanda tebliğ edeceğim. Saha -
ları işleten klüp ve şirketler bu asga
ri şeraiti vereceğim mühlet zarfında 
temin etmezlerse bu sahalara seyir
ci almalarını menedeceğim. Müsaba
kaları seyircisiz yapsınlar veya yal
nız antrenman için kullansınlar. Bu 
suretle inzibati noksanların mühim 
bir kısmını önlemiş olacağımıza ka
niim. Halkın bir müsabakayı seyret
me terbiyesini alması ve bunun hak
kında daimi telkinat yapılması be -
nimle beraber efkarı umumiyeyi 
temsil eden gazete muharriri ve spor 
miharriri arkadaşlanmın da daimi 

lngiltere - Sov.vet 
/ 

Mütekabil Anlaşması 
Dünkü Mec ·s 

Müzakere eri 
(Devamı var) 

<Başı 1 incide) 

T aymisin dikkate ,ayan 
makalesi 

Times gazetesi, In~iliz 

müzakereleri hakkında ~u 
S ··vyet 

satll'ları 

Ingiliz nazuları Fransız tekliflerini daresinden istikraz akdi hakkınd:ı 

tetkik ettikten sonra Hoskovayıı ye- vakıflar umum mudürlügtine sal.ihi
ni tekliflerde bulunmnğa karar ver- yet veren layihanın birinci müzakc
miş1erdir. Bu yeni t~khfler ::!:!, <;ant resi yapılmış ve layiha kabu. edil • 
içinde Sovyet hüküm,?tine biıJHle- miştir. 

yazıyor: 
cektir. Bu yeni plana göre, F-ansıı ve Polis vazife ve salahiyeti kanunu-

Dün Milletler Cemiyeti paktının 

16 ıncı maddesinin çen~evesi dahilin
de bir Ingiliz - Sovyct, hatta bir In
giliz - Fransız - Sovyct anlaşmasının 
akdi telkin edilmekte idi. Bu anla~
ma münderecatına !{Öre, akitler bir 
taarruz halinde kullanılacaı~ askeri 
tedbirler hakkında istişarE.'dıa buluna
caklardır. 

Ingiltere Sovyetler birlJğın..:: karşı na bir madde eklenmesine dair layi· 
lıklı bir yardım paktı teit!Ü edecek- hanın Mecliste müzakeresi hararetli 
]erdir. Şu şartla ki Sovy':!ticr birliği 1 münakaşalara vesile ıJlınuştur. Layi
her türlü taarruza karşı Pulm;yayı, ha hudutları dahilinde kaza +e~k'Eı· 
Romanyayı, Türkiyeyi ve n<\.lt••;: dev- tı olan vilayetlerde Emnivet mtidü
letleri olan Litvanya, Estonya ve Le- rüne vali muavini sal<llıiy~ti •;cril
tonyayı garanti edecektir. mesine dairdi. Rasih f{a:olan lfıyiha· 

Daily Telegraph gazetesi ya:ı.ıyor: 

Bu yolda alınacak ilk redbir Fran- nın encümene iadesinde ısra':.' etmiş 
sa, Ingiltere ve Sovyctler b:ı.liğinin ve mütaleasını tevsik için ezcümle 
bir beyanname imzalıya.ratı:: Rusynnın demiştir ki: 

Verilen malümata gör~, ..,rarısa hü
kumeti, üç devletten her h:rngi biri 
tardından garanti edilen bir devlete 
karşı yapılacak her hangi bir taar
ruza karşı koymak ma!.sadile bir 
Fransız - İngiliz - Sovyet rniltekaLil 
yardım paktı akdini teklif etmiştir. 

bir taarruz takdirinde Frans.i ve Jn- "- Ustündağ zamanınrla Istaııhul
giltereye yardım taahhiidünde bu - da bir Emniyet Müdürü vr..rdı. Da-
lunması olacaktır. biliye Vekili dosyalan knrıı;tırırsa 

lngiliz efradı ailah altına görür, müdür, Ustündağı dinlemez-
~ağırılıyor di. Istanbulda neler yaptı. Vekil tah-

Londra, 17 (A.A.) _ Sila11 altını: kikat evrakını karıştırırsn böyle bir 
alınacak olan sınıfın ilk efradını:t 15 salfıhiyetin verilmesine katiyen ta -

Muhalif liberal gazeteler ve P.Z

cümle Nevs Chronicle gazetesi Jn
gilterenin üçler paktı fikrini ni!ıayet 
kabul edeceği müta1easırıdadı!". 

Fransız: teklif inin esasları 
Paris, 17 (A.A.) ·- J our gazetesi, 

Ingiliz - Sovyet müzakereleri hak -
kında diyor ki: 

Biribirine tamamile zı+ sebeplerle 
de olsa Moskova ve Londranı:ı Al
manyanın tehlikeli olduğunu hisset
tikleri muhakkaktır. Bu ~erai~ dahi
linde Fransız projesi mutavcıssıl bir 
hal tarzı veya yeni b;r. hareket nok
tası teşkil edebilir. 

Figaro gazetesi, dün akşall' Lon
drada lngiliz hariciye komitesinin 
yaptrğı toplantı hakkında şu haberi 
veriyor: 

Fransız teklifleri !n,!:{iliz nazırlart
nın nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Çünkü bu teklifler basit bir tnr;ı:ı ha
li tazammun etmektedir. Fransız tek
liflerine göre, bir Fransız - lngilh -
Rus mukavelesi yapılacak, bu mllka
vele askeri anlaşmalarla tam::ımlana
cak ve fakat Fransa ve !ngı:te~e ta-

?t! nd n ~tm tıye kıl.da t.nuı<:l -til-

miş olan topraklara inhisar eyliy~ -
cektir. 

Ayni mesele hakkında Matın ;ıöy
le yazıyor: 

temmuzda çağırılacağı, c ün Avam 
kamarasında beyan edilnıic;tir. Di -
ğer davetler her iki ayda bir vaki 
olacaktır. 

Umumi davet halinde derhal SP

ferber edilebilen bahriye ihtiyat s1-
nıfının yarısı da üç aylııt bir taJm 
devresi için 15 haziranda çağırılacak
tır. Diğer yarısı, 15 evlülde davet e
dilecektir. Londra h~va lcuvvetleri-
nin muavin ihtiyat ı:!frarlı d~ 15 haz< 
randan itibaren tedr!ci surette davet 
olunacaktır. 

• 
Star diplomatik muhabirine gö

re, bu yeni İngiliz tekliflerinin esa
sı, üç taraflı bir karşılıklı yardım 

paktıdır. 

Tekliflerde Baltık devletleriııe hiç 
bir garanti ınevzuubahs değildir Fa
kat Fransu ve İngiltere. yapacakları 
umumi deklarasyonlaı·da, Baltık 

devletlerinden birisi tecavüze uğrar 
ve Sovyetler Blriliğinia yardım1nı 

isterse, Ingiltere ve Fran:>anın der
hal Baltık devletlerinin ve Sovyet
ler Birliğinin yardimınn koşacağını 
'4o....,i h ~000410..<:l.U.. l.l ..,,,,.,._ ~ul.c.tı.bil 

de Fransa ve İngiltere, Ruınanya ve 
Polonyaya verdikleri garantilerin 
tatbiki için Sovyetlerin yardımına 

güveneceklerdir. 

B. Hitler ve ussolini 
istihkamları Geziyor~ar 

(Başı 1 incide) girişilmiyeceğine kani bulunmakta-

da mümkiin olduğu kadar fada dırlar. 
kalmaktadır, Almanyanın hedefi 
Bu kıtalar, muayyen bir noktaya Polonya mahafili, ı\lrnanyanın Po-

sevkedilmemektedir. Asker nakleden loyayı aşağıdaki iki ~ı.ktan birini tcr
trenler durmadan gidip gelm kte- cih mecburiyetinde bırakmağa çahş
dir. Trenler, ekseriya "müstacel ta- makta olduğu mütaleasmcfa. bulun -
mirat" için Danzig arazisinde kör maktadır: 
hatlarda durmaktadırlar. Bu tedbir- Danzigin Alr.rtlya tı:ır:ıfındnn işgal 
!erden maksat Danzig halkı üzerinde emrivakiini kabul etmek, vı~ yahut 
bir tesir husule getirmek ve Alman- Almanya tarafından he:hangi bir te
yanın karşılaşacağı sevkülceyş güç- cavüz hareketi yapılma.da:ı doğrud!'n 
lüklerini tebarüz ettirmektedir . . doğruya müdahalede bulunmak. 
Çünkü Vistül'ün üzerinde Danzig'i . _Bu mah.ııfil, 35 bi~ ·~lınan · ıuri.'t ' 
Şarki Prusyaya bağlıyan bir tek ının Danzıge gelmesının sc rbest şeh-
köprü yoktur. rin Almanyaya iltih:;ıkını ,ı ilimındeın 

B r el .k. bal evvel yapılacak hususi plebisit esna· 
er .'" ~ 1 ı casua ta sında şehrin Al.many-ıya ilhak! le -

ile ıdam olundu hinde olmaların r-.~hir ':>ir ekseriyet 
Berlin, 17 (A.A.) - Bu sabah ec- temin etmelerine med:;ır olacağaıı be

nebi· bir devlet menfaatine hiya11ct yan etmektedir. Eğer P->'onya kıtaa
etmiş olmakla itham edilen Emil tı, Leh mahafilini mı.irlofaa etmek 
Züdler adındaki duvarcı ile Marti üzere Danzige girecek olursa. ~ lman
Richter _ adındaki marangoz balta i- ya, Polonya arazisinde müunhaledt• 
le idam edilmişlerdir. bulunmak için Polonyanın bu teca-

Roma, 17 (A.A.) - Tiranadan ge- vüzünü ileri sürecektir. Polonya ma
len haberlere göre, nazırlar meclis! , hafili, bu takdirde Frans,z ve Ingili1 
elinde silahı bulunanların bu siltth- garantilerinin derhal fi •.ya: sahasına 
lart otuz günlük miihlet zarfında intikal edeceğini ve 11/Iil~etler cerr.i.ye
resmi makamlara teslim etmesi hak- tin~n mukavelenamesinin ahkamına 
kında bir karar almıştır. tevfikan mesuliyetlerini nrızarı ıtiba-

Askeri hazırlıklar blöf mü? ra almak mecburiyetin<l~ kalauığını 
ilave etmektedir. 

Paris, 17 (A.A.) - 22 mayısta 

İtalyan - Alman askeri ittifakının 
imza edilmesi, Almanyanın g_arbi 
hudutlarının teftişi ve B. Mussolini
nin Fransız hudutlarına seyahati bu
rada bir korkutma teşebbüsü mahi
yetinde tel&kki edilmektedir. Maa
mafih salah.iyettar Fransız mahafili, 
İtalyan - Alman ittifakının imza ve 
tasdikinden sonra ciddi bir harekete 

surette üzerinde durması ve her ve
sileyle tekrar etmesi lazım gelen bır 
mevzudur. Bwıu kendilerinden bek
lerim." 

lngiliz Mebusları 

Çinlileri 

Tebrik Ettiler 
Çunking, 17 (A.A.) - Başkuman

dan Çankayşek, Çin kıtaatı tarafın
dan son zamanlarda elde edilen as
keri muvaffakiyetler miinasebetile 
İngiliz parlamentosundan 34 azanın 
imzasını taşıyan bir tebrik telgrafı 
almıştır. 

Dün Japonlar üç defa Han nehri
ni geçmek istemişse de 600 ölü vere-

raftar olmaz. Geçenl'i?rde gazetelerde 
bir hadise yazıldı. Vekil bu hadiseyi 
tahkik etti mi? Istanbuldau buraya 
bir gazeteciyi getirmi~ler, polisler 
vasıtasile getirilen bu gazeteci hususi 
bir evde isticvap edilmiş, cümhuri· 
yetin şerefi namına böyle salahiyet
ler verilemez, layihanın gerı alın • 
masını istiyorum. Yahııt ta reddini 
tek~if edeceğim." 

Bu mesele hakkında Dahfüye Ve
kili, uzun izahat verdi. l\ılütcak&ben 

bir çok hatipler daha söz aldılar. Mü· 
zakerenin sonunda verilen bir takrir 
kabul edilerek layiha encümene iade 
edildi. 

Otomobil bahsi 
Resmi devair ve mues,,esat ile de,·· 

lcte ait idare ve müesseseierde bu -
lundurulacak nakil vasıtaları hakkın
daki kanuna ek layihanın da müza
keresi hararetli olmuştur. Tem~iz re· 
isine baş müddeiumumiye, de' let şfı· 
rası ve divanı muhasebat reislerine 
otomobil tahsisine dair nlsın bu layi
ha mlinasebetile ilk soz ala.1 Ziytı 
Gevher Etili resmi otomobillere dör· 
c:ier-'bln rrı:a ta"bsısaf a:yrılmasına ıtı· 

raz etmiş, pahalı olduğunda ısrar C) .. 

lemiştir. Bir tip otomobilde karar kı· 
lınmasını istiyen hatip makama ait 
otomobillerin içinde çoluk çocukla pıı 
zar yerlerine gelmesine d e işaret ey· 
lemiş, bunun önüne ~eçi!ıne:.ıni :sti
yerek son zamanlarda bir de hı:suc;i 
vagonla seyahat modasmın çıktığınl 
esefle söylemiştir. Bundan soma Re-
fik Ince ve Raif Karadeniz düşündü~ 
!erini söylemişler, Maliye Vekili, ve· 
kaletini alakadar eden noktalara ce· 
vaplar vermiş, hükumetin meseleyi 
tetkik ederek bir layiha ile meclis 
huzuruna geleceğini ifade etmişür. 

Neticede layiha encümene iade e· 
dilmiştir. 

Meclis pazartesi toplanarak bütçe· 
nin müzakeresine başlıyacaktır. :Bt.1 
münasebetle her gün saat on dörtte 
toplanacaktır. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdaı. 

Berlin 
Brüksel 
Atına 
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ÇEKLEt:. 
5.93 

126.665 
3.3550 
6.6625 

2U8 
57.985 
50.815 
21.5575 

1.0925 
Sofya 1.56 
Madrid 14 035 
Varşova 23.7875 
Buda peşte 24.7875 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34 62 
Stoklıolm S0.5425 
Moskovu 23.9025 

ESHAl\I VE TAilVİLAT 
19.-
19.56 
19.70 
19.62 

% 5 1938 ikramiyeli 
Sıvas-Erzurum ı 

Sıvns-Erzurum 3 
Sıvas-Erzurum 5 

'---------~----_) 
rek püskürtülmüşlerdir. Çin kıtala· 
rı Anlunun doğu şimalinde kairı 
Ççın-Sheu-TSen ve Çu-Kia-Sien §e-' 

birlerini çevirmişlerdir. 
Hupeh'deki Japon taarruzu esna· 

nasında 26 Çin fırkası ile iki alayı~ 
bozgun verdiği ve çete muharebe51 

yaparak kacmakta olduğu hakkınd9 

Japon kaynağından verilen haber 
bir kere daha kati olarak yalanıorı· 
maktadır. 
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lstanbul ikinci lflôs Memurluğundan : 
Tasfiyesi kararlaştırılan ve tamamına 5760 lira kıymet takdir oluna~ 

Beyoğlunda Feri Köyünde Çifte Cevizler sokağında eski 42/ 44 yenı 
72174 sayılı ve kayden irtifaklı müfrez iki bap hane halen Dükümhane-
nin 12 hisse itibarile 2 Hissesi. 

TÜRKiYE 

AKTiF. Beyoğlunda Hacı Mimi mahallesinde Kumbaracı Yokuşunda eski 
92/ 94 yeni 124/ 126 No:lu ve tamamına 12800 lira kıymet takdir olu-
nan sağ tarafı Vitali menzili sol tarafı Azarvan efendinin Otel Dipeste KASA: 
namındaki emlaki arkası Folih veresesine ait kar$lir menzil cephesi yol 
ile mahdut apartmanın 12 Hisse itiharile 2 hissesi. Altın: Saft kilogram 

BANKNOT 
UFAKLIK 

17.163.270 

Tamamına 800 lira kıymet konan İstanbulda Tahta kalede Balkapanı 
hanında kain 32 No:lu odanın 12 hisse itibarile 2 hissesi. 
Tamamına 4312 lira kıymet konAn ve 2000 lirava ipotekli bulunan Oahildekt Muhabirler. 

İstanbulda Kazlı Çeşmede Fatih Sultan mahallesinde 1 inri sokakta es
ki 12 yeni 10 No:lu tarafları Hasan Usta Mehmet Ali ve Ümmügiilsüm 
ve Mehmet Arif ve Agah arsalan ve yol' ile mahdut 272 metre murab
baındaki evvelce arsa şimdi kargir Dabağhane Fabrikasının 72 hisse i
tibarile 66 Hissesi 

Her üçiine (3026) lira kıymet takdir olunan: 
İstanbulda Kazlı Ceşmede Fatih Sultan mahallesinrte Htr1nri cadde· 

de eski yeni 7 kapı No:lu sağ tarafı müteveffa Aziz ;ı~anrn 9 No:lu ar
esası sol tarafı Yağhane cedit soka~ arkası Azizin DabııP.hane sokağın
daki 7 No:lu arsası cepliesi Birinci cadde ile mahdut 588 arşın (Kay
den) miktarındaki arsa. 

Ayni mahalle ve sokakta eski ve veni 9 No:lu ve taraflan Fatma Me
lek Dabağhanesi Azizin 7 No:lu arsası ve cadde ile mahout ve kayden 
(332) zira miktarındaki arsa. 

Ayni mahallede Dabağhane caddesinde eski 7 mükerrer yeni 11 No.lu 
tarafları Azizin 7 /9 No.lu arsalnrr Ahmed in ve Olomyanın müsterek 
arsaları Fatma Meleğin Dabağhanec;i önü Ceclit Dabağhane caddesile 
mahdut kayden 398 arşın miktarındaki arasaki ceman üç arsanın ta
mamı. 

1'0rk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: San kilogram 9.058.321 
A ıtınıı tahvfll kaba serbest 
rlnvfzler 
Diler d6vfz.ler ve borçlu kllrlng 
bııklyelerl 

Hazine Tahvflleri: 

Denıhde edilen evrak! nakdiye 
karşıhlh 

Kanunun 8 - 8 inci maddeler!· 
ne tevfikan hazine tarafından 
vAld ted1yat 

ı 
Senedat Cüzdann · 

HAZİNE BONOLARI 
'TtCAR! SENEDAT 

Esham v@ TahvUit Cib:danı 
Yine ayni mahallede birinci caddede sokağında kain taraflan Sisman 

Ahmet ve zevcesi ve Kayserili Ahmet ve zevcesi Fatma Melek ve Vita
li ve şürekası ve önü Birinci cadde ile mahdut kaydında 1185 zira ya
zılı eski 15/17 yeni 13, 13/1 kapı No :Iu Fabrika halen yanmış fabrika-
nın arsasının tamamı. A 

(Deruhte edilen eVTalo nak 
- (diyenin ka?'fllıltı Esham ve 

(Tahvflftt <ftfbarf kıymetle) 
- Serbest esham ve tahvilftt 

Tamamına 5256 lira krvmet takdir olunan Yedi Kulede Fntih Sultan 
mahallesinde Taş Han sokağında kfıin es'ki 60 : 62 No:lu kaydında mik- 8 
tan gayri muharrer tarafları Hristo ve fstepan arsalan ve Ali Çavuş 
arsası ve ~snafın salhane arsası ve yol ile mahdut iki adet Mumhane Avanslar: 
gediğinden münkalip maa hane mağaza 24 hisse itibarile 2 hissesi, yine Raz.lneye ktsa vAdell ııvans 
BYni mahallede Demirhane sokağında kain ve mikdarı kavdında yazılı Altın ve D6vfz. üzerine 
olmıyan eski 123 yeni 137/139/143 No:lu bir tarafı Fariğin uhdesinde TahvllAt fizerlnc 
ipka eyledi.iti mahal ve bir tarafı Tahtalı Bostanı kapı mahalli ve bir ta-
l'afı bazan yine Fariğin uhdesinde ipka ey~edi~i mahal bazan yol ve Hisır1eılın·lar: 
tarafı rabii tarikiam ile mahdut ve tamamına 2828 lira kıvmet takdir Muhtelli: 
olunan dükkan ve hanesi bulunan mahallin 12 hisse itibarile iki hisse-
si açık arttırmaya konmuştur. 

Gayl'l Menkullerin Evsafı: 
Dükümhnne: Cephe ve yan tarafmdan birer kapı zemini toprak etrafı 

taş duvar üzeri galvaniz saç cephe kısmında ahşap merdivenle bölme 
bir yazıhanesi olup binanın ilç,:.cephesi beden duvarları ~Qirdir cfütaı:";_ı.;;~ 
aksamı ahşaptır elektrik tesisatı vardır. 

Apartman: 

CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 
13 

24.141.512.18 
11.555.846.:10 

1.328.949.:17 

278.791.70 

12.741.252.48 

11.678.65 

12.819.409.53 

158.748.!163.-

17.051.459.-

l 13.983.544.44 

43.387.883.47 
7.944.397.59 

8.244.000.-
33.674.lll 

7.808.794.15 

Yek4n 

MAYIS 1939 V AZIYETI 

Lira P A S 1 F. 
Sermaye: 

tbtiyat Akçesi: 

37.126.308.85 Adi ve fevkalldt 
Rusust 

278.791.70 Tedavtildeld Banknotlar: 

T'>m.ıhde edilen ~alo nakdiye 
Kanunun 8 - 8 tncl maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vAkf 
tedlyat 

25.572.340.67 Dt-nıhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

~el"$1hlt tamamen a1hn olarak 
flAveten tedavOle vuedllen 
Reeskont mukabW Ulveten tec!a. 
t'azed. 

141.697.104.- Türk Liran Mevduatı: 

Döviz Taahhüdatı: 

Albna tahvtll kabn d8vlzler 
113.963.544.U Diğr dl>vfzler ve alacaklı klirlng 

bakiyeleri 

51.332.081.08 

16.086.468.78 

4.500.000.-

14.360.718.37 

Muhtelif: 

Lira 
15.000.000.-

U17.134.25 
6.000.000.-ı 10.217.134.2:1 

158.748.&63. 

17.051.459. 

HU07.104.-

19.000.000. 

69.000.000. 229.697.104.-

21.617.649.87 

!.999.49 

28.218.757.36 28.222.756.85 

100.162.712.68 

404.917.357.65 404.117.357 .85 Yekta 

1T-emmuz1938 tarihinCien itibaren: lakonto 
haddi % 4, altın üzerine &Yam 4}'0 3. • ' 

Altında dükkan. Zemini çimento bir koridor üzerinde hela dört ko
mürlük ant er katı bir antre camlı bir kapıcı odası birinci kat 1 No:Ju 
dairede bir hol üzerinde üç oda bir salon diğer bir aralık üzerinde ze· 
ınini kırmızı cini bir mutfak termosifonlu banyo alafranga hela ikinci 
katta bir hol üzerinde üç oda bir salon diğer bir aralık üzerinde zemini 
kırmızı çini bir mutfak termosifonlu banyo icinde hela 3 neü kat bir 
hol bir koridor üzerinde üç od:ı bir salon zemini kırmızı çini mutfak 
termosifonlu bir banvo ve hela. 

TORK TiCARET BAMKASIA.S. 
4 üncü kat bir hol bir koridor üzerinde üc oda bir salon zemini kır

mızı çinili mutfak termosifonlu ha nyo ve hela. 
5 inci kat zemini çimento üzeri demir çatı j?alvanizli sac örtülü bir 

taraça tekrar demir merdivenle çıkı hr etrah duvar korkuluklu bir ta
raça mevcuttur. Bundan baska zemini kırmızı cini sabit kazan iki adet 
<;amaşır teknesi bulunan bir çamaşırhane ile iki küçük depo vardır. 
Apartmanın tekmil merdivenleri mermer sahanhklan karesimendir. E
lektrik terkosu olup apartmanın altındaki 124 No:lu dükkanın cephe
si istor kepenk camekan zemin karesimendir elektrik tesisatı vardır. 

Üç arsanın: İki cephesi kendisine ait natamam bina duvarlarile mah
dut ve di~cr bir cephesi ittisalindcki gayri menkule ait duvarla çevrili
dir; cephesi mesaha neticesinde 27,30 metredir umumi 756,50 metre 
rnurabbardır. İçinde miistecir tarafrndan yapılmıs 4 havuz bir tekne 
mevcut olup bunların üzeri galvaniz saçla mesturdur. Etrafı saç ve sa
laş bir !küçük bina vardır. 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

llAR~ 

18 - 5 - 939 

DIPLOMALI BiR EBE 
ARANIYOR 

Anadoluda Mühim bir sannyi 
müessesesi revirinde Ebelik 
münhaldir. Talip olanların Türk, 
Yaşı 35 - 50, Ebe mektebi me
zunu ve Umumi ameliyatlarda 
asiste edebilecek kabiliyette ol
ması lazımdır. Tahsil vesikası, 

Fotoğraf, ailevi vaziyeti, Bon
servis ve doğruluk kağıdı ile 
birlikte talep edilen maaş mik
tarını lst. 176 No. P. Kutusu 
adresine "Ebe,, rumuzuna tah
riren bildirmeleri. Mesken Mü
essese tarafından temin edile-

cektir. 

r 

Yanmış Fabrika: İçinde temel duvan vanmıs müteaddit tekneler de
l'i havuzları beton ayaklar ve iki kuyu vardır. Mesaha neticesinde 680 
llletre murabbaı kavdedilmiştir. 
Debağhane (10) No:Iu: ş u B E L E 

UOLANTS[ gAN~ 
LUNiNY._J 

1-------
Zemin katı çimento 5 tekne vıka ma icin bir havuz. birinci kat ZE'

lllin ahaşp mozayik merdivenle çıkılır üzeri ~alvaniz sac örtülü bölme 
bir yazıhanesi olup binanm üç cephe beden duvarlan kargirdir dijter 
aksamı ahşaptır; elektrik tesisatı vardır. 

60/ 62 No:Iu hane maa ma~aza üç krsmt ihtiva eder cephe kısmr iki 
kat hane mahalli olup zemin katı imalithane ve birinci katta ücü müh
taci tamir olmak üzere bir heladan ibarettir. Zemin kat zemini çimen
to döşeli imalathane olup iki göz bö Imeyi havidir. Bu kısmın dıs tara
fında muhterik lastik fabrikası zemini mevcut olup etrafı duvarla 
mahduttur. Zemin malta döşelidir. İşbu mahal mukaddema mezbaha 
olduğundan icinde kanalizasvon tesisatı vardır. Geyri menkulün umumi 
lllesahası 1176 metre murabbaıdır. 

123 eski 137 / 139/143 sayılı diikkin ve hane!'i bulunan imalithane: 
Hacı Mehmet paşa sokağı:ndaki ceph~sinde demir kapı zemini çi

ınento depo olup arka bahceye kapısı olduğu arka bahçede tulumbalı 
bir kuyu arkada kapısı bulunan hanenin zemin katta bir oda bir t:ışlık 
ocak ve hela birinci kat merdiven başı üzerinde iki oda vardır. 

Yukarda sözü gecen gavri menkul hisselerinin birinci arttırması 
19/6/ 939 Pazartesi saat 10 ila 12 de Adliye İkinci İfiiıı Dairesinde 
Müflis Masast İflas idaresince vapılacaktır. 

Arttırma neticesi 'kanuni kıymeti buldufu takdirde talibine kati iha
lesi yapılır, aksi takdirde en son art tıranın taahhüdü baki kalmak üze-
:re ikinci arttırması 4 temmuz 939 Salı günü ayni saatte yapılacaktır. , 

Arttırmaya istirak edecekler % de vedi bucuk teminat parası veya 
l\iiil.i Banka mektubu verirler. Müterakim verızi ve icar@ ve tanzifat ve 
tenviriye resimleri masaya ait olup dij{er dellaliye ve 20 senelik taviz 
bedeli ve sair masarif ~e pulları müşteriye aittir. 

Bu ma1Jar hakkında fazla izahat almak ve talip olanlann 938/ 44 No. 
ile İflas İdaresine müracaatları ve sartnamenin 26/5/939 dan ftiba· 
!"en Dairede acık bulundueu ilan olu nur. ~ '1786-i) -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lıtanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Motörlerin tAmirinde kullanılmak üzere satın alınacak 47 kalem 
lllalzemenin 19/5/939 cuma günü saat 14 te açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tasımlanmıs tutan 1080 Ura ve ilk teminatı da 83 liradır. Şart
name evsaf, malzeme listesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İstekliler kanuni vesikalan ve ilk Pminat makbuzlarile Galata 

eski fthaltit gümrük binasındaki komisyona Jrelmelerl. "3049,, 

Adapazarı 

Bartın 

Bolu 

Dahilde ve 

Bursa 
Eskişehir 

lstanbul 

Hariçte 

lzmif 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Muhabirleri Vardır. 

Adresi: 

Umum Müdürlük: 

Telgraf 

TORKBANK • Şubeler: TiCARET 

Bankamızın lstanbul ŞUbeılnde tesis edllen 

il GECE KASASI il 
Colr müsaid tartlarla sayın nıütterilerimizin emrine lmade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere ritelerimize müracaat olunması 

Dr. Hayri Ömer 
ZOtırevf ve cllt tı•et•lıkları fft0t~.,ını• 
OğJeden sonra Beyoğlu Apcamı 
kı:tnnsmdıt Nn 13S 'l'Plfl!f'nn ·4~!l~~ 

KAYIP; Kadıkoy malmiıdürlüğün
den almakta olduğum maaşa ait 757 
numaralı maaş ciizdanımı kaybattim. 
Yenisini alacağımdan hlikmü yoktur. 

Sabık Hicaz defterdarı Şerafettin 
kızı Zehra. 

~- Dr. HORHORUNI 

1 Hastalannı aksama kadar Slrke
ct Viyana Oteli yanındakJ muayene-
"""",,ı"rle tcdavf eder. 4" 

Telefon: 24131 , 

BiR SIHHAT MEMURU 
ARANIYOR 

Anadoluda Mühim bir Sana
yi Müessesesinde Sıhhat Me
murluğu münhaldir. Talip olan
ların Türk, Yaşı 30 - 45 küçük 
Sıhhat memuru mektebi mezu
nu ve Hastanelerde çalışmış ol
ması lazımdır. Tahsil vesikası, 
Fotoğrafı, ailevi vaziyeti Bon
servis ve doğruluk }kağıdı ile 
birlikte talep edilen maaf mik
tarını İstanbul 176 No. P. K . 
"Sıhhat,, rumuzuna tahriren 
bildirmeleri. Mesken Müessese 
tarafından temin edilecektir . 

Kadıköy iskelesi yanında 

iNCi GAZiNOSU 
Yeniden mükemmel bir surette 

tanzim ve tefriş edilerek 
'layısın 20 nci cumartesi güni' 
muhterem müşterilerine açtla· 
cağını bildiririz. 12 kic:ilik mü 
kemmel SAZ HEYETİ vardır 
1\ıfutedil fiatta her türlii irk 

bulunur. 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan mnada saat 04.30 d::ın 13 e, 

Sah, Cumartesi 12 ye kndıır fık raya. Dı· 

vanyolu No. 104. 
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ve bütün ağrıları derhal keser. isim· ve markaya dikkat: NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

. 
90 

erece LiMON CICEKLERI HASAN KOLONYASININ 
Benzerine dünya ıtriyatanda tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Türkiyeden limon çiçekleri, 
Hasan kolonyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fuier, Bahar çiçekleri, Leylak, Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve lavantaları ve sair ıtriyata 

• 
ısrarla isteyiniz. Deposu: Hasan Deposu, Sirkeci, Liman hanı altında. 

Mayıs sayısı 

Yarın Çıkıyor 
Bu sayı ilk baharın taze ve 
canlı mevzuları ve en güzel 

işlerile doludur. 

Satahk Buz Makinesi 
Günde 600 kilo buz istihsal eden 

az müstamel bir buz makinesi ucuz 

1 

satılacaktır. İstanbul Ustiş şirketi P. 
K. 314 e müracaat. 

ı ,....... Saç bakımı 
1 Güzellitin en birinci şartı. 1 

Petrol Nizam 
Kepeklen ve saç dökülmesını 

edaVl eden tesiri mücerrep bır 
ilaçtır. 

~ ................. .. 
1 Pek Yakında 

y 
u 
i 
p 

K 

ON iPEK 

nlü Kumaşlar 

efis renklerd& 

nce bir zevkle 

aris modelleri 

n cazip dekorla 

uruluyor. .. ______ _ 
Aydın 

Süleyman GEZER ve 
O!llman SEZGİNE& 

Kitapevi 
Tan gazetesi, Çocuk Ansiklope
d isi ve bütün mecmua ve kitap

ları buradan tedarik 

---• edebilirsiniz. 

-----------------------------...----------~--·---------- , 

Trat olduktan sonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

KE 
'l raf bıçakları cildi yumu,atır 
ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

Her Yerde P O K E R Jtsrraafrlabıiçaakteyıla. nrı1'zn.ı Toptan satıt deposu: İstanbul it Bankası arkası Rehvancılar 

' sokak Ca.n laboratuarı Tel : 21939 P ! .. _____ ••--•-------------

./~~Ke 
Türkiye genel mümessilli9i : 

J. NiKiTiTS ERBEN 
lstanbul - Eminönü, Tel: 22876 

İstanbul Valiliğinden : 
1 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Ba ayramı. Fenerbahçe stadyomunda 

okullar ve spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Eminönü, 
Fatih, Şehremini, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Şilede Halkevleri, Adalar, 
Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar tarafın

dan hazırlanan programlara göre yapılacak müsamere ve spor hareket
lcrile kutlulanacaktır. 

2 - Fenerbahçe stadyomundr.ki merasim damgalı davetiyelllcre 
mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi bulunmıyan hiç 
kimse alınmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların stadyoma kadar zahmet etmemeleri lazımdır. 
3 - Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesizdir. Herkes iştirak 

edebilir . (3474) 
, .................... , # ............................................. _lllıl 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

MEMLEKETTE 

NA 
.MARKASINI TECRUBE 

MILLT PETROL -LIMlTEO ŞIRKETf 

H akikaten 

V , S, '• N IN 

CEVABINı BULUR t 

• 
fSTANBUL 

TIELEJ". N • a04 

OSMANLI BANKASI 
l L A N 

Gençlik ve spor bayramı dolayısi· 

ı le, Osmanlı Bankasının Galata mer-

SIRT 
GÖGOS 

KALÇA 
ARKA 

BEL 
bütün ağrılara kartı 

1',ezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri Sahibi ve Neşriyat Müdiirü Halil 
mükemmel bir inir damlası heyecan , Korku, Çarpıntı, Baş dön- 19 ve 20 mayıs 939 günleri kapalı bu- LUtfü DÖRDÜNCÜ Ga7etecilik ve 

me i , .e havılm al ara nih a , ·et ,·crrli. lunacaktır, Neşriyat T. L . Ş. Basıldığı yer 

TAN Matbaası 

• 

Saate çok ehemmiyet veren REVUE saati alır. 

Bir E·v U E 
saati alan ne aldığını bilir . 

Çiink ü 80 SENELİK TECR ÜBE GİBİ B m 
GARANTİYE ;\fALİKTiR. 

Modeller en son ve zarif şekildedir. 
REVUE saatler i tanınmış saatçilerdo satıl
maktadır. • 
DEPOSU: İST NBUL, GALATA Kürekçiler 

Manhaym han 1 inci kat No. 6, posta kutu.su 1248 ........................ ._ ............... _, 
Hangar Yaptırdacak 

Türli Hava Kurumu Genel Merkez BaJkanhğından: 
1 - Etimesğut'da Türkkuşu alanında yaptınlncak, hava musteşarlı

ğı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir hangar kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname keşif ve saireye ait evrakı Türk 

hava kurumu genel merkezinden (4) lira (42) kuruş mukabilinde alabl· 
lirler. . 

4 - Eksiltme 25 - 5 - 939 perşembe günii saat 15 de Türk Hava ku
rumu genel merkezinde toplanaca\t komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5.671) lira (80) kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki şartları 

haiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir işi muvaffakl-
yetle başardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. (3206) 


