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YENi MECMUA 
Wt..,.ırn.~1nr Saz heye

H l•hlfellk zengin mUflderecıtı ır111nd1 TUrklyenln en tı· 
nınmıı kalemlerinin en gUzel yazılarını bir arıyı toplımıı bu· 
lunuyor. sayin müşte-
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Bugün Gençlik Bayramını Yaştyoruz 
19 Mayıs 
Gençlik 
Bayramı 

Yazan: Burhan FELEK 

Bueün Spor ve Gençlik bayramı
dır. 

Gençlik, ileride yerlerini tutacağı 
neslin önünde inti:ıam, emel ve 
hareket beraberliği ve canlılık ifa· 
de eden bir gösteri yapacaktır. 
Lakin bütün bunların üzerinde 
daha manalı ve daha beliğ bir işa
ret vardır. 

Bugiin, l\layısın l 9 unı·u giinü, 
bu me!nfokcti kurtaran, bu ı• uılc
leti yenMen yo~ı.ı·up mı·yd:ına ko· 
yan bi.iyiik Tiirk ılahisl ve ~·irmin· 
ci asrın e.n bü~·Hl; Şrfi Atatfö ktin 
milli tui)nnı idare için Sıunsımda 
karaya (ıktı;:ı gOı:dür. 

O ~n.J.-nbcridir ki; Tiirklf'rirı 

başlan 1'.inlcrrne ciiluıekten ilele
bet .kurttılmu;tnr. 

İfte bugilnihı 1ren~lik \•e !l'por 
bayramı olarak se~ilmcsindcki ma
na, ileriuiıı sahipleri olJ<n ı:~nçliğ(', 
hayattnın l'U ıeuıiz if ndt-l'İ olan 
spora AtatfükUıı kanlarımızda u
Yandır.Jı~ı kudrd. cesaret ve a~a
leti dainıa inki~af ettirrı;ck yollar· 
da yürıh~cnın bir ınilJi emel ol· 
duiuoıı göo;term"ktir. 
Bugün on binlerce halk önünde 

Yapılan muayyen jimnastik hareket
lerinin kıymetini tekniğin dar çerçe
vesi içinde mütalea etmek bu güzel 
'"".; ....,o,,:ıh anlic:m..vf Ooıat:ı P~PmPmP'lr 
O!ur, 

~liif.n bu beraberlik hareketi, 
Türkiyenin yekpare tunçtan yapıl -
lrıı§ fakat düşünen, duyan ve kay
tıayan disiplinli bir gençliğe dayan
dığını içeriye ve dışarıya göstermek
tedir. -

Her yıl daha geniş ve daha şamil 
'bir proğramla genişlemekte olan hu 
hareketin pek yakında muntazam ve 
~Yısı yüz binlere varacak bir genç · 
~~ ordusunun nüvesini teşkil edece· 
8ınde şüphe etmiye kimsenin hakkı 
Yoktur. 

Bir vakitler spor - hareketlerini 
bir baldın çıplaklık sayan ana baba
ların yerine bugün yavrusunu Genç
lik: Bayramında alkışlamak ve mem
leketin ona nasıl ümit bağladığını 
gözü ile görmek için rahat ve huzu
ı:uıu terkederek bu temaşanın her 
turlü zaruri mihnetine katlanan kay
iulu ve şuurlu ebeveyin kaim ol -
?rıuştur. 

Her sene şehrin dar ve nakili sa
halanndan birinde yapılmasına uğ
raşılan bu bayramların hakiki ehem
lrıiyeti ve oraya iştirak edebilecek 
Rençlerin tam adedi gördükleri -
lrıizin beş on misli fazla iken 
elde bu azametli hareketin hakiki i
fadesini ihata edebilecek vüsatte bir 
~tadyumun bulunmayışı bu çok mü-
~ ve milli tezahüre bütün gençli
ğ~ iştirakine ve bu gençliği takdir i
Çın çırpınan İstanbul halkının da bu 
~e§rU temennilerinin tahakkukuna 
mani olmaktadır. 
it Fakat, her geçen sene daha coş -
hun bir feyizle gelişmekte olan bu 

areketi bir taraftan bir milli bav
tarn karakterini alarak memleket ~i
Çin kutsi bir mahiyet iktisap ederken 

(Sonu: Sa. 10. sü. 5) 

Hükumet Meclisten 

58 Milyonluk 

Tahsisat istedi 

1 , 19 MAYIS GENÇLiK 

MERASiM PROGRAMI 
VE SPOR BAYRAMI DOLAYISIYLE 

AiT YAZILAR iKiNCi iLE BAYRAMA 
BUGÜN KADIKÖYÜNDE YAPILACAK 

VE BEŞiNCi SAYFALARIMIZDADIR. 

~ I 
' Milli Şefin 

Gençliğe 

Hitabı 

" 
'*'i\ F 4F; ____.. 

Bilmenizi isterim ki ,ahlak ve ka· 
rakter sağlam olmadıkça. cemi· 
yette esaslı bir hizmet görmeğc 

imkan yoktur. Cemiyetin kudret 
v~ ehemmiyeti, vasati ahlak ve ka
rakterinin yüksek kıymetine, her 
faktörden ziyade bağlıdır. 
Genç Ünh•ersiteliler, 
Moraliniz ve karakteriniz, büyük 
Türk milletinin yüreğini ümitler· 
le dolduracak güzel örneklerle 
kendini göstermektedir. Türkiy,. • 
nin istikbali üzerine teşhis koy
mak isteyen yabancılar tahsil ta· 
ğında bulunan gençlerimizin ah . 
lak ve karakterindeki sağlamlık • 
tan ders almalıdırlar. 

* Bngünkil medeniyette asıl lazım 

olan ve bir iki asırdanberi bllh:ıs· 
sa ihmal ettiğimiz temel ve hassa 
muntazam metodik, yorulmak bil
meden çalışmak kabiliyetidir. O • 
nun için Ünlversitelllerhnizin ~a • 
bfkanlıtı. benim için çok kıymetli 
bir husadır. Hocalardan ve tale· 
belerden bilhassa rica ettiğim nok· 
ta da budur. , 

Bin sarun adam, hir tam udam 
delildir. llinı mücssul'Jcriı>den 
çıkantn dainua iyi yetişm2lidirler. 
Siyuette ,., idarede tellif1si en zor 
olu f"laket yarım bilı:ili adamla 
nn sall!-ı:vet &ntıibi olmal:mdır. 

• 
Türk- lngiliz Anlaşması lngiliz.Sovyet 
BoğazlarMukavelesiniDeğiştirmez M•• k } • 

Chamberlain uza ere erı 

C hamberlain 

........................................................ __ ____ 

Beyanatta Bulundu 
Londra 18 ( A. A.) - 'Avam Kamarasında bir suale ce

vap vcı en Başvekil C!wrnl"'e! !ain, şu beyanatta bulunmuştur· 
12 Mayıs Türk - fopiliz deklarasyonu, Boğazların Türki

yt~ tarafından ımu}afa~sı hakkındaki Muntreux mukavelena. 
mesi?in ahkamını cF-ğjf,tiırrıcmcktedir. Zira bu mukavelena
me IngiJtere ve Tilrk;yedFn haşka diğer memleketlerin de iş
tırak ettikleri bit' ı~ukavekr.:ımedir. 

İngiliz - Türk cleklarafyor.unun m~tni, Akdeniz mınta
ka~ında bir harbe mimc:~r ch,1c:ak bir tecC:tvüz hadisesi. takd1-
rir1dc diğer AkdPııiz dcvlc=tl.~rJyJe iş birliği imkanım kapa-
makta dcg~!dir. (Anlatmanın akiıleri onuncu sayfamızda) 1 

Türk· Fransiz itililı 18 Yaşında Bir 
Kızı Tabanca 
ile Vurdular 

HATAY 

Anavatana Kavuşuyor 
Pars, 18 tA.A.) - Havas ajansı 

Ankaradan aldıgı malumata atfen 
bildiriyor: 

Iskenderun sancaih meselesinde 
Fransa ile Türkiye arasında bir pren· 
sip anlaşması vuku:ı gelmiştir. Fran
sa kabinesi cumartesı sabahı Cıim· 
hurreisinin riya.setınde toplanacak
tır. 

Paris, (Deyli llerald'ın muhabiri 

Dün akşam Yüksek Kaldırımda 46 
yaşında bir adam l 8 yaşında bir kızı 
iki tabanca kurşunu ile vurmuş, kız 
ağır yaralanmış ve a'.iam yık<ılanmış
tır. Hadisenin tarsilfıtı şudur: 

Fransız Hükumeti Uzlaştırma 
Londraya Gönderdi Proiesini 

Dalatlier, Hariciye Vekiliyle 

Londra, 18 (Hususi) - Ingiltere i
le Rusya arasında temaslar ve mu
zakereler devam etmektedir. Paris 
hükumeti, Ingiliz - Rus noktai naza
rını uzlaştırmak için hazırladığı tJrO
jeyi Londraya göndermiştır. f a:tat 
projenin mahiy~ti ~eni.iz anlaşılma
mıştır. Pariste huküm suren kruıc.ate 
göre, biz.zat Lord lla'ifaks, Moskovıı
ya giderek müzakere!eri Rus ricalile 
doğrudan doğruya idareye karar ver
miştir. Rusyanın Paris se!ıri de bu 
konuşmalann zeminini hazırlamak u
zere Moskovaya gitmek üzeredir. fJa
lifaks cumarte.;i giinlı Pariste beklen 
mektedir. Ayni akşam !Ialifaks ile 
Fransız murahhashrı hirlikte Cenev
reye gideceklerdir 

(Sonu: Sa. 10, sü. 4) 

Valimizle Mülikat 
1 Valimiıln uzun müfdlcatı yedinci sayfamızda J 

bildiriyor) Frans:z - Türk anlaşması 
akında ilan clur.acak ve neticede 

:~~lllıı.anavat..ma ıltihllk edecektir. 

çin Lolldraya ~i .. giln teaahhurls git
miştir. Genera.: Ve•,r'land, 11nkaraya 
vuku bulan son .ı:i ıareti esnasmda 
Türklerin, Hat.~·ı nıesel<'sı il?:e:mde 
tam Kemal Atat~ı~·kün devrind" oMu· 
ğu gibi hareket c~c klcri'li, bu rusus 
taki azl:nlerinin z:-·~ kadar degi•me 
diğini ~örmüşf:·ir Fransanın anusu, 

Suriyedeki mı'ldıMnın sor bul:na · 

sından sonra Hııtayın Türkiyeye ctev 

ridir. 

Türk1ye, mes::1enin Türr - Franrtz 

llnlaşmasından Sl)nn11 ">ıaıulmnsınw 

doğru o;mıyaca~1m, çfinkü yenidPn 

bir takım tats1:: .klara sebep o'aca~J· 

m anla•mı§tır. 

46 yaşlarındakı A ngheli Stefanidi 
ile 18 yaşındaki Evanghefü Halepli. 
ilcisi de Tarabyada oturmaktadırlar. 
Stefanidi işsiz brr sd ~md1r ve dör: 
senedenberi de gvımglı.elia'nın peşın· 
de dolaşmakta ve kııı ısrarla ~akip 
etmektedir. Bu arada kızı bir kaç de
fa ailesinden istemiş, fakat aradaki 
yaş farkı ve Sto+"anidlnin .bir iş tut
maması gibi sebepler!e kızı ver:nc
mişlerdir. 

Fakat kızı şiddetle seven Stefani
di takipten vazgeçmemiş ve ,l<~vangh
elia, bir müddettenberi çalıştığı Ro-

· ·araf aras.nda !ı ~ 1uz tc5vive ,.,_ 
... ,,...ı.,ir noKta, Sancağın teslim 
ihidı . ne~al VeygLır.d da bu 

reler lb aliikadar o!d-.ığu t- (Son.u; Sa: 10; Sü.: 3) 

Vali ve Be/etliye Reiai Lutli Kırtlar ve efİ Jün J\k,am 
K~ Sanat Okulrmtla talebe ile beraber 



PENCEREMDEN 

Rahmetli 
Ihsan Şerif 

Yazan: M. Turhan TAN 
İstanbul Akşam 
Kız Sanat Okulu 

Tarih, hir elini ezele dayayıp bir 
eliyle de ebediyeti tutnııyn 

azıncden \'nkur, cesur, pervn,.ız biı.
natıkalı heyuliidır. O, hiç bir kuvvet
ten çekinmez, hiç bir kudrete boyun " 
eğmez ve ancak hakikati haykırır, 
hakikati takrir eder. 

Canh Bir Kıyafet 
Sergisi Hazırladı 

Müverrih işte o heybetli heyüla -
mn t11ltrir ettiği hnkikatleri zapt:.-dcıı 
belleyen ve başkalarına belleten kii
mil insan demektir. Tarihi dinlemek 
bir hüner \'<' dinlenilen hakikatlerin 
iç yüzünü teşrih etmek bir marifet -
tir. Ilcrkes tarih okuyabilir. Lakin 
o hünerle o marifeti elde etmek ni· 
mcti yüz binde bir insana miiyes,.er j 
olur. Onun içindir ki bütiin fazıl mil-ı 
lctlerdc mÜ\'errih, mesela ~nirden,, 
azdır: Tarih kitabı, ,.,iir mecmuala -,
rından çok olduğu halde! 

İşte evvelki giin hayata gözlerini i 
knpayan üstat İlı an Şerif, her mem- i 
le.kette nndir yetişen o hüner\'er ta- j 
rihçilcrdendi. Çiinkü o, tarihi hikf•-; 
ye olarak değil, bir hnkikat mecelle-~ 
si halinde • ~·ıllarca \'C yıllarca - tel- ı 
kin etmiş, asırların kucağına sığınrı- ! 
yan binlerce vakıanın sebeplerini ı 
tesbit \'C tasnÜ etmekte \'C O vakıa • ı 
Inrdan bir kısmının birbirleriyle -
ezelden ebede kadar :.ürecek • müna
sebetlerini \•uzuh ile görmekte, he -
men hemen her tnrihçimizden iistün
leşmiş bir bilgindi. Kendisiyle görü· 
şenlerin en kısa bir muhavere sıra
sında bile ondan bir bilgi almamala
nna ihtimal yoktu. Zira en basit bir 
musahabe rnevzuuna çarçabuk tarih 
~eşnisi verir ve muhatabına iki cüm
le arasında faydalı bir tarih fıkrası 
dinletirdi. 

ihsan Şerif, bizim yurdumuzda 

en iyi tarih bilenlerden olduğu ve he

le tarihin özünü hemen hemen her

kesten iyi kavramış bulunduğu hal

de en az yazı bırakmıştır. Bunun se

bebi onun bir yandan, şöhreti iıfct ta
nıyarak adının dillere düşmesini is -
tenıeme i, bir yandan da tarihi tak -
rlr suretiyle tamim etmek yolunu 
meşrebine daha uygun görmesidir. 
Bundan dolnyıdır ki hocalığı, kalem
li miiverrih göriinmeğe tercih etti, 
hiitün ömriinii mekteplerde geçirdi. 
Fakat yine bundan dolayıdır ki, Tiir
kiycde tarihi kitap yazan pekçok muh 
terem insandan hiç birine nasip ol • 
mayan bir veH'ıdi~·etJc hol eser sahibi 
oldu. Çiinkii her biri onun eseri sayıl
mak lcabeden binlerce şakirt yetiş • 
firdi. 

J 

.. 

Eski ve yeni Denizl(kıyaleti 

Dün saat 16 da Istanbul Akşam 

Kız Sanat okulunda bir kıyafet ser
gisi tertip edilmiştir. Okul, eski Türk 
kıyafetleri üzerinde yaptığı tetkik
lerin neticelerini gösteren milli giyi
nişlerle, yeni moda elbise nümunele
rini Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
dar ve eşi ile gazetecilere göstermiş
tir. Bu arada bilhassa yeni modeller
den 20 den fazla nümune ve yiiz se
ne evvelki Istanbul kıyafeti ile 80 
sene evvelki Denizli kıyafetleri gös
terilmiştir. Genç kızlar kendi yaptık
ları elbiseleri giyinerek göstermişler
dir. 

Davetıilere, yine genç kızlarımızın 
hazırladıkları pastalardan ikram e
dilmiştir. 

ONIVERSITEDE : 

Kanser Konseyi Toplandı 
Knser Enstitüsü konseyi, Univer-

site Rektörü Cemil Bıiselin riyasetin

de senelik içtimaını yapmış ve bu iç· 

Ingiliz Ticaret Heyetiıiin 
Temasları iyi Netice Verdi 

lngiltereye nebati yağlarımızdan 
ithal etmek maksadile piyasamız ih
racatçılarile görüşmek üzere şehri
mize gelen İngiliz ticarc~ miimcssil
leri bir hafta kadar kaldıktan sonra, 
dün Londraya dönnrtişlerdir. lngiliz 
grupu ile yapılan temaslar iyi ve 
müsbet netice vermiştir. Ingilizlerle 
önümüzdeki ihracat mevsimine kadar 
İngiltere için külliyetli miktarda zey
tinyağ, pamuk ve susam yağı ile bir 
miktar haşhaş ve keten tohumu yağı 
almak üzere pazarlıklar yapılmış ve 
İngilizler burada bulunan bir mües
seseyi bu işe memur etmişlerdir. 

Almanya, Avusturya ve Çekoslo
vnkyndan Ingiltereye hiçret etmiş 

fakat ötedenberi Türkiyeden kuzu ve 

oğlak derileri ithal ederek deri rn

nayii ile meşgul Yahudi firmaları r:ıy

ni işleri Ingilterede yapmıya başla • 

dıkları ve piyasamızdan bu mallar
dan eskisi gibi satın alacaklarını ışeh-

rimiz ihracatçılarına bildirerek tek
lif istemişlerdir. 

Ingiliz ithalfıt müesseselerinin pi
yasalarımızdan dnha ba~ka mallar da 
alacaklnrı ve yakında bunun için de 
teklif isteneceği ümidi kuvvetlidir. 

Avrupadaki son ilhak hdiselerin· 
den sonra ihracat piyasamız aşağı, 

yukarı tamamen Almanya tarafm<lan 
monopolize edilmiş vaziyettedir. 

Ingiliz ithaliıt müesseselerinin de 
piyasamıza girmeleri piyasayı tek 
müşteriden kurtarması itibarile u
mumi bir memnuniyet uyandırmış
tır. lki hükumet arasında yeni birik
bsadi anlalfllla için müzakereler a
çılacağı yolunda ortaya atılan haber
ler, dış ticaretimizin pek yakında 
daha büyük bir inkişafa kavuşacağı 
ümitlerini de arttırmıştır 

Alman Heyetinin Faaliyeti 
Şehrimize gelmiş bulunan Alman 

eski ithalat ve permi daıres! müdürü 

Fon Foget'in beraberinde on kadar 
Alman iktısatçısı bulunmaktadır. Bu 
iktısatçılardan bir kısmı Irana gide
rek şehrimize avdet etmişlerdir. Di
ğer bir kısmı da Karacabey harası
na gitmişler ve Almanyadan getir
tilmiş olan Merinos koyunlarının va
ziyeteinl tetkik etmişlerdir. Karaca
beye giden Almanlar bu hafta .sehri
mize döneceklerdir. Fon Foget, salı 
günü Almanyaya dönecektir. Alman
yaya yapak ve tiftik ihrac: müsaade
sini munhasıran kendilerine tahsis 
ettirmiye muvaffak ol;nuş üç dört 
firmamız Alman heyeti reisini ziya
ret etmişler ve kendisine bu senenin 
70 bin balyeyi bulacağı tahmin olu
nan tiftikleri için izaha~ vermiş:er

dir. Fon Foget bu ffrmalardan baş -
kalarile temas etmemektedir. Alman
yaya ithalat yapan mahdut firmalar
dan başknlarile görüşmek istememe
si piyasada fena bir tesir uyandır -
mıştır. 

Atılay Bugün 
Denize 
indiriliyor 

Gen(lilt BaJ1ramı icin 
YaJJılacalt Merasim 

19 Mayıs gençlik ve spor bayramı 
Krup fabrikaları tarafından Türk bugün Kadıköyü stadyomunda bı.i

işçileri ile Haliçteki Valide kızağın- yük merasimle kutlanacak ve ayrıca 
da yapılmakta olan iki denizaltı ge- halkevlerinde de merasim yapılacak
mimizden Atılay bugün büyük mera- tır. 
simle saat on ikide denh:e indirilecek- Fenerbahçe stadyomunda yapıla -
tir. Merasimden sonra davetlilere To- cak merasim şöyle olacaktır: Mektep
katliyanda bir ziyafet verilecektir. liler stad kapısından önde mızıka 

Amirahn Ziyareti 
Donanma komutam Amiral Şükür 

olduğu halde girecekler ve vali ile 

lstanbul komutanı talebeyi teftiş e-

Oknn dün beled.iyeye alderek vali ve deceklerdir. 
belediye reisi Lutfi Kırdarı ziyaret Bundan sonra Atatürkünnatırası-
etmiştir. 

500 Seyyah Geliyor 
Alınan bandıralı Mi!vake vapuru, 

500 Alman seyyahile yarın limanı

mıza gelecektir. Alman vapuru 24 sa
at limanımızda kaldıktan sonra San-
torinoya hareket edecektir. ..... 
Kaçakçıhğın Men'i için 
Izmir - Türk ve Yunan kara su

larında kaçakçılığa mani olacak müş
terek tedbirler hak.1<.mda müzakerat-

nı tebcil için stadyomdaki büste çe-

. lenkler konulacak ve [stikliıl marşilc 

merasime başlanacaktır. Bu esnada 

on dört izciden mürekkep bir m:m· 

ga bayrak çekecektir. 

Vali Lutfi KırJarın bir "litebasin· 
den sonra gençler söz si>yliyecekler 
ve Istanbul okull<ır arası mi.isabakn
iarında birincilik alan okulların mü· 
kifatlan dağıtılacaktır. Daha sonra 

GÜNÜN RESiMLERi : 

da resmi geçit yapılacak ve jimnas
tik hareketlerine başianacaktır. 

Sporcular bayram dolayısile e~ki 

ve yaşlı sporcularla şehitlikleri de 
ziyaret edeceklerdir. 

Beşiktaş Şeref stadında da mera
sim ve muhtelif atletizm miisabaka
ları yapılacaktır. 

Bugün ve yarın bayram dolayısile 

bütün resmi daireler ve bu arada ik

tısadi dairelerle borsalar kapalı ola
cakfarcıır. vaıreıer pazarcesı gunu u-

çılacaktır. 

Hava Kurumu Başlianı 
Türk Hava Kurumu Başkanı Er

zurum mebusu Şükrü Koçak, dun 
sabah Ankaradan gelmiş, Piyango 
müdürlüğü ile Hava Kurumu mer
kezinde ve kuruma ait !:>ulunan Lfıie
li apartmanlarında tetkikler yapmış

tır. 

Sulardan İstifade 
Etmek için 

---o---
Nafıa Vekôleti Geni§ 
Bir Program Hazırladı 

Memleketin sulama işlerile ehem
miyetle meşgul olan Naf1a Vekaleti, 
bazı nehir ve çaylardan istifade için 
lazım gelen projeleri hazırlamıştır. 

Ilk defa Bursa ile Balıkesir arasın· 
daki Susurluk çayı kabili istifade bir 
hale getirilecektir. Bu iş yakında bir 
müteahhide ihale olunacaktır. Bu iş 
için 400 bin lira sarfedilecektir. Bun· 
dan sonra Ahmetlideki sulama inşa
atına başlanacaktır. 1 milyon 300 bin 
liraya mal olacak bu inşaat ta önü
müzdeki ay içinde ihale edilecek ve 
derhal işe başlanacaktır. 

BELEDiYEDE : 

Açıkta Kalacali Memurlar 
Yeni belediye bütçe3i bir haziran

dan itibaren tatbik edile,:ektir. Bu· 
nun için memurin kadrosu üzerinde 
dünden itibaren tetkikata başlanmış
tır. Bir komisyon kadro harici kala· 
cak ve tekaüde sevkedilecek memur
ları tesbite başlamıştır. Yeni kadro
nun tatbikilc açıkta kalacak memur
ların miihim bir kısmı muhasebe ve 
iktısat müdürlüklerine men11ıptur. 

Maamafih bütün belediye tefki!Atın
dan açıkta kalacak memurların 81 
kişiyi geçmiycce[,tj temin edilmekte
dir. Bunların da kısmı azamı, tekaüt 
müddetlerini doldurmuşlardır. 

Esasen mütekaitlercleıı olup üc
retle çalışan memurlardan da yeni 
kadroda istifade edilemiyecektir. Te
kaüt müddetlerini doldurmadıkları 

halde kadro darlığı dolay1sile açrkta 
kalacak olan memurların bir ın.m1, 
tekaütlerden açılacak olan yerlere ta· 
yin edilecektir. Kalan kısım da yeni 
belediye müesseselerine tayin edile
ceklerdir. 

l}Tıt:n s;;ı "'tC:ft.llllHll 

Mülkiye müfe~tişleri, belediye ik

tısat müdürlüğündeki tetkiklerine 

devam etmektedirler. Iki gün evvel, 

iktısat müdürlüği.ine bağlı müstahde

min şubesi muamelatını tetkike bat" 
lıyan müfettişler, bu şubede de bazı 

yolsuzluklar tesbit etmişler ve şube 

müdür vekili Nedime dün itten el 
çektirmişlerdir. Tahkikat daha ÜÇ •'I 
kadar sürecektir. 

Bir Memur Azledildi 
Belediye hukuk işleri memurlarııı• 

dan Rıdvan hakkında vaki olan flOtuz y:ıldanberi tarih ile uğraş • 
mış, memleketin me rutiyettenbcri 
yetişen malUm ve meçhul bütün ta -
rlhçilcrini tanımış bir adam olmak 
haysiyetiyle söylü:vorum: İhsan Şerif 
tarih bilgisi bakımından yegane sa -
yılnıağa Hlyık bir üstattı. Ona tarihin 
her sayfası ayni vuzuh ile açıktı. İlk 
çallann bütün vakıôlar1nı tahlil ve 
terkip etmekte ne kadar mahir ve i
sabetli ise orta çağın, son çağın ve 

timada Sıhhat Vekaleti müsteşarı A

sım Arad da bulunmuştur. Içtimada 

Enstitünün bir senelik faaliyetine 

ait okunan rapordan memleketin her 

tarafından gönderilen Biopsi ndedi

nin ve istatistik fişlerinin günden 

güne arttığı anlaşılmıştır. Kanser va

ziyetinin vazih istatistiklerle göste

rilmesi esas olarak kabul edildiğin

den istatistik tanziminin daha uygu.1 

bir şekle sokulmas• için icap e· 

den projelerin hazırlanmaSlna karar 
verilmiştir. 

ta bulunmak üzere, Sisam adası baş 
müddeiumumisi ile gümrük müdüri· 
nin de dahil olduğu bir Yunan 
heyeti gelmi~. Yapılan müzakere
ler sonunda, bir formül üzerinde mu
tabakat hasıl olmu~tur. 

_...,,.ı_..~~0...,,,_..,..._4!r-'"'· knyetlcr üzerine mülkiye müfettiP 

·eni zamanın bUtün hadiselerini de 
ayni maharet \'e isabetle takrir ve 
tevsik ederdi. 

İhsan Şerif. tarihten bir yaprak 
ayılacak derecede tarih bilirdi. Şim

di kapanmış bir tarih sayfasına dön
dU, aramızdan ~ekildi, eb~diyet dün
yasına intikal ~ttl. Fakat yetiştirdiği 
gençlerden te. elsiil edecek tarihi bil
gi hiizmelcri arasında onun hem is • 
mi, hem aziz hntıralan uzun bir za
man ya~ayacaktır. 

Tarihe mal olmak da bundan baş· 
ka bir şey midir? 

Dörtyoldaki Alayımıza 

Dün Merasimle 

Sancak Verildi 
Dörtyol, 18 (A.A.) - Bugün, Dört

yoldaki alayımıza, Milli Şefimiz Is
met Inönü adına Orgenera.ı. izzettin 
Çalışlar tarafından merasimle sancwk 
verilmiştir. Bu törende binlerce halk 
ve talebeler hazır bulunmuştur. San
cak verme merasiminden sonra geçit 
resmi yapılmıştır. 

Bu münasebetle de gece, kasabada 
fener alayları tertip olunacak ve şen
likler yapılacaktır. 

Rclsicümhura ve Mareşale tazim 
telgrafları çekilmiştir. 

Dersler Kesildi 

Alınacak müşterek tedbirler hak-, 
kında hazırlanacak rapor, vilayetçe, 
Gümrük ve Inhisarlar Vekaletine 
gönderilecek, muvafık görülürse der- , 
hal tatbik edilecektir. 

Dünden itibaren üniversitede ders
lere nihayet verilmiştir. Bu vesile i
le dün hukuk fakültesinde bir mera
sim de yapılmıştır. Unıversite Rek
törü Cemil Bilselin ve fakülte deka· 
nının iştirak ettiği bu merasimde bir 
senelik tedrisatın ver::nes~ beklenen 
semerelerden bahsedilmiş, profe· 
sörlere buketler verilmiştir. 

'Adliye Terfi Listesi 

1 Ankaradan gelen haberlere göre, 
hfıklmlerin terfi edecl!klerini ayıra- , 
ca.k olan komisyon vazifesini bitir - • 
miş ve listelerini vekalete vermiştir. 1 

Yakında alakadarlara terfi lisetesine 
kaydedildikleri tebliğ edilecektir. 

Ayın 27 sinden itibaren de fakül
telerde imtihanlara başlanacaktır. 

* Vilayet seferberlik memurların· 
dan Nuri Korgan Kocaeli mektup
çuluğuna tayin edilmiştir. 

S U A L 

S - Yurt içinde tayyare sefer· 

leri başlayınca, İstanbul gazetele· 
rini daha silratle okuyabileceğimiz 

ümidine kapılmıştık. Acaba hava 

posta tarif elerl buna imkan ver -
miyor mu? 

C - İhdas edilen hava seferle
ri, yolcu nakline mahsustur. Tay -

yarelerin istiap hacimleri mahdut

tur, ve yolcularla beraber eşyala

rını da aldığı için, gazete nakline 
imkan kalmamaktadır. Gazetele -

rin tayyare seferlerinden istifade 
edememelerinin sebebi budur. 

KARILERIMIZIN 

S - Yeşilay cemiyetine aza 
olmanın ·artları nedir? Bu teşek· 
külün memleket içinde şubeleri 

var mıdn.-? 

C - Yeşilay cemiyeti memle • 
kette içki aleyhinde propaganda 
yapmak maksadiyle teşekkül et • 
miştir. Azalık için içki içmemek 
kafidir. Memleket içinde şubeleri 
yoktur. 

* S - Sigaradan kurtulmak için 
bir llaç \'ar mıdır? 

S - Sigaradan kurtulmanın 

yegane çaresi, iradenizi kullan -

1938 - 1939 ders senesinde Beyoğlu on ikinci ilkmektcp himaye heyeti yoksul 
yüz yavruyu koruınus ve herg(ln bunlara sıcak yemek ycdlrmisUr. 
Ayrıca okuma levazımı, mektep elbisesi, lnmdura, çorap gibi yazlık ve kışlık ih

tiyaçlarını temin etmiş ve yatacak yeri bulunmıyan bir yavruyu da köy yatı mek
tebinde, ücretle okutmu tur. Heyet bu yoksul çocuklar arasında zayıf olanları da 
bu tatilde kamı)a gönderecektir. 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

mak ve sadece sigarayı bırakmak -
tır. İlaç ve saire kullanarak do· 
lambaçlı yollar aramak irade zaa
fına delalet eder. Bu da sigarayı 

kesmenize en büyük engeldir. Mu· 
zır sigaradan kurutlmak i~in, hu • 
susf bir ilaç yoktur. 

* 

_, 

CEVAP 
metlerini er olarak yapmakta bu
lunanlar var. Bu tadilattan biz de 
istifade edebilecek miyiz? 

C - Yapılacak tadilatın orta 
mektep mezunlarının da yedek su
bay olabilmelerini temin edeceği 
hakkında çıkan bu haber doğru 

S - Askeri ehliyetname usu • değildir. Ankarada yaptığımız tet
lünde yapılacak kanuni tadllAt kikata göre, orta mektep mezun • 
haberi üzerine orta mektep mezun lan yedek subay olamıyacaklar -
larmın da yedek subay olabilecek- dır. Esasen Gedikli Erbaş mektep
leri ~ayi oldu. Biz de orta mektep leri orta mektep derecesindedir ve 
mezunuyuz, içimizde askerlik ~·ap- bu mektep mezunları subay delil 
mı olanlar vo halen de vatan hlz- erbaş olurlar. 

Abidin tarafından yapılan tabklkat 
neticelenmiş ve dün kendisine i§teıı 

el çektirilmiştir. 

Ekmek Fabrik'alan 
Belediye, istikraz edilecek 5 mil• 

yon liradan ayırmağa karar verdiği 
500 bin lira ile Istanbulun ekmek der• 
<:lini kati surette halletmek için paı• 
diden çahşmıya başlamı~tır. Bir be• 
yet icap eden tetkiklere başlaım§tıt• 
Bir yerde kurulacak büyük bir fabri• 
kanın ihtiyacı t.amamile karjtlıyaıll.,. 
yacağı ve tevziat hususunda zorluk• 
larla karşılnnacağı gözönünde tut1J• 
Iarak bir kaç yerde günde 15 bine!" 
ekmek çıkaracak küçük bir kaç fab
rika tesisi daha uygun görülmllştar· 

TAKViM ve HAYA 

.19 Mayıs 1939 
CUMA 

6 inci ay Gun: 31 
Arabi: 1358 
Rebiillcvvcl: 30 
GOneş: 4.40 - Öğle: 
İkindi: 16.08 - Akşam: 
Yatsı: 21.15 - 1ms~k: 

Hızır: 1' 
Rumi: 1355 

'\fayıs: e 
12.10 
19.U 
2.33 

Hava Vaziyeti 
Yşilköy Meteoroloji istasyonundan .., .. 

nan malOmata g5re, hava yurdun Trak1" 
Kocaell, Orta Anadolu ve Karadeniz Jtı11 .. 
lannda çok bulutlu ve mevzu yalışh, ,. .. 
ğer bölglerde bulutlu ve yer y~ .et" 
geçmiş, rüz.gftrlar umumiyetle Şarki ., .. 
tlkame~n hafif surette esmiştir. 

DOn 1stnnbulda hava çok buluttu. at; 
1ed.,. sonra açık geçmiş, rlizgAr Şlrn' 
Şnrkiden snnlyede 3 - 5 metre hızla ., .. 
mi lr. Saa{ 14 te hava tazyiki 1012,2 ıof1l 
bnr idi. Sühunet en yüksek 23,4 ve en dil .. * l lfi santigrat olarak kaydeclilm1ldt· 
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IBUGüNI 
Filistin Meselesi 

Yazan: Ömer Rıza DOGRU L 

F ilistin Akdeniz sahilinde avuç 
içi kadar bir memlekettir. Bu

rasının halledilmez bir mesele gibi 
ortaya çıkmasının ve sürekli müca -
delelere sahne olmasının sebebi, bn 
avuç içi kadar memlekete, birbirini 
sevmeyen, birbiriyle geçinmek iste -
nıeyen, menfaatleri bir türlü telif e· 
dilemeyen iki milleti sığdırmak için 
Vukubulan teşebbüstür. Filistin öte
denberi arap JW'dudur. Bugün de öy
ledir. İngilizler Büyük Harp sırasın· 
da yahudilerden gördükleri yardım 
nıukabilinde, yahudilere burada mil
li bir yurt vaad ettiler. Fakat araplar 
da, Büyük Harp sırasında İngilizler
le beraber hareket etmişler ve İngi
lizlerin muvaffakıyetine hizmet et • 
nıişlerdi. Bu bakımdan araplar he • 
sabına yahudileri hoşnut etmek, ya
hut yahudileri hoşnut etmek için a -
rapları darıltınak lazım gcmıı;;zcii. 

Galiba yahuditer ağır hA~tıklnn için 
Filistinde mili: bil' .vurt tesis etmele
ri için müsaade pı:Hlıli ·ıe yabudil"r 
F'ilistine akın et.tiler. 

Yahudilerin maksatları gayet sa
rih Arapları y:ıvaş ynn~. Filbtinden 
aynlmağa, yavaş yavaş çöle dönme
ğe sevketmek. Ve Filistini yahudi 
nıuhacirleriyle doldurarak, arapla -
~n elindeki araziyi azar azar satın 

alarak bu işi başarmak. 
Araplar işin farkına varmasalar· 

dı, yahudiler bu maksadı gerçekleş
tirmekte güçlük ç~kmiyeceklerdi. 
Çünkü paraları bol, A vruparun muh· 
telif memleketlerinden kovulan ya
hudilerse Filistin genişliğinde birkaç 
Yeri rahat rahat dolduracak bir sayı 
teşkil ediyorlar. 

Fakat, Araplar ta baştan işin 

farkına vardılar ve yahudi istilasına 
lllukavemete karar verdiler. Yahudi 
Yurdunun teşekkülüne müsaade e · 
dildiği gündenberi bu mücadele de
'1aın etmekte ve son senelerde en 
kanlı mahiyeti almış bulunmaktadır. 

İngiltere hükfuneti araplarla ya-
"-..ıı1 .... _: ... -1-.a4-... -,.1,,. -- 1...--·~··-nılr 
için uğraştı ise de muvaffak olamadı. 
baha sonra araplarla yahudileri a • 
3'tl'tnhlc, Filistlnin iç taraflarını arap
lara, sahil taraflarını yahudilere ve
:terek meseleyi halletmek istedi, Fa
kat buna da imkan bulamadı. 

En nihayet İngiltere hükumeti 
aeyaz Kitap ile yeni bir siyaset ha • 
Ztdadı. Bu siyasete göre, İngiltere on 
8ene içinde müstakil bir Filistin dev
leti kuracak, Arapları da, yahudileri 
de nisbetleri dai l•,sind • hiıkl'ııııct ida· 
l'esine karıştıracak, Filistine önümüz· 
deki beş sene içinde yetmiş beş bin 
3'ahudi daha alacak ve sonra muha -
teretin arkasını kesecek. 

Bu suretle yahudi nüfusu, ancak 
'llınuınl nüfusun üçte birini teşkil e
decek ve yahudiler bu nisbet daire
sinde icra! ve teşrii müesseselerde 
temsil olunacaklardır. 

Fakat, bu yeni İngiliz siyaseti de 
Jıe arapJarı, ne de yahudileri mem • 
Jıtuı etmemiştir. 

Araplar, muhaceretin artık dur • 
llıasını istiyor ve kendi yurtlarında 
kendi mukadderatlarına sahip olmak 
İstiyorlar. 

Yahudlerse Filistinde bir ekalli • 
3'et olarak değil, fakat hakim bir ek
•eriyet oluak yaşamak istiyorlar. 

Bu yüzden arapları teskin için se
tlelerdcnberi sarfolunan gayretler 
hoşa gidecek, üstelik belki de yahu
diler de ayaklanacaklar. 

Filistin davasını benimseyen bü
tiin arap devletleri de İngiliz siyase
tinden memnun değildirler. 

Bununla beraber yeni İngiliz si· 
3'asetinin al'ap menfaatleri bakımın
dan bir ilerleme kaydettiği şüphe gö
t·· 
llrınez. Fakat mesele halledilmeden 
kalıyor ve anlaşılan uzun bir müd -
det bu vaziyctLıı nı1.1l•afımı cdt:rck
tir. 

Bir Haftada Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara, 18 (A A.) - Geçen bir 
hatta içinde g-.mırii~ muhaza teşkila
tı cenup hududunda, kırk sekiz kacak 
çı.: 581 kilo gümrük k'aırağı ile ~.iz 
dort Türk lira.~ı, üç ~ılah, on mermi 
\>e l kaçakçı hayvanı, 
. Van bölgesinde. yedi suçlu, otuz 
iki kilo gümrük kaçağı ve iki at, 

Ege ınıntak;;ısında. kara sularımız
da avlanan a \tı yabancı ıle üç sanjal 
ele geçirmiştir. 

TAN 3 

~ ,~?j.f~E~ 

~lmanya İle 
Muahede 

Yapmıyorlar 

lsveç, 

Finlandiya 

Cevap 

Norveç, 

Almanyaya 

Verdiler 
Berlin, 18 (A.A.J ·- Almanyanın 

teşebbüsü üzerine Almanya ile Bal
tık ve İskandinavya memleketleri a~ 
rasında iki taraflı ademi tecavüz mu- 1 

ahedeleri akdi için girişıtmiş o!an mü 

zakerelerin neticeleri "'ıakkında neş

redilen resmi bir tebligde denilıyor 

ki: 
"Hitler tarafından 28 nisanda Re-

ichtağda yapılan beyanat üzerine Al- ı .. . · k d .... N 
. . Türk pavyonunun pek buyük bır alaka ve takclir azan ıgı ev)A~rk manya ıle Eslonya, Letonya, Danı- Sergisine umumi bir bakıf 

marka, Norveç, Isveç ve J.4.,inlandiya 

arasında müzakereler yapılrruştır. 

Estonya ve Letonya ile yapılan mü 
zakereler neticelenmek üzeredir. Da
nimarka ile karşılıklı bir ademi te
cavüz muahedesi yapılmak hususun

da prensip itibarile mutabık kalın

mıştır. 

Kudüste Yahudiler 
Finlandiya, Isveç. Norveç ile ya

pılan görüşmeler şu n~tıceye varmrş
tır: 

isyan Çıkardılar 
Isveç ve Norv~ kendilerini Al

manyanın tehdidi altmia görmedik1P. 

rini ve katiyen bitaraf kalmıya az

metmiş olduklarından herhangı bir 

devletle ademi tecavLiz muahedeleri 
akdini zait bul:luklıırmı beyan et

mişler ve ademi tecavüz muahedesi 
akdi projesinden sarfınazar etmekte 

Almanya ile mutabık kalmışlardır. 

Telavivde ve Kudüste Çıkarılan 
Yangın/ar Gittikçe Büyüyor 

Binlerce Kişi Nümayiş Yapıyor 
Kudüs, 18 (A.A.) - Evvelce haber 

verildiği gibi Filistin milli Yahudi 
~~---""""'ı yurctun a tiu satiiili f'ecirle beraber u-

Almanya Senede mumi grev ve Beyaz Kitaba karşı 
protesto nümayişleri başlamıştır. 

20 Bin Tayyare Telavivin ana caddesinden ellerin-
de bayraklar olduğu halde milli 

Y b•ı• • marşlar söyliyerek geçen tezahürat-
GpG 1 ırmış çıların adedi beş bin olarak tahmin 

edilmektedir. 
Vaşington, 18 (A.A.) - ParJamen-

Tezahüratçılar !ıükumet dairesine tonun tali bütçe encümeni azasından 
gelerek evrakı darma dağmık etmiş, 

bazılarının söylediğine göre Lind - mobilyayı sokağa atmış ve yakmış, 
bergh, askeri Alman tayyarelerinin sonra İngiliz baynklarını kaldırarak 
adedini sarahaten bilmemekle bera- yerine mavi, beyaz renkte Yo.ıhudi 
ber Almanyanın sened~ takriben 20 bayrakları çektikten sonra binayı a
bin tayyare inşa edebilecek bir vazi- teşe vermişlerdir. Polis müdahale e-

derek tezahüratçılan dağıtmıştır. Yeyette bulunduğunu beyan etmiştir. 
di kişi yaralanmıştır. 

Lindbergh, Almanyanm taarruz 
Beyaz Kitabın neşri üzerine yapı-

ve hafü bombardıma11 tayyarelerinin 
lan protesto nümayişlerinin Telaviv-

Amerikan tayyareladnden dah~ iyi 
olduğunu, fakat bu tayyarelerin faa
liyet sahalarının büyük olmdığını bu 
hususta Amerikanın (Uçan kaleler) i 
ile mukayese edilemiyece~lerini ila
ve etmiştir. 

de mühim bir şekil alması üzerine a
teş söndürme saati müddetsiz olarak 
ilan edilmiştir. 

Dün Telavivde 5 bin kişi ellerin· 
de bayraklarla şehrin başlıca cadde-

• 

• 

• 
• 

HADİSELERİN . İÇYüz ·u 

İngiliz • Türk an1a~1naı;:ı mihverin bütün hesaplarını altüst et
miştir. J\.fussolini bir kaç gün evvel Torino'da iradcttiği nutuk
ta şiddetli bir lisan l<ulJanmağa hazırlanmışken, 1'ürk • In
giliz anlaşmasının Hanı üzerine lisanını değiştirmiş, ve ınvte
dil bir nutuk iradma mechlll' olmuştur. İtalyan nıah<tfili bu an
foşma üzerine telaşa düşmüştiir. Bilhassa Akdenizdc> muvaze
nenin kendi aleyhine dönmesi İtalyayı . düşündürmeğc başlaM 
ınıştır 

* Tibk. lngiliz anlaşması Danzig meselesi üzerinde de 
tesirini göstermiştir. Naziler Danzigde nümayişler yapıp 
hadit1eler çıkarmak üzere hazırlanırken, Türk • lngiliz 
anlaşmasının ilanı üzerine bu planı bırakmışlardır. 
Hatta şimdilik hadise çıkarılmaması için Hitler tekrar 
emir vermiştir. Bir taraftan da V arşovadaki sefirine Po
lonya hükumeti ile bir müzakere zemini hazırlaması 
i.çin talimat vermiştir. 

* Almanya, hatp esnasında kullanılmak üzere bir senelik 
erzak biriktirmiye başlamıştır. Bu yüzden Almanya 
içinde kıtlık artmıştır. 

* Göringin lt1panyaya gitmekten vazgeçerek birdenbire 
Berline dönmesi hayret uyandırmıştır. General Franko 
Haziran iptidasında Hitlere misafir olacaktır. O tarihte 
ltalya Kralı ela Berlinde bulunacaktır. 

sinden geçerek milli şarkılar söyle- bir telgraf göndererek Beyaz Kitabı 
mişlerdir. kabul etmediğini ve İngiltere ile teş-

Kudüs ve Hay/ada vaziyet riki mesaide bulunmıyacagını bildir-

Kudüste de Beyaz Kitabı protes- miştir. 
to eden tezahüratçılar muhaceret bü- Öğleyin yirmi bin kişi toplanarak 
rolarına yangın çıkaran bombalar at- büyük bir nümayiş yapmıştır. 
mışlardır. Atılan bombalardan Ç!kan Filistinin bir çok noktalarında tet 
yangın gittikçe genişlemektedir. hiş hareketleri yeniden artmıştır. 

Kudüste nizamı temin ~tmek için Hayfa civarındaki yahudi mahal-
askeri kıtalar kamyonlarla sokaklar- 1 . 1 · k k ... t rruz et 
d d 1 kt d 1 

esıne gece eyın ır arap aa -a o aşma a ır ar. 
Telavivde şehrin dış maha1leleri 

tenhadır. Yahudi ahali, şehrin mer
kezine akın etmiştir. Halk, sokaklar
dan sükunetle geçmektedir. Sivil Ya
hudi muhafızları, intizamı temin et
mektedirler. Yalnız, muhafızları n:ık
leden otomobiller, sokaklarda dola~ -
maktadır. 

Hayfada 4000 genç toplanarak sem 

bol mahiyetinde olmak üzere Beyaz 

Kitabın bir nüshasını yakmışlardır. 

Bilahare binlerce kişi, bu gençlere il
tihak etmiş ve nümayişçiler sokak 
!ardan: "Kahrolsun Beyaz Kitap, ya

şasın Balfour'un beyannamesi,, diye 
bağırarak geçmişlerdir. 

Yahudi ajansı, bir tebliğ neşrede
rek Beyaz Kitabı protesto etmiş ve 
Filistin Yahudilerini:ı Arablara tabi 
olmaktansa mücadeleyi tercih ede • 

1 ceklerini işrab eyiemiştir. Yahudi a
l jansımn siyasi bürosu ~efi profosör 
Drodetsky, Yahudilerin Araplara 
karşı iktısadi boykotaj yapmalarmın 
muhtemel bulunduğunu beyan etmiş
tir. 

Polü kuvvetleri ile 
müsademe/er 

Kudüsteki nümayişler akşamle · 
yin ciddi bir mahiyet almıştır. 

Mahalli komiserlik üzerine yürü 
mek isteyen yahudi nümayişçileri o
radan yahudi mahallesinin içine doğ 
ru sürülrnüşlerse de nümayişçiler hı 
len polis kuvvetlerine karşı gelmek
tedir. 

Kıtaat bunlann etrafını çevirmi· 
ye çalışmaktadır· Saat 21 de İngiliıı: 
lerden on yaralı ve yahudfü~rden BU 
yaralı vardı. Bu yaralılardan 40 ı 

mevkuf olarak yahudi hastanesindr 
yatmaktadır. 

Tedhiş hareketleri 
yeniden başladı 

Grrv hadisesi devam etmekte ve 
mitingler yapxlmaktadı:r. Yahudi ce
maati İngiltere fevkalade komiserin~ 

miştir. Bir yahudi kadını ölmüş ve 
bir polis memuru yaralanmıştır. 

Kudüste büyük havrada aktolu -
nan içtimada başhaham alenen Be· 

yaz Kitabın nüshasını yırtmıştır. 

Arap tethiş hareketlerine kurban 

giden beş yüz ölü ve üç bin yaralının 

hatırası için de bir toplantı yapılınJŞ 

ve on bin nümayişçi sokaklarda do
laşmıştır. 

Telavivde de yüz bin kişinin işti-
rak ettiği muazzam bir nümayiş ter
tip edilmiştir. 

'Araplar intizar ediyorlar 
Beyaz Kitap, arapları da hayal 

inkisarına uğratmıştır. Fakat arap -
lar, yüksek meclisin kararlarını ve 
ihtimal kendilerine yeni İngiliz siya
setini kabul etmemek tavsiyesinde 
bulunacak olan komşu arap devlet -
lerin mütalealarını beklemektedir -
ler. 

itiısır hükumeti, Ingiliz :Seyaz 
Kitabı muhteviyatının kabulünü Fi
listin araplarına tavsiye edemiyece . 
ğini resmen İngiltereye bildirmiştir 

* Amman, 18 (A. A.) - Müsellah 
dört Filistinli tevkü edilmiştir. Bun
lar Maverayrşşeria kumandanı gene
ral Clapp paşanın hayatına suikastte 
bulunmak niyetinde olduklarını iti
raf etmişlerdir. Ayni zamanda İrbid 
mıntakasında da bir çok tethişçilcr 

tevkif olunmuştur. 

* 
Londra 18 (A. A.) - Bugün A · 

vam Kamarasında bir suale cevap 
veren müstemleke nazırı Mac Donald 
Filistine yahudi muhacereti mesele -
sinin Lahaye adalet divanma veya 
Milletler Cemiyeti konseyine tevdü 
ne dair yahudiler tarafından yapı -
lan talebi İngiliz hükumetinin isaf 
edemiyeceğini ve bu husustaki fik 
rini değiştirmek için de hiç bir sebep 
ııörmedie'ini sövlemstir. 

Dost Nasihatı ! .. 
Yazan: 8. FELEK 

D inle beni dostum. 
Zengin değilim ki; sana para 

vereyim! 

Tefeci değilim ki; borç vereyim! 
Namussuz değilim ki; rüşvet vere • 
yim! 

Uşağım değilsin ki; sana yol ve· 
reyim! 

Şöhretim yok ki; nam vereyim~ 

Muharebede değiliz ki; şehit olup 
can vereyim! 

Ya gazi olup şan vereyim! 

Hakim değilim ki; hak vereyim! 

Aldatmıya niyetim yok ki; söz 
vereyim! 

Versem versem sana bol bol nasi· 
hat verebilirim. 

Sen de bunlan ister tutar, ister a
tarsın! Dikkatli dinle! 

Eğer bir konağın varsa hoşuma 

gitmedi diye sakın yıkıp yeniden yap 
mıya kalkma! Çünkü yıkılan konak 
ankazı ile bir konak daha yapamaz -
sm! 

Yapsan, yapsan bir ev yaparsın! 
O da konak yerini tutmaz. 

Onu da beğenmez, yıknuya kal • 
karsan ankaziyle bir ev yapamazsın. 

Ya,,,-A yapsan ve ne kadar uğ • 
raşsaA.. ancak iki oda yapabilirsin. 

Bunu da beğenmedin de yıkıp ye

nisini yapmıya kalktın mı, kulübe 
yapabilirsin! 

Onun için bu sözümü tutl 

Beğenmedim diye konağı yıkıp 

ev, evi yıkıp baraka, barakayı yıkıp 
kulübe yapma! 

Konağını yine konak gibi, evi ev 
gibi, barakayı baraka gibi ve kulü • 
beyi kulübe olarak kullannuya bak! 

Hem sana, hem konağına, hem 
konağının ankazına yazık olur. 

Sözlerime inanmazsan, şehrin şu
rasında burasında yıkılmış konak an
kazından artakalan şeylerin yeni bi
nalarda nasıl sırıttığına bak! 

Bugünlük bu kadar azizim. Nasi
hat dcnUen şey duaya benzer. Amin 
desen de olur, demesen de? 

Haydi eyvallah! Tann işini rast 
getirsin! 

SURIYEDE 
Kabine Buhranı 
Devam Ediyor 
Şam, 18 (A. A.) - Kabine buhra-

nı, bir tevakkuf devresine girmiştir. 
Bir milli birlik kabinesi vücude ge -
tirmek için siyasi fırkalar arasında 

mukarenet tesisine çalışılmaktadır. 

Fakat şimdiye kadar müsbet hiçbir 
netice elde edilmemiştir. Bu baptaki 
teşebbüslerin akamete uğraması tak
dirinde kabine buhranının halli hu
susunun haziran bidayetine yani ek
seriyeti Fransız makamatı ile uzla"'-:. 
ma siyasetine aleyhtar görünen mec-
lisin ali içtima devresinin küşadına 
kadar teahhür etmesi mümkündür. i ....................... ............ 
----~~~A HABE~L.~~ •••• i 
İngilterenin Woolwich tersanesinde bir 

infilıik vukua gelmiştir. Beş kişi ölmüş 

ve 6 kişi yaralanmıştır. Kaza, 3, 7 pusluk 
bir tayyare dafii topun tahmili esnasında 
vukua gelmiştir. Tahkikata başlanılmış
tır. * İnglllz donanma erkıinı Harbiye Re
isi Amiral Sir Roger Backhou!', sıhhi se
beplerden dolayı istifa etmiştir. Mumai
leyhin yerine Akdeniz filosunun başku
mandanı Sir Dudley - Pound tayin edil
miştir. 

Vis Amiral Sir Andrew B. Cunnin~
ham, Akdeniz filosu başkumandanlığ:na 
tayin edilmiştir. * Son haftalar içinde Salomon adala
rında vuku bulan zelzelede bir çok köy
ler sular altında kalmış ve 12 yerli öl
müştür. 

* Papalığa intihabından sonra ilk ıiefa 
olarak 12 inci Pie, Vatlkan'dan çıkm.ış
tır. Papa, merasimle Romaya gidere!c 
Saint - Jean - de - Latran kifüesini tP-
sellüm etmiştir. Yolda İtalyan kıtaları ile 
muhafızlar Papaya selam durmuşlardır. * Yunan Kralı George!\, Şarki MakP
donya ve Garbt Trakyada seyahatine ba-s
lamış ve Kilkiş, Seres, Drama, İskeçe, Gil
mülcine ve Dedeağacı zlynret etmiştir * Fransada bir Alman gediklisi üzerin
de vesikalar, plAnlar ve haritalar olduğu 
halde tevkif edilmişfü. 
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Karışık Bir ipekli 
Yatak Takımı Davası 

Dün asliye birinci ceza mahkeme- f Bunun üzerine kız evlenmek iste
si Sirkecide zührevi hastalıklar do'k· miş ve kendisine: 
torluğu yapan Horhoroni tarafından 
şapkacı Madam Terpisitea aleyhinE: 
açılan çok kanşık bir emniyeti sui
istimal davasına de\•am edildi. Dok-

- Sen evlisin, benim kısmetim 
çıktı. Evleneyim, demiş. Doktor ken
disini çok sevdiği için. buna mani ol
muş. Birinci talip böylece uzaklaş-

tor Horhoroninin iddiac;'!. şudur: tıktan sonra matmazele ikinci bir 
Madam Erpisiteanın yanında kira- genç daha izdivaç elini uzatmış, dok

cı imiş, Madam onun 1500 lira kıy-
tor bunu öğrenmiş ve bu gencin kız-

metindcki ipekli yatak takımlarım dan vazgeçmesi için ne yapmak Uı-

d~ış, ke~l~kisidne ve~.miy.ormbuş. l\~ı.id1- zım gelirse yapmış ve maksadına er-
eıumumı ı ava uzerıne u nıza ı . t' 

T 
. . mış ır. 

eşyayı Madam erpısıteadan alını~ j 
ve Bayan Bediaya yedıemin stlatile Üçüncü. defa kız, başka bir gen~le 

. t' Horhoronınin haber! yokken gizlıce 
vermış ır. . . , 

D .. hk d l k t nıkiıhlanmıştır. Doittor 939 yılı sene. un ma eme e sı:ç unun :ıvu a ı " . . . 
d S 1 hk h t 

başı günu muekkıleme ıpek bır yatak 
var ı. uç u ma emeyc as a ra-
poru göndermişti. Doktoru <la bir a

vukat temsil ediyordu. Suçlu avuka
tı müekkilcsini müdafaa ederken: 

- Doktor Horhoroni evlidir. Mü
ckkilemi on dört yaşında :ken iğfal 
etmiş ve evlenme maksadile de ona 
bir ev kiralamıştır. Horhoroni bunu 
kendisinin yanında ve kendisinin sö
zü geçen hususi müesseselerde çalış
tırmış ve ondan her manasile istifade 
etmiştir. Miıckkilim büyümüş, hayatı 

anlnmıya başlnrken doktorun evli ol
duğunu da öğrenmistir. 

.. 

takımı hediye etmistir. Bu takımın 
parçaları üzerinde ikisinin baş harf
leri olan T ve H armaları vardır. 

Horhoroni matmazelin evinde kiracı 
olduğunu iddia ediyor. Fakat kendi
sinin ithnf ettiği eşya 'arın üstiinde 
matmazele bağlılığını gösteren i~aret

ler vardır. Doktor kız l>aşkasile ev
lenince onu ızrar için her ~areye baş 
vurmuştur. Muhtelif mahkemeJerde 
kızın aleyhine 14 dava açmı!itır. Bu 
dava da onlardan birisidir, diyordu. 
Davacının avukatı dün, y'i!diemin-

Bir Kayık Yüzünden 
Katil Olan Adam 

Usta bana: 
- Senin kayığı daha ikmal edeme-

de bulunan eşyanın kullanıldığını i
leri sürerek bunun mahkeme tara -
fmdan tahtı temine alınmasını ve 
verilen listedeki şahitlerin dinlenme
sini istiyordu. 

Mahkeme, bu hususta düşünmek ü
zere celseyi tatil etti. Uzunca süren 
bir müzakereden s .. mra salon açJ1dı 
ve mahkeme kararını bildirdi. Bu ka-

rara göre davacı avukat! mahkeme
ye şahsi istida vcrm~dig! için usulü 
muhakeme kanununun 365 ve 366 tn· 

cı maddelerindeki şeraiti ihtiva et
mediğinden davacı avukatı müdahil 
sıfatile mahkemeye almamıyacaktır. 
Müddeiumumilik eşyayı evvelft yedi-

emine tevdi ettiği ve bunun tahrip e
dildiği hakkmda da mahkemeye ka
naat verecek bir dclıJ göst?.rilmedi
ği için de davacının bu talebi redde
dilmektedir. 

Bundan sonra davacı avukatı ye
rinden çekildi. Mah~emc suçlu gelme 
diği ve hnkkında ela varest\? kararı 
verilmediği için kPndisl bulunmak ü

zere davanın talikin~ ve gelen sa
bitlerden muhakeme günü olan 22 
haziran saat on döl·tte tekrar gelmek 
üzere ımza alınmasm& karar verildi. 

Garip Bir 
Dilenci 
Tutuldu Bir haf ta evvel Kandıradıı arkada

şı Ismailin üstüne 7 / 68 çapındaki 

Brovnik tabancasının blitün kurşun
larını boşaltan ve göğsünü kalbura 
çevirerek öldürdükten sonra lstanbu
la kaçan oduncu Seyfettin dün polis 
tarafından yakalanmış ve müddeiu
mumiliğe verilmiştir. Sultannhmet 
sulh birinci ceza niıkimi Seyfettinin 
sorgusı,ınu yaptı. Hüviyetini tesbit et-

dim. Çünkü senden sonra Ismail gel- Dün Sultanahme•; birinci ceza mah 
di. O da bir kayık ,smarladı. Onun- kemesi dilencilik suçlusu Veysel hak
kini yaptım. Seniııkı yarım kaldı, de- kındaki davayı neticelendirdi. 

' .. 
tikten sonra: 

- Seyfettin, dedi Söyle bak:ıbm 
ortağını nasıl öldurdün. 

Seyfettin bitkin bir halde idi. 
- Ben Kandırada odunculuk ve 

kömürcülük yapanın. ismail de be
nim ortağımdır. Geçen sonbaharda 
Kandıradaki Hasan ustaya bir kayık 
ısmarladım. Parasını verdim. O yap
mıya başlamıştı. Bizim işimiz ilkba
harda olur. Ben köyiimc gittim. Ge
çenlerde gelmiştim Kayığımın ya
pıldığını ve derhal alarak işe başlı
yacağımı sanmıştım. 

di. Ben bundan muteessir oldum. Be- Hadısenin ayrıl~a hir de davacısı 
nim ayni zamanca rnki.blm olan bir vardı. Tüccnrden Ismail ... Idr.lia şu 
adamın kayığını yapsm da benimkini idi: 

yapmasın, bu bana fenr. halde do- !smail geçen gün Sirkeriden ge
kundu. Gittim yarm. kayığı param, çerken bnüne çıkan Veyselin vaziye
parça ettim. Meyus v~ miıkedder kö- ti hamiyetini tnhrik etmiş, kendi
yüme dönüyordum. Karşıma Ismail sine on kuruş v.:?rmiş. Veyselin gö
çıktı. Gülerek acı ve iğneli bir dille: zünde siyah gözltik varmış, kolları dR 

- Seyfettin, de<li, Kayığını tes- sakat imiş. Gcç•ikten sonra Veyseli 
lim aldın mı? arkadan sfızmüş, onun pürsıhhat bir 

Bu alay beni berbat etti. Hemen adam olduğunu fahmin etmi~, yanı
tabancama sarıldım. Bütün kurşun- na gelmiş, bunun kullarını iple omu
ları üstüne boşalttım. Bundan sonra· ı zuna astığını ve h::ılkın hamiyetini ve 
ki vaziyeti hiç bilmiyorum Aklım ba- acıma hislerini tahrik için malul gibi 
şıma gelince IstR.nbula kaçtım. görünmek istediğini görünce: 

Hakim dosyayı tetkik etti. Seyfet· - Arkadaş ~J vı::rdiğim on kuru-
Hn hakkında tevkif kararı ,,erdi ve şu iade et, demiş. O vermeyince kav
Kandmıya göndf!•·ilmek üzere müd- ga etmişler. İkisi de biribirlerini dov-
deiumumiliğe tesllm etti. müşler. 

iki taraf ta biribi:ictini dövmekten 
• •• •• nonu Şehitleri İçin 

suçlu idiler. Fakat fornga~ ediyorlar
dı. Yalnız Veysclin dilenmt1 suçu or
tadan knlkmıyordu. Hakim şaiutlcri 
dinledi. Veyselin suçunu sabit gortlü. 
Kendisini boğaz;ı tokluğuna on gi.m 
amme hizmetledncie çalışmı:,ra mah
kum etti. 

i ifal Yapıldı 
e_ 

ırı~~~~~P.~~~.s ..... :.....~ 

ihtilale kı:Jşan halk 

Bozüytik (TAN) - Her sene icr:ı- ı do matem havası çalmış, kurban1aı 
sı mutat olan lnonü ~bitler ihtifali kesilmiş, ihtifal bitmiştir. 
pazar gunu yapılmıştır. Bütün halk, Bütün misafirlere A1tpınar köyiın-
oraya akın etmiştir. Bursa, Kütahya, de öğle yemeği verilmiştir. 
Eskişehir, Bilecikten de heyetler gel
miş, Bozüyukliıler mis:tfirlerinc ' hoş 
geldiniz" demiştir. Merasime, Eskişe
hirden gelen ve çok alçaktan uçsn 
üç tayyarcmiz de iştirak etmiştir. Sa
at 11 de, askeri bandonun çaldığı is
tiklal marşile merasime başlanmış, 

şehitler abidesine, her taraftan gelen 
çelenkler konulmuştur. Eskişehirdcn 
gelen erkanı harbiye rcıisı, Inöni.ı sa
hasındn cereyan eden Istikld.l harbi 
safahatı hakkında izahat vermiştir. 

Muhtelif heyetler namm'l birer batıp 
te söz almıştır. Bunu müteakıp ban-

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim-
liğinden: Kasımpaşa Camiikebir ma
hallesi Matbah sokak 40 sayıda otu
rurken halen ikametgahı meçhul bu
lunduğu mübaşir meşruhatından an
laşılan Salô.hattin Pel;sun aleyhine 
mahkememizde cereyan eden nafaka 
davası 14.6.939 saat 10 a talik edil-
miş olduğundan isıni geçen Saliıhat
Hn o gün ve saatte mahkemeye gel
mediği tnkdirde mahkemeye gıyaben 
bakılacağı tebligat makamında mah
keme kararile ilim olunur. (17836) 

Hastaneyi Soyan 
Hastabakıcı 

Esnaf Hastanes:ııde hastabak1c1lık 
yapan Mustafa kızı :;3 yaşlarında Ha
lime beraber yaşadı~ı Hasan ve sey
yar yoğurtçu lnt-i:>olulu Dursunla u
yuşarak hastaneden on altı takım fin
can, tabak, çawl, ka~ık, çarşaf ve 
terlik aşırmıştır. "MuhLiri sadık" im
zasile Emniyet •lircktörliığüne yazı
lan bir ihbar iı'?ı>J'İnc polis di.in Ha
limenin evinde aroma yapmış, aşı!'

dığı şeyleri yakaiamıştır. 

Sultanahmet sulh birinci c'i!z:a :nah 
kemesi dün bur.l;ırm d•1ruşmasını 

yaptı. Halimeyi tevkif etti. Diğerle
rini ikamet~ah:ı baJlıyarak seroest 
bıraktı. 

----<O>----
MUTEFERRIK: 

TAN 

Yeni Barem Kanunu 
Layihası Hazırlanıyor 
Lise Mezunları 60, Yüksek Mektep Mezunları 

da 100 Lira Maaşla Hizmete Ahnacaklar 
Büyük Millet Meclisi bütçe en-ı Terfi müddeti en az dört sene o

cümeni yeni barem kanunu layiha- larak tesbit edilmiştir. 
stnı bazı tadilatla ikmal etmiştir., ÜcrctH vazifelerde bulunanlardan 
Muaddel layihaya göre memurların bir terfi müddeti dolduranlar ücret
derecesi on beşe ayrılmıştır. Her lerinin tekabül ettiği derecedeki 
derecenin asli maaşı ve zamları ile maa~h memuriyetlere, doldurmıyan
beraber tutan şu şekilde tesbit o- lar bir derece a;;tağı memuriyetlere 
lunmuştur: tayin olunabilirler. 

Derece Aıll maaı Tutarı Memuriyete gireceklerin ta!iplP.r 
150 600 birden fazla olursa müsabaka imti-

2 125 500 hanına girmeleri lazımdır. Talip yal. 
400 nız bir tane ise bunun da ehliyet im-
JllO tihanı verip kazanması lıizımdır. 

3 100 
4 90 
5 80 260 
6 70 210 Mülhak bütçeli idareler, hususi 

170 idareler, belediyeler. ticaret odaları 7 60 
8 50 
9 40 

140 , borsalar bu kanun hükümlerine tabi 
120 

10 
11 
12 
13 

35 
30 
25 
20 

ıoıı 

85 
75 
60 

14 15 50 
15 10 40 

olacaklardır. Ancak inhisarlar, dev

let demiryollan ve limanlar ıslet
me idaresi umum müdürlerine ala
cakları ücretten başka görülecek lü
zum üzerine İcra Vekilleri Heyeti 

Hakim ve muallimler de dahil ol- karariyle 100 lirayı geçmemek iizere 
mak üzere bütün devlet memudarı münasip tazminat verilebilecektir 
bu cetvelde ayrılan derecelere tabi Ücretli memurların da harcırahları 
olacaklardır. Ayrıca bir de askeri ha maaşlı memurların harcırahları 

gibi hesap edilecektir. 
rem kanunu layihası hazırlanmış ol
duğundan subaylarla askeri memur
lar bu listeye tabi olmıyacaklardır. 

Odncı, kolcu, bekçi, evrak mü
vezzii, gemi mürettebatı, ücretli 
tahsildarlar, daktilo, steno gibi mü
teferrik müstahdemler de bu kanun 

Bu kanuna bağlı te~knat kadrola
rında yapılan değişiklikler dolayısiy 

le ellerine geçecek para miktar..: ev
velkinden az olanlar aradaki fark 
terfi suretiyle telafi edilinciye ka
dar müktesep link olarak alacaklar
dır. 

19. 5 - 939 
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'l'ürklyc Rndyodifiizyon Postalan 

Cuma, 19. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Tlırk mQziği 

Pl. 13 Memleket saat nyarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Muzik 
(knnşık program - Pl.) 

18,30 Proı:rram. 18,35 Müzik (Operet 
müziği: - Pi.) 19 Konuşm:1. 19,15 Turlc 
müziği (Fasıl heyeti) 20 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
19 Mayıs l\tJlli Bayramımı alt hususi prog 
ram. Musahnbc, Siir ve müzik. 21,15 Es
ham, tahvlltıt, kambiyo - nukut ve zira t 
borsaın (Cıynt) 21,25 N~cll plfıklar - R. 
21,30 Müzik (Rlyaseli.-ürnhw Fillirm.,
nlk Orkestrası - Şer: H. F. Anlar) Neşeli 
müzik: 1 - K. M. v. Weber - Oberon 
uverttirü 2 - D. F. E. Auber - La Mu
ette de Port!cl. uvcrtur. 3 - Franz Schu
bcrt - Rosamunde. 1. inci ve 2. inci ba
let mfizlği. 4 - Almc Maillart - Les 
Dragons de Villards. uvertürü 5 - A. 
Thomas: Mlgnon operası uvcrturü. 6 -
J. Strauss - Wcin Wcib und Gcs;ıng. 
22,30 Müzik (Opera aryaları - Pi.) 23 
Son ajans haberler! ve yarınki program. 
23.45 - 24 Müzik (Cazband - Pi.) 

Askeri Terfi 

Müddetleri 
Ankara, 18 (TAN Muhabirin

den) - Yeni askeri barem kanunu 
pro1esıne gbrc terfi ~a:tlarını haiz 
oldukları halde kadronun müsaadc
sizliği dolayısiyle bi:- C.e:-eced~ rüt· 
besine mahsus asgari rıuddet•n iki 
mislini geçirmesine rağmen terf> e
demiyenlere her derec~ te bir defo· 

hükümlerine tabi olmıyacaklardır. ya mahsus olmak ÜZ-:?J e iist derece 
Yeni kanuna göre devlet memu- POLiSTE: maaşı verılecektir. Bu h:ıkmün tat-

riyetine gireceklerden Orta mektep ' bikinde geçecek terfı r"&üddetlerinin 

mezunu bulunmadığı takdirde me- Bulunmuş Ceset Yol< başlangıcı bu projenin ıncriyete gir· 
muriyete almacaklar 15 inci derece- mesi tarihinden itibnre:ı hesap edi· 
den ortamektep mezunları 14 üncü, Dün bir akşnm gazetesinde köprü açık-

larında hüviyeti meçhul bir ceset bulun- lecektir. 
lise veya muadili mekteplerden, or- duğuna dair bir havadis vardı. Bu ha- 1453 sayılı kanunun 15 ind V/j 

ta tahsillerini ayni zamanda mes· bMin nsılsu: olduğu bildirilmektedir. 3140 sayılı kanunun birmci madde-
lek tahsili dört, en az beş yıllık ve- * Abanozda umumi bir evde sermaye leri mucibince \Terilecc!~ mesken taz 

Fethiye ile mOsterilerden Knnl.arcılarda · 
ya ortamektep tahsilini ikmalden oturan RJzcli Hilscyln arasında çıkan bir minatı; birinci, ikinici \ e üçüncu 
sonra en az iki yıllık meslek mek- kavgada Fethiye Hilseyini takunya ile dereceler içİn 60; dördiincü ve be, 

l n .,,..,. ;ı~J'-..,,..U.&.1. "4&&'1u& 10 u.. ..... t.t., :hn.n...,lfan 'UGT'Qla--...t... C::u,..tu lr~~ ..... •uoı..-. ~İftft'l Ao...,...,,ftlMd"ll ıİA;_ ~(l • .ı.l•.ı1n,.• .,._.:a;-

]" d · d b' t h .1 .. . ı lanmış, tahkikata başlanmıştır. ci, sek!zinci dereceler ıç;n 22. do-
ıse erecesın e ır a sı · uzerıne * E .. ııpte Bulbu .. l dcrcsJnde ot•n"n · ·c· 

J ,... ,. kuzuncu, onuncll, on ":>:r,ncı, on ı~m-
en az bir yıllık meslek tahsili yap- Hayrettlnin kızı 16 yaşında ~abiha dal-

ci ve on üçiıncu dereC'E·1cl' için 15 h· 
mış veya kursu görmüş yahut beş gınlıkln elindeki dikiş iğnesini yutmuş-

K .ı.. H k. hasta esin k ld ı ra olarak tesbit olunmuı.ıur. yıllık meslek mektebi tahsili üzeri- tur. ızcaı,.z ase ı n e a ın -
mıştır. İzm veya muvakk~t memuriyetle 

ne en az iki yıllık daha yüksek bir * Kndıköyde nrnbn tamircisi Yusufun Ankaradan nynlanlar.ı, ayrılc.!ıkJnrı 
meslek tahsilini bitirmiş veya orta yanında çalışan Osman isminde bir genç müddetın yalnı2 üc ayı ~çin bu taz
tahsilini bitirdikten sonra en az dört sol elini makineye kaptırmış, parmaklan 

ezilmiştir. Yarıılı Nilmune hnstanesinde minat veri.eceldir. 
vrllık meslek mektebinden de me- M·11· M"d f v kfıl t• h • ı . ., .J • tedavi altına alınmıştır. • ı ı u a aa e • <' : usı;sı " ... 
zun olanlar mesleklerine ait memu- * A"·ramın idııresindeki 226 numrıılı 

riyetlerde 12 inci, altı yıldan az tah
silli yüksek mektep mezunları 11 in
ci (bunlardan askerlik hizmetlerini 

motosiklet Beşlktıışta Cnmlıköşk önilnden 
geçerken o civarda oturan Hüseyine çarp 
mıştır. Bncağından yaralanan Hüs!!yin 
tedavi altına alınmış Avram yaknlanınır
tır. 

-----c:ı----

ifa etmeden memuriyete intisap ede 
cekler altı ay müddetle 12 inci) altı 
yıllık yüksek mektep mezunları 10 Memur Kursu Açıhyor 
uncu, lise tahsilini yurtta ikma! e- Belediye memurlar kursu bir tem
denlerden yüksek tahsilini gerek muzda açılacaktır. Ilk kurs için 100 
memleketimizde gerekse yabancı bir memur ayrılacaktır. Belediye mua -
memlekette bitirdikten sonra mes- melatına sekte gelmemek için kurs
leğin muayyen bir şubesinde ayrıca lar her gün öğleye kada• devam ede
ihtısas yaparak ihtısaslannı hususi cektir. Bütün beled ıye memurları sı-

a ·1 kurlara devam edeceklcrdı'r. kanunlarda yazılı şekillerde tasdik r sı e s 

* Vali ve Belediye reisi Lütfi Kırettirenler 9 uncu dereceler üzerin-
dar dün fen heyeti müdürü !fori i-

den maaş alacaklardır. ' • 

' 

le beraber Babıali catldesile Ankara 
. 10, 11, 12, 13, 14, 15 inci d~reccye caddesindeki asfalt inşaatı teftiş et· 

gırecekler rasında yabanc! dillerden miştir. Belediye reisi inşaatın sürat
ikisine hakkıyle vakıf olanlar bir lendirilmesini istemiştir. 
derece yukarı sınıfa alınacaklardır. * Sütlerin ıslahi hakkında yapıl
Memurlar arasında sonradan ya- ı makta olan tetkikata devam eclilmek 
bancı dil öğrenenler de imtihan ve- ı tedir. Bu etüde ait rapor haziranın 
rerek bir derece yukarı sınıfa geçe- ilk haftasında beled:ye reisine verl-
bileceklerdir. 1 lecektir. 

........................................... 
Çılgın bir Aşktan ilhamını ••.•••••••• 

Yılmaz bir cesaretten mevzuunu .• : • •••••• 
Görülmemiş bir kahramanlıktan ateşini alan 

senenin en büyük deni.zcılik Fih:'ıi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

DENİZ ALTI - D -
Bugün LALE Sinemasında 

J\yrıca: R~nkli I\fü::-.~y WALT DİSN'AY YC 1\tctro J urnal 

u 

Yuın Akpm T U R A N Tlyatroıunda 

Ses Kraliçeal HAM iYET Y ÜCESE8 ve 

nrkadaışlan. ERTUGRU L SA D i TEK ve 
Hey'eti tcmsiliyesi tarafından TATAR 

AGASI Vodvil 3 perde Okuyucu Ay el 
ve Mııcıır Varyetesi. Fiyatlarda znm yok-

tur. Telefon: 22127 

1 

lem mıidüriı m:ıaşlı ı;!vil men~ur ol
duğu t~kdırde bunlsr. ~;ger vekald 
ler hU.5usi kalem miöd1iı'!.:'ri hakkın

dak. hi.ıkümıere tabi 'Jlnl·aklardır. 

Asli vazifeleri,•den i:'ı:ışka rr.unl· 
lim 'ık alan suba 'llal'R ve asker• mc· 
mur~ar hakl:tndalri ::ısıt vazifclerhıc 

iUıv..:ten muallhılik :l:ruht ~ t>.frn 

sivil memurlar l.ak1<ınd~•ki hiikünı

ler ıatbık olunaı·ııkttr. 
YE'nı projcc> ile 1 45.~ ~ayılı kanu

nun 1 ve 3 üncıi m::dc.ı•· .. crly1~ 2;02 
sayılı k.:ınunun • :Xir.cl madcec;i ve 
32n ı:;ayılı Kanu ;:.ın :ı.:nci m ıddesi 
hükünııerinden ::.u nro;ie-ye muhalif 
olan hi.ıkiır., ler ıt~ld rıhınıştıo: 

Kanun, 1 lfaz1 rnn 9:i'l tar-hinden 
ıtibarE>n yürürlii~t" ti rec<"ktir 

Edirne Mebusu Şeref 

Aykut Vefat Etti 
Edirne mebusu Şeref Aykutun dun 

vefat ettiğini teessurle haber ald11'· 
Kendisi bir müddettenberi Yakacık 
sanatoryomunda tedavi ediliyordu· 
Merhumun cenazesi merasimle kal
dırılacaktır. Kederdide ailesine tazi
yetlerimizi sunarız. 

Manisa Elektriğ i 

lslah Olunuyor 
Manisa, (TAN) - Şehrmiz elclt· 

trik şebekesinin ıslahı faaliyetine 
başlanılmıştır. 

Süvariler Bu9ün Geliyor 
Italyadıı beynelmilel müsabakalnrtl 

ı-iştirak eden süvarilP.rimiz bugilıt 
Cinadi Bari vapw·u ile şehrimize gc· 
leceklerdir. Vapur saat on iki iJe bir 
arasında beklenmektedir. 

YENi NEŞRIY AT : 

Yeni Adam 
Bu fikir \ e anı:ıt mecmua ının 220 un· 

cu sayı ı çok özlü ve fııydnlı munderec t· 
ln intişar etmı tir. 



19. 5 - 939 TAN 

19 Mayıs 1939 

TAN 
ABONE 

TOrkiye 
BEDELi 

Ecnebi 419 AVIS 
1400 

750 
400 
150 

Kr. f Sene 
11 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. '-------~, ........ _____ ............... ,~---...--===--·----..,,,,,.-' ,. 
,. .. 3 Ay 

1 Ay 

• .. 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıynn memleketler lçln abone 
bedeli müddet sırasiyle ao, 11, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres dcğlşUrmek 26 kuruştur. 

Cevap fcin mektuplara 10 kuruşluk 
pul lltıvcsl ltızımdır. 

r<)IJ: IQ: 1t1\149494;J1 
Çok Çocuklu 
Aileler Meselesi 
H ükiımet memlekette nüfusuıı 

çoğalmasını teşvik için çok 
çocuklu ailelere mükafat verilmesi 
prenslblni kabul etmiştir. Her sene 
bütçeye bu maksatla muayyen bir 
para koymaktadır. Bu seneki bütçe
de de çok çocuklu ailelere verilecek 
nıiikôfatlara karşılık olarak bir tah
. isat aynlmı tır. 

Fakat bu para maksadı temine 
lifi gelmiyor. Çünkü aynlan para 
azdır. Bir çok aileler kanunen hakla
n olduğu halde bu mükafattan isti -
fade edemiyorlar. Bir kaç sene evvel
di, gazetede çok çocuklu aileleri tes
blte ve bunlara verilecek mükafatı 
tahı,il için hükumet nezdinde delale
te çalı tık. Yüzlerce aile müracaat 
etti, fakat hiç birine mükafat temini 
mümkün olmadı. 

Zaten bu fikir bizce tatbik kabi· 
Uyetinden de mahrumdur. Çok ~o
cuklu aileler ekseriya fakir ve cah;ı 
ailelerdir. Bunlar kanunun kendile
rine böyle bir müklfat vaad ettiğin
den haberdar değildirler. Hükumete 
müracaat edip haklarını istemesini 
bilmezler. Hükumet de kapı kapı do
laşıp bu aileleri tesbit ile meşgul ol
maz. Onun için bu tahsisat matlap o
lan faydayı vermeden heba olup gi
der. 

Ru paranın mahalline sarfedildi
~"' ı ....... t .. ,.lc ı.;ı,. hf,.,.,.. vinf! ameli 
.faydası yoktur. Çiinkü hiç bir aile 
hükitmctten alacağı beş on kuru, 
yardım hatın için fazla çocuk yap· 
rnayı düşiinmez. Bu bakımdan bn 
mükafatın teşvik edici mahi)'eil de 
yoktur. 

ok Parlak 
Bir Devrin 
Başladığı 
Tarihi Gün 
Bugün Türk gençliği, 19 Mayıs Bayramını kutluluyot". 

Gençlik ve spor b3yramı olarak kutlanan 19 Mayısın 
azim, iman, fedakarlık ve feragat ifade eden pek büyük bir 
manası vardır. 19 Mayıs, Tiirk milletinin yeni bir tarihe doğ
duğu ve yeni bir tarih yarattığı gündür. 

Bundan tam yirmi yıl evvel Türk çocukları kara günle
rini yaşar, bir kurtuluş ümidi arar ve bir kurtarıcı beklerken 
Atatürk 19 Mayıs günü Samsuna çıkmış, çetin mücadelelere 
başlamış, Türkün kara taliini değiştirmişti. 

19 l\ıiayıs 1919 bugünkü devrimizin başıangıcıdır. 1\ta
türkün Samsuna ayeık Lasnıasıyle kurtuluş ve inkılap savaşı 
başlamış ve ınilletiınjzm mukadderatı değişmiştir. 

Denebilir ki, k:ı;;a yıllarda harikalar yaratan Türkiye 
Cümhuriyetinin te.meli de o gün atılmıştır. 

Türk fençliğinin ve Türk spor 
culuğunun 19 Mayıs~a bay

ram edişi de 19 mayıs kadar mana· 
lı ve yerindedir. 

Atatürk. Türk ist;klaUni ve 
Cümhuriyeti gençliğe emanet et -
mistir. Türk çocukları bu mukad
des emaneti bilgili kafalartyıe-ve~~-~-
sağlam vücutlariyle muhafaza e
deceklerdir. 

Cümhuriyet, gençliğin omuz : 
lan üzerinde ilerleyecek, ilk 16 yı· 
lın hızı nrttınlacflk, ve gençlik 

Maksat memlekette nüfusun art- cümhuriyeti sade muhsfazo etmek 

ınasını temin etmek olduğuna göre, 

hizce yapılabilecek en mühJm iş ço

cuk vefiyatının önUne geçecek ted · 

birler almaktır. Kadın gebeliği za · 

tnanında kendisine bakmasını, çocuk 

le kalmıyacak, cünuıuriyetin her 
sahada inkişafını da temin edecek
tir. 

Böyle pek büyük bir vazife al
mış olan gençliğin elbette kuvvet
li, gürbüı ve sağlam olması lazım

doğduğu zaman alınması lizım gelen dır. 
Atatürk: sıhhi tedbirleri, doğduktan sonra bes- "S •

1 
.. .. • 

. . . . . ag am ve gurbuz nesıl 
leme tnı ve büyütmesınl bılmez. Bu· T "rk ·yenı"n d ,, 

u ı mayası ır. 
nu bilmemesi bir kusur değildir. demiştir. 

Çünkü bunu ~imdiye kadar kendisl-ı Neslin, Atatürkün dediği v~ 
ne öğreten olmamış, ona analığı mÜd istediği gibi olması !çin de gençli • 
detince el uzatan bulunmamıştır. ğin spora büyük bir bağlılık gös -

Ebedi Şelin 19 Mayısta ayak bastığı 
Samsunda Atatürk heykeli 

verilmişti. Bunlar koltuğumda ol
duğu halde oradan ayrılmı~tım. 
Bana soranlara da, heyet tarafın
dan sırf bu maksatla çağırıldığımı 
söylemiştim 

A tatürkün Samsuna ayak ba
sıpnda kendfaiyle g.ırilfen

lerden o zamanki belediye yazı iş
leri müdürü ve şimdi "Samsun'' 
gazetesinde muharrir olan Ethem 
Veysi Akssn da hatıralarım şöyle 

anlatıyor: 

- Atatürk maiyeti erkaniyle 
beraber geldikleri belediyede, be
lediye heyeti ile görüşürlerken. 

Samsunda vilayet ve kaza ıtibari
le Türk ve Türk olmıyan unsurla
rın mıktannı sormuşlardı. 

Bu noksanın zararları büyüktür. termesi lazımdır. Zaten Atatürkün 
bu sözü ile spor, Türk gencliğiiıe 
milli bir vazife olarak verılmiştir. 

19 Mayı• bayramınaa genç kızlarımız 

Trabzondan İneboluya kadar o
lan havalide, Pontos namiyle bir 
Rum hükfuneü teşkili için Paris 
sulh konferansında teşebbüııler ya 
pılmış bulunuyordu. Buna kar~ da 
Trabzon ve Samsunda teşkil edilen 
Karadeniz Türkleri müdafaai hu· 
kuk cemiyeti, Samsun vilayetinin 
tarih ve nüfus itibariyle durumu -
nu gösteren bir istatistik neşret -
mişti. Bunu hazırlayanlar arasın -
da ben de bulunduEum lçir., bil -
diklerimi ve Samsunda Türk olmr
yan unsurlar tarafından Türklere 
karşı yapıl3n tecavi·zleri, hııkurr.c 
tin bu tecavüzlere karşı tedbır al
maktan ici:t bir halde oldug.ınu A
tatürke arıetmiştim. 

Memlekette çocuk ölilmü vo çocuk 

hastalıkları nisbeti fazladır. Binaen

aleyh çok çocuklu .ailelere mükıifaf 

vermektense, bu tahsisatla her sene 

hiç olmaz.sa bir vilayette çocuk vefi-

l'atı ,.e çocuk hastalıklariyle müca

dele eden nıüesseseler ''e teşkilat 

vücude getirmelidir. Bu müesseseler 

ve bu te~kilat anneyi ta gebelik za

ınanından başlayarak, çocuğunu kur
tanncaya kadar takip eder. Ona yar
dım eder, yol gfüıterir, sıhht kaideleri 
öğretir. Hem anayı, hem çocuğu 
kurtarır. 

Filvaki Sıhhiye Vekaleti, bütçe!'li
llfn müsaadesi nisbetinde her vilayet 
te bakım evleri açmağa çalışmakta -
dır. Fakat bu sahadaki ihtiyacımız o 
kadar büyüktür ki, bu bakım evleri 
Yukarda bahsettiğimiz teşkilatı vü -
eude getirmekten bizi miistai'ni kıla-
ınaz. 

7,5 Milyon Kilo Elma 
Niğde (TAN) - Bu yıl elma ağaç-, 

larının vaziyeti çok iyidir. Elma 
lnahsulünün 7,5 milyon kiloyu bu
lacağı tahmin edilmektedir. 

Bu mahsulün Niğdede ilk defa 
Hulusi efendi tarafından dikilmui· 
nin 63 üncü yıldönümü idrak edil· 
rniştir. HulUsi efendinin elma bah-1 
çesi, şimdi Niğde için en büyük ser
vet kaynağı olan elmacılığın birinci 
ıncrhnlesi olnrak hala durmaktadır. 

Türkiyenin mayasını te~kil e • 
den bilgili kafalı, sağl:ım vücutlü, 
ve yüksek seciyeli Türk gençleri 
19 Mayısta bayram y::ıpmakla A
tatürkün kendilerine verdiği milli 
vazifeyi bütün man:ısını anlayarak 
benimsemiş olduklarını ifade edi· 
yorlar 

* B ugün yurdun her tarafında 
Gençlik ve Spor bayramı 

yapılıyor. 

Türk genci civatımert, Türkün 
sporu mertçedir. 

Sporda her ne pahasına olursa 
olsun galebe şart değildir. En mü
kemmel sporcu, kuvveti arttıkça 
ahlakı da güzelleşm~ olandır. Kuv 
vet üstünlüğü tertemiz bir ruhln 
tecelli etmelidir. 

19 Mayısta bayram yapan Türk 
genci, 19 Mayısın ifadeleştırdiği az
mi, imanı, fedakarlığı ve feragati 
hatırdan çıkarmamalıdır. 

Genç, adalesindeki kuvveti ve 
kafasındaki bilgiyi sadece yurt ve 
millet için kullanacaktır ve bu su
retle de mertliğini. fedakarlığını 
ve feragatini gösterecektir. 

Milll Şefimiz İnönü, muhtelit 
vesilelerle gençliğe vaki olan hi -
taplarında şunlnn söylemişlerdir: 

"- Türkiyenn istikbali ü
zerine teşhis koymak iste • 
Yt'll !Jabancılar gençlerin 

alılak ve karakterlerindeki 
sağlamlıklatı ders almalı • 
dırlar." 

Gençlik sporu, her vasıtaya 
baş vurarak mutlaka kazanmak 
hırsı ile değil, milli bir vazife ola
rak yapacalf. ve bu milli vazifenin 
asaletini temiz ve mert bir sporcu 
sıfatiyle tebarüz ettirecektir. 
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1 9 Mayıs bayramımız dola
yısile, Atatürkürı Samsuna 

ayak bastığı günlere aıt hatıraları, 
o günlerde Ebedi Şefimizle görüş
müş olanların ağzından dinlemek 
dikkate değer. 

Samsunda ilk Türk ocağını ku
ran ve Milli Mücadelede Atatür
kün emrinde istihbarat; odasını a
çarak çalışan C e v a t Mustafa 
(şimdi İnhisarlar müfettişi), batı -
ralarını şöyle naklediyor: 

"- Atatürk, 19 mayısta buraya 
geldikleri zaman kendilerine bü
yük mera.sim yapılmıştı. Hükumet 
konağında usulen "hoş geldiniz" 
diyenler arasında, Rum metropoli
di Yermanos ta vardı. Yerman.ıs, 
ziyaretten çıktıktan sonra ''bu pa· 
şanın gözleri beni almıyor" demiş
ti. Metropolit bu çapraiık ifade i
le: 

"- Bu pa§n, gördüğümüz diğer 
paşalara benzemiyor. Bunun göz
lerinden. ÇQk şeyler yapacağını nn
lıyonım" demek istemi'}ti. 

O vakit, 15 inci fırka levazım 
reisi olan ve şimdi süvari miralay
lığından mütekait bulunan 1"erit, 
bana telefon ederek Atatürkle ge
len askeri heyetin benimle göriiş
mek istediğini söylemişti. Bunun 
üzerine, şimdi Halk partisi binası 
merkezi olan Mıntakapalas oteline 
gitmiştim. 

Beni kabul buyuran Atatürk, 
mütarekenin ilanından kendileri
nin Samsuna gelmelerine kadar 
geçen müddet zarfında burada ge: 
çen vukuatı sormuşlardı. 

Ben, çoşkunluk gösteren "e taş
kınlıkta bulunan gayri Türk ana
sırın tezahüratını, bunların muay
yen bir ideal pesinde koştukları
nı, bir P~ntos aükuınetı kurmak 
için her türlü vasıtalara başvur

duklarını, bu arada motöderle mu
hacir getirdiklerini, en biiyük teh
like olarak bu muhacereti gördü
i!ümü arzetmiştim. 

Atatürk, bana: 

- Bundan sonra geleme.zler ve 
gelmiyeceklerdir. Demislerdi. Ha· 
kikaten, artık Rum muhacır gel -
memişti. 

Heyet tarafından çağnldığımm 
nasıl olsa duyulacağı heyetle mü 
lakat mevzuunun mahrem kalabil
mesi için, o zaman Dahiliye Nez~
retinin neşrettiği Ermeni mezali -
mine ait bir kitapla Turk nüfusu -
nun ekseriyette bulunduğunu gös
teren istatistik ve grafikler bana 

1 Yeni Adliye Binalan 
Adliye Vekfileti Usküdarda yanan 

adliye binasının yerine yenisinin ya
pılmasına karar vermiş ve inşaat bir 
müteahhide havale edilmişti. Inşaat 
hayli ilerlemiştir. Beş ay sonra ya
pı teslim edilecektir. 

Adliye Vekaleti, lstanbul adliye bi
nasının da bu sene muhakkak yapıl
ması için tedbirler almıştır. Vekil
ler heyeti hapisane binasının yıkıl -
ması hakkında da kararını vermiştir. 
Istanbulun planını hazrrlıyan Prost, 
esasen buradaki tarihi kıymeti olmı
yan bütün binaların yıkılmasını ve 
Sanayi mektebine kadar açılacak o
lan sahanın sağında devlet ınüessese
leri kurulmasını ve sahanın sonuna 
da bir cümhurıyet abidesi yapılma
sını planında göstcrmiı ve burasnun 
bir de maketi yapılmıştır. Yapılan 
plana göre, Sultanahmette Bizans ve 
Osmanlı eserlerinin yanında bir de 
cümhuriyet mimarlığını ve inşa sa
nayiini gösteren bir eser bulunacak
tır. Devlet adliye binası için 750 bin 
lira ayırmıştır. 
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@;oZ.lfM~ 
Harp 
Olacak mı? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Serte 

Tanın açtığı harp olacak nıı an 
ketine verilen ce,•aplıırın ek 

serlyetini "harp olmıyacak!" fikr 
teşkil ediyor. Bu fikrin galebesi, in 
sanlık namına ne bül iik bir kazan•; 
olur. 

Harplerin Habeşistanın istılac:m-, 

danberi dev:ım ettiği. kahraman Çin 
lilcrin iki senedenberi Japon oröul~rı 
ile boğuştuğu, Çeko.,1ovakya A'•us 
turya ''e l\lemelin sil:ıhsız harplere 
l..urban gltti&if burnumuzun urunda 
Arnavuthığun istilaya uğradığı v~ 

Danzig meselesinin en had bir devre· 
ye &'İrdiği biı' zamanda her ~eyin ol 
duğu ~·erde durrırak bir sulh devre
!'İnin açılacağını ummal: baııa birıı7. 
fa7la nikbinlik gibi grliyor. 

Yirminci a rın ortasına yakla..tı
['1mız bu dm•irde haı plerin rıe için 
oa~ladığını \'<." ne için d<>vam ettiğini 
!lesabedersek bedbin olmak zerure -
:inde kalırız . 

Cihan H:uhinden sonra Avrup:ı
da kurulan Fa~izm ve Nazizm bü~iik 
imparatorluklar ırnrarnk ıneml"ket • 
!eri dahilindl' hilküm siiren ikı,ısacH 

hııhranları Jtarşıiamak cm,~!i~ le te • 
c-;"üs etmişt;r. 

Ne faşizm ve ne N'adzı~ memle -
l..t·tleri halkına 'aad ettil~Jeti r.efnlı 

\'C huzuru \'erememı:,lndir. Dı•hil -
rl•.:ki hoşnut .nzluklan yenrnPk içiı, 

ıtıktatörliik idarc.;inin en sıkı tazyik
lerine müracaat etmek de kendilerini 
•:mkadder otan ·ıkılı~hm k .. ı .. tarmı -
;ya kafi gelmemiştir. 

Bu yıkılşm öniiııc geçnwk için 
ih:ı!kı bir hat he !.Üriik!emt•k F eşizm 
,.e Nazizmin son cart> .. :oir. Şiırdiye 

kadar demokrasi ceplıt!clni:J Ja~mk
ıı;~ından istifade ederl'k t·ı.ıperya • 
l•:..m siyasetini mm•affakı~·~tlc!rle yii· 
rli len bu de. letlcr İ\·İn har}l arh1': 
mı zaruret olmuştur. Bu se»erledJr 
l:i siyaııetlerJıl şimdi korr.ünizmE 
,nl..maktan ziyade demo~rasillri 
y11ı.mağa çevirmi~lernir. llugiinkü 
·ınhver de\•l,,tler!nin fktısadi ,.e si • 
yasi .kurtuluşları anral< hu harpteki 
!.Mançlarına hatlıdır. Şimdiye ka • 
ılıu bo meydanda ytiriinıeleri d" 
cüretlerinl artiuınıştıt'. 

Şimdi kurulacak sulh cephesi 
mihver devletlerini olduğu ~·erde h!· 
ıabilecek mi? 

Eğer bu t'ephe1 l\fünlh an\a,ma • 
Hudan evvel kurulsıtydı bdki •.. E'a
knt bugün Faşizm ve Nazizm artık 
({eri dönemez. Memleketlerini tazyik 
<·den iktısadı buhranı ve uınumi hoş· 
nutsuzluğu yenmek itin ellerlnde 
f:arpten ha ·ka silah v.ıkh•r . Bunn 
l apmadıklan giin dahili lhtHallerlo 
karşılaşacaklarını kendileri de pek 
t.Ji bilirler. 

İhtilal ve harp ate i ara51nda k:ı· 
lan bu devletler için son atu harp -
tir. Bu iki ~aktan birini tercih vazi· 
l etinde oldukları için ba!\ladıkları 
harplere devam edecekl~rdir. 

Posta Telgraf 
Varidatı Artıyor 

Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)-
1939 posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesi meclis ruzname
sine alınmıştır. Posta idaresinin 939 
mali yılı masraf ve vnridatıl2.323.126 
lira olarak tesbit edHmiştir. Layiha
da hastalıklarına mebni kısa müddet
le nöbet vazifelerine gelemiyen pos
ta, telgraf ve telefon memurlarının 
yerlerinde çalıştırılan memurlarla 
muhabere, mükaleme ve mürasela
tın kesreti hasebile mesai zamanl:ırı 
haricinde çalıştırılan memur ve mü
vezzilere ve gece nöbet vazif esile 
mükellef bulunmayJp ta saat 22 den 
sonra posta trenlerinden müraselat 
alıp vermiye mecbur olanlara ve tel
graf merkezinin kapalı bulunduğu 

saatlerde rasat tel~afı alıp yazmak
la mük.ıllef tutulan memurlara u
mum idare encümenince tensip edi
lecek miktnr~a yevmiye veya ücret 
verileceği bildirilmektedir. 

Bütçe encümeni mazbatasında pos
ta idaresinin her sene fazlalaşan va
ridatının sebeplerini izah etmekte 
935 senesinde 5 milvon 500 bin rad
desinde olan bütçen.in 939 senesinde 
12 milyon lirayı bulduğunu 936 sene
sinde İstanbul telefonunun 984 bin 
lira tahsilatına mukabil bu sene bu 
meblfiğın l .250.000 lirayı tecavüz e
deceğini bildirmektedir. 
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Galatasaray - F enerbahçe 

Bu iki takımın Her Maçı Gibi Her 
Tahmini de Taze ve Pek Yenidir 

Yarın Galatasarayın, Rakibinden Kuvvetli ve Şansı 
Gireceği Muhakkal<tır Dah~ Yüksek Olarak Sahaya 

~~ 
~ Fenerli Fikret oynamazsa 
t yerine Ba&ri gelecektir 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip -
Reşat, Esat, Angelides - Fa
zıl, Naci, Ali Rıza, Rcbii, Fikret. 

Bugün sporlarda mütearife ha -
!ine gelmiştir "Her maç yenidir" 
derler. Esasen müsabakaların başlı • 
ca cazibelerinden biri de her karşı
laşmanın taptaze ve yepyeni oluşu

dur. 

Galatasmaya karşı merk ez 
muavini oynıyacak Esat 

~~;;;;;y;;;.ı 

~ Sarı kırmızılıların bu takımla ~ 
~ çıkmaları muhtemeldir ~ 
/ Osman - Faruk, Adnan - Celal, i 

Yusuf, Musa - Necdet, Süley
man, Salabattin, Boduri. Saraiim 

~ 

Burada "maçın kendisi gibi tah -
mini de yepyenidir" sözüne avdete 
mecburum. Akla gelmeyen belki de 
olabilir. Bakarsınız ki Galat:ısary u
mulan oyununun yansını çıkaramaz. 
Yine bakarsınız ki, Fenerbahçe de 
tasavvur edilen çalışma şeklinin ve 
derecesinin iki misli yükseğinde oy
nar. Böylece bütün hesaplar altüst 

Beden 
Terbiyesinin 

Tamimi 

Spor Kavgalarmın 
Kat'i 

Ö nüne 

Surett e 

Gec;iliyor 
Ankara, 18 (TAN Muhabirin

den) - Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğü son günlerde vuku bulan 
futbol kavgaları dolayısiyle alBka
darlara gönderdiği bir tebliğde ez
cümle söyle demektedir: 

"Kısaca bahis mevzuu ettiğimiz 

şu bir kaç mesele bize bir kere daha 
anlatmış oluyor ki sahalarımızda ba
zan samimiyet yerine zıddiyet ve 
naferet hakim olmaktadır. Bu zaman 
maçlar vakalar doğuruyor, oyuncu
lar döğüşüyor, halk taraf taraf ay
rılarak buna katılıyor. arbede hüyü
yor ve neticede kardeş kardeşi dö
vüyor, yaralıyor ve maalesef !ıerkes 
biribirinden muğber, münfail ve 
münkesir ayrılıyor. Bütün bunlarn 
sebep bidayeten üç beş kişinin müf· 
ritliği. 

Her vesileden istifade f'derek an

latmak istedik ki sporda?". gaye be

deni ve ruhu terbiye etmektir. Spor

cu sinirlerine, kafasına, iradesine 

kumanda edebilen adam demektir. 

Spor kötülükleri önleyici ve giderici 

bir terbiye vasıtasıdır. Bu yüzden 

19 - 5 - 939 

_E_K_ O_ N_ O_M_i] 
Canlı Hayvan ihracatı 

Arttı, Yunanistan 
Süt Kuzusu Alıyor 

Son günlerde Trakyadan Yunanis-ı 
tana fazla miktarda süt kuzusu ihraç 
edilmiştir. Bu seneki ihracatın geçen 
seneden fazla olacağı tahmin edil
mektedir. Mersin yoluyh da Nqde, 
Kayseri ve şark m.ıntııkasmı.o kuzu
larından Suriye ve lfilistine yapıl -
makta olan ihracat devam etmekte
dir. Bir müddettenberi gevşemiş o~ı:m 
canlı hayvan ihracatı son l::>ir ay için
de ehemmiyetli miktarda artmıştır. 

Bilhassa Yunanistan, Trakyadmı fa2-
la hayvan almak için sürü sahipleri
le anlaşmıştır. 

Bu Sene Peynir Bol 
Muhtelif hayvan nuntakalar:ncfan 

gelen malumata göre bu sene az kış 
olmasından süt istihsalatımu: ge
çen seneden yüzde otuz '.:>eş nisbetin
de fazla olmuştur. Bu ~ütlerden ge
çen seneden daha yüksek kaliteJi, da
ha fazla peynir imal edilmiştir Yeni 
mahsul peynirler için !lk açılan oiy1'l
sada tenekesi 440 kuruşla satış baş
lamış iken bu hafta fiyatlar yüksel
miş ve tenekesi 460 - 470 kuruş ara
sında satdmıya baslamıştı\'. Piyasa· 
mıza gelen malların büyük kısmı buz 
hanelere yerleştirilmiştir. Geçen se
ne peynirin ten-:!kesi 540 l(uruşa ve-

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil an o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 

18 - 5 - 939 

ÇEKLER 
5.93 

126.67 
3.3550 
6.6625 ı 

26.4675 
67.9950 
50.8150 

21.5575 
1.0925 
1.56 

14.035 
Varşova 23.845 
Budapeşte 24.8425 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5450 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sivas-Erzurum 2 ve 5 19.70 
1938 % 5 ikram.iyeli 19.-
Ergani 19.10 ) __ ___..._ _______________ _ 

rilmekte idi. Fiyatların azlığı malm 
çokluğundan ileri gelmektedir. 

"Her maç yenidir" sözünün ne gi
bi karşılaşmalar için söylendiğini 

anlatmağa lüzum görmüyorum. El • 
bette ki, bir Çoban Mehmetle bir 
Samsunlunun her karşxlaşması yeni 
değildir. Aradaki kuvvet nisbetleri 
çok farklı olmıyan rakiplerin maçla
rı için söylenmiş olan bu sözün bizde 
tam manasını Galatasaray - Fener -
bahçe verebilir. 

I' Yazan : ı olur. 

lE Bu gibi ihtimalleri bir t ahmin 
şr e / Ş F F l K yazısının istinat edeceği esaslar oıa-

1 rak kabul etmemekte mazurum. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!ııll~ İki ta rafın çıka r.acağı takımları 

da yukarda yazdrnı. O elemanların ve 
rak hücum hatlarının ilerisini temin recekleri karşılıklı randımanlarla 

kötülük doğmaz ve doğmamaltdır. iHRACAT : 
Spor yapanlar centilmen, itidaline 

SATIŞLAR: 

Bu iki klüp arasında.ki rekabet o 
kadar ananeleşmiş, o derece kökleş
miştir ki, kuvvet farkları hayli nis -
betsiz olduğu zamanlarda dahi "her 
maçlan ve her tahminleri yenidir'' 
diyebilliiz. 

etmiş oldular. Müdafileri de önem -
lendi. Yalnız kalecileri şimdilik Fc·· 
nerbahçeninki ayarında değil, 

meydana gelecek neticenin Galata -
saraylılara müteveccih olacağını söy 
lemek mantığa pek aykırı kaçmaz 

ı sanırım. 

sahip ve soğukkanlı olurlar. Spor· 

cular hakka. şerefe, izzeti nefse hür

met ederler. Büyük sayarlar, küçük 

severler, akran taruriar. Onların da

vası tektir, kendilerjni yurt müda

faasına hazırlamak Bu da,·a memle-

İsveç Bizden 
Maden istiyor 

Isveç maden sanayii ,çin yurdu
muzdan külliyetli miktarda muhte
lif madenler ve bilhassa çimento ma
deni mübayaa edilecekbr. Tsveç hesa
bına istenilen bu maderlerin tem:n 

Dün Yapdan 
Zahire Satışları 

Dün piyasamıza 22~ ton buğday. 

:529 ton mısır, 50 ton a:pa, 20 ton Lte
ten tohumu, 59 ton un, 4r1 bin kilo 
beyaz peynir getirilmişhr Bu~daylar 
5.32 den yemlik çuva~h arpalar 4.32, 
Mersin malr dökme yen. mahsul 3.25 
çuvallı kuş yemi 6, nohut 8 susam Çok söylenmiştir de bir daha u -

zun boylu tekrarlamak istemiyorum: 

Galatasaray - Fenerbahçe oyun -
}arının yalnız takım kuvveti ağırlığı 
ile ölçülen traflarının çok defa saha
da, yanlış çıktığını görmüşüzdiir. 

Fakat bu seferki farklar bu kar
şılaşmalarda büyük rol oynayan ma- ı 
nevi ve ruhi unsurların üstüne çıka- t 
cak kadar farklı bulduğumu da ilave 1 
etmeğe mecburum. Vakıa Fenerbah- ~ 
çeye Rebü girelidenberi hücum hattı ! 
epey değişmiştir. Amma Galatasara- İ 

yın bugünkü muhacimlerinin hızla - ı 

nnı denkleştirecek hali henlız bul - \ 
mamıştır. 1 

Bence, bir maçı evvela hücum 1 
hattı kazamr. Forvetlerin kazandığı- j 
nı muhafaza etmek te beklere düşer. J 

Ayalrdanberi yazmaktayım, Fe- ! 
nerliler maçları kazanacak hatlannı i 
epeydir düzeltemiyorlar· Bu iş ya j 
hattı gençleştirmekle, yahut sistemi- j 
n1 değiştirmekle başarılabilirdi Bel-~ 
k i klübün dahili imkanları bunlara ı 
m üsait gelmediğinden ne birini, ne 
ötekini yapamadılar. 

Kanaatimce bu sıralarda oyna -

yan Fenerbahçe hücum hattının şöh
reti ve ismidir. 

Galatasaraya gelince; onların hal 
leri düne kadar aksaktı. Güneş oyun
cularını almakta daha acele davrana-__________ .. ___ , _____ .. 

Galatasarayhların 

Senelik Pilavı 
Gal a tasar aylılar Yurdundan! 
Galatasaraylıların senelik pi14vı 

bu ayın 28 inci Pazar günü Galata
saray Lisesinde verilecektir. PilAv
dan evvel geçen seneki pilAvda çeki
len film gösterileceği gibi bu sene
nin pilav hatıraları da yeniden !il
me alınacaktır. Pilavlar muayyen 
miktarda haz.ırlahlacağından iştirak 

edecek arkadaşlar davetiyelerini bir 
an evvel Galatasaray Lisesinden, 
Yurdun eski Galatasaray karakolu 
karşısında Reşit Paşa apartımanında 

1 numaralı merkezinden veya Gala
tasaray spor klübünden almalıdır

lar. 
Toplantıda, geÇen blr sene zarfın

da kaybettiğimiz arkadaşların kıy

metli hatıraları da yAdedilece~inden 
bu arkadnşlıınn tercüme! hallerile 
birer kıt'a fotoğraflarının 22 May1s 
939 tarihine kadar yurd merkezine 
gönderilmesi ailelerinden bilhassa 
rica olunur. 

Neticenin tahmini: 

TAN Şild i Hangi Mektebe Verilecek? 

Mektepliler Şampiyonluğu 
Kararın ı Maarif Verecek 

Mektepliler maçlarının ilk başlangıcında takımların 
geçit resminden bir hatıra 

ket davasıdır. MemlC?ket davaiarm· 

da ise ayrrlık gayrilik, k~vga, Z1c1di
ve tedariki için ~chrimize tam sala

yet ve münaferet yoktur. El ve emel 
hiyetli bir mümessil gönderilmiştir. 

h~--l;EJ.i ---~.... ~~ .... --ı-- ı.--.ı ..... 'S' ... :_ Ut:'lCJJ J.;:)Vç':rJ.J. u.u..a.ıut::~::ııil CUCU\ı.::tUc;lJ.:.U.L-

Onlara düşen iş içten gelm en özlü 

duygularla sevişmek ve tam bir ba

rış halinde yaşamakhr.,, 

Tebliğde gençlere iyi huylar tel

kin etmekte idarecilerin büyük rolü 

olduğu, asabına hakim olamıy&rak 

vaka çıkaracaklara bundan böyl~ 

takımlarda 7er vermenin doğ ·u ol

mıyacağı ilave edilmekte ve: 

"Bugüne kadar tatbik ettiğimiz 

küçük küçük cezalar ayd~n bi.r küt

lenin hasbelicap ikaz1 m~ksadıru ta· 

şıyan terhibi tedbirlerden ibaret idi. 

Vakayi bu küçük ve ferdf ceza .arın 

kifayet etmediğini göster ciiği içındir 

ki şiddetle hareket lil.zumunu tama
men duymuş bulunuyoruz Bı..;,ndan 

böyle içlerindeki kötülen ayıkı.ama-
dan sahaya takım çtkarr.:ıak yıizün 
den bu kabil hadiselerin Pyni klüp
te tekerrürü görülürse böyle bir 
klübün vücudünün fay 1fadan ziya-
de zararı olacağı aşik~r o duğ:.mdan 
Beden Terbiyesı Kan_munun 13 ün-

la görüşmiye başlamış olJuğundan, 
bugünlerde satış mukavelesinin ya
pılacağı bildirilmektedi.c. 

Sarı Mısır ihracatı 
Almanya tarafından piyasalarmı;z. 

dan alınan sarı mısırlaı·dan 715 bin 
kiloluk büyük bir partinin dün ihr~ç 
muamelesi bitirilmiştir. Bu mısırlar 
kilosu 430 kuruştan fop Istanbul o· 
larak sattlmıştxr. 

Dün Yapılan ihracat 
Dün piyasamızdan ihracat için sa

tılmış ve muamelel'?I'i bitirilmiş olon 
maddelerimizden Almanyaya fazla 
miktarda sarı mısır, kuru meyvalar, 
kepek, sığır kxlı, meşin. diş budak ve 
ceviz kütüğü, yapak. tlttik. barsak ve 
kuş yemi gönderilm4tir Italyaya !a
ze balık, maZl ve kuş y~mı R.omanya
ya balmumu, çiroz, Antef) fıstıgı. Yu
nanistana beyaz peynir ve sahlep gi
bi maddeler gönderı '.rrıi~tir. 

iç Fındık ihracatı Azaldı 
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ki derisi çüti 450 - 950, vaşak çifti 
1000 - 1700 kuruş arasında satılmış-

tır. .. '° 
Merinos Yapakları 

Karacabey mıntakasında yetiştiril
mekte olan Merinos koyunlarının ya
pakları, yerli mensucat fabrikaları

mızca mathıba muvafık evsafta go
rülmüştür. Bu yapaklal'm inceEği v~ 
elastikıyeti dolayısile makbul tutula
rak iyi fiyııtlarla m:ibr.lyaasınn b:ış

lanmıştır. Iik parti isi:lhsal olunan 
yapa.klardar. beş bin k!!o, kılosu • ıo 
kuruştan s~ı;ümıştır. Digcr yerlı ko
yunların yaraklarının fiyatı ise 52 -
65 kuruş a~asındadır. 

Niğdede Kurakhli 

Gazetemiz tarafından ortaya ko
nan Mektepliler Tan şildi müsabaka
larının finali malum hadise dolayı
sile yanda kaldı. Maçın bitmesine 4 
dakika varken Işık lisesi Haydarpa
şaya 1 - O galip vaziyette bulunuyor
du. 

cü maddesine istinadnn kulübün fes
kımın şampiyon addedilmesine ancak 
Vekalet karar verecek ve Istanbula hine teşebbüs edeceğım .. denilm<·h · 

lç fındık ihracatı son günlerde a
zalmıştır. Bu azalmanın mevsim ica
bı olduğu söyleniyor. Esasen stokları
mız dahi erimiş gibidir. Son hafta i
çinde Isveçe 2400 kil.o Marc;ılyaya 

2640 kilo, Romaya 2080 kilo i~ fın
dık ihraç edilmiştir. C ?\il'. ihracatı 

olmamıştır. 

Niğde (TAN) - Bir buçuk aydan

beri Niğdeye ve mülha.katına yağ

mur yağmamıştır. Mezruat ve hay
vanatın bu yüzden iyi bir vaziyette 

olmadıklan görülüyor. Havalar bir 
müddet daha böyle devam ederse, 

kuraklık tehlikesi ciddi bir endışe 

halini alacaktır. 

Şilde hangi mektebin isminin yaZ1-

lacağı noktası müphem buhmuyor

du. Beyn elmilel nizamnameye göre, 

inkıtaa uğrıyan maçların tekrarı i

cap etmekte ise de bu gıbi vaziyet

lerde istisnai kararlar vermek, bu su

retle bu gibi hadiselerin önüne geç

mek için en doğru hareket olur ka· 
naatindeyiz. 

Haydarpaşa - lşık lisesi maçı ne

ticesinin kararını vermek, İstanbul 

Maarif bölgesine ait olduğu için dün 
bu hususta ne gibi bir karar veril
diğini öğrenmek için İstanbul Maa
rif müdürlüğüne müracaat ettik. Al
dığımız netice şudur: 

İstanbul Maarif spor bölgesi Hay
darpaşa - Işık liseleri maçının geçir
diği safhaları, hadlseyi tesbit etmiş, 
hakem ve komitenin bu husustaki ra
porlarını raptederek hır karar ve
rilmek üzere Maarif Vekaletine gön
dermiştir. 

Maçın tekrarına ve yahut bir ta-

bildirecektir. Bu karar bildirildikten tedir. 
sonradır ki, Tan şildinin bu seneki 
sahibi meydana çıkacaktır. · 

- ---o---

lngiliz Milli Takımı 
Bugün Bel gradda 

Oynuyor 
Belgrat, 18 (A.A.) - Üç günden

beri Belgradda bulunmakta olan In
giliz futbolcüleri, dün öğleden sonra 
antrenman yapmışlarfür. Ingiliz o
yuncuları, sahanın mükemmel oldu
ğunu söylemişlerdir. İngiliz takımı, 
yarın Milanoda sahaya çıkarmış ol
duğu ayni oyuncularla oynayacaktır. 

Bugün Okullar Muhteliti 
ile lstanbul Muhteliti 

Karşılaşıyor 
Bugün Kadıköyünde li'enerbahçe 

Okullar muhteliti ile Istanbul ~uh
teliti karşılaşacaktır. Bu müsaba.ka 
hiç şüphe yok ki merakla beklenmek
tedir. Dün de yazdığımı~ gibi Okul
lar muhteliti yalnız Haydarpaşa lise
si hariç, diğer okullardan alınacak 

oyuncularla teşkil edilecektir. 
Bu müsabakanın İstanbul klüpleri l-

---o,._ __ _ 

lstanbul - Edirne 
Bisiklet Yarışı 

Bisiklet Federasyonu tarafından 

her sene tertip edilen lstanbul - E
dirne, Edirne - Istanbul arasındaki 
500 kilometrelik yarış bugün sabah
leyin saat 6 da başliyacaktır. Yarışı 
idare etmek üzere Ankaradan Fede
rasyon ikinci başkanı Cavit, Ankara 
bisiklet ajanı Ekrem, Ankara bisik
letçilerinin yetişmesinde amil olmuş 
Kemal Celal Istanbula gelmişlerdir. 

Müsabıkların dün bölge merkezin
de doktor tarafından muayeneleri ya
pılmıştır. Yarışın TrakyaJ.a büyük 
bir alaka ile takip edileceği muhak
kaktır. Tür ki yenin en iyi bisikletçi
leri yarışa iştirak etmektedir. 
Yanş, cumartesi günü !stanbulda 

bitecek ve galibine fed~rasyon tara
fından bir kupa verilecektir. 

le okullarımızın ilk karşılaşması nok
tasından büyük bir ehemmiyeti var
dır. Her iki taraf için de ayni za
manda bir imtihan mahiyetinde ola
caktır. 

TARIŞ Tasfiye 
Ediliyor 

tş ve Ziraat eankaları tarafından 
müşterek sermaye ile ıeşkil olunan 
Izmirdeki Tarişin tasfıyesıne başlan
mıştır. 

Izmir üzüm ve incir kooperatifle· 
rinin ihracat işlerinı de üzerine al
mış olan bu teşekkül ayni zamanda 
iki senedenberi Ingılt~reye yaş üzüm 
ve kavun ihracatı da yapmakta idi. 
Ayrıca Izm~rde eski Aydın bira fab
rikasında yaptığı imalathanede şa -
rap, üzüm suyu ve sirke de imal edi
yordu. 

Izmir Ozüm ve Incir kooperatifle
ri bu defa Izmirde teşekkül eden ko
operatifler birliği delaletilc ihracat 
yapmıya hazırlanmaktadır. Koopera
tifler birliğinin Tar!şio tasfiyesi üze
rine bu teşekkül tarafından vapılmak 
ta olan bazı işleri de üzerine alacağı 
zannedilmektedir. 

Henüz yaş üzüm ve kavun ihraca
tına devam edilip edilmiyeceğine da
ir kati bir karar yoktur. 

Dünya Zeytinyağı 

Rekoltesi 
Roma Beynelmilel z;raat enstitüsü 

tarafından yapılan tetkiklere göre, 

dünya 938 - 939 mahsul senesinin 

zeytinyağı rekoltesi geçen seneye na

zaran yüzde 34 nisbetindc az oldu
ğu tesbit edilmiştir. Yapılan hesapla

ra göre geçen 937 - 938 senelerinde 

dünya zeytinyağı hasılatı 1.097.650 

ton olduğu halde 938 - 9~!J rekoltesi
nin 728.890 ton olduğu anlaşılmıştır. 
Zeytin yetiştiren memleketlerin hcp· 
~inde mahsul azalmış olduğu halde 
Türkiyenin beş bin fazlalık ile birin
ci dereceye yükseldıği Fransanın 
1500 tonla ikinci, Fiııstııı 770 tonla 
üçüncü ve 100 tonfa Birle~ik Ame· 
rikanın dördüncü olarak hasılatında 
fazlalık olduğu tesbit edilmiştir. l
talya, Yunanistan. Tsnanya ve Porte
kizde rekolte azalmıştır. Piyasamızda 

ekstra zeytin yağları 4'1 - 50, bııınd 
)'emeklik 45 - 46, sı:ı.bunluk, 36 - 38,5 
kuruştur. Bu seneki yağlctl' gl'?çı:m se
neden 2 • 3 kuruş kadaı clahıı paha
lıdır. 
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Istanbulda Bu Yıl Başarılacak 
- İlk mülakatı size vere

ceğim!', 

B u sözü bana, Manisadan İs
tanbula ilk geldiği gün, Va

li Lutfi Kırdar vermişti. Bu kıy -
metli söze de ben; kendisini din -
lemek istemekte, diğer meslektaş
lanma tekaddüm edebilişim saye
sinde hak kazanmıştım. 

O ilk konuşmamızdan sonra, te
sadüfler beni Lutfi Kırdarla en az 
on defa karşılaştırdı. Fakat bu kar 
şılaşmalanmızdan hiç birinside, 
ben, muhterem valimize, verdiği 
sözü hatırlatmak için bir tek söz 
söylemek mecburiyetinde kalma -
dun: Zira zekası ve hafızası kadar 
geniş seziş kudreti de geniş olan 
L'Cıtfi Kırdar, gözlerimdeki tebes -
sümün altına gizlenen manayı, ba- , 
na tek kelime söyletmeden oku • 
ınuş, ve: 

"-Anlıyorum! DemiştL 

Fakat biraz daha sabredin: Sö· 
zünıde mutlaka duracağım!" 

Ben, Lutfi Kırdan, bana her se
fer biraz daha "sabır" tavsiye et
mekte haksız bulamıyordum: Zi
ra her tesadüfümüzde onu, maze -
retinden şüphe olunamıyacak de -
recede "meşgul" görmüştüm: Kos
koca bir şehrin tükenmez ihtiyaç
ları içine gömülen İstanbul valisi
nin, her zaman terlemiş gördüğüm 
geniş alnında, hastasının tedavisi
ne başlamak imkanını bulamamış 
bir hekim endişesi okudum. 

Dr. Lutfi Kırdar İstanbul şeh
rinin bütün hastalıklannı teşhis 

etmiş gömüyordu. Fakat, kimisi 
ilerlemiş, kimisi müzminleşmiş o -
lan bu sayısız hastalıkların teda
-Visi için lazım gelen vesaiti nere -
den bulacaktı? 

Şüphe yok ki, parasızlık ıçın

de, o hastalıkların tedavileri, teş • 
hislerinden çok daha zordu. 

Ve ben, bu zorluğun heybetini 
tasavvur edebildiğim içindir ki, 
butfi Kırdann endişesini tabii bul
muştum. Fakat bugün, belediye 
-varidatını çoğaltmak imkanlarını 

Yaratmış olan Lutfi Kırdar, şeh -
rin dertlerini tedavi imkanlarına 

kavuşmuş sayılır: Bu imkanlara 
kavuştuğu için, artık endişelerin -
den de kurtulmuş, rahat bir nefes 
alabilmiştir· 

Dün, Belediye dairesinin mer
divenlerini çıkarken, böyle 

düşünüyor, ve kendi kendime: 
"- Artık, diyordum, Lıi.tfi Kır 

dara, bana verdiği sözü hatırlata
bilirim: Çünkü o bugün, sualleri -
?ne cevap vermekte güçlük çekmi
Yecek vaziyettedir!" 
Makam kapısının önü, bir sinema 
kişesinin önü kadar kalabalıktı: 
Sinema kişesinin önündeki kalaba· 
lıkla, bu kapı önündeki kalabalık a
rasındaki bariz fark, oradakilerin 
bilet almıya, buradakilerin "kart· 
"Vizit" vermiye çalışmalarından i • 
baretti! 

Orada rastladığım bir tamdık: 
"-Bu bir şey değil... dedi.. Va

linin odası da bu kadar kalabalık!" 
Ortalığın tenhalaşmasını bek -

leınekten başka çare yoktu. Zira 
o kalabalık arasında huzura kabul 
edilmek hayli, tehlikeliydi: O tak
dirde Lı.itfi Kırdar, etrafını, - tıpkı 
demokratların çemberi gibi - kıs -
kıvrak çeviren kalabalığı göste ~ 
l'ebi!ir, ve: 

"- Görüyorsunuz ya?" diye -
?ek, bana şu tavsiyeyi tekrarla -
ll'lağa hak kazanabilirdi: 

"- Biraz daha sabır!" 

Sabırsız sabırsız, dolaşmayı, o
turmağa tercih eden bekleyicile -
:tin boş bıraktıkları sanldalyeler -
den birisine yerleşerek, vaktiyle 
11anisa belediyesinin çıkardığı bir 
broşürü gözden geçirmeğe koyul
duın. 

"TAN" kütüphanesinden edin -
diğim bu nefis broşür, Lutfi Kır -
darın Manisaya kazandırdığı eser
lerin resimleriyle süslüydü. 

Broşürün ilk sayfalarında oku
duğum bir yazı, Lıi.tfi Kırdarı şu 
satırlarla takdim ediyordu: 

Büyük imar işleri 
r-----> Vali Diyor ki :-c·-----

Belediyenin Senelik Geliri 8,5 
Mily on Artmış Demektir. Artık 
işe Başlıyabilecek Vaziyetteyiz 

Nihayet, aşair ve muhacirin müdü
riyeti umumiyesinin İstanbul sıhhiye 
müdüriyetine terfi etmiştir, Umuml 
Harpte ise, Suriye cephesinde, serta
bip olarak vazife görmüştür. Cemal 
Paşanın orada açtığı Darüleytamın 

başına geçirilen Lütfi Kırdar, mekte
bin idaresinde de büyük bir muvaf
fakıyet göstermiştir. O sırada, eski 
Maarif Vekili merhum Reşit Galip 
ayni mektepte, müdür muavini ola
rak vazife görmekteydi. 

İstiklal kavgası başlar başlamaz, 
Nazilli cephesine koşan doktor Lfüfi 
Kırdar, harp sonuna kadar, HiHHi
ahmer teşkillıtını idare etmiştir. Te
meli tıbbiye sıralarında atılan Türk 
Ocaklarının ilk müessisleri arasında 
büyük bir faaliyet göstermiş olan 
Lütfi Kırdar, temiz ve şerefli haya
tının her devresinde yorulmak bil
mez bir mücadeleci olarak görülmek
tedir. 

Bundan evvelki devrede Kütahya 
mebusu olarak vazife gördüğü sıra· 

larda, Balıkesir Parti Başkanlığına 

tayin edilen Lı1tfi Kırdar, Parti Baş
kanlıklannın valilere verilişini mü
teakıp Meclise avdet etmiştir. Parti 
Başkanlığında muvaffak olanların 
valiliklere tayin edilmelerine karar 
verilmesi üzerine, "Avni Doğan,, 

Kastamonu Valiliğine, "Lıltii Kırdar,, 
da Manisa Valiliğine gönderildi.,, 

* 
Bu tercümel h ali okuduktan 

sonra, Lıi.tfi Kırdarın, Ma -
nisa valiliğinde bulunduğu iki yıl 
zarfında vücude getirdiği eserle -
rin resimlerini gözden geçiriyo -
rum: 

1 - Bir Halkevi binası. 

2 - Bir Parti binası. 

3 - Bir şehir klübü. 
4 - Geniş iki çocuk bahçesi. 
5 - Mükemmel bir kız enstitu
sü. 
6 - Modern bir sinema. 
7 - Yirmi beŞer metre genişli
ğinde, ve birer buçuk kilometre 
uzunluğunda üç bulvar: "Ata -
türk", ;'İnönü", ve "Cüm.huri
yet" bu lvarlan! .. 
8 - Muazzam bir st adyum. 
9 - Dört kazada hükfunet ko -
nağı. 

ıo - İki kazada Halkevi binası. 
ıı _ iki tane orta mektep. 
12 _ 43 tane ilk mektep. 
13 - Manisada bir şarap fabri
kası . 

14 - Manisada modern ve zen
gin bir umumi kütüphane. 
Bütün bunlardan da anlaşılı • 

yor ki, Lutfi Kırdar, iki yılın için
de, yurdun viran olmuş bir köşe
sini modern bir şehir haline kavuş 
turmuştur. Ve bunun içindir ki, 
Lıi.tfi Kırdar, içinde iki yıl kaldığı 
Manisadan İstanbula gelirken. ar
kasında, mamur bir şehir, ve virar 
bir sürü kalp bırakmıştı: 

İstiklal harbinden, tıpkı bir 
malUlgazi gibi, koltuk değneğiyle 
çıkmış olan Manisa, kendisini tam 
iki yıl bir baba şefkatiyle tedavi 
eden Dr. Lutfi Kırdarı İstanbula 

uğurlarken, hüngür hüngür ağlı · 
yordu ... 

Ağlıyordu: Çünkü muztarip 
yüzünü güldüren insandan ayrılı
yordu!: 

B aşınn Broşürden kaldırdığım 
zaman, Lutfi Kırdarın oda -

sından, son ziyaretçi çıkıyordu. Be
ni, yemek ve istirahat saatinden 
fedakarlık yapmayı göze alarak 
kabul eden Lutfi Kırdar, gülüm -
siyerek elimi sıkarken: 

"- Nihayet, dedi, sabnnız tü
kendi demek! 

B~ o de güldüm, ve: 

~---

/ ~ . 

./ 

Vali ve Belediye Reisimiz Dr. Lutli Kırdar 

Biı Yılın Programı 
ı - Bir sene içinde bütün tramvay yollarının asfalta çevrilme5I mukarrerdir. 

Bu yollarda;ı çıkacak parkelerle iklncl derecedeki yollar ya:oılacaktır. 
2 _ Şehrin suyu arttırılacak, bunun için lüzumlu tedbirler alınacaktır. 

3 _İstanbul, asgart 500 yataklı yeni bir hastaneye kavuı;acaktır. 

4 - Şehir 6tadyomu inşaatına, muhakkak bu sene içinde baslanacaktır. 

5 _ İki yeni tiyatro binasının inşaatına bu sene geçilecek, üçüncüsü gelecek 
seneye kalaca.dır. 

6 - Bıri Beyazıt meydanıZ:da olmak üzere ilç büyük şehir gazinosu insa edi-
lecektir. 

7 - İstanbul itfaiyesi için lilzumlu ve noksan bütün vesait temin edilecektir. 

8 - Şu günlerde 12 yeni llk mektebin temeli atılmak üzeredir. 

9 - Çocuk bahçeleri için Haziranda insaata geçilecek ve en kısa zamanda bu 
1 bahçeler açılacaktır. l 10 - Süt \ 'e P.lmıek fabrikalarının inşasına Haziranda baslanacaktır. 

Tükendi: Hem de, belediye reisle- Fakat bittabi bu kafi değildi: Va-
rinin, valilerin vaadlerini bekle - ridatı da arttırmak lazımdı. 
miye çok idmanlı olduğumuz hal - Bilirsiniz ki, İstanbul belediye-
d ı sinin muayyen bir kanuni varida -e .. 

Bu latifeyi yaparken, gözlerim tı vardır: Ben, bu varidatı gözden 
geçirince anladım ki, belediye, ala-

karşımdaki duvar saatine ilişmiş- caklarının ancak yüzde altmış be-
ti: Saat on üçü on dakika geçiyor- şini tahsil edebilmektedir. Halbu-
du: Ve koca saatin rakkası: 

ki, yine anlaşılıyordu ki, belediye 
"-Dan .. dan .. " diye, adeta, mü makinesi iyi işlediği takdirde. ala-

nasebetsiz bir saatte yaptığım bu caklarunızın yüzde doksanını top-
ziyaretin izansızlığını başıma vu- layabilmek mümkündür. Nitekim, 
ruyor gibiydi. Lıi.tfi Kırdarm isti- şu anda, bu imkanı temin etmis 

rahat ve yemek saatinden müm - bulunuyoruz. 
Ve bu sayede kazandığımız pa-

kün mertebe az zaman çalmak is- ra da, bir buçuk milyon liradan faz 
teğiyle derhal suale giriştim. Ve 1 d ı a ır ... 
değerli valimizden, kendisini bek- Fakat, bu şehrin ihtiyaçlarına 
leyen bitmez tükenmez işlere ne - nisbeten, bu para, obur bir insanın 
reden başlayacağını öğrenmek is- ağzına atılan yumuşak bir lokma-
tedim. Hesaplarını yapmış, prog - dan farksızdır. 
ramını çizmiş, ve kararını vermiş Böyle olduğu içindir ki, biz. 
bir insan huzuru ile konuşan Lutfi başka varidat menbaları aramak 
Kırdar, söze nereden başlayacağı- mecburiyetindeydik. Fakat muh -
nı kestirmekte gecikmedi: Yani taç olduğumuz parayı. halka hiç 

D eğerli Lutfi Kırdar, 8 buçuk 
milyon lirayı, başında bu • 

lunduğu belediyenin kasasına he -
nüz sokmuş gibi, rahat bir nefes 
aldı. Sonra: 

"- Şimdi, dedi, işe başlayabi
lecek vaziyetteyiz. 

Ben kanüm ki, Istanbulun en 
mühim dertlerinin anası, pisliktir. 
Bu itibarla, işe, şehri temizlemek
ten başlamak istiyoruz. Tıpkı bir 
insanın, içine yeni taşındığı bir 
evde yaptığı gibi! 

Doktor dilile söyliyeyim: Istan
bulun damarları, yani yolları bo 
zuktur. Şehrin kanını zehirliyen 
pislik te, damar bozukluğundan 

başlıyor. Bu hesapça işe, yollar
dan başlamak lazım. Biz, bu bir 
yıl içinde, içlerinden tramvay ge
çen bütün caddeleri asfaltlaştır -
mak kararındayız. Yalnız yokuş 

yollar müstesna ... O yolları, asfalt
lı parke yapacağız. Tramvay cad
delerinden sökeceğim.iz parkelerle 
de, ikinci derecede yolları yapa -
cağız- Tıpkı, büyük evlatların es
kimiş esvaplarının ).eni kalan ta
raflarından, küçük evlatlara eibi.
se diker gibi! 
Şehrin ikinci derdi, sudur. Ş-::h

rin suyunu arttı.rııııak, yapaca~ımız 
ilk işlerdendir. 

Lıi.tfi Kırdar gülümsiyerek: 

- Tabii, dedi, şehrin suyunu ço
ğaltmak için, alacağımız tedbirkr
den birisi de, suyun süte katılma
masını temin etmektir: Süt çoğal

dıkça, mintarafillfilı1 şehir susuz ka
lıyor! 

Sonra ciddileşerek devam etti: 
- Maamafih, yine haziranda 

ınşasına başlayacağımız ve bu yıl 
içinde tamamlayacağımız süt ve 
ekmek fabrikaları, İstanbulun o 
ezeli "süt" ve "su" derdine de ni
hayet verecek .. 

Bir iki saniye düşündükten son 
ra, tekrar söze başladı: 

"- Sonra, İstanbulun hastane 
ihtiyacı var ... Bu ihtiyaç, daha İs
tanbula ilk geldiğim gün gözüme 
çarpmıştı. Buraya, bana müra -
caat eden hastaların bile haddi. 
hesabı yok. Fakat, yine bu 
sene içinde, Istanbul asgari beş yiız 
yataklı bir hastaneye mutlaka ka
vuşacaktır! 

Istanbulun yine bu sene içinde, 
mutlaka kurtarılacağı ezeli mah
rumiyetlerden birisi de stadyoır
dur: Daha şimdi, sizin gelişinizden 
iki saat evvel, mimar Vieti Violi'
den bir mektup aldım. Ankarada.
ki ve Manisadaki "19 M:ıyıs" stad
larını yapan bu beynelmilel mimar, 
azami iki haftaya kadar Istanbul
da olacak. Bu mimara yr.ptıracağı
mız stadyomun adını da "19 Ma
yıs" koymayı düşünüyorum. 

söze, işe başladığı günden girişti: bir mükellefiyet yüklemeden ele 

"- Benim, dedi, bu masanın geçirmek istiyorduk· Bu yolu tuta- L Cıtfi Kırdar yine gülüınsü-
başına geçtiğim gün, yaptığım ilk rak, evvela beş milyon lira borç yor, ve: 
iş, varidatı gözden geçirmek oldu: aldık. Bildiğiniz gibi, bu parayı "- Maamafih, diyor, bu isim Ü· 

Çünkü yapılması lazım gelen ilk müsmir işlere harcamaklığımız zerinde ısrar edilecek değıldir. Be-
iş, varidatı çoğaltmak, ve masrafı şart koşulmuştur. nim bu arzumu söyleyişim, sadece 
azaltmaktı. Kadroda, fazla memur. Bundan sonra temin ettiğimiz sporcularımızı stadyomun yapıla -
ve bir çok da münhal memuriyet kazanç da, yine bildiğiniz gibi şir- cağına inandırmak i.çindir: 
vardı. Ben, o münhallere dışardan ketlerdir. "- Demek, artık, takılacak o-
tek memur almadım: Ve o "mün- Şu halde, kendi içimizden ta - lan ismin düşünülmesine bile sıra 
hal" lere, tasfiye ettiğim memur- sarruf ettiğimiz iki milyon liraya, geldi!" desinler, ve senelerin ver-
ları yerleştirdim. Bu suretle, hem borç olarak aldığımız beş milyon diği ümitsizlikten kurtulmanın 
hiç bir memur mağdur olmadı; lirayı, ve tramvay, tünel idarele - zevkini tatsınlar!" 
hem de iki yüz tam memur maaşı rinden her yıl alabileceğimizi he- En ciddi işlerden bahsederken 
tasarruf edilebildi! Ayni tasarru - sapladığımız asgari bir buçuk mil- bile, neşesini kaybetmediği, ağ.rr 
fu, kırtasiye ve mefruşat masraf- yon lirayı da ilave ederseniz, bele- cümleler arasına s1kışt1rdığı bu la-
larında da yapabildim. diyemizin geliri, senede asgari se- tifelerden anlaşılan Lıitfi Kırdar, 

Vakıa, bu suretle elimizde ka- kiz buçuk milyon lira artmış de • önüne getirilen bir dosyayı gözden 

"- Vieti Violi ile birlikte, iki 
mimarımız da çalış!lcak. Gayem.iz. 
mimarlarımlZ! da yetiştırmektit" 
Istanbul stadyomunun yapılışı es
nasında, tecrübelerini artıracak o
lan mimarlarımız, bizi, diğer işle· 
rimizde yabancılara muhtaç bı
rakmıyacaklardır kanaatindeyim ı 

Bu şehrin, bedii bakımdan ihti
yaçları da çok geniştir: Biz, yıne 
bu yıl içinde, iki tiyatro binasının 
inşasına başlıyacağız. Bunlardan 
birisi, çok muazzam bir binad1r: 
Bu itibarla onu, bu yıl içinde ta
mamlıyabileceğimizi ummuyorum. 
Fakat diğeri, mutlaka bitirilecek. 
Bence, Istanbulun, üç tiyatro bi
nasına ihtiyacı var: Operet, dram 
ve komedi! 

Üçüncü binayı da, maalesef, an
cak öteki yıl kurabilec..?ğiz! 

Haziranda inşasına başlıyacağı
mız büyük binalar·:lan birisi de 
"Şehir gazinoları" dır: 939 - 940 
yılında, Istanbul, Avrupai bir bar
la, Avrupai bir de gazino kazan
mış bulunacak. Yaptıracağımız ı.i

çüncü gazino ise, alatu-:ka musiki 
içindir. Bu sene içinde mutlaka ta
mamlıyacağımız bu gazinonun, Be
yazıt meydanına yapılması mukar
rerdir. 

O güzel meydandaki o salaş sıra 
kahvelerini yıkıp, yerlerine, mu
azzam bir gazino yapac~1z. Bu su
retle, kendi öz musikimiz ele çadır 
bozması yerlerde acı bir sığıntı öm
rü sürmekten kurtulmu~ olacak! 

1 stanbulu, gizli bir yara gi
bi içinden öldüren eski has· 

talıklardan birisi de yangındır: Son 
yangınlarda teessürle öğrendik, ts
tanbul itfaiyesi, on yıl evvelki ve
saitini arttırabilmiş değildir: Fa
kat bu sene içinde, Istanbul itfai
yesi, !stanbulluları yangın korku
sundan tamamen kurtaracak kadar 
mükemmel ve bol vesaite kavuş· 
µıuş olacak! 

Bütün bu sözleri, adeta masum 
bir çocuk neŞesile söyliyen Lıltfi 
Kırdar, .kararlarını tatbik cdcce'k.· 
lerinden emin bir insan azmile ko
nuşuyor. Gözlerinde öyle içine şüp 
he katılmamış bir emniyet ve ka
tiyet var ki, lstanbulun, bu bir yıl 
içinde, bütün bu nimetlere kavu
şacağına tereddütsüz inanmamak 
mümkün değil. O, kısa bir süku.
tan sonra tekrar söze başlayınca 
ön!lmüzdeki sene içinde yaratıla

cak eserlerin, dinlediklerimle ta
mamlanmadığını adeta hayretle 
anladım. Ltitfi Kırdar: 
"- Sonra, dedi, bugünlerde, on 

iki tane ilk mektebin temelini a
tacağız. Bu iş için, tam 600 bin li
ra ayırmış bulunuyoruz. Çocukla
rımızı, sade mektep değil, bahçe 
mahrumiyetinden kurtarmak la
zım: Gelecek sene sonuna kadar 
şehirde, sade okuyacak mektep de
ğil, oynayacak bahçe bulamıyacak 
çocuk ta bırakmak istC'miyoruz: 
Haziranda yapmıya başlıyacağımız 
çocuk bahçelerinden başka bir çok 
mahallelerin aralarındaki mezar -
lıklardan da istüade edeceğiz. Bu· 
ralardaki mezarları, tarihi taşları 
hürmetkar bir merasımle, müna
sip bir mezarlığa toplayacağız: Ve 
bazı müsait cami avlularile birlik
te bu mahalle arası mezarlıkları-

' nı da, birer ferah ve ~ıçekli çocuk 
bahçesi haline sokar.ağız: Bu :m
retle de, yavrularımız mezar taş 
ları arasında ahret koklamakta"l., 
halkımız da mezar ta~hrile burun 
buruna yaşamaktan kurtulmuş o
lacak! 

Lutfi Kırdar susmuştu. Devam 
edip edemıyeceğini anlayabilmek 
için: 
"- Bitti mi?" sualini soramıyor· 

dum. Zira bana çok haklı olarak; 
"- Bir sene içinde daha ne ya

nalım?" diyebilirdi. 

Bereket söze yine başladı ve: 
- Muhakkak ki, dedi, lstanbu

ıun daha bir çok ihtiyaçları var 
Fakat biz, bir yıl içinde, daha faz. 
lasmı yapabileceğimizi iddia eder
sek, kendi kendimizi ya!ancı cık

mıya mahkum etmiş oluruz! Bu 
korkuyla biz, programımıza. sade
ce, mutlaka başarabileceğimiz iş!e
ri soktuk. 

Mesai arkadaşlarımdan çok mcm· 
nunum. Onlar, ekseriyetle, Ista.nbul 

(Sonu: Sa. 11. sü. 1) 

"Kıymetli Valimiz, 329 da Tıp Fa
kültesinden mezun olmuştur. Balkan 
Harbinde HilAliahmerde çalışmış o
lan Lô.tfi Kırdar, uzun müddet hükü
met ve belediye tabipliklerinde bu-
lunm11cı '"-"'- ----•A-- +,.._ı..1-ı;ı .. -~-L-·---':.:.'~-"''?"'-'"., _ _._,,_ı.ı 'fü.i"----·"-~J~.....:.:::::~~~.~-L~::::...:L:~:::.:...::.::::.::.::....:::..~-=::.::_:.:.::::..::.::...:::::....:::::.::..::::....:.::..:.:.:.:.:..~::.----.:.....:.... __ :::...~•~~...__~~~~,;__~-------~------------------~~~~~--



• 

8 

Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 47 

zadeleri Boğuyorlardı 
Bu Ameliye Pek de Kolay Olmadı, Dilsiz Cellatlar 

Kementlerini Bir Türlü Kullanamıyorlardı 
Saray kapısını açtırmak, sadra

zam için bile güç oldu. Gece ya
nsından sonra, o mukaddes (!) yu
vanın bir eşiğine gelip te içeri gir
mek istiycnlerin hüviyetleri anla
şılmadan bu dileklerine muhafız
lar muvafakat edemezlerdi. O se
beple sadrazam, uzun bir sorguya 
maruz kaldı, kendini güçlükle ta
nıttı ve yeni padişahı neden sonra 
evine sokabildi. 

Sultan Murat doğruca, anası 

Nurti Banu'nun yanına gitti. Ka
pıların açılmasiyle beraber, yeni 
hünkarın teşrifi, eskisinin ölümü 
haberleri bütün saraya yayıhver
mişti. Nuru Banıinun kulakl:m za
ten kirişteydi, ilk gürültüde uya
narak, oğlunu beklcmeğe koyul
muştu. 

Fakat onların konuşması, yıl

larca birbirini görmemiş her han
gi bir ana ile evladın ilk buluşma 
dakikalarındaki muhaverclerine 
benzemiyordu. Murat anasının e
lini öper öpmez kadın sormuştu: 

- Yorgunsun değil mi, ;ırsla

nım. Haydi gel, seni dairene gö
türeyim, dinlen! 

Murat ta, "Uykum yok ama, yor
gunum,, demeyi müteakıp kaşla

rını çatıp fısıldamıştı: 

- Küçükler nerede? 
- Odalarında. 
- Şimdi kayıtları görülecek. 

Hele biz biraz görüşelim! 

N uru Dnniı , henü:z: -ayağının 

toziyle duran oğluna güzel 
'bir halayık hazırladığı için sabır
sızlanıyor ve deniz tutması yü
zünden üstüne başına bulaşan kir
leri bile yıkayamıyan padi:jahı bu 
canlı efsunla ilk adımda kendine 
bağlamak istiyordu. Murat, anası
nın maksadını kavradığı için, he
yecanlanmıştı. Yorgun başmı yu
muşak bir dize dayıyarak Murlan
yadan İstanbula kadar çektiği sı
kıntıyı unutmağn hazırlanıyordu. 

Fakat, kardeşlerinin öldürülmesi 
işine daha fazla ehemmiyet ver • 
diğindcn çarçabuk kabarıvennlş 

olan iştihasına hakim olabildi, sad
razamının göndereceği haberi bek

' !emeğe koyuldu. 
Mehmet Paşa aldığı emri, sara

yın en büyük memurlarından biri 
olan kapı ağasına devredip ~abaha 
karşı (1) konağına dönmüştü. A
ğa da kızlarağasiylc hemen görii
şerck ölüm mahkumlarını yatak
lnnndan kaldırtmış ve bir odaya 
kapattırmış, cellat rolü oynıyacak 
dilsizleri de vazife başına yolla • 
mış bulunuyordu. 

Öldürülecek şehzadeler Mehmet, 
Siileyman, Mustafa, Cihangir ve 
AbduIIah adlı beş masumdan iba· 
retti. Henüz bülıiğ çağına varmı
yan bu mazlı.imlar, babalarının 

öldüklerini de duymamışlardı. O 
sebeple gece yarısı tatlı uykula
rından uyandırılınca belinlediler, 
ağlayıp çırpınmağa ba~ladılar. 
Zenci köleler bu durumda yalan 
söylemeğe mezun olduklarından 
tatlı diller döktüler, "Babalarının 
kendilerini hokkabaz seyretmeğe 
çağırdığını söylediler ve çocukla
rı, ecelin dilsiz uşaklar ~eklinde 
beklediği yere götürdüler. 

En büyüğü belki on yaşına bile 
ginnemiş olan bu zavallıhınn bo
ğulma ameliyesi umulduğu kadar 
çabuk ve kolay olmadı. İki köle
n in tuttukları şamdanlardan an
cak ölgün bir ışık alabilen o ka
ranlık hücrede boylan, haki.ki çap
tan, dnha büyük, yüzleri de yine 
hakikatten daha korkunç görii~en 
dilsizleri görür görmez, ödleri ko
pan çocuklar, cellatların ellerin -
deki kementlerden narin boyun
larını kurtarmak için köşeden kö· 
şeye kaçmağa savaşırken, zayıf 

hançerelerinin bütün kuvvdiyle 
de baba, baba diye bağırıyorlar ve 
babalarının bu feryadı duymıya

cağını, duymak istemiyeceğini gu
ya hatırlamış gibi, analarını ça
ğırmağa koyuluyorlardı. 

Bazan, şuursuz bir ümitle, top
landıkları ve hep birden diz çö
küp yalvardıkları da görülüyordu. 
Fakat kementlerin harekete gel-

mesiyle beraber yine dağılıyor

lar, çırpına çırpına bir halas kö
şesi aramağa girişiyorlardı. Her 
dilsize, bir şehzade tahsis edildiği 
ve bu vaziyette cellatların kendi
lerine ait mahkuma kement atma
sına imkan bulunmadığı için, hü
cumun tarzı - nihayet - değiş

tirildi ve dilsizler kementleri bı
rakıp miniminilerin üzerine ulu
orta atıldı. Artık masumların ya
kalarını kurtarmaları mümkün 
değildi, her birinin üstüne iri ya
rı bir kara hayalet çullanıyordu. 

M urat, yine anasının yanın

dayken ilk fermanının ye
rine getirildiğini duyd u, büyük 
bir yükten· kurtulmuş gibi geniş 
bir nefes aldı 

- Eh, valide, dedi, maslahat ta
mam olmuş. Şimdi dinlenebili
rim. 

Öldürttüğü m asumlar için yü
reğinde küçük bir sızı yoktu, yal
nız anasının kendisine ne kıratta 
bir armağan hazırladığını merak 
ediyordu. Ayni zamanda gün do
ğar doğmaz, başlıyacak merasimi 
dü~ünüp biraz endişeleniyordu. 

Çünkü vezirlerin içinde - on , on 
beş yaşlarındayken - Yavuz Sul
tan Selimi görenler vardı, Kanu
ni ile bir çok yıllar harbe giden 
devlet adamlarının ise, sayısı yüz
leri aşıyordu. Acaba onlar kendi
sini nasıl bulacaklardı? •. 

Bu endişe, kendisi için gilztlce 
hazırlanan dairenin dışında kaldı. 
Çiinkü orada gerçekten güzel bir 
kız - yorgunluk gidermeğe me
mur bir melek pırıltısiylc - kcm
dini bekliyordu. Nuru Banu, bir 
anadan ziyade bir muhabbet tel
lalına yakışan çapkın bakışlariyle 

oğlunu bir lahza süzdü: 
- Bu gece, dedi, hizmetine 

"Gül-endam,, bakacak. Umarım 

ki, arslanımı memnun eder. Ge
cen hayır olsun oğlum. 

Ve oday'ı terketmeden bir şey 
hatırlamış gibi geri döndü: 

- CüIUs bahşişi için, dedi, zin-

:··························· ... ···················································ı 
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Lakin bilir miydim ki, bu hayat bir gün, bir te
sadüfün sillesiyle hercümerç olacak!.. Ve suçları
mın hepsinden ağır bir suç altında ezilip inliyece-
ğ. 1 
ım ...• 

Bir mayıs gecesiydi. Bir ay evvel taşındığım 

Erenköyündeki köşk komşuları, bir kır eğlencesi 
tertip etmişlerdi. 

Üstüste gönderilen haberleri ve edilen ricaları 
reddetmiş olmamnk için, bu eğlencede ben de, bu
lunuyordum. 

Hava çok güzeldi.. Bahçelerde gece kuşları öHi
yor, tatlı bir bahar rüzgarı yüzlerimizi okşıyarak 
geçiyordu. 

Dans, zeybek oyunları ve daha başka muhtelif 
eğlenceler vardı. Ben bir kenarda oturmayı tercih 
ettiğim için, her şeye seyirci kalıyordum. 

Bir aralık, karşı tarafta, yaşlı bir Hanımla ko
nuşan bir genç kız gördüm. Gülerek bir şeyler an
latıyor ve anlattığı şeyleri tecessüm ettirmek için, 
elleriyle işaretler yapıyordu. 

Garip bir heyecana kapılmıştım. Bu kızın gerek 
yüzünde ve gerek hareketlerinde Nüvide benziycn 
taraflar vardı. 
Yanımda oturan ve yine civar köşklerden birinin 

sahibi olan yaşlı bir Beye onu göstererek sordum: 
- Şu kızı tanıyor musunuz? .. 
Muhatabım gülümsedi; 
- Evet, dedi. 
- Kimdir? .. 
- Bir komşu çocuğu!: 
- Ailesini tanıyor musunuz? .• 
- Hayır!.. Galiba bir ihtiyar büyük annesi var.~ 

vnlar da buraya geleli çok olmadı .• 
Biraz düşündüm ve sordum: 
- Bizi 'tanıştırır mısınız? .. 
- Hav hay!. 

Birlikte kalktık. Onlara yaklaştık. Yaşlı köşk 

komşum gülerek dedi ki: 
- Umran Hanım, size yeni komşumuz Hal\ık Gi-

ray Beyi takdim edeyim .. Kendisi eski bir askerdir. 
Genç kız yüzüme baktı ve heyecanla: 
- Memnun oldum efendim, dedi ve elini uzattı. 
İşte, Umranla bir kır eğlencesinde böyle tanış· 

mıştık. 

Sonradan da bir iki kere, şurada burada bırbiri
mize rastlayıp görüştük. 

Ben, daima artan bir tecessüs ve menbaı meçhul 
bir heyecanla ona sokuluyor; ölen sevgilime pek zi
yade benziycn taraflarını acı bir hazla seyre dalı
yordum. 

İnsanlar hazan birbirine ne kadar çok benzi
yordu!.. 

Bir kere kendisini ata bindirmeyi teklif ettim. 
Can attığını hissettiğim halde bir mazeret bularak 
reddetti. Her halde çekiniyordu. 

Bir kaç zaman sonra, vaziyetim güçleşmişti. Onu 
seyrek görmeğc tahammül edemiyordum. Halimden 
şüphelenmesin diye, bu seyrek görüşmelerin gayet 
resmi olmasına dikkat etmek te ağır bir vazifeydi. 

Nihayet, bir gün dayanamadım ve Jec.lim ki: 
- Umran Han4Jl; sizi çok sevdiğim birine ben

zetiyorum.. Geceleri bahçenizi çeviren çitin kena
rına gelip blı sigara içinciye kadar yüzünüzü gör
ıner.ıe müsaade eder misiniz . Bu benim için büyiık 
bir saadet olncaktır .. 

Biraz düşündü. Ve kabul etti. 
Artık mehtaplı geceleri iple çekiyordum. Tam 

bir buçuk ay bu hal böyle sürdü. 
Ailesini tahkik etmemiştim. Fakat onunla evlen

meğc iyice kuar vermiştim. Yine bir gece. çitin ke
narında ko:ıuşurken, gözüm, boynundak: pantantife 
ilişti. Hayret içinde kaldım. Çünkü bu benim, Nü
vide verdiğim pantantifin ayniydi. 

TAN 
har tasalanma. Dış hazinede de, 
iç hazinede de, vafir akçe var. Yas 
elbisen de hazır. Ben her şeyi dü
şündüm, her şeyi de tedarik ettir
dim. 

Sultan :Murat o geceyi, )'anına 

bırakılan halayıkla geçirdi, 15kin 
beş günlük at ve yedi saatlik de
niz yolculuğu, Sarayburnunda ge
çen bekleme devri, kardeşlerinin 
ölüm haberini alıncıya kadar, çek
tiği helecan yüzünden sinirleri 
bitkin olduğu için aşk masa:Ian 
söyliyemedi, aşk cilveleri seyrede
medi, yalnız uyudu. Kız. o güzel 
kız, bir gümüş şamdan gibi onun 
başı ucunda yana y_ıına sabahı bul
muştu. 

Gün doğarken Murat - bütün 
saray halkı gibi - ayaktaydı, a
nasının getirdiği uzun yenli, çap
razlı miltanla mor atlas dolamayı 
giyiniyor, şcmle dedikleri matem 
sarığını sarınıyor, yıllardanberi 

- babasının ölümüne dua ederek, 
kardeşler katili olmağa vicdanı

nı alıştırarak - beklediği büyük 
gunun, ilk rasimesini yapmağa 

hazırlanıyordu. 

Topkapı sarayının 11Babı hüma
yun,, denilen kıfpısı önünde taht 

kurulmuştu. Murat, anasının ver
diği nazar takımını kavuğunun 

bir yanına soktuktan sonra, ha
remden çıktı, köleleri tarafından 
alkışlanarak Babı hümayuna doğ
ru yürüdü ve orada kümelenen 
vezirleri sclamlıyarak tahtına o
t urdu (2. 

Milyonlarca insanın mukadde
ratı işte bu tahtın ayaklarına bağ
lıydı , yarı cihanın saadeti veya 
felfıketi de yine bu taht üzerinde 
oturanların ağızlarından çıkacak 

tek bir kelimeden doğabilirdi. On
lar, o devletliler (Şarka bir ordu 
gitsin) dedikleri anda Asyanın mu-

kadderatı temelinden sarsılırdı. 

"Garba sefer ed ilsin ., dedikleri 
demde de bütün Avrupanın tari
h i duruverirdi. 

Murat ta, tahta oturur oturma:!: 
bu kuvvetin kendi damarlarına 
yayıldığını sezmişti, birden deği~
mişti, 

• (Devamı var) 

(1) "Sadrazam dcvlcthanelcrine dön
dükte sabaha üç saat kalmJ.B idi - Se
lAnlkli tnrlhl - (S: 126) 

(2) 'Erktını devlet ve dyanı saltnnat 
§emlcler sarınıp siyah matem libası gi
yinip sabah namazından sonra divanı 

aliye hazır oldular. Saadetlü padişah 
hazretleri dahi o gece beş adet şehzade 
nin llvayJ hayatların sernlgıln edUp, 
kendllJer dahi matem libası giyip tnşra 
c;ıktıklarmda ve tnhtı hümayuna cil10s
larında iptida sadrazam hazretleri mU
barek eteklerine yüz sürünce ayağa 

kalktılar, " Şul ki - Uıyıkı ırzı vekiıle· 

ti uzmndır, kema hUve hakkahu eda 
buyurdular - Sclfınlkll: S: 127) .. Ali ve 
Pecevl de ayni surette cillOs vfıkıasını 
hlklıye ederler. M. T. T. 

Istanbul ikinci iflas memurluğun
dan: lstanbulda evvelce Sirkecide 
Sanaşaryan hanında 6 N o. da otur-

' makta. olan Haralambos Andony'ldi
sin iflası 27.12.938 tarihinde açılıp 

tasfiyenin adi şekilde yapılmasına kı 
rar verilmiş olduğundan: 

1 - Müflisle alacağı olanların v~ 
istihkak iddiasında bulunanların a- ı 
lacaklarını ve. istihkaklarını ilandan ı 
bir ay içinde Istanbul ikinci iflas dai-

resine gelerek kuydettirmelen ve de
lıllerini (Defter hulasaları ve senet 

ve saire) asıl veya ınusaddak suret
lerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai rnesu
liyeti müstelzim olmak üzere müfU

sin borçlularının ayni müddet :çinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmele
ri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı

fatla olursa olsun ellerinde hulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 

mahfuz kalmak şartile ·mnları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul maze
retleri bulunmadıkça cezai mesuliye
te uğrıyacakları ve rüçhan hakl:::rın
dan mahrum kalacakları. 

4 - 27.5.939 tarihin'.? müsadif cu
martesi günü saat 10 da alacaklıla

rın ilk içtimaa gelmeleri ve müflis i
le müşterek borçlu olanların ve ke
fillerinin ve borcunu tekeffül eden 
sair kimselerin toplanmada bulunma
ğa hakları olduğu ilnıı olunur. (17880) 

1 
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idrar yollan hııstalıklan mOtehassısı 1 
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GRİ P İN 
Vücudunuzda ağrı. sancı, sızı, 

kırgınlık, ürperme hisseder et
mez hemen bir kaşe 

G i Pi N 
alınız, rahatsızbğmız hemen 

geçer 

GRİ PİN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, 
soğuk algınlığına, romatizmaya 
karsı en tesirli ve biç zararsız 

ilaçtır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRIPIN yerine başka bir mar
ka verilirse şiddetle reddediniz. 

NA K LiY E İŞİ MÜNAKASASI 

SÜMER BANK 
Karabük Demir ve Çelik 

Faöritcaf arı Müdürlüğünaen : 

Ereğli (Karadeniz) Malmüdürlüğünce Satışa çıkarılarak Bankamıza 

ihalesi yapılan takriben 420 ton Manganez cevherinin halen bulundu

ğu. Karadeniz Ercğli'sinin akçe Kilise köyünden Filyos'a nakli ve Va

gona tahmili işi bir müteahhide ihale edilecektir. İhale 2 Haziran 1939 

Cuma günü saat 14 te Karabükte kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talip olanların, tekliflerini 2 Haziran 1939 günü saat 12 ye kadar 

Fabrikalarımız Müdürlüğüne 400 liralık muvakkat teminat akçesiyle 

birlikte teslim etmeleri ilan olunur. 

Banka bu i~ı-clilediği talibe ihale etmek hakkını muhafaza eder. 

1 

lhtiyarımın haricinde binıhamle ile ona uzan
dım: 

Geleceğini vaadetti. Ben de, mahiyetini tahlil 
edemediğim hislerin tesirinde olarak avuçlarının 

içini öptüm ve yürüdüm .. - Bunu bir dakika çıkarıp bana verir misiniz? 
dedim. 

Tereddüt etmeden arzumu yaptı. Sebebini bil
meden titriyordum. 

- İçini a~mama müsaade eder misiniz? Diye 
sordum. 

- Açınız, dedi. 
Lakin kapağı kaldırır kaldırmaz, o ana kadar 

bir nlisline rastlamadığım büyük bir heyecana ka
pıldım. Zira, kapağın içinde, Nüvidin küçük bir 
resmi vardı. Kısık bir sesle: 

- Kim bu? Pedim. 
Fütursuz: 
- Annem' Diye cevap verdi. 
Şuurum uyuşmuş gibiydi. Düşmem-:k için tutu

nac:ık yer arıyordum .. 
Umranın benim kızım olması ihtimali beynimi 

)<ızgın bir demir gibi dağlıyordu. Fakat nasıl olur
d u?. Nüvid, cocuğumuzun öldüğünü .söykmcmis miy· 
di? Yoksa bv çocuğun babası bir başkası olduğu 

için mi, bana öldü, demişti? .. 
Çıluıracaktım. Lakin, beni asıl sersem eden nok

ta, Umramn bana karşı büyük bir meyli bulundu
ğunu hissetmemdi. Ya korktuğum gibi o, benım 
kızımsa! .. 

O sırada ay, bir bulut arkasına girdiği için yü
zümde hasıl olan tebeddülatı farkedemiyordu. 

Pantantifi verdim. Elimdeki sigarayı yere attık
tan sonra, ellerini tutarak dedim ki: 

- Umran Hanım, bana inanırsınız ve itimat 
ed • . d ğ"l "? ersınız e ı mı .... 

- Şüphesiz efendim ... 
- O halde bir ricamı reddetmiyece,ğinize söz 

verin .. 
- Veririm.: 
Niçin bu garip arzuya kapılmıştım, bilmiyorum?. 

Birdenbire: 
- Yarın gece ayni saatte evime gelir misiniz? 

Dedim. ' 
Şaşırmıştı. Yine sebebini bilmeden lsrar ettim: 
- Şüpheye düşmeyin .. Maksadım, sizi daha ya .. 

>rından ve daha aydınlıkta ~eyretmektir ..• 

Odama ge~diğim zaman, bir müddet karanlıkta 

durdum. };:ibriti çakacak mecalim yok gibiydi. 
Güçliıkle masamın üstünde duran mumları yak:ı

rak, çökercesine bir iskemleye oturdum. Başım 

bin bir düşüncenin mengenesiyle sıkılıyor, gözle
rim daldığı noktada kalıyordu. 

Birdenbire hatınma Nüvidin mektubu geldi. tş
te, muammayı çözecek biricik anahtar buydu. 

Hemen ~öz:ü çektim. Senelerdenberi sakladığım 
kapalı zarfı buldum. O derece asabiydim ki, gözle
rim alaca\anıyor ve mumların titrek ışıklan, önii
mü gôrmeğe yetmiyecek sanıyordum. 

Zarfı yırttım. Içinden çıkan kağıt büyiJk değildi. 
Fakat, burnuma, karımın o çok sevdiğim yasemin 
kokusu çarptı. Kağıdı her şeyden evvel dudakları
ma siirdürr ve acı bir hazla kokladım. 

Sonra. heyecan içinde okumağa başladım: 
" Hallık; l\ 

Sana daima yazacağımı vaadettim: Sağ kaldığım 
müddetçe vaadimi yerine getirmeğe gayret edec~ 
ğim. Fakat, yüzlerce mektup yazsam, yir.e en so
nuncusu bu olacaktır. Çünkü senden gizlediğim ha
kikatleri o son ana kadar itirafa asla cesaret ede
miyeceğ:m. 

Haluk; ben sana bir yalan söyledim. Sann, çocu
ğumuz öldü, dedim .. Halbuki o yaşıyordu. 

Bunu niçin sakladığımı elbet soracaksın .. Anla· 
tayım: 

"Kansk,, ta sana tesadüf ettiğim zaman. saadet. 
korku, ıztır;ıp ve daha bir sürü hissin tesirinde kal
mıştım. Seni benden kaçacak, gururunu çığneme
mek için uzaklarda duracak sandım. Halbuki, sen. 
her şeye rağmen, aşkına mağlup oldun ve tekrar 
bana m.aliY. olmak için bütün manileri devirip ge
çeceğini ima ettin. Korkmuştum. Senden her çıl· 
gınlığı urnabilirdim. Hele arada, ikimizin birleş
miş bir parçEsı olan ve bizi birbirimze bağhyan br 
küçük varlık bulunduktan sonra, "Kocam.. olan 
yabancının viicudünü, her ne bahasına olursa olsun 
ortadan kaldıracağına hükmettim. • 

(Dcvnmı 1:ar) 
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Sait Molla Fırıl Fırıl Dönüyordu 
Fevkalade Bir Toplantı Yaptlmış, Kapiten Benetle 

Papaz Firo da Toplantıya Gelmişlerdi 
Vaziyet, hiç şüphe yok ki, Lon
drada.kileri de telaşlandırmıştı. 
Daha ciddi, daha kuvvetli tedbir
ler almağa mecbur bırakmıştı. Bu 
sebeple İstanbuldaki müttefikle -
rin vaziyetleri çok tuhaf bir şekil 
almıştı. Aralarında gizli ve çok 
çetin siyasi bir mücadele başla
nuştı. 

1 ngiliz muhipler cemiyetinin 
Cağaloğlundaki umumi mer

kezi yeisli bir telaş içinde çalka
nıyordu. Salonda, odalarda, ü
çer, beşer kişilik gruplar toplan -
ınıştı. Büyük salonda da Hoca 
Vasfi, Sadrettin, Sami, Leon, Tah
sin, Kemal gibi cemiyetin idareci 
ve elebaşıları baş başa vermişler
di. Sait Molla, cüppesini bir kan
burluk gibi sırtına toplamış, yen
lerini dirseklerine doğru kıvırmış
tı. Eteği belinde, işgüzar ve ceb
bar bir ev kadını gurur ve titizli
liğiyle oda oda dolaşıyordu. O 
günkü toplantı için şubelerden 
gelen murahhaslan ağırlıyor, hep
sine ayn ayn dil döküyor ve ilti
fat ediyordu. Katibi umumi Mu
ıaffer de, güler yüzle teşrifatçı -
hk yapıyor, gelen misafirleri ağır-
lıyordu. ' 

O günkü içtima, Sait Mollanın 
gördüğü bir lüzum üzerine ve fev
kal8de olarak yapılıyordu. Cemi
Yetin bütün şube reisleri davet o
lunmuş ve davetnamelerde bilhas
sa davete icab~tin mecburi bulun
duğu da, nazik ve fakat kat'i bir 
lisanla, kayıt ve i§aret edilmişti. 

Öğle vakti yaklaşmıştı. Bir ka

çı müstesna oliriak üzere butün 
şube murahhasları da salonda 

toplanmıştı. Yüzler tereddütlü, ba

kışlar istifhamlıydı. Belli ki, hep

si de ınerak ve endişe içinde kıv

ranıyorlardı. O esnada, Sait Mol

la, sağında papas Fro ve solunda 

kapiten Benet olduğu halde, ken

dine has olan sahte azamet ve gu

turiyle, salona girmiş ve reislik 

?nevkiine kurulmuştu. Papas (Firo) 

Mollanın sağında, kapiten Benet 

_ıe solunda bulunan koltuklara gö

?nülmüşlerdi. İkisinin de yüzleri 

gülüyor, gözleri hazır bulunan

lar üzerinde fırıl fırıl dönüyordu. 

kardeşlerimizin her yerde ve her 
hususta Osmanlı, Fransız, ttalyan 
ve bilhassa lngiliz polisi tarafın
dan azami derecede muavenet ve 
himaye göreceklerini ve bunun 
bütün alakadarlara tamim şeklin
de emir ve ihbar olunduğunu da 
bize tebşir ediyorlar. Minnet VP. 

teşekkürle karş ]ad i!'ımız ve doıa
tane bir himaye şeklinde telakki 
ettiğimiz bu teklifi, tabii .meseı·-

retle kabul ettik. Hüviyet vara -

kalarından ihtiyaç nlsbetinde ta

bettirdik. Lfıtfen bunlardan ihti

yacınız kadar alır ve üzerlerin"' 

şubelerinizde mukayyet bulunan 

azaların fotoğrafilerini ilsak ve i

simlerini tahrir buyurduktan son

ra tarafı daiyanemden imza edil

mek üzere acilen umumi merke

ze gönderirsiniz. Badelimza iade 

olunacak bu vesikaları kardeşlerı

mize tevzi ve bilhassıı temin ede

cekleri menafii kesire dolayısiyle 

daima Üzerlerinde bulundurmala

rını da tenbih edersiniz. Ricam bu. 

Bu vesile ile ve müsaadelerini
ze istinat ederek başka bir maru
zatta daha bulunmak isterim. U
mumi merkezimiz, bu aydan iti
baren şube reislerimize atiyen tez
yit edilmek üzere şimdilik ufak 
bir maaş ve aynca da cüz'i bir 
miktar masraf tahsis ve itasını ka
rarlaştırmıştır. Bu kararın, şube 

reislerimizi tezyidi gayret ve fa
aliyete tahrik tasavvuriyle değil, 
kendilerine ufak bir muavenet kas
diy le ita edildiğini de bilhassa te
barüz ettirmek isterim. Umumi 
merkezimiz ve hepimiz, bütün reis 
ve azalarının cemiyetin teali ve te
rakkisi ve bilsassa aza adedinin 
teksiri hususlarındaki mesailerin
den çok memnun ve müftehirdir. 

Dedikten ve biraz da kabinenin 

tebeddülünde cemiyet azalarına 

mev'ut olan bol maaşlı vazife ve 

memuriyetlerden bahsettikten 

sonra, kırılarak, kırıtarak yerine 

oturmuştu. Hoca Vasfi, Sami ve 

Sadrettin de mevzu ile mütenasip 
bazı beyanatta bulunduktan son

ra, Molla tekrar ayağa kalkmış, 

efendilerinin hoşlarına gidecek ba

zı komplimanlar yapmıştı ve: 

- Lütfen, demişti. Giderken 

muhasebe odasına uğrar ve bu a
ya ait maaş ve masraflarla şube 

kapılanna taliki icap eden levha 

bedellerini de alırsınız. 

Sözü ile içtimaa nihayet ver -
mişti. Biraz sonra, şube reisleri 
beyler dağıtılan dünyalıkları ciiz
daplarına yerleştirmişler, hüviyet 
varakası denilen ihanet vesiknlan 
ile doldurulan paketleri koltukla
rına sıkıştırmışlar ve sevinçle şu
belerinin yolunu tutmuşlardı. 

(Devamı var) 

ENGiNARDAN ŞiFA 
Enginar her şeyden önce lezzet- kaynatıp günde üç çay fincanı iç-

li bir yemektir. Kimisi ouıın sağ- mek yetişir. F.nginann "çini de 
yağlı ve etlisinden ho~lanır, kimi- ayrıca yemek olarak yemeğe, tn-
si dolmasından. Fakat bir lokan- bii, hiç bir mini yoktn.r. Yaprn(,'1-
tanıu camekaııuıda kehribar snrı- nın suyu acı olmasına, şüphesiz 
sı renginde zeytinyağı içindt! piş- acıdır. İçine şeker katmaak hatıra 
miş enginarı görünce, herkesin iş- gelirse de işe yarayan hulasası Şl'-
tahı açılır. Enginar yenildikten kerle birlesince ne olar.ağı hcniiz 
sonra, onun yalnız ınımzarasiyle bilinmediğinden şimdilik hu acıh-
gelen istah bir kat daha artar. En- ğa tahammül etmek dalı!l doğru 
ginar üzerine içilen ımyun da ne olur... Enginann suyu kiniıı bu-
kadar lezzetli geldiğini - kocası- lunmadığı yerlerde, hntta onunla 

Paza r, 21 . 5. 1939 

12,30 Program, 12,35 Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Lid
ner - Şarap ilAhı BakOs şerefine dans, 
2 - Carı Rydahl - Melodi, 3 - Le
har - Göttergatte operetinden potpuri, 
13 Memleket saat ayarı. ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın) devam, 
1 - Hanns Löhr - Büyük Vals, 2 -
Carlo Thomsen - Dua, 3 - Winkler -
Donna Chlqulta (İspanyol uvertürü) 
13,50 - 14,30 Türk müziği: 1 - Hicaz 
peşrevi, 2 - Şerif içllnin hicaz şarkı: 

(Derdimi ummana döktüm), 3 - Şekip 

Memduhun "hicaz şarkı: (Mahvolsun o 
talih), 4 - Udi Fahrinin hicaz şarkı: 
(Bahar olsa çlmenzar .. ), 5 - (Taksim), 
6 - Halk türküsü: (İnce çayır biçilir 
mi). 7 - Karcığar turkü: (Benliyi aldım 
kaçaktan), 8 - Saz semaisi, 15,30 Milli 
küme müsabakaları (19 Mayıs Stadından 
naklen). 

17.30 Program, 17.35 Müzik (Pazar ça
yı) Pl. 18.15 Çocuk saati, 18,45 Müzik 
(Şen oda müziği: İbrahim Özgür ve ateş 
böcekleri) 19.15 Türk milziği (Fasıl he
yeti). 20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Türk müzi
ği: 1 - Nihavent peşrevi Osman Beyin. 
2 - Osman Nihadın nihavent şarkı: (Yi
ne bu yıl ada sensiz) 3 - Şemsettin Zi
yanın şetaraban şarkı: (Oldu şep mah
murun), 4 - Halidunun suzint'ık şarkı: 

(Söyle ey canan) 5 - Şemsettin Ziyanın 

hicaz şarkı: (Anılsın yar ile), 6 - İsak 

Varanın bestenldr şarkı: (Gönül sana 
çoktan), 7 - Bimen Şenin bestenlgf\r 
şarkı: (Derdimi ummana .. ), 8 - Şükrü 
Osmanın buselik şarkı: (Gönül harare-
1i), 9 - Artakinin nihavent şarkı: (Kok
lasam saçlarmı) 10 - Neveser saz se
maisi, 21 Neşeli plaklar - R. 21.10 Mü
zik (RiyaseticOmhur Bandosu - Şef: 
İhsan Künçer), 1 - Sousa - Marş, 2 -
J. Strauss - Cenup gülleri valsi, 3 -
Cezar Franck - Re minör senfonisinin 
Lentosu, 4 - Korsakoff - Hint şarkısı, 
5 - Tschaikowsky - f talyan kaprisi, 
22 Anadolu Ajansı (SPor servisi), 22,10 
Müzik (Cazband) Pl. 22.45 - 23 Son a
jans haberleri ve yarınki program. 

Pazar tesi, 22. 5. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği (Pi.) 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 Muzik (O
peret seleksiyonları). 

18,Sb Prö.,-Dm, 18,35 MOzfk (Oda mfJ
zltl - Pl.) 19 Konusma (Doktorun saati) 
19,15 Türk müzlfl (Fasıl h~etf) 20 Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20 Türk müziği (K!Aslk prog
ram), İdare eden: Mesut Cemil. Ankara 
Rardyosu kilme heyeti. 21 Konuşma. 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
ve Ziraat borsası (fiyat), 21 25 Neşeli 
plaklar - R. 21,30 Folklor (Hnlll Bedi 
Yönetken tarafından) 21,45 Miizik (KU
cük Orkestra - Şef: Necip Aı1kın) 1 -
Grunow - Berlin ve Viyana Valsi 2 -
Ziehrer - Asık - Romans, 3 - Zleh
rer - Karnaval çocukları, 4 - Hlp
mann - Fantezi, 5 - Kozınak - Viya
na operetinden potpuri, 22,45 Müzik (Sen 
fonik - Pi.) 23 Son a3ans hıtberleri ve 
yarınki program. 23,15 - 24 Müzik (Caz
lv .. d - Pl.) 

Sah, 23. 5. 1939 
na içirmek üzere bir testi suyu birlikte, sıtmaya bile Ha,. 61nrak 

S 't M 11 h k"tk" "b" 1 1 k d ~ 12,30 Program, 12,35 Türk müziği (Pi.) 
aı o a, er va ı ı gı :, yıllarca sak amış o an a ının hi- kullanılır... 13 Memleket sııat averı. ııians ve meteo-
etli gerdanını kırarak, yu- kayesini duymamış olsanız bile - Güneş banyosu vUcudüınüzdeki rnloji haherlerl. 1~.15 Müzik (Hafif mü-

rnuk gözlerini kırpıştırarak söze elbette bizzat tecrübe etmişsiniz- fazla yatlara ka11ı daima iyi te- 'Zik - Pi.) 13,45 _ 14 Konuşma (Kadın 
başlamış, celseyi açmıştı. Evvela, dir. sir ettiği için Kolesterol fadahğı- saaU: Ev hayatına dair). 
Papas Firo ile kapiten Beneti ha- Bunların hepsine sebep engina- na da pek faydalı '>lor. Önüıniız 18.30 Pro~ıım. 18.35 Müzik (Koro e-
ııruna tanıtmış, teşrifleriyle içti- nn karaciğere tesir etmesidir. Siz yaz olduğundan, ~imdiden enginar serleri - Pi.) 19 Konuşma (Hamburg, ba 
?nalarını şereflendirdiklerinden enginarı sadece lezzetli bir yemek suyu içerek güneş banyosu yap- lıkçılık serızisi hakkında), 19. 15 Türk mU-

Memleket saat ayan, ajans ve meteoro- 13 Memleket saat ayan, ajans ve mete
loJi haberler!. 13,15 - 14 Mı.lzlk (Riya- oroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik (Sen
setfcümhur Bandosu - Şef: İhsan Kun- tonik müzik - Pi.) 
çer), 1 - Massenet - Marş, 2 - Zieh- 18,30 Program, 18,35 Müzik (Operet
rer - Viyana kızları valsi, 3 - G. Pa- !er - Pi.) 19 Konuşma (Haftanın spor 
res - Comllle'nin sırları, 4 - Ma~senet servisi) 19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
- Navar fantez.!, 5 - W. Nehl - Japon 20 Memleket saat ayarı, ajans ve mcteo
serenadı. roloji haberleri. 20,15 Türk mbziği: 1 -

18,30 Program. 18.35 Müzik (Solist- Osman Beyin hüzza.m peşrevi, 2 - Mu
ler - Pl.) 19 Konusma 19.15 Türk mü- sunu Osman Beyin hüzzam Ş. (Neşeyabı 
ziği (Fasıl heyeti), 20 Memlı!kPt saat a- lutfun) 3 - Etem Efendinin hüzzam Şar
yarı, aians ve meteoroloii haberleri. 20,15 kı: (Eşkl çeşmin) 4 - fsak Varanın hüz
Türk müzli!i• 1 - Cemli Bevln muhny- zam şarkı: (Bılmem bende nasıl) 5 -
yer peşrevi, 2 - Taııburl Ali Efendinin Ahmet Rasim Beyin segah şarkı: (Benim 
muhayyer şarkı: (Feryada ne hncet). 3 _ sen nemsin) 6 - Ayaş türkOsü: (Ayva 
Hacı Arif Beyin muhayyer S: (İltimas e•- çiçek açmış) 7 - Sadettin Kaynağın mu
meye yare varınız) 4 - Şevki Beyin hü- hayyer şarkı: (Seni ey dıl) 8 - S dettln 
sevnl Ş. (Hicran oku sinem deler) 5 - Kaynağın muhayyer şarkı: (Adına and 
Halk türküsü: <F..smer bueiln ağlamış) içerim) 9 - Leminln uşak şarkı: (Ru-
6 - Halk türktlsil· (Yıldız) 7 - bunda buldum) 10 - Lemlnin usak şar
Kemençe taksimi. Mahmut CeUIPt- kı: (Neler çekdim neler), 21 Konuşma, 
tin Paşanın karcığar şarkı: (Vah 21,15 Esham, tahvilllt, kambiyo - nukut 
meyusu vi.,allndir) 9 - Rahmi Beyin b,.- ve Ziraat borsası (fiyat) 21.25 Neşeli 

yaU arııban şarkı: (Bana ne oldu) 10 - plaklar - R. 21,30 Müzik (RiyaseUcüm
Suphi Ziva Bf'vin muhayyer şarkı· (Tit- ı hur Fil. Ork. Şef: Praetorius) 1 - Er
rer yürdim) 11 - Dedenin Gülizar şar- manno Wolf - Ferrari: DlverUmento Re 
kı: (Bivefa bir cesmi bldat). 21 Haftalık majör, op. 20. a) Vari87Jnni su un tema 
posta kutusu, 21.15 E"ham, tahvilAt. kam- capriccioso, b) Canzone Pastorale, c) Si
blyo-nukut ve ziraat bon;ası (fiyat) 21.25 ciliana, ç) Final, Rondo. 2 - Adnan Say
Neşeli plaklar - Pl. 21,30 Müzik (Viyo- gın: Dlvertimento, 3 - Claude Debusııy: 
lonselist Edin Sezen'in konc:erl) 21.50 Mü La mer. a) De l'aube a midi sur la mer, 
zik (Melodiler - Pl.) 22 Müzik (Küçük b) Jeu de vagRUes, c) Dlalogue du vent 
orkestra-Şef: Necip Aşkın). 1 - St":hnel- et de la mer. 22.30 Müzik (Melodiler) 
der - Meşhur Refrenlerden Potpuri, 2 - 23 Son ajans haberleri ve yarınki prog
Llncke - Olur. olur. olur. (Şen parça), ram. 23,15 - 24 Miızlk (Cazband) Pl. 
3 - Munkel - Venedlk hatırası sere
nadı) 4 - Ryming - Entermeı:zo, 5 -
Lehar - Çocuk prens operetinden pot
puri. 23 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 23,15 - 24 Müzik (Cazband -
Pl.) 

Perıembe, 25. 5. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği -
Pl. 13 Memleket saat ayarı ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Murlk 
(Karışık program - Pi.) 

18,30 Program. 18,35 Müzik (Halk şar
kıları - Pl.) 19 Konuşma (Ziraat saati) 
19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20 Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20,15 Türk müziği: 1 - Uşak 
peşrevi, 2 - Suphl Ziyanın uşak şarkı: 

(Dökülmüş zambak gibi) 3 - Sallıhattln 
Pınarın beyaU Ş. (Delisin deli gönhlm) 
4 - Tanburi Cemil beyin muhay.: (Pür 
lerze olur) 5 - Rahmi Beyin muhay. 
şarkı: (Serapa hüsnü ansın), 6 - Halk 
şarkısı: (Urfalıyım ezelden) 7 - Osman 
Nihadın Kürdili hlcazkir .şarkı: (G&ilm
den .ıhnfyor) 8 - KAzım Uııun Kürdili 
hlczkAr şarkı· (Kani değil) 9 - Raif .Be
yin kürdili hfcazkAr şarkı: (Rengi ,nıh
sarına) 10 - Muhayyer türkil: (Bu gün 
yın on dördll), 21 Konuşma. 21,15 Esham, 
tahvllAt, kambiyo - nukut ve Ziraat bor
sası (fiyat) 21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Müzik (Kliçük Orkestra - Şef: Ne
cip Aşkın). 1 - Sorge - Köy evinde 
ışıklar Vals, 2 - Carı Frlck - Ren kı

yılannda ben evimdeyim - Melodi, 3 -
Trapp - Fuji - Sanın etrafında müzik 
sesleri - Fantt>zl. 4 - Leopold - Yeni 
dünyanın eski şarkılan. 5 - Arnold Me
ister - Bohemya rapsodisi, 6 - J. Stra
uss - Hayat size neşe versin. 22,30 Mü
zik (Opera aryaları) Pi. 23 Son ajans ha
berleri ve yannkl program. 23,15 - 24 
Müzik (Ca:ı:band - Pi.) 

Cuma , 26. 5. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği (Pi.) 

Cumartesi, 27. 5. 1939 

13,30 Program. 13,35 Müzik (Neşeli mQ
zlk) Pl. 14 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 14,10 Türk mn
ziği: 1 - Hicaz peşre"i Salim Bey, 2 -

Udi Cemil hicaz şarkı: (Ne küstün bl se-
bep böyle) 3 - R. Fersan hicaz şarkı: 

(Ey benim konca glllüm) 4 - Yesari A

sım hicaz şarkı: (Bilmem neye bir puse
ni) 5 - Kemençe taksim, 6 - S. Kaynak 
şehnaz şarkı: (Dalda bir ishak öter) 7 -

Saz semaisi. 8 - Şehnaz longa, 14,40 -

15.30 Müzik (Karışık program - Pl) 

17,30 Program, 17,35 Müzik (Dans sa
ati - Pl.) 18,15 Tiırk müziği (Fasıl he
yeti), 19 Konuşma (Dış politika hAdlse
lerl) 19,15 Turk muziğf: 1 - Şehnaz pu
sellk peşrevi, 2 - Dedenin şehnaz puse
lik bestesi: (Bir devlet için) 3 - Cavide 
Hayrinin şeb. puselik bestesi. (Ateş gıbl 

b~) 4 - Lemlnln şeh. pusellk şarkı: (Na
rı firkat) 5 - secrat öitoprak ıeh. puııe
llk şarkı: (Cuşedlp göz yaşı) 6 - Keman 
taksimi 7 - Şehnaz pUselik şarkı: (Yan
dım deminden) 8 - Denizoğlunun &eh· 

naz puselik şarkı: (Yolun bulmam) 9 -
Dedenin şehnaz puselik şarkı: (Bir dil
berdir) 10 - Sedat Öztoprağın şehnat 
puselik saz semaisi. 20 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
Temsil {Mahmut dağlara düştü. Yazan: 
Kemal Tdzem) 21,15 Esham, tahvllAt, 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plAklar - R. 21,30 Müzik 
(KuçUk Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 

1 - Naundrof - Arzu - Vals, 2 - Lin
cke - Yeşil vadilerde bir rande\'U, 3 -
Mieheli - Memleket hasreti - Serenad, 
4 - Leuschner - Mazurka - Fantezi, 
5 - Kllnneke - Dans s\lltinden "Blues", 
22 Haftalık posta kutusu (Ecnebi diller
le), 22,30 Milzlk (Kabare milzlği - Pi.) 
23 Son ajans haberleri ve yarınki prog
ram. 23,15 - 24 Müzik (Cazband) Pi. 

Bir Adam, Karısını ve 
Kaynatasını Oldürdü 

d d. · d •ı":r.ı"n ka ma"'a hazırl ziğl (Faı.:ıl he.vetl) 20 Memleket saat. a-olayı, umum namına k_.,dilerine ıye yesenız e, 0 gene •• · - 5 anmanın tam sırası de- Nig"de, (TAN) - Dikilitac: köyün-.... · ~ · · · · ı · b · · d kf jans ve meteoroloji haberleri. 20,15 TOrk '$ teŞekku··r etmı"ştı·. Sonra da İngı'lı"·• racıgerınızı ·~ ehr, enzmız e sa- me ır. ··zııor. de pek fec· b" c· t · l ·ı 
ve feryadı duyup kaçmak istiyen Se
limeyi de kapı arkasında kıstıruuı, 
kendisine gelmeğe hazır olduğu 

hakkındaki sözlerine ve yalvarmala
rına aldırmadan kızcağızı tam 18 ye
rinden vurup öldürmüştür. 

" B" d mu ,.ı (Saı: eserleri ve taksimler) 20,35 ı ır maye ış enı mış, 
rılık varsa, oııu geçirir, idran ço- •.r e, heden hareket1eri, jinı-

rnuhipleri cemiyetininin teşekkü- g"altır .. Terkibinde bulunan ve en- nashk yag"lan ve onla ... n ar"sın- Türk müziği: 1 - Blmen Şenin besten!- bir baba ve kızı öldürülmiışhir. Taf-
lü b b" d ··nk·· · '" " gar Sıırkı: <Her zaman serde havam 2 - si.l"t şudur· 

se e ın en, 0 gu u vazıye - crinar yemeaioe lezzet veren inli- daki Kolesterolü erı"tıneğe f .. yda- a · t• d .., • .. Salahattın Pınarın H. şarkı: (Aşkınla sil-
ın en ve atiyen millet ve mem- lin maddesinin taşlı, fakat kana l~dır, derler. Fakat terJcnıek şar- rünsern) 3 - SalAhattln Pınarın H. Sar- Sulucaova köyünde 23 yaşlarında 

lekete edeceği hizmetlerden uzun kanşabilecek bir şeker 'Jlmamasın- tıyle. Terlemeksizin yalnn: hare- kı: <Seviyordum onu ruhumda) 4 _ Fa- Sadullah, henüz bir ay evvel Dikili-
Uzadıya bahsetmiş ve nihayet: dan dolayı şekerli hastahlra da uy- ketten, ancak şeker erir. Yağ vü- iz Kapancının H. Şarkı: (BUklUm bUk- taş koyünden 17 yaşında Selime ile 

- Muhterem efendilerim. Son gun bir &•da olur. cuttn h:ıraret yapma~a yaradığın- lüm sırma .. ) 5 - SadetUn Kaynalın. tür evlenmiştir. Fa.kat aralarında he-
dan o •t k • · kü: (Sarı kurdele) 6 - Halk türküsü: k b l laınanlarda malu· m garazktirlar Enginarın yakın uınanlard.ı • nu erı me ıçın terlemek la· men avga aş amış, Selime müte-"" d y 1 (Karanfil oylum oylum) 21 Konuşma. 

tarafından, cemiyetimizin vaziyet meydana çıkan bir hassası da Ko- zım ır. anız yürümekle şifman· 21,15 F..sham ve tahvUAt, kambiyo _ nu- addit dayaklar yemiştir. Adet v~-
lesterol birikintilerine karşı deva lık ve Kolesterol fazlalığı geçmez. kut ve Ziraat borsası (fivat) 21,25 Neşe- hile düğünün on beşinci gtinü ken-

\'e atisi hakkında tasni edilen ba- olmasıdır. Enaı"nar vu··c1ıdu·n o··te- Hızlı yürümek - saatte yedı" kı" - ır l•k1 d' k'" .. b • P " ar - R. 21.30 Müzik (Radyo Or- ı oyune ve abasına gittikleri za-
zı adi şayiaları tekzibe kalkı§ma- sinde berisinde toplanan Koleste- lometre - ve terlemek ister. Bu kestrruıı - Şef: Praetorlus), 1 - Gluck man Selime bunları anlatmış. koca-
Yı, çok lüzumsuz bir külfet addet- rol birikintilerini harekete ıctırir. da her babayiğidin harcı olmadı- - Mottl - Balet - Süiti, a) Entrodük- siyle gitmek istememiş, fakat baba-
tiğiın için, bundan hiç bahsetmi- Bir müddet kanda bu maddenin ğından, yatak odasında jimnastik siyon, Alr gal, lento. b) Lento (Reigen siyle üvey annesinin ısrariyle fik-

nisbeti artar, fakat sonradan 0 da hareketleriyle durduğu yerde ter- seliger Geister), c) Musette, Andante, c;) 
~ecektını· F k t uht 1 k d h k Air nal sı· 1111 2 Mlchael Hayd rinden vaz geçmiştir. · a a • m erem mu - düzelir ve neticede en&inar insa- eme a a olay ve bu iş için " • c enne. - n 
hı. l d h f d 1 1 - Senfoni Do maı·ar, op. 1, Nr. 3 a) Al- Nihayet Sel" b b k"" ·· P erimiz (Firo) hazretleriyle nı Kolesterolün fazla1ı:ı1.. hastalı- a a ay a ı o ur. ıme, a asının oyune »• legro spfritodo, b) Rondo, un poco ada- · 
menet) cenaplarının gösterdikleri ğından korur. Onun için hekim- Sıcak kaplıcalar da bu işi gö- ızlo, c) Final. Fugatn. Vibace Assai. 3 - ve evıne kaçmağa mecbur kalmıştır. 
arzuya ittiba ederek, cemiyetimi- ler enginardan çıkanlan hulasa~• rürler. Onun için _ her iki mi- Kurt Atterberg _ "Yaz gecesi danslan". Kocası Sadullah gelip karısını iste-
... ilaç olarak içirirler; i'" acele olu·.r- nasiyle vaktiniz varsa _ Yıılo,·•- op. 24 a) Akgıım, b) Hıılk bahceslnde E. miş, kayın babası Süleyman, bu ta-
c.ın, hiç şüphesiz ki, hususi mak- '# 

sa, onu kara kan damarının içine ya, Borsaya &idersiniz... N. Von Reınlcek: 'Donna Diana'' opera- lehinde haklı olduğunu, fakat kızına 
satıarla işaa edilen hilafı hakikat yahut adale araı.ına şuınga t>!dcr- Kolesterolün azlığına ı:elince, o ı.:ından uvertür. 22.30 Müzik (Opera ar- iyi muamele etmesi Iazun geldiğim 
rivayetlere rağmen, terakki ve te- ler. Bu ilaç o birikintileri yerle- vakit tabii enginar yemek lazım- yalar1 - Pl.) 23 Son jans haberleri ve söylemiş ve onu bir hllfta yanında 
kaınül l d d d 1 1 ·1 · d Ü •· dilkt b d O • yarınki program. 23.15 - 24 Müzik (Caz yo un a ev a ım ara ı er- rın en s pur en aşka on- ır. nun yerıne çokça beyin, te- alakoyacağını da ilave etmiştir. Sa-
l band - Pl.) 

Üvey kaynana, kaçıp camnı kur
tarabilmiştir. Katil de kaçmıştır, a

ranmaktadır. 

Yeni Tajinler 
Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)

Mahalli idareler umum müdürlüğü 

muhakemat müdür muavinliğine Ek
rem Vardarlı, Yozgat Nafıa müdür
lüğüne Muğla müdurü Mehmet Nu
ri, Muğla nafıa müdürlüğüne Erru
rum müdürü Asım Gı.inç, Afyon pos
ta müdürlüğüne Antalya mı.idürü 

Hadi, Isparta posta müdürlüğüne Af
yon müdürü Muhittm Tan naklen ta
yin edilmişlerdir. 

ediğini, aziz muhiplerlm namı • ların tekrar toplanmalarına da mi- reyağı, karaciğer ve - yiyebilir- dullah, buna muvafakat eder gibi 
n · · 1 · k u x.: ç b 24 5 1939 Boyah Köyünde iki Yanma a, sızlere temin etmekle bahtiyar nı 0 ur. senı:ı. - oyun Y re~;. Yağlı ye· arıam a, • • görünmüş, köyün dışındaki taşlık-
butunuyorum. Bu vesile ile de, ln- tlacın yahut onu verecek beki- meklerin her türlüsü kandil Ko- larda gizlenerek geceyi beklemiştir. Konya (TAN) - Cihanbeylınin 
giliz dostlarımızın, gördükleri ba- min bulunmadığı yerlerde, engi- Jesterolü arttırır. Onun için, be- 12,30 Program, 12.35 Türk milzlğl 1 - Geceleyin, usulca eve girmiş, mı- Boyalı köyünde Hasibe ve iki yaşın-
zı lüzum ve sebepler ÜzP.rine, bı- nann kendisini de ilaç diye kul- yin yumurta sansına hulnnıp yağ- Kürdili hicazkAr peşrevi, 2 - Suphl Zi- şıl mışıl uyuyan altmışlık kayın ba- daki kızı Esma uyurlarken, U\mba-

lanabilirsiniz. Ancak eneinarın ye· lı tavada kızartılırsa, iyi bir ye· ya Beyin kürdili hlcazktlr şarkı: (Bah-
~e Yaptıkları bir tekliften bahset- kt k"b f 1 B çenlzde bir ""ıı olsam) 3 - SalAhattin basını, 6 yerinden vurarak öldür- ları devrilerek, yangın rıkannış, i-. me e en ı ar tara ı olan içini nıek o ur. undan ho,ıananıazsa- c-u "" 
lllek istiyorum. Dostlarımız, cemi- de;il, dışarıdaki yapraklarım. Uaç nız, beyin haılamasının üzerine Pınarın hicazkAr şarkı: (Nereden sev- müştür. kisi de tehlikeli surette yanmışlor-
Yet a·z ·· t · 1 • d b" dlm) 4 - Rahmi Beyin suzlnAk "'arkı: H d bed b ~ b" d d K a ve mun esıp erın e ırer olacak maddesi tırtılh ve iğneli zeytin)'ağı, kenanna da yumurta " er ar e ıça5ın, ır yan an ır. omşular, yangının büyüır..eslni 
hü · (Bir sihri tarap) 5 - Faiz Kapancının 

vıyet varakası bulunmasını iıı· yapra lanndadır. Bundan otu~ sansı koydurup yemc~e elbette girip öteden çıkmış olduğu ceset ü- önlem;•ler, yaralılar Memleket has-
ı. li nihavent prkı: (Gel güzelim) 6 - Halk ·--,r 
ıyorlar. Bu vesika_.yı hilınil olan ....!.._J[l&Jın.:kaıtlaıo.nLlıı.ir..Jit:r.a......alLliAiliıuL"--......:ı~ı... ........ ~ .... ~..:;~1.,__:_ ______ ~ı.::::::.:..:::.~=::::=..~:::...:=:::.::~....:.~~~~:.....--........ ~ ........ ~_....._~~~~~~--ı.~~--"'--..;.,,,,,.:....._~~~~----------~ 



10 TAN 

Bir Seyahatin otları: 

acaristandaki Turizm 
T eşkilitı Nası Çalışıyor 

c rlar, Seyyahların Bıraktıkları Para İle 

B .. yül< Gelir Temin Ediyorlar ve Seyyah 

ma En 1 eri Bir Sanat Halinde. 
... 
gı 

Budapcştedeki patinaj sahalarından birisinin görünüşü 

Muhakkak ki turizm işi en 
ilerde en iyi teşkilatlan

dırılmış memleketlerden biri de 
Macaristan. Hususiyle Buda
peşte umumi gelirinin mühim 
kısmını seyyahların bıraktlğ1 
para ile temin ediyor. An'anevı 
Macar misafiseverliğinin ko -
laylaştırdığı seyyah ağırlama 
meselesi burada ince bir sanat 
halinde. O kadar ki hergün Peş
tcye bir çok seyyah kafilesi gel
mekte, ayni ikram ve alaku 
hepsine meharetle rehberlik et
mektedir. 

Sabah karanlığında trenimiz Peş
teye vardığı zaman, bu iş bilir zih
niyetin derhal bizi de bulduğunu 

gördük. Hemen manyezyümler yakıl
dı. Resimler nlındı. Dostane nutuk
larla hoş geldirliz, Cl~rUtHi. Mihman
darlarımız, otomobillerimiz hazırdı. 

Hatta taksilerin üstünde küçük Türk 
bayr kları.. Komıklıyacağlmız Buda 
yakasındaki talebe pansiyonunun ö
nünde albayrağımız dalgalanıyordu. 
Nezaketle yerlerimiz gösterildi. Kar
yolalarımıza birer paket içinde al
manca, fransızca, türkçe şehir hak
kında lüzumlu malUmat dolu küçük 
broşürler bırakılmıştı. Kahvaltıları

mız hazırlanmıştı. Macar kardeşle
rimiz, sofraya Ay - Yıldız şeklinde 

francalalar koymayı da unutmamış
lar, hepimizi bu mükemmeliyctler
den dolayı fıdeta teshir etmişlerdi. 

Hemon o gun, muntazam bir pro
gram dahilinde Parltımento binasını, 
Turan Cemiyetini, Adliye dairesini 
ziyaret ettik. 

Turan Cemiyeti, otuz sene evvel 
kurulmuş, burada milli bayramları
mızda merasim yapılıyor. Son defo 
Atatürkün ölümü münasebetiyle bir 
toplantı yapılmış. Büyük salonun 
ortasındaki masada Finlandiya, Es
tonya, Macaristan, Türkiye, Japon
ya, Bulgaristan gibi bütün Turan 
milletlerinin bayraklan dizili. Du
varlarda Atatürkün, Japon İmpara
torunun büyük kıtada portreleri, ha
ritalar. Dr. Gabor Gergelyffy'nin 
izahatını alakayla dinliyoruz: 

ne karşı büyük bir sevgi duyuyor
lar. Fakat eskiden, Osmanlı İmpa

ratorluğu arazisinde hırs politikası 

güden devletler, bu masum ve temiz 
milleti zehirli bir din propagandası 
ile Türklerden soğutmağa uğraşmış
lardır. Macar milletine, Türklerle o
lan ırk yakınlığını unutturmak için 
sarfedilen büyük gayretlerin delille
rini Peşte kiliselerinin ve müzeleri
nin tablo ve heykellerinde gördük. 
Gellert banyosunda sun'i güneş al
tında, samimi konuşmalanmız esna
sında, buna işaret eden genç .Macar 
talebesi Sröke Istvan: 

"- Artık diyor, din ihtilafının 
kökünden kalkmış olduğuna ne ka
dar memnun olsak azdır. Eğer tarih
te koyu taassupla gözler kararına

saydı, Türklerin Peşte'de bıraktıkla
rı o sayısız güzel minareler, hisarlar 
ve eserler, bugün de şehri bir kat 
daha süsliyecekti.,, 

Pcştc'de konuk kaldığımız dört 
gun içinde, şimdi Naip Horti'nin o
turduğu eski Kral sarayını, taç giy
me. kilisesini, Üniversiteyi gezdık. 
Bir gece Beynelmilel Kltipte danslı 
çaya cağrıldık. Otobüsle §ehirde bir 
gezinti. Macaristanın bugünkü poli
tikasına işaret eden isimler: Musso
lini Meydanı, Hitler Meydanı. Bir 
çok yerlerde Macaristandan ayrılan 
arazinin haritaları. 1914 - 18 mü
cadelesine ait heykel ve abid~ler. 

Bütün dükkan vitrinlerinde Amiral 
Horti'nin resimleri. 

M argörit adlı asma köprüden ge
çerken, durup Tunayı seyre

diyoruz. Derin ve bulanık suyu ta
rihin akışı kadar heyecanlı. Co~kun 
ırmak, göğsünün bütün dolgunlugu 
ile nefes alıyor! Eski sevgili, kudret
li ve yağız delikanlı nerede? Kulak
larımda bir an, eski kahramanların 
uğultusunu duyuyorum: Şimşir gibi 
ruyu 7emine taraf taraf... Saldın de
mir kuşaklı cihan pehlivanları! 

Etnoğrafya, Şark ve Ziraat müze
lerini zıyaret ediyoruz. Bilhassa bu 
sonuncusu, son derece görülm.eğe de
ğl'r. İklim ve psikoloji itibariyle bi
zimle benzerliği olan :\facaristanın, 
zıraat işleri, hayvan yetiştirme ve 
çayırcıhk, Türkiye için birinci dere
cede bir örnek teşkil ediyor. Miize
nin en enteresan kısmı, muhtelü 
cins Macar atlarının tabloları, hey
kelleri ve iskeletleri bulunan geniş 
salondu. Burada Macalann at sevgi

Polonyada 
Vaziyet 

Königsberg, 18 (A. A.) - Pat a
jansı bildiriyor: 

Şarki Prusyadaki Polonyalılar 

nüfus tahriri günü maruz kaldıkları 
muamelelerden dolayı pek müşkül 

bir vaziyette kalmışlardır. 
Polonya aleyhtarı "Bund Deuts

cher üsten" teşekkülü, en ufak kasa
balara kadar risaleler dağıtarak Po-, 
lonyalı olduğunu bildirenlerin vata -
na hiyanet etmiş addedilerek ölüm 
cezasına maruz kalabileceklerini bil
dirmiştir. 

Alman Silezyasında Polonyalıl:ı.r 

hudut har;<'; ne ~ıkarı!makta VE'~. a 
memleket haricine sürülmektedir. 

1 Bolko kasabasında Alman makn
! matı be~ çocuk babası olan Pandzayı 
; hudut haricine çıkarmışlardır. 

Grudziede Franciszek isminde bir 
Polonyalı yedi çocuğu ile birlikte 

. nefyedilmiştir. Ayni kasabada Barcı 
1 isminde biri de hudut haricine çıka -
rılmıştır. 

Ezyszek de Stefanides isminde 
biri dört çocuğu ile birlikte memle
het haricine sürülmüştür. 

Grabinada Augustin isminde biri 
dört çocuğu ile birlikte memleketin
den çıkanlm1ştır. 

Blotnicada kalabalık bir aile rei
si olan Klinek, hududa sevkedilmiş
tir. 

Gasiroviçde Gomola isminde biri 
memleketten çıkarılmıştır. 

Rensta'da Polonyah rahip Wojci
chowski'nin memleket harıcine çı

karılması büyük bir infıallc kar§ı
lanmıştır. 

Memleket haricine çıkarılmaları 
takarrür edenlerin bir ka~ s:.ıat zar
fında evlerini terketmclcri ln:?mı 
gelmektedir. Sıh'ülenlerin ailelı>ri, 

asırlardanbcri Siiı?zyadn. yerle~miş 
bulunmaktadırlar. 

Varşova, 18 (A . .\.~ - Hava mi.ida
faa birliği, halkın ga ~ maskeleri le 
teçhizine uğraşmııkt:ırlır. Maskeler:n 
beheri, 17 zlotiy.:? :;ntılacaktır. Di.ın

yanın en ucuz gaz mu.keleri bunlar
dır. 

Londra, 18 (AA. l - Almanya hü
kumeti, 25 marttan sonra Pragdaki 
İngiliz sefaretinir. haricicz mcnlle
ket statüsünden istıladt' edcnıiyeı:e
ğini, İngiltere hükiımctınc bildirnıi;r 
tir. Pragda siyasi miin:esillikler hu
lunduran muhtelif memleketlere de 
buna mümasil tebl:gat yapıldığı zan
nedilmektedir. 

İngiltere hükun•0ti. bu vazivette 
bulunan memleke\etin hükıimetlcri· 
le bu hususta istiş trelPr y:tpmak~a
dır. 

18 Yaşında Bir Kızı 

Tabanca ile Vurdular 
:na§taraf ı 1 incide J 

yal çikolata fabı·ıka.~ınu gidip gelir
ken peşini bıra'-:maıYlıştır. Hatta dün 
bu yüzden kızın ailcs!. Stefan!-li a
leyhine bir de uavn açmağa ı<arnr 
vermişlerdir. 

Nihayet dün akşam saat 1R 30 da 
bermutat kızı tı:ıldo etmiş ve bir ara
lık tabancasını çt~arnrak kızın arkı:ı

sından iki el at;r-~; etmiş ve arkadırn 
giren kurşunlar Evanghelianın kabur 
galarında kalm!Ş v~ kız kaniat i~e

risinde yere seriln•i§tır. Stefantdi. 
hadiseyi mütea!(ılı k ıı;mamış ve ol
duğu yerde beklıyerek gelen fOlisle
re teslim olmı lur. 

Evangheliannı yaraia:1 ağır•1ır ,,e 
Sen Jorj hastan<.s~ne k:ıldırılmışt:r. 

- "Turan Cemiyeti insani bir 
gaye ile kurulmuştur: .Macar ve 
Türk milletlerinin tarihi bağlıhkla
rını kuvvetlendirmek. Başkanımız 

l:lers Esso. İçlerinde pek çok profe
sörler, vekiller, ti\nınmış şahsiyetler 
bulunan cemiyetimizin bütün üyele
ri bin kadardır. Haftada bir gün iki 
saat türkçe dersi veriliyor. Otuz se
ncdenberi devam eden bu türkçe 
tedrisat sayesinde, iki üç bin Macar 
türkçe konuşabiliyor.,, 

si elle tutulur bir halde görülmek- =============== 

Masalarda Türkiyeden gönderil
miş, seçilmiş kntaloklar, sayf alannı 
biz.im de takdir ve hayretle çevirdi
ğimiz mecmunlar, kitaplar goze çar
pıyor. Turnn Cemiyeti, Türk ve Ma
car hükumetlerinin maddi ve mane
vi yard mı ile yaşamaktadır. 

n so ra Pec;t nin meşhur 
banyolarından birındeyiz. Ma

carlar bu sıhhi banyolar tekamülü
nü, Turklerin hukırniyeti zamanın
dan kalma bir hatıra olarak kabul 
ediyorlar. Bugün de Peştede, Tiirk 
hamamları seyyahlar tarafından rağ
bet goren ve eskidenberi muhafaza 
edılen yapılardır. 

Macarlar, Cumhuriyet Türkiycsi-

tcdir. 
Akşam, Peşte Elçiliğimizin çayın

dayız. Elçiliğimiz guzel ve mimari 
orneği, havuzlar ve ince bir zevkle 
döşeli enteriyörler. Vakur ve saygı 
değer Sefirimiz Bay Behiç, kordip
lomatigin kıdemlisi.. Unutmıyacagı
mız intibalarla Elçilikten ayrılıyo

ruz. 
Burada tanıştığımız milli güresçi

lerimizden Abbas ve ziraat tahsil e
den Vecdet ile birlikte patinaj klü
büne gidiyoruz. Neşeli, sporcu bir 
genç olan Abbas, beden terbiyesi 
tahsil edıyonnuş. Macarların spor
daki mevkilerini çok takdir ediyor. 
Yegane emeli burada öğrendiklerini 
Türkiyede tatbik edebilmek. Gerek 
Abbasın, gerek Vecdetin istekleri 
var: Avrupı:ının her tarafında oku
yan talebelerimize Ulus gazetesi 
gondeıildiği halde, Macaristanda o
kuyanlar unutulmuş. Türk gazetesi 
okuyamamak, onları çok müteessir 

ediyor ... 
Patinaj klübü direktörü Kappel

meyer J<'rigges, büyük bir memnuni
yetle bizi gezdiriyor. Buz sahası 

sun'i vasıtalarla dondurulmuş bir 
gölün sathı. 

İşinden dönen veya mektepten ç:ı
kan sporcular, akşam ve geceleyin 
ışıklar içinde büyük bir zevkle kayı
yorlar. Yüzlerce insan temiz havada 
bu eğlenceli sporla vakit geçirmek
te, neşe ve kuvvet kazanmaktadır. 

Patinaj mevsimi ikinciteşrinden, şu
batın sonuna kadar devam etmekte
dir. Klübün on iki bin azası var. Ma
car patinaj şampiyonlarından bir 
kız ve erkek, bize dikkate değer ak
robatik hareketler ve ahenktar dans
larla maharetlerini gösterdiler. Na
zik direktöre teşekkür ederek, pati
naj klübiindcn ayrılırken, gönülleri
miz böyle sahaların Türkiyemizde 
de çoğalmasını özlüyordu. 

Salahattin Birkan 

lngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

(Başı 1 incide) 1 yacaktır. Fakat harp hali olmamak-
Ingilterc Hariciye nezareti merkc- la beraber barış vaziyeti de denemi

zi Avrupa departmvnı müdüri.i B . ~ yecek olan bu müphem vaziyetin so
Villiam Strang, l.ord H:.ılifaksa r~fa- nu geleceğine inanmak mümkün o-
kat edecektir. lacaktır. 

Londra ile l\loskon arasındaki Şimal memleketlerinin Alman tek 
ihtilôf şu şekilde hulasa olun:ıbi- liflerine verdikleri cevap hakkında 
lir: tefsiratta bulunan Donnadieu, E

l - İngiltere Anup:ıoın şar- poque gazetesinde diyor ki: 
kında olan Lehistan ile Romanya Almanya bir müddetten beri dip-
ya teminat vermitşir. lomatik teşebbüslerinde bahtsızlıkla 

2 - İngiltere, Rusyanın da hu karşılaşıyor. Polonya, Romanya ve 
devletlere teminat vermesini is- Türkiyedeki muvaffakıyetsizlikle -
temitşir. rinden sonra şimdi de şimal memle-

3 - Romanya ile Lehistan Rus- ketleri Führerin kendilerine pek 5.
yanın teminatmı yerine getirm<'k licenabane bir surette teklif ettiğı a
için Rus askerlerinin kendi top- demi tecavüz paktını reddetti1.~r. 
raklarından geçmelerini isteme- Finlandiya, İsveç ve Norveç şüphe
mektedir. siz bu kabil anlaşmaların artık hic; 

4 - İngiltere bu itirazı tahfif bir kıymeti olmadığı kanaatinde bu-
için ui:'l'aşmaktadır. lunmuşlardır ve haksız da değillc--

5 - Bu yüzden iki tarafın te- dir. 

ıninatını uzlaştırmak icap etmek- Berlin, 18 (A'.A.) _ Yarı resmi 
tc ve İngiliz - Fransız diploma- bir surette tebliğ edilmiştir: 
.sisi bunun için çalışmaktadır. Şimal memleketlerine yapılan a-
Fransa tarafından yapılan son tek demi tecavüz paktı teklifine Dani

li!in bütün aUıkadarlarca kabul ediJ- marka böyle bir pakt için müzake
mesi beklenmektedir. İngiliz - Rus, reye girişebileceği cevabını vermiş-
Fransız birliği Lehistanın teşriki me tir. Norveç, İsveç ve Finlandiya bu 
saiye amade oltıp olm&dığını sora-

müzakereleri faydasız addettiklt?rini 
caktır. 

Fransada müfrit sol cenah gazete
leri Sovyet tekliflerinin hiç olmazsa 
bir kısmının kabulü suretiyle İngil
tere, Fransa ve Sovyet1er Birliği a
rasında muhakkak bir pakt akde
dilmesinde ısrar etmektedirler. 

Fransız sol gazetelerinin hepsi de 
Rus - İngiliz - Fransız mesai bir
liği lehindedir. 

Peuple gazetesinde Harmel yazı-
yor: 

Son nutuklar ve diğer tezahürler 
diktatörlerin şaşkın ve hatta endişe 
içinde olduklarını göstermektedir. 
Hele devamlı ve fiili bir şekilde İn
giliz - Fransız - Sovyet iş birliği 
de başarılsın, Avrupa nefes alacak
tır. Hiç şüphesiz bu kati bir hal tar
zı ve dünyayı maddi ve manevi tRh
ribeden gergintt~i sonu C:emek olmı-

bildirmişlerdir. Bu cevaplardan an-
laşıldığına göre, dört devlet kendi
lerini Almanyamn tehdidine maruz 
addetmemektedirk>:. Mezkur hüku
metlerin bu mesele hakkında. ayrıca 
birer tebliğ ne~redecekled haber ve
rilmektedir. 

Ruslar bedbin 
lngilizler ümitli 

Londra, 18 (A. A.) - İngiliz -Rus 
müzakereleri hakkında Röyter ajan
sının öğrendiğine göre, bugün Sov -
yet büyük elçisi Maiski ile İngiliz 
hükumetinin siyasi müşaviri Van Sit 
tard arasında yapılan konuşmadan 

sonra Sovyet mahafli vaziyeti çok 
bedbin görmektedir. 

İngiliz mahafili ise o kadar bed
bin değildir ve müzakerelere bir esas 
bulunacağı ümit edilmektedir. 

Divrikiye iyi 19 Mayıs Gençlik 
Su Getirtiliyor ve Spor Bayramı 
Divriği <TAN) - Sıvas mebusu (Başı 1 incide) 

Naci Demirağ buraya gelmiş, istas - diğer taraftan her şehir ve mıntakn 
yanda hemen bütün halk, belediye bu azametli hareketle mütenasip bir 
ve hükumet erkanı tarafından karşı- saha, bir stat, hulasa Avrupanın bir 
lanmıştır. Naci Demirağ, üç yüz bin çok şehirlerinde olduğu gibi gençli -
lira sarfiyle, buradan yirmi kilomet- 1 ğin böyle asil tezahürlerine ve bera
re uzaktaki Çağlayan mevkiinden k:ı berlik hareketlerine müsait yerler 
sahamıza iyi içme suyu getirtmeğe ihzarına en büyük ehemmiyet ve gay
karar vermiştir. Kendisi, mahalli er- reti sarfetmektedir. 
kan ve bir çok halk, Karlık mevkii Şüphe yok ki; pek yakın bir ati· 
üstünde yapılacak su deposu mahal- de, Gençlik Bayramı milyonlarca 
line gitmişler, ilk kazmayı bizzat Na- genç Türk azminden dokunmuş 
ci Demirağ ı:tmış ve bir nutuk söyle- dünyanın en asil ve şanlı bayrağının 
miştir. Buna belediye katiplerinden dalgalandığı mutlu ve kutlu bir gün 
Cavit cevap vermiş, Ebedi Şefe hi.ir- olacak ve 19 Mayıs tarihinin yaradı
meten iki dakika susulmuştur. 

Cümhuriyet bayramında su Div -
riğe getirilmiş olacaktır. 

Bartında Bir Köylü 

Öldürüldü 
Bartın. - Melent Kurt köyünde 

İsmail Ünlünün hizmetçisi Zafranbo 
lunun Ulus nahiyesinden Hakkıı Kı
razlı köprüsü civarındaki orm1nda 
ağaç keserken, Geredeli Nuri oğ!u 
Ali Can mani olmak istemiştir. İd
diaya gore Hakk1, l ı;.ak çekmek ıe 
mukabele cf.mi~tir. Ali Can da or.u 
silahiyle ,j lcttirnıiit;-tiJr. 

Şile Köylerinde Salmayı 
Azaltmak için 

Şile, (TAN) - Köyluyü salma yü
künden kurtarrr.~k için bazı tedbirler 

ittihaz edilmektedir. Bu cnmleden lr 
larak Agva köyunde armu! ve elm<! 
fidnnlığı, Yaylalıda bademlik Vf! ce
vizlik, Teke köyünde bademlik, Ah
metlide kavaklık ve cevizlik, Gök
maslıdn elmalık Değırmen çayırında 

ve Şuayipli de ccvız1ik. Kabakozda 
fidanlık tesis edı imiştir. Bun:ar, köy
lerin şahsiyeti maneviyesi namına i
dare olunacakttr. 

Manisada Bir Konferans 
Manisa, (TAN) - İzmir kız mual

lim mek1ebi direktörü Rshrru Bala
ban, halkevimizde "Milletin yüksel
mesinde ana şartlar,, mevzulu bir 
konferans vermiştir. 

cısına, onun attığı inkılap umde \'l? 

zihniyetine karşı muhteşem bir say-

gı ve bağlılık tezahürü olarak yaşa
yacaktır. 

Asil ve eşsiz milletimizin gene;: -
liktcn ve sporculardan umduğu ve 
haklı olarak beklediği budur 

Mardinde Feci 

Bir Cinayet 
Mardin (TAN) - Omeryan köyün

den olup şehrimızin Diyarbakır kapı

sı mahallesinde otu!"an ve saklı pa

rası bulunduğ:.ı söylenilen seksen ya

şında dilenci hah!, feci surette öıdü
rülmü~tür. 

Şimdilik me~hul olan katiller, Ha

lili bıçakla ve balta lle vurar<lk ol

dürmüşlcrdir • .El parmaklarının e

zik olmasından. Halile işkence edil
diği de anlaşılıyor. 

Katiller, cesedi evin içine gömmüş

ler, dilencinin cibisc·siııi de kuytAya 

atmışlardır. 

Aralama Ahatlarda 
Cinayet 

Bartın - Aralama Ahatler köyün 
de l 2 yaşında Mehmet Kaya, akıl 

hastası ve 40 yaşında bir kadını tü
fekle öldürmüştür. Çocuk, üzerine 
yürüdüğü için korkup deli kadını 

öldürdüğünü iddia eylemektedir. 

19 - 5 - 939 

Anlaşmanın 

Akisleri 
Alman Gazeteleri Hayal 

Sukutuna Uğradılar 
Sofya ıa (A. A.) - Hususi muh~

birimiz bildiriyor: 
Bulgar nıatbuatı Türk - İngiliz 

anlaşmasınır ehemmiyetı :nahsusası 

olduğunu ve Sovyetlerin bu anlaş -
·.ayı tasvip etmesi ve Sovvet - İngi· 

.. ;z anlaşms,,ının intaç edıleceğine de-
iiılet ettiğiri ve bu anlasmanın B< > 
kanlarda müe~lr olacağını ve belki 

Turkiyeye Balkan devletle':'jni tamr.
rı.en birleşti::mek icin bir teşebbil~P. 
'l<>~mesine i:nkan vereceğinı yazm.ı 1 •• 

tadır. 

Bir Alman gazetesinin 
neşriyatı 

Türk - İngiliz anlaşması Alman • 
yayı derin bır hayal sukutuna uğrat· 
m1ştır. Alman matbuatı bu anlaşma· 
nın Balkan siyaseti için bir isabetsiz
lik olduğunu isbata yeltenmekte, dıt· 
ha dün bizzat yıkmağa uğraştıkları 

Balkan Antantının bu anlaşma ile 
tehlikeye düştüğünü yazmaktadırl:ır. 
Halbuki bütün bu neşriyat hilafına 

yukarıki telgrafta da görüldüğü veç
hile - Türk - İngiliz anlaşması beı· 
yerde olduğu gibi Balkanlarda hatta 
Bulgaristanda da memnuniyetle kar· 
şılanmıştır. Ve Antantı da kuvvetlen 
dırmektedir. Alman sukutu hayalı -
nin bir ifadesi olan bu neşriyat 59· 
yanı dikkattir. 

D. N. B. ajıınsının bildirdiğine gö
re, Berliner Borsen Zeitung gazetesi 
"Balkanlarla kat'ı munascbat,, baş· 
lığı altında yazd•ğı bir makalede Tür· 
kiyenin harici siyasetindeki değişik· 
liğin neticeierinı tetkik etmektedir. 

Bu gazete, bazı Türk gazetelerinin 
ricalinin bird<:?nhirc Almanyaya kar
şı giriştikleri neşriyata cevap vere
rek Almanların vaktile Ti1rk toprak· 
larına münhasıran Boğazları ve csld 
Türk imparator.uğumı miidafaa için 
girmiş olduğunu ynz•yo!" ve diyor ki: 
"Şimdi bu ayni Türk memleked• 

bu ayni Alm'ln -tostundan birdenbi· 
re korkmak ;uzurnunn kail oluyor· 
Bu doşt ;\lman ne Suriyeyi ilhak e
derek zenginleşen dost, ne de bugull 
·Filistin ve Ira..ıctn bulunan dost ôe • 
ğildir. Keza, umumi ıarpten sonrtı 

yorgun bir vaziyette !.Julunan TUrki· 
yenin üzerine komşusunu c:nldırmıı· 
ya teşvik etmiş '>lan 1a o dtğ ldir. 

Mademki Turk •:ururu, Tt.irk mil· 
letini Parisin bir -nnhallesinde cebri 
bir sulh muahcdesile ~ezlll etmek ıs
tiyenleri affetmesini bilmiştir. Kcn· 
disini heyecan anındn Ingiliz sıste· 

minin içine aun şayiala!"ın fa asıJ.;ıı 
hğını anlama~d:;ı gecıkmiyeceği urrııt 
olunabilir. 

Bu sistemin hesaplarında Türkiye 
Balkanların İngiliz kontrolü alttn9 

girmesinde bir hareket noktası oltt• 
caktır. 

Filhakika, İngiltere Şimalde fngi· 
liz - Polonya anlaşması ile Balknı:ı 
Antantının bir azası olan RomanY8 

üzerine ve cenupta İngiliz - T-Ot• 
kiye anlaşması ile Balkan Antantı· 
nın diğer fızası üzerinde tazyikte btı 
lunmaktadır. Bu emelleri ispat edefl 
cihet, Türkiyenin kati adımını s:· 
madan evvel Balkan Antantının dı• 
ğer üç fızasile istişarede bulunması• 
m tngilterenin kabul etmemiş oırrıtı• 
sıdır. Halbuki Balkan paktının ikin• 
ci maddesi mucibince Türkiye böyle 

bir istişarede bulunmıya mecburd~, 
çünkü Türk - İngiliz ittüakı btı• 

tün Balkan memleketlerinin rncn• 
faatlerini alakadar eder. 

Türkiye, İngiltere ile yaptığı e.rı· 

laşma ile Balkanlardan ve dolayısi· 
le Avrupadan bizzat kendi kendisi· 

ni ihraç etmiş olmayor mu? tc:te 
Türkiye kendi kendisine ihdas etti

ği meselenin esası... Türkiyenil' 

gösterdiği tesanutsüzlük karşısınd:ı 

B::ılkan Antantı azalarının bidayette 

U;ılkan ist;kt5U için oüyük ümitıel' 
11ı>rmiş olan hu rntantın e"r.ebi m<>J°'' 

!:ıatler yüzıirıcie"l mahvo!n ssına ttııl' 

ni olmak i,.i., b·ıtün Balkan meseıC" 
mi katı olrır.:ık tetkik r-tmek mecbı.!' 

nyetinde k.'llac!lkfarına ~üphe yo1' ' 
ıur. 

Barhnda Kurakhli 
Bartın - Yağmur yağmamakt ' 

dır. Bu senenin de kurak geçeceğtllc 
delalet eden bazı alametler, çiftç ' 1 

endişeye düşürmiye badamıstır. 
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lstanbulda Bu Y ılBüyük 
imar işleri Başarılacak 

(Başı 7 incide) 
şehrini, kendi evleri saymanın me
suliyetini kavramış arkadaşlardır. 
Aramızda tam bir anlaşma var: 
Binaenaleyh vaatlerimizi yerine 
getirebilmek imkanlarının hepsine 
birden sahip bulunmanın emniye
tile işe başlıyoruz: Böyle olduf;'U 
içindir ki, bir sene sonra, yine si
zinle konuştuğumuz güo, yüzümün 
kızarmıyacağından eminim!" 

S özlerini tamamhyan azim
kar muhatabıma, sigara pa

ketimi uzattım. Aydınlık simasının 
o daimi nezaketile gülümsiyerek: 

"- Teşekkür ederim! dedi, kul
lanmıyorum!" 

Bu cevabı, İstanbul valisinin şah
si hususiyetleri hakkında da ma
lümat edinebilmek i~in bir fırsat 
saydım ve: 

- Galiba, dedim, içki de kul
lanmıyorsunuz? 

"- Hayır .. Ne sigara, ne içki, 
ne de kumar!" 

"-Ya boş vakitleriniz?" 
"- Boş vaktim yok dersem, gül

meyin. Mesela bana en iazla. zevk 
veren seyir, sinemadır: Halbuki Is
tanbula geldiğimdenberi, ancak bir 
tek film görebildim: Hani şu, çok 
methedilen "Büyük Vals" filmini.. 
Fakat inanın ki, onun da baş tara
fına yetişemedim, sonuna kadar da 
kalamadım. Iki defa da, hemen he
men vazifeten tiyatroya gidebildim. 
Bereket ki, sinema sevgisi bende 
bir iptila halinde değildir: Daha 
doğrusu, hiç bir visim yoktur, di
yebilirim. Zaman, zaman, ben bi
le: 

"- Acaba, benim hayatta zev
kim nedir?" diye düşünürüm ve 
cevabını bir türlü bulamam. Fa
kat, bu sozlerime bakıp ta, beni, 
hiçbir şeyden zevk duymıyan bir 
bedbin sanmayın: Mesela, bir işi 

başardığım anda duyduğum key
fin adına: 

"- Saadet!" diyebilirim. 
Ve yine meseHl, ailem, iki yav

rum, bana başka bir zevk aramak 
lüzumunu duyurmuyorlar. "Zev
kim yok!!" deyişim, bugün, içki, 
kumar, sigaraya "zevk" denildi
ğini hatırladığım içindir! 
·- Yavrularınızdan biri Gala

tasarayda galiba?" 

"- Evet.. iki yavrum var: On 
üç yaşını bitirmek üzre olan büyük 
oğlum Galatasarayda .. Diğeri altı 
yaşında.. Henüz mektebe başlat

madım. Büyük oğlum bütün Gala
tasaraylılar gibi spora düşkün .. 
Ben şimdi spor yapamıyorum. Fa
kat futbolün seyrinden hoşlanı
yordum: 

Lutfi Kırdar, acı bir gülümse
yişle ilave etti: 

"- Fakat son hadiseler, barıa 
maalesef bu zevki de haram etti!" 

,._ Bii kaç kişiden duymuş
tum: Her gün belediye dairesine ilk 
giren amir sizmişsiniz?" 

Lutfi Kırdar gülüyor ve: 
"- Evet, diyor, ben biraz erken 

kalkarım. Her sabah, buraya gel
meden önce, tam bir saat, inşaat 
yerlerinde dolaşırım. Görseniz o 
sıralarda ırgattan farkrm yoktur. 
Zevk diyordunuz ya? Günümün en 
zevkli meşgalelerinden birisi, bu 
dolaşmalardır. Bir saat uykumdan, 
bir saat te mesai saatimden çala
rak, her gün, bu zevki tam iki saat 
tadarım. Buraya geldı.kten soma 
da, öğleye kadar, yemekten sonra 
da saat yirmiye kadar, vaktin na
sıl geçtiğini anlamıyorum bile ... 
Hem işlerimin arasında, o kadar 
çok müracaatçi geliyor ki, sorma

yın! Bunları kabul etmemek, halk
çı ruhuma uymuyor. Fakat hepsi
ni kabul edince~ günümün bir çok 
saatleri ziyan oluyor: "Ziyan olu
yor!" diyorum. Çünkü müracaat
çılardan bir çokları, bencien, va
zifemle uzaktan, yakından hiç ali. 
kadar olmıyan taleplerde bulunu
yor: Bari onlara faydalı olabilsem, 
kaybettiğim zamana acımıyacağı.m. 
Fakat maalesef, hem ke:ıdileri müs 
tefit olamıyorlar, hem beni vak· 
timden ediyorlar ... 

M eselA geçenlerde bir kadın
cağız geldi: 

"- Efendim, dedi, sizden, hu· 
susi bir ricam var .. Bir aile vuva:;ı 

yıkılacak. Bu faciayı siz önliyebilir· 
siniz." 

Ben yanımdaki ziyaretçilerden 
biraz dlşarı çıkmalarını rica ede
rek, bu zavallı kadına sordum: 

"- Buyurun, söyleyin!'' 
Kadın, önüne bakarak: 
"- Efendim .. dedi, benim kO· 

cam bir kadını seviyor!" 
Hayretten gözlerim büyüdü: Bu 

hususi aile davasile benim ne ala
kam vardı? Bu işte benim yapabi· 
leceğim iş ne olabilirdi? 

Ben, soracağım suali bile kes-
tirememiştim ki, kadın hıçkırarak: 

"- Siz buna mani olun!" dedi. 
Gayri ihtiyari sordum: 
"- Nasıl?" 
Zavallı kadın: 

"- Kocam, dedi, küçük bir me
murdur. Siz valisiniz. Eğer koca
mı huzurunuza çağırıp: 

"- Bir daha, karından başka ka
dınlarla düşüp kalkmıyacaksın: 
Yoksa işinden kovarım:·• derseniz, 
o ekmeğinden korkar ve evine dö
ner!" 

Şimdi, siz, benim yerimde olsa
nız, ne cevap verirsiniz. Den, ko
casının adresini aldım ve: 

,._ Kendisine nasihat ederim!" 
dedim. 

Muhatap olduğum müracaatlar 
arasında, buna benzeyenler pek 
çoktur. Hele aldığım mektuplar? 
Bilmem bir Holivut yıldızı, bir va
li kadar mektup alır mı? Fakat, 

bize gelen mektuplar, hiç te zevk 
verici değildir. Zira, ya talep, ya
hut ta şikayet doludur. H~r gece. 
evde yaptığım işlerden birisi de, 
yüzden fazla mektup okumaktır. 

Eskiden, ihtisasımı arttırmak i
çin tıbbi kitaplar okurdum. tçti
mai eserler okumak ta, büyük 
zevklerimden biriydi. Şimdi her 
gece, onların yerine, bir sürü ev
rak, dosya kanştırıyor, Avrupada 
neşredilen belediyeciliğe müteallik 
eeerlerJ, iilZimnameJm, talfmatn&

meleri ve şikayet mektupl-arile ... 
Gülümsiyerek ilave etti: 
"- Gazete tenkitlerini okuyo

rum!" 
Ben de güldüm: 
"- Bu sonuncular uykunuzu 

kaçırmaz mı?" 

Lütfi Kırdar ciddileşti ve aşikar 
bir samimiyetle: 

"- Bilakis, dedi, matbuata çok 
müteşekkirim: Beni, ço:t iyı karşı
ladılar. Onların tenkitleri beni çok 
müstefit ediyor. Teşvikleri de ce
saretimi arttırıyor! Tenkitler ekse
riya bana, aklıma gelmemiş, veya 
gözüme çarpmamış büyük, küçük 
kusurları hatırlatıyor. Mest:la, ge
çenlerde, bir gazete: 

"- Eminönü meydanına bir sa
at lazım!" diyordu. Oradan ge
çerken baktım: Gazetecinin hilkt 
var .. Ertesi sabah, ilk işim, bır te
lefonla, bu haklı arzuyu yerine ge

tirtivermek oldu!. Bu aklıma g.ali
veren bir misaldir: Her gece. be~e
diye namına lstanbulu gözden ge

çirmiş birer müfettiş raporıı gibi 
okuduğum tenkitler, bana, küçUk
lü, büyüklü bir çok noksanları gi
dermek imkanını kazandırıy~i'lar~" 

* S aatin çalışı, beni kendime 
getirdi: 

Ve saatin on beş olduğunu bil
diren üç tane tok: 

"-Dan!" izansız başıma üç ka
im topuz gibi indi. Kendisine mo h
cubiyetten kızararak teşekkür et
tiğim Lütfi Kırdarın odasıncian 
çıktığım zaman, büyük sofayı ye
niden dolmuş buldum: Yemek sa
ati geçmişti ve Lütfi Kırdarm ma
kamını tekrar muhasara eden bu 
kesif kalabalığı yanp ta, karnını ı 
doyurmıya gitmiyeceği muhakkak
tı. Merdivenlerden inerken, utana, 

utana dudağımı ısırıyor ve ~endi 
kendime: 
"- Allah vere de diyordum. Lüt

fi Kırdar, sabah kahvaltısını sıkı 
yapmış olsa!,. 

NACI SADULLAH 

Sahibi ve Neşriyat Müdflrfl Halil 
Lutfii DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basddrj1 yer 
TAN Matbaası 

TAN 

Kadıköy iskelesi yanında 

iNCi GAZiNOSU 
Yeniden mükemmel bir surette tanzim ve tefriş 
edilerek Mayısın 20 inci yarınki Cumartesi günit 
muhterem müşterilerine açılacağını bildiririz. 

Filistin Radyosu Kraliçesi 

vardır. 

19 - 5 - 939 

BASUR MEMELERiNDE 

BAYAN ZEKiYE HAMDAN'ın l 
iştirakiyle 12 kişilik mükemmel SAZ HEY'ETİ 

:\futediJ fintla her tiirlii ic::ki va-rihr. PA Tl'nin 
Kocaeli Vilayetinden : 1 ::+~~~h 
Vilayet Nafıasma ait olup istimal edilmiyecek bir halde bulunan Ada

pazarının Kargalı civarında fiat markalı bir adet silindirle sakarya ve 
İzmit garajlarında iki adet praga marka silindir makinesi ve bir konka
sör hurda demir halinde kilo ile satılığa çıkarılmıştır. İhale Mayısm 
29 uncu Pazartesi ~iinü saat on beşte vilayet makamında açık arttırma 
suretiyle yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) liradır. İsteklilerin o 
gün zikredilen saate kadar bu miktar muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuzu ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile vilayet makamına 
şartnamesini görmek ıstıyenlerin de vilayet nafıa müdürlüğüne müra-
caatları. (3323) 

SPORCULAR 
Düttünüz, yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
öldürücü teairi haiz 

ViROZA ~Ü!!! 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları . 
I - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli S8750. Muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 
ili - Eksiltme 30/ V/939 salı günü saat 15 de Kabataşta levazım şu

besi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Izmir ve Ankara baş

müdürliiklcrinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nü
mune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kap:ılı 
zarlların eksiltme--icin Uıyin ~ günde eksiltme saaünden bir SAat 
evveline kadar mezkür komisyon ba§kanlığına makbuz mu.kabilinde 
verilmesi lazımdır. (3240) 

* I - Şartname ve nümunesi mucibince 120 ton siklop çemberi (Ka
palı zarf) usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher ton un sif İstanbul 123 lira hesabile 
14760 lira, muvakkat teminatı 1107 liradır. 

III - Eksiltme 29 - 5 - 939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta leva
zım şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümune her gün sözü geçen şubeden parasız a
lına bilir. 

V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3166) 

# ... tııı-................................ , 

Yalova Kaplıcaları 
Mayıs Yirmisinde Açıhyor 

. Yalova kaynaklarının "Hyperthermale., "radio - active,, ve müsek
kın devai sul:m, rumatizma ağrıları, siyatik, her türlü asabi elemler 
ve nevriteler ile nikriz, şismanlık, ve şeker hastalığı gibi tegaddi arı
zaları ve hazim yolları bilhassa em'a ile safra kesesi hastalıklarının 
a~rıh şekilleri <Kolit, müzmin ve muannit ishal. Spasmodiaue inkıbaz 
iltisikat elemleri) müzmin sancılı rahim ve tenasül guddeleri emrazı 
gibi mütenevvi hastalıkların tedavisinde çok müessir ve asırlardanbe
ri mücerrebclir. 

Termal kiir ve rejim yemekleri mütehassıs doktorların daimi neza· 
reti altındadır. 

Kaplıcada su altında veyahut kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrik 
le tedavi dahi tatbik edilir; her türlü tıbbi tahliller yapılır. 

Fiatlar: 
·' 

T ermi.l otelde ( panıiyonla beraber) bir kiti için 

,. 650 kuruıtan 770 kuruıa kadar. 
iki kiti için 950 kuruıtan 1100 kuruıa kadar. 

Hmuai banyolu odalar ve salonlu buıuıi daireler fiatları 

121 O Kr. la 1750 kuruı arasındadır. 
Fiatlardıı. ıerviı % 10 ları dahildir. 

Haziranın 15 ne kadar otel ücretlerinde % 20 tenzilat vardrr. 
Müracaat mahalli: Denizbankda Yalova Kaplıcaları Büroıu. 

Telefon: 44678 dahili 83 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilana kadar Cumarte

si, Pazartesi, Çarşamba günleri Köprüden saat 11.30 da, Modadan 
12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gidecektir. Göç seferle

naklolunan eşya % 50 tenzilata tabidir. 

i:a 

çabuk temin edilir 
................... 

lstanbul Valiliğinden : 
ı _ 19 Mayıs Gençlik ve Spor Ba ayramı, Fenerbahçc stadyomunda 

okullar ve spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Eminönü, 
Fatih, Şehremini, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Şilede Halkcvleri, Ada1ar, 
Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar tarafın
dan hazulanan programlara göre yapılacak müsamere ve spor hareket· 
lerile kutlulanacaktır. 

2 - Fenerbahçe stadyomund~ki merasim damgalı davetiyelilcre 
mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi bulunmıyan hig 
kimse almmıyacaktır. 

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

edebilir. (3474) 

Eyüp Tapu Sicil Muhafızhğından: 
Ümmihan vakfından olup Eyüpte Hacı Hüsrev mahalles1n1e Savak

lar caddesinde 31 ve 33 ve 35 numaralarla mürakkam Ümmihan camii 
imam meşrutastnın Tapuya tescili İstanbul Vakıflar Baş müdürlüğün· 
den istenilmiştir. 

Tapuda kaydına rastlnnamıyan bu mahallin senetsiz tasarrufat hü· 
kümlerine tevfikan tescilinin yapılabilmesi için 939 senesi Mayıs ayı
nın 29 uncu P. ertesi günü Sa. 10 da mahallinde tahkikat yapılacağın
dan mezkur gayri menkul hakkındaki mülkiyet ve saire aynı bir hak 
iddiasında bulunan varsa tahkik günü mahallinde bulunacak memu
rumuza ve tahkikat gününden evvel Sultanahmette Eyüp Tapu sicil 
muhafızlığına 939 - 301 numara ile müracaatları ilan olunur. "3496,, 

ı~tanbul Belediyesi llan!arı 
Hepsine 1050 lira bedel tahmin edilen Fatih Kaymakamlığı dahilin

deki yollar için alınacak 300 metre mikabı Boğaz taşı açık eksiltmesi 
29-5-939 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğündt> görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı veiika ve 
78 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte yukar
da yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(3524) (B) 

_ ........................... , ...... , 
Muhabere Memuru Aranıyor 

Mühim bir Müessesenin şarki Anadoluda Şimendifer Güzergahın
da bulunan işletme idaresi için Fransızcaya mükemmelen vakıf bir 
muhabere memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanlar muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri aylık üc
ret miktanru gösterir bir mektupla (Ankara - Posta kutusu 498) 

adresine müracaat etmelidir. 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon şehrinde yapılmakta olan Ali Çetinkaya okulunun (19031) lira 

10 kuruş keşü bedelli kalorifer tesisatına yapılan tenzilat layık hadde 
görülmediğinden mezkur tesisat ayni şeraitle 9/ 5/939 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1 - Pazarlık vilayet daimi encümeni huzurunda ve gelecek 16 Mayıs 
939 salı günü saat 15 te icra olunacaktır. O gün ihale olunmadığı tak
dirde 23 Mayıs sah günü yine pazarlık yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1427 lira 33 kurustur. ' 

3 - .Bu işe ait evrak Nafıa Müdürlüğünden 1 lira bedel mukabilin
de alınabilir. Veya görülebilir. 

4 - İstekliler muayyen günden sekiz gün evvel vilayet makamına 
müracaatla almış oldukları ehliyet vesikası, ticaret odası kayıt varaka
sı teminatlarını hamil olarak muayyen gün ve saatte encümene müra-
caatları ilan olunur. "3277., 

Köylü Elbiseleri 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlarında 

Münhasıran perakende olarali 

Aıağıdaki fiatlarla sahlmaktadır. 
Beden Çolakiden İnce Kalın Damalı 

numarası Kuruş ~ayaktan şayaktan şayaktan 
Kuruş Kuruş Kuruş 

42 360 520 545 550 
44 400 585 620 625 
46 400 585 620 625 
48 435 640 675 685 
50 435 640 675 685 
52 450 655 700 700 

Bu elbiseler için Taırada 

ZiRAAT BANKASI ŞUBELERiNE 

müracaat edilebilir. 
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AGARAN 
SAÇLARA 

İkisi de birbirine hayran 
TAN 

Öksürenlere 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
haatalıklarm mikroplannı kökünden temizlemek 

için (Helmoblö) kullanınız .• 

HELMOBLÖ 

• 

Böbreklerin çalışma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık id
rar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir .. Bol idrar temin eder ... 

idrarda kumun, mesanede ta,ların te,ekkülüne mani olur. 
Sıhhat Vekc11etinin ruhsatını haizdir. Her 

eczanede bulunur. 
Dikkat: Helmoblö, idrarınızı temizliyereli 

mavileştirir ••• 

KATRAN HAKKI EKREM 
Gilull~~rininayna~~anparlak~~erindeb~~irineku~beded~letl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
KUMRAL ve SiYAH 

renkte sıh.h! saç boyalarıdır. 

~NGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU - lST ANBOL 

.. 

sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa muntazaman kullandıkları 

SV ECIA 
Markalı 

Süt Makinası 
Kullanan yanılmaz 
Türk - Avrupa Ltd. Ş 

Galata Perşembe 

dan: Müflis Mehm'?t !Xminin tasfiye 
edilecek malı ve asiı.a~ı matluba da-RA Dyo L 
Pazar61 

·ı İstanbul ikinci iflas memurluğun-

Istan.bul ikinci iflas memurluğun- ğıtılaca.k parası olma<lığından iflasın 

dan: Istanbulda Burga:r. Adasındıs. o- Yarattı. Çiinkü RADYOLİN sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş et- kapanmasına mahkemece 12.5.939 ta-

mekte olan Dimitro Miııinanın Hlası böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. (17907) . 22•5 Kr . ·-

KOLINOS'u 
.ı:<.ULLANMAKLA GULUŞUNUZUN PAR
LAKLIGINI TEZYID EDINIZ. Güzellik ve 
cazibe, sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. 
KOLlNOS KENDiNiZE cazib ve güzel oldu
ğunuzu hissettiren Kolinos'u tecrübe ediniz. 

Taze bir ağzın ve sehhar bir gülüşün saa
detini hissedeceğinize mutmain olabilirsiniz. 

Macun teksU 
edildiğinder. 

ihtiyacınızı 

uzun müd-
det tatmin 

eder. 
turmakta ve fırıncılı.!dn iştigal et- lerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikroplan öldürür, rihinde karar verildiği ilim olunur. t=·k 40, K üçük 

2.5.939 tarihinde açılıp tasfiyenin adi ---------------------------------------------------------------------------
şekilde yapılmasına karar verilmi~ 
olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların a!~-
caklannı ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde İstanbul Cdnci iflas dai-
resine gelerek kaydettirmeleri ve de-
lillerini (Defter hulasaları ve senet 
ve saire) asıl veya musaddak suret
lerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına haroket cezai mesu
liyeti müstelzim olma.ı< üzere miifü· 
sin 'borçlularının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarım bildirmele
ri. 

3 - Müfiisin mallannı her ne sı
fatla olursa olsun eli..,... bulundu
ranI.ann o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunlan ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul maze
retleri bulunmadıkça cezai mesuliye
te uğrıyacaklan ve rüçhan hakiarın
dan mahrum kalacakları. 

4 - 25.5.939 tarihin'? müsadif per
şembe günü saat 14 te alacaklıların 
ilk içtifnaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlu ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmad:ı bulunmağa 

hakları olduğu ilan olunur. ( 17887) 

Kilis __ 
Umum Gazete ve Kitap Bayii 

VAkı! Akbaba ve Şeriki 
Abdu Şurupçu 

Bütün ihtiyaçlarmız 
temin edilir. 

Istanbul ikinci iflas memur!u&un
dan: Kadıköyünde' Caferağıı mahal
lesinde oturmakta ve zahire ticetreti
le iştigal etmekte olan :\iazhar Ce
malin iflası 25.2 .939 tarihinde a.,ı1ı)J 
tasfiyenin adi şekilde yapılmclsına 

karar verilmiş olduğundan: 

1 - Müfliste alac.ığt olanlr.rın ve 
istihkak iddiasında b'.llunanlar•n ata
caklarını ve istihkaklarını ~ilından 

bir ay içinde İstanbul ikinci ifiaıı da
iresine gelerek kaydettirmelei.i ve 
delillerini (Defter hulas.ılan ve senet 
ve saire) asıl veya ~usaddak .>uret
lerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai me-;u
liyeti müstelzim olmak üzere müfli
sin borçlularının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirrr.ele
ri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et-

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

' 

e rece 

meleri ve etmezlerse makbul maze- y A K 1 H D A retleri bulunmadıkça cezai mesuliye-
te uğrıyacakları ve rüçhan l:akln::m
dan mahrum kalacaklal'l. PiYASAYA 

4 - 25.5.939 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 le alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunm~ğa 

hakları olduğu ilin olunur. (17888) 

CIKARILIYOR. 


