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5 KURUŞ GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Sovyetlerin Sulh Cephesine 
iştiraki Zaruri Sayılıyor 

Türkigenin Dobrice işinde Bulgaristanla 
Romanga Arasında Dostane ve Müessir 
Bir Tavassutta Bulunması Arzu Ediligor 

edilecek olan mühimmat nazır
lıfma getiril~ d7fenen 

"'nurcnuı 

Demokrasiler 
Harekete Geçmiş 

Bulunuyorlar 

ı ngiliz ve Fransız Başve-
killerinin son nutuklann

Cian sonra demokrasiler artık 
~arekete geçmişler demektir. 
Cephelerde ordular henüz kar-

Romanya, Teminattan 
Sonra Hududu Yeniden 

Takviyeye Başladı 

Büyük Ham.id'ln 
ÖlQmünQn Yıldönümil dolayısıyle onun şaheseri 

M A K B E R 
YenJ harflerle basıldı. Ankara KOtüphanesl serisine dahD olan 
bu eser Dr. Sadi Irmak'ın HAmlt hakkında bir yazısını da 

muhtevidir. KA NAAT KiTABEVi. 

Almanya, ispanya 
Sahillerine 40 Harp 
Gemisi Gönderiyor 

Bunun Ananevi Bir Ziyaret Olduğu 

lngiltereye Bildirildi, Buna Rağmen 

lngiltere Cebelitarıkta Tertibat Ahyor 

Tehlikesi 
Yoktur 

Dört, beı ründenberi bfl -
tün Avrupayı kaplar ci· 

bi ıörünen harp havası, mem -
leketim.izde de ablni ıösterdi 
Ve halk arasında az çok teliş 

ve enditeye yol açtı. 

Fakat, sulh cephesini koru· 
makla meşıul olan demokrasi . 
lerin aldıklan kati ve seri ted
birler, totaliter devletlerin ham 
lesini kesmiıtir. lnciliz ve Fran 
saz Baıvekillerlnin beyanatın -
dan sonra Avrupayı kaplayan 
siyah bulutlar daj'ılmağa baş . 
lamııtır. Ortalıkta ani bir bup 
tehlikesi kalmamıştır. 

Hele Türkiye için hiçbir teh 
like bahiı mevzuu değildir. A.,_ 
rupa hcidiseleri bizim hudutla
rımızdan uzaktadır. B(lftmuda 
tecrübeli, uyanık, yaptığı ~ 
yapacağını bilen kuvetli bir 
Şefimiz, memleketin menfaati
ni en iyi ~kilde koruyacak bir 
hük4metimiz ve bunlann ardın
da yenilmez ordumuz oldukça 
Türkiye için tehlike hiçbir tJG

kit t7cırit deDildir. 

Böyle zamanlarda Türke vtt 
kıpn •ahırlı, temkinli Vf' ~.-,ınr 

olmakm Bir milletin '"" "nvn1 
düşmanı korku ve şUnh,.ıflr R; 

zlm korkacak bir $evim;, "")o 
tur, bizi şüpheye dflcH-c-ek bir 
vaziyet mevcut detildl" 

Şefimize BUyftk Mm .. t \f'"f' 

lisimize ve ordumau davana . 
rak emniyetle istikbale bakabi
liriz. Telat n eıullfeye mahal 
yoktur. 
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PENCEREMDEN 

Siyaset Fırsat 
Meselesi 

Yazan: M. Turhan TAN 

K uvvet, ne pusuya tenezzül e -
der, ne yardımcı arar, Avcı 

Sultan Mehmet devrinde Merzifon -
lu Kara Mustafa paşaya Rusların, 
Lehlerin, Avusturyalıların Osmanlı
lar aleyhine ittifak etmekte oldukta
n Fransa elçisi tarafından ha~r ve
rilmiş ve Fransanın da bitaraflığını 
lutfen muhafaza ettiği hissettirilmek 
istenmişti. Merzifonlu vezir hem 
dostluk, hem düşmanlık çeşnisi sez -
diren bu sözleri sinsi sinsi dinledi, 
sonra güzel ve vaku~ başını kaldırdı: 

- Elçi efendi, dedi, bütün hiris
tiyanlık alemi bir araya gelseniz bi
zi korkutamazsınız. Çünkü biz, ken
di kuvvetimizin derecesini ölçmü -
tüzdür. Kimseden ve hiç bir birleş -
meden pervamız yoktur. 

Ne yazık ki Kara Mustafa paşa, 

o ölçülere sığmayan Türk gücünü i
dare edemedi, heder edip bıraktı. 

Fakat kuvvetin pervasızlığını ifade 
de gösterdiği tecellüt, tarihin koy -
nunda yaşayıp duruyor. 

BüyükŞair 1 

Hamit lçin Dün , 
lhtif al -Yapıldı 

Hamidin Kabrine 
Bir Çelenk Konuldu 

' 1 
Büyük şair Abdülhak Hamidin ü- J 

çüncü ölüm yılı münasebetile dün 
saat 15 te Universite konferans sa- i 
lonunda bir merasim yapılmış, ve ı 
gençlik tarafından şairin hatırası 
yadedilmiştir. 

Gençliğin ve Hamidi sevenlerin 
iştirak ettiği bu merasim, edebiy'at 
fakültesi doçentlerinden Ali Nihat 
Tarlan tarafından söylenen bir nu
tukla açılmıştır. Ali Nihat Tarlan 
nutkunda şairin hayatını anlatmış 

ve Hamidin şiiri ve sanaati üzerinde 
iz bırakan noktalar üzerinde dura-
rak şairin yazılarına tesir eden muh
telif zamanlardaki haleti ruhiyesini 
tebarüz ettirmiştir. 

Ali Nihat Tarlandan sonra doçent 
Sadi Irmak söz alarak Ham.idin ede
bi hayatını anlatmıştır. 

Maslak Yolunda Bir 
Otobüs Kazası Oldu 
Bir Adam Ot obüs 

Öldü, Yolculara 
Altında Çiğnenerek , 
Bir Şey Olmadı 

1 

Satie Binası 
l şinden Çıkan 
Dava 

Nafıa Binaya 
Vaziyet Etti 

/ Denizbank umum müdıirlüğü bi
'j rinci Ticaret mahkemesine müraca-
at ederek 250 bin liraya satın aldıb'l 
Fındıklıdaki elektrik binası hakkın

ı daki akdin iptalini ve paraların iade-

1 

sini istemişti. Satie şirketi dün mah
kemeye verdiği bir l&yiha ile bu da
l vanın hukuk mahkemeleri salahiyeti 
ı dahilinde olduğunu ileri sürmüş ve 
1 Ticaret mahkemesinin bı:ı.kmıya sala-
hiyettar olmadığını bildirmiştir. 

Mahkeme bu itirazı l!tkik etmek-
tedir. 

Nafıa Vekaleti Elektrik idaresi ta-
ı rafından Satie şirketi aleyhine açılan 

' ı dava şimdilik tevakkuf halindedir. 
Denizbank Satienin Gümüşsuyu ve 
Beyazıttaki binalarına ihtiyati haciz 
koydurmuştu. Na!ı:ı Vekaleti bu bi
nalara tasarruf edebilmek için mah
keme kanalile Merkez Bankasına 146 

Zayıf bulunmalanna rağmen ha
ris olanlar ise meramlarını yürüt -
mek için fırsat aralar, Üzerlerine atı
lacakları şahsın veya heyetin başka 
yerlerde meşgul veya yorgun olma
sından istifadeye çalışırlar, lakin bu 
siyasette muvaffak olmak için de yi
ne biraz ruhi cevher sahibi olmak la
zımdır. Mesela 1866 daki Avusturya
Prusya muharebesi sırasında İtalya
mn takındığı tavn, giriştiği teşeb -
büsleri hatırlayalım. 

Bundan sonra Ibrahim Kutlu ve 
talebelerden bir k:ıç kişi tarafından 
Hamidin şiirleri ve Makberden par
çalar okunmuştur. 

0 uı u f e 1 e evrı mıştı namına tescil ettirmistir. Nafıa Ve-
Ot b.. b k ·cJ J .1 • • 

1 

bin lira yatırmış ve binaları kendi 

Dün saat 12.30 da Maslak yolun- den otobüs yolun sol tarafınd!tlti hen- kaleti belediyeden Fİndıklıdaki Sa
da bir kişinin ölümü ile neticelenen değe yuvarlanmıştır. Süleyman öl- tie binası için 107 bin liraya istimlak 
bir kaza olmuştur. müş ve şoför yakalanmıştır. Otobüs karan almıştır. Bu kararı ibraz e-

Universitedeki merasimden sonra 
gençlerden mürekkep bir grup Asri 
mezarlığa giderek Hamidin kabrine 
bir çelenk koymuştur. 

Şoför Remzinin idaresindeki 3073 içindeki müşterilere hiç bir şey ol- dince bankadan binayı sat>; alacak, 
numaralı otobüs Taksimden Yeni- banka da 153 bin lirasını Satieden 

Bu münasebetle bir talebe Maarif 
Vekiline şu telgrafı çekmiştir: 

mahalleye doğru giderken Mecidiye-
köyü civarında ayni istikameti takip 
eden Şebin Karahisarlı Süleymana 
çarpmıştır. Şoför kazayı önlemek i
çin direksiyonu hızla sola çevirdiğin-

mamıştır. Tahkikata müddeiumumi 
istiyecektir. 

muavinlerinden Kemal Tan el koy-
MalUm olduğu üzere Avusturya 

o tarihte İtalyanın Venedik vilayeti
ne mutasarrıf bulunuyordu. Fransa
nın askeri ve siyasi yardımlariyle it
tihat ülküsüne kavuşan İtalya, o vi
layeti Avusturyadan almak istiyor
du. Lakin kuvveti böyle bir işi ba -
şarmağa müsait değildi. O sebeple 
fırsat kolluyordu, pusuda yatıyordu. 
1866 da Prusyalılar, müttefik Cer -
menya heyetinin ana yasasındaki a
henksizliği, Holştayn dükalığının i

Hamidin kabrine Üniversite namına 
çelenk koyarken onun kabrinin hazin 

muştur. Belediye makine mühendis- POLiSTE: 
lerinden Beşir vaka mahalline gide-

mnnzarasım vesatetinizle kadirı:inas hil
kıimetimlzin nazarı dikkatini celbetmeyi 
dü~ilndük. Saygılar 

MOTEFERRIK : 

f ki . Büyük Mağaza 
Pazarllk Y apmıı 

dare.~indc göriilcn suiistimalleri ileri Pazarlıksız satış kanununun tatbik e-
dilmesinin murakabesi kanunun ye· sürerek A\!usturyaya harp açması ü-
dinci maddesi mucibince lktısat Ve

zerinc Habsburglar saltanatı pek 
kaletinin salahiyeti dahilindedir. Ve

buhranlı giinler geçirmeğe başlamış-
kalet lüzum görürse kendi memur

lardı. Prusyalılar Bohemyaya geç -
larile murakabe işini yaptırabilir. Bu 

miş, Saduvada Avusturyalıları ez • 
itibarla vekalet şehrimiz kontrol dai

dikten sonra Viyana önlerine kadar resi şefliğini de murakabeye memur 
gelmişti. 

etmiştir. Kontrol dairesi tarafından 
İtalya, Venediği almak için işte yapılan tetkikat neticesinde iki bü

bu fırsattan istifade etti, oraya genç, yük ticarethanenin pazarlık yaptıkla
dinç İtalyanlardan mürekkep bir or- rı görülerek haklarında zabıt tutul
du yolladı. Avusturya, payitahtını muştur. Bunlardan biri Beyoğlunda 
korumak ve Almanya üzerind~ki ha- büyük bir tuhafiye ve manifatura 
kim vaziyetini kaybetmemek için çır mağazası, diğeri tstanbulda büyük 
pınıp durduğundan Venedik tarafla- bir kumaş mağazasıdır. Kumaş ma
rmı adeta ihmal etmişti. Bununla be- gazasmda pazarlıklı satış ve diğe
raber derme çatma askerden tcrek-1 rinde etiketsiz satış tesbit edilmiştir. 
kiip eden A\•u;turya alay_Jarı Custor- lngiliz Heyeti Geçti 
ra mulıarebesınde genç Italyan or - . . 
d k hk i b

• "nh" v lran Velıahdinın düğün merasl-usunu a ar ır ı ızama ugrat- . 
t ı b u · k 1 ı ki d ~ 1 mınde hazır bulunacak olan !ngiliz 

b
1
• arh, 

1 
c knı d 0

1
ay 1 a ogru tamaz Kral hanedanından Lord Athlo~ ile 

ır a e oy u ar. 
Ledi Athlon, dün sabahki ekspresle 
şehrimize gelmişler ve burada dur
madan Toros ile Ankaraya gitmişler
dir. Lordu, Ingiliz başkonsolosu Kü
çükçekmeceden vali muavini Hüdai 

BELEDiYEDE : 

Vali Bugünlerde 

Ankaraya Gidecek 
Vali ve Beledlye refsı Luuı l'\.lntcı.l 

imar işlerine sarf edilmek üzere Be
lediyeler Bankasından alınacak beş 
milyon liraya ait formaliteyi ikmal 
etmek üzere yakında Ankaraya gi
decektir. Belediye, bankadan alaca
gı bu beş milyon liradan bir milyonu
nu otobüs mübayaatile şehrin muh
telif semtlerinde inşa edilecek olan 
garajlara, üç milyon lirasını da mü
tedavil sermaye olarak Eminönü ile 
Unkapanr arasında açılacak olan cad
deler üzerindeki istimlak işlerine tah
sis edecektir. 

Meclis Dün Toplandı 
Şehir Meclisi dün saat 14.30 da, 

Vali ve Belediye reisi doktor Lfıtfi 
Kırdarın riyasetinde toplanmıştır. 

Mecliste, 939 mali yılma ait ikinci ve 
üçüncü bap belediye ve müşterek 

adi ve fevkalade masraf bütçeleri 
hakkında daimi encürmm kararı o~ 

kunarak bütçeler tetkik edilmek üze
re bütçe encümeni.ne gönderilmiş ve 
Bakırköy kazasında mahalle mümes
silleri seçilmesi, Düşkünlerevi büt
çesine belediye bütçesinden 6 bin 
lira verilmesine dair olan teklif ve 

rek tetkikat yapmıştır. if • 

DENiZ ve LiMANDA : 

Boğaziçine Rağbet 

Gitt ikçe Artıyor 
91ıKCLl II-,,ı-•-;, - .s...ı-....'"-" -s.._ ..... J~• ,..._,, 

bir toplantı yaparak Boğaziçine fazla 
rağbet temini için yapılacak işleri 

tesbit etmiştir. Bu sene Boğazda ya
pılacak tenezzüh sefer leri arttırıla
cak ve geçen sene bir iki vapurda 
tecrübe edilen radyo tertibatından 

iyi netfoe alındığl için diğer vapur
lara da radyo konacaktır. 

Bundan başka Boğazda eğlence 

yerlerinin çoğaltılması işi de tetkik 
edilmiştir. 

Şirketi Hayriyenin ilkbahar tari
fesinin tatbiki hazırlıktan ikmal edi-
lemediği için bir hafta geri bırakıl
mıştır. Bugünden itibaren ilave se
ferler yapılacak ve gelecek pazar gü
nü tarüenin tatbikine başlanacaktır. 

Hareket Kağıtları 
Küçük merakibin uğradıkları is

kelelerden hareket kağıdı alırken, 

kağıdın arkasına, hangi iskeleden gel 
diğini ve hangi tarihte kalkacağını 
yazdırması ve lstanbuldan kalkar
ken de ~ümrük damgasının liman mü 
ruriye kağıdının arkasına vurulması 
kararlaştırılmıştır. ~ .,..-

Harbin bütün diinyaya parmak ı
sırtan cephesi denizdeydi. İtalyan -
lar, hiç bir zaman iyi denizci şöhreti 
kazanamıyan Avusturyalıları deniz -
de olsun yeneceklerini umuyorlar -
dı. İki tarafın donanma vaziyeti gö
zönüne getirilince İtalyanların böyle 
bir ümide düşmeleri de tabii görüle
biliyordu. Çünkü seferber filoların -
da zırhlı gemiler vardı. Avusturya 
donanması ise henüz kalyonlardan, 
kadırgalard&n ibaretti. 

mazbatalar okunduktan sonra ait ol-
1' arataban da Sirkeci istasyonunda Nafıadan Yardım lstendı· duldarı encümenlere sevkedilmiştir. 

İkJ muharip devlet donanmaları 
nihayet Lis~a'da karşdaştı ve ateş 
yağmuru başladı. Avusturyalılar, 

milli şeref uğrunda dövüştüklerin • 
den kemrni ve keyfi bakımdan altta 
bulunmalarını cüretleriyle telafi e • 
debiliyorlardı. Hatta yelkenli bir ge
mi ile İtalyanın bir zırhlısını da ba
tırmağa muvaffak olmuşlardı. 

Neticeyi söylemeğe hacet yok. 

karşılamıştır. Adalara Verilecek Su Gazi köprüsünün her iki tarafında 
Parlamento Konferansı Belediye Sular idaresi. Haziran tesis edilecek olan meydanlar için 
Bu ay içinde Pariste toplanacak o- başından itibaren Büyükadaya sıı yapılacak istimlaklerin bedeli 2 mil

lan beynelmilel parlamentolar kati- vermiye başlayacaktır. idare bu su- yon lira olarak tesbit edilmiştir. Hal
bi umumileri kongresine iştirak ede- ]ara ait tarifeyi hazırlamıya başlamış buki bu sene bütçede buradaki istim
cck olnn Büyük Millet Meclisi umu- tır. Yapılan hesaba göre Ada suları- lak işleri için tahsisat ayrrlamamış
mi katibi Veysel Genya Fransaya ha- ı mn beher metre mikabı azami olarc-k tır. Bunun için Nafıa Vekaletinden 
reket etmiştir. halka 35 kuruştan veril~cektir. 1 yardım istenmiştfr. 

Bir Kunduracı iki 
Kişiyi Yaraladı 

Cemberlitaşta Tavukpazarında oturan 
kunduracı çırağı Danyal ile arkadaŞl 

Mahmut arasında kadın yüzünden kavga 
çıkmıştır. Neticede Mahnwt kunduracı 
bıca~ı ile Danyah basından, arava stiren 
ıcunauracı ı;ırıt);ı fi. i:IUrt.YI u c;;snr.<= F ,., ... 

ralamıştır. Danyalin yarası ağırdır. Ya
ralılar Cerrnhpaşa hastarıeıılne kaldınl
mışlardır. Vaka akabinde kaçmak istiyen 
Mahmut bıçakla beraber yakalanmıştır. * Büyükderede Kibrit fabrikasında 
çalışan Mehmet isminde bir usta kendi
sini makineye kaptırarak muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Yaralı Amerikan 
hastane!iinde tedavi ııttına alınmıştır. 

* Fenerde oturan ve Defterdar Men
sucat fabrikasında çalı~an dokumacı 
Mehmet ile arkadaşı Ahmet arasında a
lacak yüzünden çıkan bir kavgada Meh
met Ahmedi bıçakla sol böğründen ağı.r 

ve tehlikeli surette yaralı::mışhr. Yaralı 

hastaneye kaldırılmış, carih yakalanmış
tır. 

Kenterbori Başpiskoposu 
Patriği Ziyaret Etti 

Misafir olarak şehrimizde bulunan 
Kenterburi başpiskoposu dün sabah 
saat 11 de Fenere giderek patriği zi
yaret etmiştir. Başpiskopos patrikha
n<?de resmi elbiselerile metropolitler 
karşılamışlar ve kiHsede evvel! Te 
Deum merasimi yapılmış ve bun
dan sonra patrik tarafından kabul e
dilmiştir. Burada karşılıklı nutuklar 
söylenmiş ve yarım saat sonra da, 
patrik, başpiskoposun ziyaret!ni, In
giliz sefaretine iade etmiştir. 

* Belediye şehir mütehassısı Pros
ta bir telgraf çekerek Eminönü mey
danının tanzim işine ve bir de Üskü
darla Kadıköy cihetlerinin planları
na başlamak üzere bir an evvel !s
tanbula gelmesini istem~. 
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SUAL ,CEV A~? 
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Sulh Cephesine 
Giren Balkan 
Devletleri? 
S - l ngilterenin sulh cephe· 
sine al.mağa çalıştığı Bal.kan 
devletleri hangileridir, bun • 
ların nüfusları ve mesahaları 
hakkında bir fikir verir misi· 
niz? 
C - İngiltere şimdilik Balkan 

devletlerinden Romanya ile Yuna -
nistanın istiklal ve tamamiyetini te -
min etmeğe karar vermiştir. Roman
yanın mesahai sathiyesi 122 bin. mil 
murabbaıdır. Nüfusu 19 milyondur. 
Yunanistanın mesahai satbiyesi 50 
bin mil murabbaı ve nüfusu 7 mil .. 
yondur. 

Diğer Balkan devletlerinden Yu
goslavyanın mesahai sathiyesi 95 
bin mil murabbaı, nüfusu 17 milyon, 
Bulgarjstanın mesahai sathiyesi 40 
bin mil murabbaı ve nüfusu 6 mil • 
yon dur. 

• 
S - Yunanistanın tıBkeri kuv 
veli nedir? 
C - Yunanistanın hazeri ordusu 

65 bin asker ve 5187 zabitten mü • 
rekkeptir. Donanması: İki kruvazör, 
dokuz torpitobot, dört mayin gemisi 
ve altı denizaltı gemisinden ibarettir. 

• 
S - Arnavutlukta petrol var' 
mıdır? Varsa senede ne ka. • 
dar petrol çıkanr? 
C - Arnavutlukta İtalyanlar ta; 

rafından açılmış bir iki petrol kuyu .. 
su vardll". Bu kuyudan çıkarılan pet· 
rol mıktan senede· altı bin tondur. 
Bu mıktar İtalya için devede kulak 
kabilinden az bir şeydir. 

• 
S - ltalyanın silah altında 
ne kadar askeri vardır? 
C - İtalya Arnavuthik işgali es

nasında silah altına çağırdığı 1912 
efradı ile silah altında bulunan as -
kerlerinin mıktarını 1 milyon iki yüz 
bine çıkarmıştıt. Bundan evvel silah - -- .. -
buraya dağılmıştır. Mühim bir kıs· 

mı yaşlıdft". 

Dr. Göbels 
Dün Gitti 

Alman P ropaganda Nazırı Doktor 
Göbels, dün sabah saat 8.35 te hususi 
tayyaresile Yeşilkôyden Berline ha.
reket etmiştir. Hava meydanında Va
h muavini Hüdai, askeri hava ku -
mandam, Alman konsolosu ve Al
man kolonisi tarafından teşyi edil
miştir. 

Göbels, tayyaresile İstanbul üze; 
rinde bir tur yaptıktan sonra yola 
çıkmıştır. 

Doktor Göbels, hareketinden sonra 
telsizle devlet hava yolları telsizine 
vali Lutfi Kırdara hitaben bir telgraf 
göndermiş ve lstanbulda gördüğti 
hüsnü kabulden ve misafirperverlik
ten dolayı çok i3"i intibalarla ayrıt .. 
dığını bildirerek teşekkürlerini t ak· 
dim etmiştir. 
* Belediye, son yangınlarda yanan 

Bahçekapıda Ata Atabek hanile Ha .. 
san ecza deposunun bulunduğu yer· 
de. ancak şehir planının müsaadesi 
nisbetinde yeni inşaata ruhsat vere
bilecektir. 

,,.AK~ ve HAVA 1 
15 Nisan 1939 

CUMARTESi 

4 üncü ay 
Arabi: 1358 
Sefer: 25 

Gün: 30 

Güneş: 5.21 - Oğle: 
İkindi: 15.57 - Akşam: 
Yatsı: 20.24 - İmsak: 

Kasım: 159 
Rumt: 1355' 

Nisan: 2 
12.14 
18.17 
3.38 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan il• 

lınan malllmata göre, hava yurdun Kars• 
deniz kıyılarında çok bulutlu ve mevzii 
yağışlı, Trakya, Kocaeli, Doğu Anadolu• 
nun Şark ve Şimal kısımlarında bulutlu, 
diğer bölgelerinde umumiyetle açık geç
miş, rüzgarlar bütün bölgelerde Şimali 
istikametten orta kuvvette esmiştir. 

Karada \'e denizde zafer Avusturya
blarda kaldı . Fakat Pragda sulh mü
zakeresi y:ıpılırken Avusturyanın 

küçülmesini, İtalyanın kendi niÜuzu 1 
altında kalmasını isteyen Fransanın 
müdahalesiyle Venedik eyaleti, ga -
lip Avusturyalılardan alınıp mağlup 
İtalyanlara verildi. Demek ki zayıfın 
ve acizin de kuvveti zarara sokması. 

mümkiinmüş: Başkalarının yardımı- J 

nı görmek şnrtiyle! : .. O halde kavile
re düşen vazife haris olan zayıflara 

kımıldama imkanı vermemektır. 

Kenterburi BQf,,Ukopom, dün Fener Patrikhanesini 
ziyareti araında Patrikle beraber 

Vniverritech yapıl.an Hiimit ihtilalinde lıcnır 
bulunanlardan bir görünü, 

Diln fstanbulda hava aC'ık geçmiş, rOz• 
gAr Cenubu Garblden sımlyede S - 9 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava taz• 

1 
yiki 1021,3 milibar idi. Sühunet en yük
sek 15,8 ve en düşük 3,6 santigrat olarak 
kaydedllml~. 



Sonra Vaziyet 
Yazan: Omer Rıza DOGRU l 

Ingiltere ile Fransanın Roman
ya ve Yunanistana verdikleri 

terninat, bu iki memlekette de çok 
İyi karşılanmıştır. Biri mihverin bir 
ucu, diğeri öbür ucu ile alakadar o -
lan bu iki devlet, verilen teminatla 
hlilli lsltklallerini korumak bakımın 
dan yeni kuvvetlerin müzaheretini 
ka'lanmış, bu da ufukta beliren ka
ra ve karanlık bulutların sıyrılma -
ıına yardım etmiştir. 

Mihver devletleri tarafmdan bu
na mukabil söylenen söz, verilen te
ıninatın boşluğu ve lüzumsuzluğu -
dur. Çünkü mihver devletlerinin e -
sasen Romanya ve Yunanistanm is -
tlklalini uzaktan veya yakından teh
dit etmedikleri: bu memleketlerin 
istiklalini tehlikeye uğramış görerek 
bir sürü gürültü koparmanın, de -
ınokrasl devletleri tarafından uydu
l'tılmuş bir hareket olduğunu anla -
tıyor.Pr. 

Bu iddialara göre, ortada huzur 
~ sükunet hüküm sürdüğü halde de
ınokrasiler bulanık suda av avlamak 
istedikleri için tozu dumana katmış
lar ve herkesi endişeye düşürmüş -
lerdir. 

Bu iddialar karşısında Çekoslo -
'W'akyanın ortadan kaldınlmadığına 

~ Arnavutluğun :istilaya uframadı

iına inanmak ve bütün bu şayiala -
rııı demokrasiler tarafından uydu -
rulduğunu sanmak icabedecek. 

Halbuki hakikat bu merkezde de
fildir. Hakikat, Çekoslovakyanın 
Parçalanmış ve siyasi varlığının or -
tadan kalkmış olduğudur. 

Fakat bu hareketi haklı göster -
nıek için bin türlü dereden su gettr
tnek işten bile değildir. Arnavutluk 
da müdafaasız küçük bir memleket 
olduğu halde top, tayyare gibi en 
tnühim vasıtaların zoru ile istila e -
dilmiş ve bir timsah karpsında ka • 
lan bir kertenkele .zavallılığı ile bo-.. . 

htiliyı da haklı göstermek için; 
hayati menfaatlerden, miifterek a -
nanelerden, tarihi hatıralardan bah
setmek işten değildir. 

Bahse değmeyen bir şey varsa, 
o da milletlerin kendi mukadderatı
na sahip olduldan ve mutlaka sahibi 
olrnaları icabettiğl esasıdır. Bütün 
ınedeniyet ve insanlık ve cidal tari
hinin bin bir acı tecrübeden sonra 
kabul ve taziz ettiği prensiplerin 
çiğnenip gitmesi karşısmda en tabii 
his, endişe ve emniyetsizliktir. 

Bu hadiselerin sahnesine en ya -
kın olan milletlerin azami endişe ve 
eınniyetsizliğl hissetmeleri, ve bu 
endişe ve emniyetsizliği giderecek her 
tedbire bai vurmaları, canlarını ve 
\'arlıklannı müdafaa bakımından 

en Jne§ru ve mukaddes haklandır. 

Bu yüzden teminatın gerek Yu -
llanistanda ve gerek Roman yada çok 
lyj karşılandığını ve yalnız mihver 
tnemleketlcrinde hayret uyandırdı • 
iını, lüzumsuz sayıldığını, ve büyük 
bir blöf telakki edildiğini görilyo -
ruz. Fakat bütün diğer memleketler
de umumi sulhil takviye eden bir 
tetebbüs ve hareket olarak karşılan
hıı§tır. 

Bu teminatın tecavüz dalgaSJnı 

hlr müddet için durduracağı muhak
kaktır. Fakat bu teminat ilk adım 
•ayılır ve yeni adımlar daha atılırsa 
tecavüzün yeni kurbanlar bulması -
lla imkan kalmaz. 

Bütün I..ondra matbuatının ayni 
~ütalea üzerinde birleşmesi de İn • 
Rılterenln bu teminat ile kalmaya -
~atını göstermektedir. 
~ 

Bergamada 
ATATÜRK Günü 

Bergama, 14 {A.A.) - Bugün ve 
hu gece Bergama Atatürkün Bar-
8•nıayı şereflendirdiği tarihi yıl dö
l'l iinı ün ün büyük hatırasını heye
canla , içten gelen sevgi ve inanla 
)'aşattı. Her yıl 13 Ni~hll Atatürk 
iÜ.nü bayram yapan Bergamalılar 
hu yıl, ayni günde Atasının izinde 
YÜrümeğe ant içti. 

Londradaki 
• • 
lşs ızler 

Başvekile Bir Buc;uk 

Metre Boyunda Bir 

Kartpostal Verildi 
Londra, 14 (A.A.) - Dün kabine

nin müzakereleri esnasında "millı iş
sizler hareketi" azasından on kişi 
Başvekalet binasına yaklaşarak "pek 
muhterem Sir Neville Chamberlain"e 
hitaben yazılmış muazzam bir kart
postal vermeğe teşebbüs etmişlerse 
se polis bunların binaya girmesine 
mani olmuştur. 

Halle takriben bir buçuk metre u
zunluğunda ve bir metre geriişliğin
de olan bu kartpostalı seyredek eğ
lenmiştir. 

Hareketi tertip edenler kartpostal-
da Chamberlain'i diktatörlere dost 
olarak ve lngiliz işsizlerine karşı has
mane bir tarzı hareket ittihaz ederek 
Ingiltereye ihanet' etmiş olmakla it · 
ham etmekte idiler. Nümayişçiler der 
hal yardımda bulunulmasını, işsizle
rin sendika tarifesine göre çalıştırıl
masını, yeraltı sığınakları inşasını ve 
Sovyetler Birliğile bir ittifak akdini 
istemektedirler. 
Nümayişçiler çekildikten sonra 

posta müvezzileri kartpostalı Baş
vekalet binasına getirerek kapıcıya 

teslim etmişlerdir. 

Bulgar Nafıa Nazırı 

istifa Etti 
Sofya, 14 {TAN muhabirinden) -

Nafıa Nazırı Spasganev bir ihtilaf 
sebebiyle kabineden istifa etmiştir. 

Kral istifayı kabul etmiştir. Nafıa 
Nezareti şimdilik muvakkaten de
miryolları Nazın VL Avramov tara-
~· -"'n" ;~ "' ""'" ..... ~:t,,,,..oı.,.t ; .,. 

MilliMüdaf aa Bütçesine 
2,500,000 Lira Munzam 

Tahsisat Konuldu 
Harp Mükellefiyeti Kanunu Muhtelit 

Encümen Tarafından Tetkik Edilerek 

Müstacelen Müzakere O lunacak 
Ankara, 14 (A. A.) - Büyük Mil-ızakere ve kabul olunmuştur. 

let Meclisi bugün Mazhar Gemen'in Bunu takiben söz alan milli mü-
başkanlığında toplanmıştır. dafaa encümeni reisi general Kazım 

Celsenin açılmasını müteakip, Is- Sevüktekin, harp mükellefiyeti hak
parta mebusu İbrahim Demiralayın kındaki kanun layihasının ehemmi
ölümüne ait tezkere okunmuş ve ha- yetine binaen bu devrede müzakere 
tırasına hürmeten ayağa kalkılarak edilebilmesi için havale edildiği Mil
bir dakika sükut edilmiştir. li Müdafaa, Adliye ve Dahiliye en -

Hatay 
Meclisinde 

C ümhurreisimizin 

Telgrafı Alkışlar 

Arasında O kundu 
Antakya, 14 (A.A.) - Millet Mec

lisi Reis Vekili Vedi Karabaym baş
kanlığında toplanmıştır. Milli Şefin 
tekrar Cümhurreisliğine seçilmesi 
dolayısile Hatay millet meclisi reisi
nin vaki tebriklerine Cümhurreisi !
nönünün verdiği cevap alkışlar ara
sında okumuştur: 

Reisicümhurluğa yeniden intiha
bım dolayısile gönderdiğiniz tel
grafa teşekkür eder ve Hatay mec
lisi üyelerine selam ve sevgilerimi 
gönderirim. 

Hakkı Kılıcoğlu (Muş), Rasim cümenlerinden mürekkep bir muh -
Kaplan (Antalya) ve Refik İnce (Ma- telit encümen tarafından tetkik edil
nisa) söz alarak kürsüye gelmişler mesini teklif eylemiş ve bu teklü ka
ve müteveffanın yurt severliğini ve bul olunmuştur. Meclis pazartesi gü
memleket uğrundaki değerli çalış - nü toplanacaktır. 

Ismet Inönü 
Büyük Millet Meclisi Reisi Renda

nın telgrafı da okunduktan sonra ruz
nameye geçilmiş, mHli müdafaa büt

Vekiller Heyeti Toplantısı çesine 200 bin lira ilavesine, ipek ko-
malarını üade etmek suretiyle hatı
rasını taziz eylemişlerdir. 

Meclis bundan sonra Ağrı mebus
ları Hüsamettin Kura, Halit Bayrak 
ve İhsan Tav, Bingöl mebusları Fe -
ridun Fikri ve Necmettin Sahir, Bit
lis mebusları Süreyya Örgeevren, 
Tevfik Temelli ile Siirt mebuslan 

Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)- zası öşrünün ilgasına müteallik ka
Vekiller Heyeti meclis müzakerele- ı n~nlar.kabul edi~~iş ve ı·ürkiye Bü
rinden sonra Başvekilin reisliğinde yuk Mıllet Meclısı azalarının Hatay 
toplanmıştır. dahilindeki. trenlerde parasız seya-

• • ... • hatlerinin t emin cdıldiği hakkında 
Meclue verüen layıhalar Başvekalet tezkeresi okunmuştur. 

Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)-
Ali Rıza Esen, Hulki Aydın ve Nafi Abidelerin esaslı surette tamiri ve 

Çinliler Yeni 
Zaferler Kazandllar 

Bekmen'in intihap mazbatalarını tas 
dik etmiş ve Burdur mebusu İbra -
him Necmi Dilmen yemin etmiştir. 

Gelen evrak arasında bulunan ve 
Milli Müdafaa Vekaleti 1938 mali 
yılı bütçesinin muhtelü tertiblerine 
iki milyon beş yüz küsur bin liralık 
munzam tahsisat konulmasına ait ka 
nun layihası ruznameye alınarak mü-

yeni hayrat inşası ve bunların ha
rimlerinde yapılacak istimlakler için 
vakıf paralar idaresinden istikraz ak
dine, devlet kinini mütedavil serma
yesine istatistik umum· müdürlüğü 
teşkilatı hakkındaki 2203 sayılı ka
nunda tadilat yapılmasına, dair ka
nun layihaları hükumet tarafından 

meclise gönderilmiştir. 

=--------------

, Hadiselerin lÇiUzü 
~ -. 

Şunking, 14 (A.A.) - Cepheden 
son gelen haberlere göre, Kuangsi
n in şimalinde Japon kuvvetleri Kao
an'ın şarkına doğru yirmi kilometre 
geri atılmış1ardır. Çin kuvvetleri Hu
pen merkezinde üok mühim bir çok 
askeri noktalar zaptetmişlerdir. 
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flEK 
• 1 • o 1 Bır, kı, ç . 

Yazan:B. FELEK 

H olanda diye A vrupanın şimali 
garbisinde bir memleket var

dır. Adına bizim taraflarda Fele -
menk derler. Peyniriyle meşhurdur. 
Hani yu,•arlak ve kırmızı balmumu 
ile kaplanmış peynirler yok mu? İş· 
te onlar Holandadan gelir. 

Hatta, ninelerimizin, eski çeşnide 
güzel sayılan etli canlı löpür löpür 
tazelere: 

- Peleme peyniri gibi.. Demele
ri "Felemenk peyniri gibi" sözün -
den galatmış diye bir rivayet de var
dır. 

Neyse orası bize lazım değil. iş
te bu Holanda devleti Almanya ile 
komşudur. Gerenlerde, Almanyanın 
Holandayı işgal edeceği hakkında bir 
şayia çıkınca - eh, mal canın yonga
sıdır derler - hudut kıtalarını takvi
ye etmiş. Etmese ne olur? Etse ne 
olur? Demeyin! Herkesin kendine ıö 
re bir hesabı var. 

Derken Almanya kuşkulannııt
Holandaya, neden hududunu takvi -
yeye lüzum gördüğünü sormuş. Hat
ta Alman gazeteleri bunu bir nevi 
tahrik bile addediyorlarmış 

Bir fıkra vardır: 
Bir gün kurt, dereden su içer • 

ken kuzuyu görmüş: 
- Dikkat et! Suyumu bulandırı

yorsun! Demiş. 
Kuzu cevap vermiş: 
- Ben akıntının altındayım. De

re sizin tarafınızdan geliyor. Sizin 
suyunuzu nasıl bulandırabilirim? 

- Uzun etme! Sen geçen sene de 
bir kere böyle suyumu bulandırdın
dı! 

- Aman efendim! Ben altı aylık 
kuzuyum. Ge![en sene dünyada de • 
ğildim. 

- İyi amma, ben seni yemek is· 
tiyorum. Anladın mı? 

Demiş ve .... Yemiş. 
Bu bir. 

* Ga'leteleri açınca şöyle serlevha-
lar görüyorum: 

Bulgar kabinesinde yeni bir deği- lngilterenin Akdenizde 
şiklik yapılması ihtimalinden bah

1 
mamaları emre<ııımıştır. 

Kuvantungun cenubunda yapılan 

kanlı muharebelerde son üç gün içi
de 2000 Japo askeri ölmüştür. Çinli
ler Kovkonga askeri mevkiini zaptet
mişler ve düşmanı Nanhaii'ye doğru 
atmışlardır. 

- A vrupada harp patlayacak mı? 
- lnailtere harbedecek mi? 

sedilmektedir 

lngiliz Hükümdarı 
Manevrada Bulundular 
Londra, 14 (A.A.) - Hükümdar

lar dün Aldershof kampında yapı

lan manevralara iştirak etmişler
dir. Talimlerden sonra Kral tayya
re dafii toplarla sahra toplarını tef
tiş etmiştir. Kral bundan sonra ma
nevra sahasının üzerinden bombar
dıman tayyareleri uçarken kıtalar
la irtibatı temin eden telsiz telgraf 
servisinin işlemesini seyretmiştir. 

Mısırda Ahnan Tedbirler 
Kahire, 14 (A.A.) - Mısır Ba~-ve

kili Mehmed Mahmut Paşa, İngiliz 
hava kuvvetleri kumandanile uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Bir müddettenberi alınmakta olan 
askeri tedbirler Mısıra teşmil olıın
muştur. Nilin Assuandaki barajı iki 
haftadır Mısır kıtaatının nazareti al
tına konulmuş bulunuyordu. Du 
tedbirin Kahirenin şimalinde Meh
met Ali barajına da tatbikine baş
lanmıştır. lskenderiye limanına altı 
İngiliz harp gemisi gelmiş bulun
maktadır 

aldığı cııkeri tedbirler 

Arnavutluğun işgalini müteıuop 
İngiltere ve Fransa derhal Akdeniz
de askeri tedbirler almağa lüzum 
görmüşlerdir. Akdenizin şark tara
fında Ingiliz donanması, garp tara
fında Fransız donanması mevzi al
mıştır. 

Donanmaların hareketi gizli tutul
maktadır. ltalyan !imanlarında bulu
nan Ingilterenin Akdeniz filosu ku
mandanı Amiral Sir Dudley Pound 
ve ikinci kumandanı Sir Geoffrey 
Layton derhal Maltaya hareket et
mişlerdir. 

Maltada tayyare hücumlarına kar
şı sahil müdafaa tertibatı alınmış
tır. Malta sahillerinde bir destroyer 
filosile bir denizaltı gemisi filosu 
bulunmaktadır. 1'unusu ziyaret eden 
sekiz İngiliz torpitobotu da Maltaya 
dönmüşlerdir. 

Ccbelitarıkta bulunan lngiliz do 
nanması, dört saat içinde hareket e
debilecek surette istim üzerinde bu-
1unmaktadır. Cebelitarıkta bulunan 
muhafız kıtaatına gaz maskesi da
ğıtılmış ve vazifel~ri başından ayrıl-

Mezun bulunan zabitlere vazifele
ri başına donmeleri teblig edilmıştir. 

Bütün bu tedbirler ihtiyaten ah11-

mıştır 

* 
Bulgari•tanı 

kandırmıya çalıfıyorlar 

Ingilterenin Balkan milletlerini 
sulh cephesinde toplamak teşebbüsü

nü akim bırakmak için gerek Al
manya, gerek Italya Bulgaristan üze
rinde tesir yapmağa çalışıyorlar. 

Almanya Bulgaristana, Roman
y& ile akdettiği iktısadi anlaşmaya 

benzer bir anlaşma teklif etmiştir. 

Fakat Bulgaristan bu teklifi kabul 
etmemiştir. 

Italya da Bulgaristana Dobriceyi 
ve Selaniği vadetmistir. 

Fakat Bulgaristan şimdilik mihve · 
re girmiye yanaşmamaktadır. 

Bilakis Jngiltcrenin teşvikile Re>
manyanın Dobricenin bir kismını 

Bulgaristana terketmiye razı olduğu 
~Öylenmektedir. Romanva kralının 
Dobriceyi dolaşması, ve Sırp kralı 

naibi ile görüşmek istemesi bu mak
sr.da atfedilmektedir. 

Şansi cenubunda, Japon kuvayı 
külliyesi mağlUp olmuştur. Başku

mandan Mareşal Şankayşek bu mu
vaffakıyetten dolayı bir emri yevmi 
ile Çin ordusunu tebrik etmiştir. 

Pariste Hava Tehlikesine 
Karıı ihtiyat 

Tedbirleri Ahndı , 
Paris, 14 {A.A.) - Muhtemel h=ı

va akınlarına karşı bir muhafaza 
tedbiri olmak üzere bütün Paris ev
lerinin üstüne kum dökülmesine 
karar verilmiştir. Geçen EylUl buh
ranı esnasında da bu şekilde bir tcd 
bir alınmış olduğu hatırlardadır. 

Kumlar çıkacak yangınların siraye
tine mani olmak içın evlerin en 
yüksek katlarına dökülecektir. 

Paris, 14 (A.A.) - Başvekil Da
ladier bugün neşrettiği bir emirna
me ile Fransanın bütün iş kuvvetl!!
rinin seferber edilmesine mesai na
zırını memur etmiştir. 

Paris - Midi gazetesi, bu emirna
me ile, mesai nazırının Fransadaki 
milli ve ecnebi bütlin iş kuvvetle
rinin başkumardanı olduğunu yaz
maktadır. 

- ttalya Yuaanütana yürüye -
cek mi? 

- Bitler mücadeleyi kabul ede
cek mi? 

- İtalya Korfoyu İ§gal edecek 
mi? 

- Akdenizde harp olacak mı ? 
- Almanya Polonyayı zaptede • 

cek mi? 
Size bir fıkra daha: 
Bir dilenci gelip bir adamdan 

istemiş: 

- Allah nzası için beş kuruı ve-
riniz! 

- Beş kuruşum yok! 
- Bir kuruş veriniz öyleyse! 
- Bir kuruşum da yok? 
- O halde bana bir sigara veri-

niz! 
- Sigaram da yok~ 

- Be herif öyleyse ne oturuyor -
sun? Kalk beraber dilenelim! Diye 
bağlamış. 

Halk, gazeteleri bir şey öğren • 
mek için okur. Gazetele'r halkın öi
renmek istedikleri şeyleri böyle su -
al halinde sorarlarsa okuyucular: 

- Madem ki; sen de bllmiyor -
sun kalk beraber dolaşıp öğrenelim! 
Demezler mi? 

Bu da iki! 

* Ba'lı kalem sahipleri: 
''Türk vatandaşı rahat rahat a • 

yuyabllir" diye yazıyor . . 
Bazıları da: 
"Gözlerimizi açalım! Uyanık bu

lunalım" diyor. 
Millet efradından biri sıfatlyle 

bu nasihatlerden hangisini dinleye -
ceğimi bilmiyorum. Uyuyayım mı? 

Uyanık mı bulunayım? 

Diye bir suale maruz kaldım. Had
dim olmıyarak şu cevabı verdim: 

- İngilizler, "Hava açıksa şem • 
siyeni al!" "Kapalı ise ister al, ister 
alma!" 

Derlermiş. Sen de öyle yap! 
Siyasi ahval sakinse uyanık bu . 

lun! Karışıksa sen bilirsin! 
Rn da ıic' 

Gündüz spor alanına toplanan 
bütün Bergamalılar, ebedi şeflerini 
tlzinıle andılar. Milli Şefe bağWık 
belirtilerek tören sona erdi. 

Son gelen haberler, Şimali Arnavutlukta, Jtalyan işgal kuvvetleri
ne karşı, bir kısım aşiretler tarafından bir mukavemet cephesi kuruldu-
1unu, katollk Arnavut aşiretlerinin bu cepheyi kuvvetlendlrdljinl 

gösterıyor. )ı'üat, bu mukavemetıertn ne derece muessır olacağı 

malWrı değildir. Yukarıki resim, Arnavutluğun işgalini tamamlamak 
üzere ilerleyen İtalyan kuvvetlerini gösteriyor. 

Bugüniın çocugu yarının buyu· 
ğüdür. Kimsesiz bikes yavruları 
korumM.: için yılda bir. lira ve
rip Çocuk Esirgeme Kurumuna 
biz de üye olalım! 
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.M__ahkeriıelercle 
Bir Sabıkalı 
Bir Memuru 
Öldürdü 

Bir Manda 
Manisayı 
Altüst Etti 

RADYO 

Boşanmada Çocuk Meselesi Konya (TAN) - Genç bjr memur 
sabıkalılardan kunduracı Ismail ta
rafından öldürülmüştür. Tafsiliıt şu

dur: 

Manisa, (TAN) - Bıçak altından 

kaçan bir manda şehrimizi altüst et
miş. iki kişiyi de yaralamıştır. 

'ANKAR1 RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tiirldyc Radyosu Ankara Rnd;) osıı 

Dalga Uzunluğu 

Baba, Çocuğun Annesi Yanında Bakllmadığını, Anne de Çocuğun 

Nafakasının Bile Muntazam Verilmediğini iddia Ediyor 
İsmail, hapishanede iken tanıştığı, 

28 yaşlarında ve evli bir genç olan 
hapishane katibi :Niuhlis oğlu Yusuf 
K21ınçcı ile bir kebapçı dükkanında 
rakı içmiştir. Bu arada müşterileri 

rahatsız etmiye başladıgından Yusuf 
tarafından teskin edilmiş ve ikisi 
beraber, hükumet cıvarındak\ Hilal 
kahvehanesine gitmişlerdir. lsmail 
burada, niçin keyfini bozduğundan 

bahisle Yusufla ağız kavgasına baş
lamış ve birdenbire kamnsını rekip 
bütün kuvvetile Yusuiun göğsüne 

saplamıştır. Yusuf hemen ölmüştür. 
İsmail, cürmü meşhut kanununa tev
fikan ağır cez;a mahkemesine veril
miştir. 

Gediz nehri kıyısındaki mezbaha 
eian sular altında bulunduğu için ye
nicami civarındaki muvakkat mezba
haya getirilen manda sokaklarda ku
::lurmuş gibi önüne gelene saldırmış
tır. Sakarya okulu beşinci sınıf tale
besinden biri, boğanın hücumur.a ma
ruz kalmışsa da hafif bir yara ile 
kurtulmuştur. Manda, suvari adliye 
mübaşirlerinden Abdülk:ı.dire siddct
lc çarpmıştır. Adamcağızın y~raları 
ağır ve hayatı tehlikededir. 

1639 m. 163 Kes. 120 K\\'• 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw·. 

T. A. P. 31,7() m. 9456 Kes. 20 KW· 

Cumartesi, 15. 4. 1939 J ~-

Fertle cemiyet arasında en e ,; 
saslı farklardan biri ferdin ekseri
ya yalnız bugünü düşünmesine 

mukabil cemiyetin daha ziyade ya 
rını gözönünde tutmasıdır. Bu fark 
bilhassa cemiyet ferdin işlerine 

karıştığı zamanda açıkça görülür. 
Bizim tek tek arzularımız, ihtiyaç
lanmız ve iştahlarımız cemiyetin 
yarın endişesiyle dizginlenmesey
di toplu yaşayı§ mümkün olmaz -
dı. 

Fakat belki de cemiyetin bu 
yarın endişesi bir galat rüyettir. 
Cemiyet fertlere nazaran daha bü 
yük ve tarih içinde daha devamlı 
olduğu için bize göre uzun merha
leler, mazi, hal ve istikbal diye gö
rünen zaman parçalan ona göre 
kısa birer andan ibarettir Böylebir 
nisbet fikriyle bakılınca aradaki 

•fark biraz kalkıyorsa da cemiye -
tin gene o kısa anları arasında da
ima bir sonrakini daha büyük bir 
ehemmiyetle düşündüğü muhak -
kaktır. 

Bu endişe cemiyetin bütün ni
zamlarında, kanunlarında mevcut
tur. Bilhassa hususi hukuk ka -

nunlannda hükümlerin belki yan

sı cemiyetin yannını istihdaf eder. 
Hele çocuk meselesinde. Çocuk ta 
anarabmine düştüğü andan itibaren 

miras hukukuna girer. Her yerde 
ve her zaman, velayet ve vesayet 
sebepleriyle, infak ve iaşesinin te
mini sebepleriyle hakimin karşı -
sına çıkar. Onun yüzlerce hakkı 
vardır. Bakılma hakkı, terbiye edil 
me hakkı, miras hakkı, ihtiyar hak 
kı ve saire .• 

Bir Tehdit 
ve Dövme 

Suçlusu 
Meşhut suçlara bakan Asliye dör

düncü ceza mahkemesi, dün Yenipos
tahane başmüvezzii Mustafayı döven 
ve ölümle korkutan eski müvezzi 
Mehmedin duruşmasını yaptı. Dava
nın mevzuu şu idi: 

Mehmet evelce baş müvezzi Mus
tafanın maiyetinde çalışan bir mü -
vezzi imiş. Devamsızlığı yüzünden 
başmüvezzi tarafından verilen rapor 
üzerine işinden çıkarılmış. Mehmet. 
işine nihayet verilmesinden mütees
sir olmuş, evvelki gün Mustafaya 
gelmiş: 

- Sen benim ekmeğime mani ol
dun. Ben seni yaşatmam, demiş. Dün 
sabah da Orozdibakın önünde ken
disine rastlamış, yumrukla dövmüş-
tür. • 

Mahkeme Mehmedin suçunu 'sabit 
gördü. Kendisine uç gün hapis ve 29 
lira para cezası verdi. 

Polü nezaretinden kaçmış 
Sabıkalılardan Ismail hapishane

den çıktıktan sonra Emniyet nezare
ti altında bulunma kararma göre her 
gün karakola gelerek deftere imza 
koyması lazım gelirken iki sene evv~l 
Jstanbuldan kaçmıştır. Polis dün Is
maili yakalamış ve Sultanahmet snlh 
birinci ceza mahk~mesine vermiştir. 
Mahkeme lsmaili tevkif etti ve dos
yasını asliye maskemesine verilmek 
üzere müddciumumHiğe gönderdi. 

Devlet Demiryolları 

Kadrosu Genişletiliyor 
Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)

Dcvlct demiryollan umum müdür-
1 uğü yeni hatların her gün biraz da
ha fazlalaşması üzerine kondoktör, 
istasyon memuru ve müstahdemini 
alarak kadroyu tevsie karar vermiş
tir. Bu cümleden olarak askerliğini 
yapmış yüz lıse mezunu seçerek bun
ları Haydarpaşada yedi ay kursa ta
bi tuttuktan sonra yeni vazifelerine 
tayin edecektir. Yeni bütçenin ala
cnğı şekle göre hazirandan sonra da 
orta mektep mezunları için bir mü
"IR b'.1 kU acarak memur alacaktır. 

.- Bir gün hukuk mahkemelerine 
gidiniz. Bilhassa boşanma davala
nnm görüldüğü mahkemeleri do -
laşınız. Orada çocuk mevzuubahs 
olunca en kavgalı döğüşlü karıko
caların yumuşadığını, gözlcrini'n 
merhamet ve şefkatle buğulandı -
ğını, hakimin daha titizleştiğini 

göreceksiniz. 

Bana bu satırları yazdıran se -
bep te geçen gün şahit olduğum 

böyle bir mahkeme oldu. Karıko -
ca birbirinden iki sene kadar ev -
vel boşanmışlar ve çocuk mahke
me karariyle anaya bırakılarak 

baba muayyen bir nafaka vermeğe 
mecbur edilmişti. Her ikisi de ol
dukça bahis unsurlarına malikti
ler. Kadın sıhhatli ve epeyce gü -
zel, erkek zayıf fakat kazancı ye
rinde. Yalnız zavallı kız çocuğu 17 
yaşında olduğu halde 12 yaşında 
görünecek kadar sıska ve en fe -
nası iki büklüm kanburdu. Her -
halde bakılmağa, şefkate çok ihti
yacı olan bir çocuktu. 

Baba, anasının çocuğa bakma

dığını, erkeklerle gezdiğini söyli

yerek çocuğu geri almak istiyordu. 

Bir sürü şahit getirmişti. Şahitle

rin hepsi çocuğu sık sık ve hemen 

her zaman sokakta gördüklerini, 

annesinin zavallı ile alakadar ol -

madığını ve evlenmek üzere bu

lunduğunu söylüyorlar ve çocuk 

babasına verilirse baba annesinin 

yanında daha iyi bakılacağını, ba
basının da gıdası için lazun olan 
tereyağı, yumurta ve saireyi teda
rik etmekte daha iktidarlı olduğu-

Çocu~unu Her 
Gün Döven 
Bir Anne 

Sultanahmette oturan kaymakam 
mütekaitlerinden Sadri iki seneden
beri karısı Hacerden ayn yaşıyor. 

Bunların Sami Aydoğdu isminde bir 
de çocukları vardır. Çocuk Sadrinin 
yanındadır. Karı koca ilti seneden
beri muhtelif sulh asliye ceza mah
kemelerinde biribirleri aleyhine bir 
çok davalar açmışlar. Dün, Sadri ka
nsı aleyhine bir dava daha açmıştır. 
Yeni davanın mevzuu da şudur: 

Sadrinin Hacerden doğan oğlu her 
sabah mektebe gierken anası önüne 
çıkar ve onu dövermiş. Sadri diyor 
ki: 

- Çocuk anasını istemiyor. Hacer 

her sabah çocuğun yolunu bekler ve 
kendisine gitmesi için dövermiş. Ço

cuk korkusundan mektebe devam e
demez oldu. Anasına ceza veriniz ve 

onun devamlı tecavüzüne mani olu

nuz. 
Dava arzuhali Sultanahmet sulh ce 

z:ı mahkemesine verilmiştir. Yakında 

duruşmaya başlan:lcaktır. 

Dört Katil Davasına 
Devam Edildi 

Dün ağır ceza mahkemesinde dört 
katil cezasına devam edildi. Çatalca 

tarla kavgasında üç kişiyi öldüren 

Hasan Kahya, Ali Kahya ve Tahsin 

Kahyanın avukatlari müdafaaların! 

yaptılar. 

Geçenlerde Kalyoncukulluğunda 

175 kuruş için Hıristoyu öldüren Fa
ik Bakırköy Akıl hastanesinde yat

tığını iddia için adli tıp işleri mües

sesesinde müşahade altına alınmıttı. 

Müşahade bitmediği için dün suçlu 

mahkemeye gelmedi 
Beyoğlunda metresi Sabahat! öl

düren Rahminin müdafaa şahitleri 
dinlendi. Dördüncü davanın suçlusu 
Ali Sırma Tahtakalede Ismailin kah

vehanesinde Hüseyin Hüsnüyü öldür
mı.iştü. Dün Bekir isminde şahit din
lendi. Muhakeme gelmiyen şahitle
rin çağırılması icin başka bir güne 
bJrakıldt 

nu söylemekte ittifak ediyorlar .. 
dı. 

Fakat anne. arkasına sinmiş o
lan çocuğunu bu sözler üzerine bir 
dişi arslan gibi kolunun altına ala
rak: 

- Madem ki, dedi, çocuğunu 
bu kadar seviyor ve düşünüyor -
muş, ne diye şimdiye kadar nafa
kasını muntazam vermemiş. Muh
terem hakim, bu adam iki senede 
üç defa, nafakayı vermediği için 
mahkum oldu. Kayitleri vardır. 

baktırabilirsiniz. Adaletin tayin et
tiği nafakayı bile vermekten kaçı
nan bir adamın bu zavallı çocuğa 
benden iyi bakacağına nasıl ina
nırsınız? 

Bu nokta çok mühimdi. Adeta 
işin ruhu idi. Karar verilmeden ev 
vel bunun tahkik ve tetkiki la -
zımdı. Bir zavallı kanbur kızcağı
zın bile biraz daha iyi veya fena 
bakılması adaletin titiz ihtimamla
rına layıktı. Nitekim hikim kadı
nın dinleteceğini iddia ettiği şa -
bitleri dinlemek ve icradan nafa -
kanın muntazam verilip verilme
diğini sormak için muhakemeyi 
başka bir güne bıraktı. 

Dışarıya çıkarlarken arkaların

dan gittim. Koridorda küçük kız -
cağıza eğilerek annesini mi yoksa 
babasını mı istediğini sordum. O 
annesinin etekleri altına saklana -
rak utana korka: 

- Annemi. Diyebildi. Etrafı • 
mızda halka çevirmiş olan bir sü
rü meraklı kadın hep bir ağızdan 
bağırdılar: 

- Ah. evladım!. 
L K . 

İnhidam ve 
Yangın 

Tahkikatı 
Müddeiumumilik. dün de Sultan

hamamı yangını ile Yenişehir inhida
mı tabkikatile me.şgul olmuştur. Sul
tanhamamı yangın yerinde çıkan ka
salardaki senetleri, d'.efterleri tetkik 
eden ehli vukuf dün raporunu ver
miştir. Müddeiumumilik pazartesi 
günü yangın hakkındaki kararını ve
recektir. Oğrendiğimize göre, şimdi
ye kadar yapılan tahkikat hadisede 
bir kast olmadığını göstermi~tir. i
pekli kumaş tüccarı Salamon Tole
donun kasasında tam ::ıo bin lirahk 
senet yanmıştL Salamon Tol~o se· 
netleri yanan borç sahiplerinden tek
rar senet alamıyacağını tahmin ede
rek çok endişe duyuyordu. Dün müd
deiumumiliğe gelmiş, borçlularının 

hepsinden de yeni senet aldığını ve 
hiçbir zarara uğramadığını söylemiş-

tir. t - 111 " ... 

====-o-
lngiltereden 58 

Lokomotif Alıyoruz 
Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)

Devlet Demiryolları u mum müdür
lüğü bir müddettenberi şehrimi'2:de 
bulunan lngiliz heyetile yaptığı mü
zakeratı neticelendirmiş, Jngiltere -
den 58 lokomotif satın almayı karar
laştırmıştır. Hazırlanan kararname 
Heyeti Vekilenin tasdikine arzolun
muştur. 

--o--
Adapazarındaki i ki 

Evkaf Memuru 
Adapazarı \TAN) - Bura evka: 

memuru ve muhasebeci.si, bir mua
meleden dolayı haklarında vuku bu
lan iddia üzerine müddeiumumilijc 
verilmişlerse de, müddeiumumilik, 

Manda, Ulupark civarında sıkış

t.u: ılarak yedı kurşunla öldüri.ilebil

miştir. 

Muvakkat mezbaha şehrimizin he

men hemen ortasında olduğu için 
hem halkın sıhhatini tehdit etmek-

te, hem de sürü halinde getirilen sı

ğır ve mandalar bilhassa talebe için 

bir tehlike teşkil eylemektedir. 

---o-
Bir Deve, Sahibini 

Öldürdü 
1069 numaralı kanunda yazılı unsur- Çanakkale (TAN) - Karacaviran 
lar mevcut olmadığı cihetle takiba- köyünde 65 yaşlarında Deveci oğlu 
ta mahal bulunmadığına. karar ver-ı Ahmet oğlu Safer, deve kinine 
miş ve bunlar hakkmdakı evrakı kay kurban gitmiştir. 
makamlığa iade etmiştir. Sefer, Tülü denilen erkek pehli-

---o--- van devesini otlatmıya götürmüş, 

Ecnebi· Mütehassısların kendisi de orada uyumuştur .• ~ra sı-
Mukaveleleri Yenilenmiyor ra dayak yiyen deve, bu fırs:ıtı ka· 

Ankara, 14 (Tan) - İktısat Veka- çırmam2ş, üzerine çullandığı Saferi 
leti gördüğü lüzum üzerine Avrupa- pestil gibi ezip öldürmüştür. 

dan getirttiği ecnebi mütehassısların ı==-============= 
konturatlarını yenilememeğe karar 
vermiştir. 

Bunlar arasında Fon Derporten 
de vardır. Konturatı biten mütehas
sıslar memleketlerine döneceklerdır. 

Bir Yarah Öldü 
On beş gün evvel bir kavga neti

cesinde Çatalcada yaralanarak Cer
rahpaşa hast!lnesine kaldırılan Celil, 
dün hastanede ölmüştür. Müddeiıt

mumilik Tabibi Adil Enver Karanı 
göndererek c8 edi muayenı:nm1rm1~-
tir. Cesedin morga kaldırılmasına lü
zum gösterilmiştir. 

Kozanda Vurulan Leylel< 
Kozan (TAN) - Kabaktepe köyünde 
bir leylek vurulmuş, ayağındaki bi
lezikte şu satırın yazılı olduğu gö
rülmüştür: 

(Avertir musee royal Bulgarie So
fia S. 19850). Bundan, leyleğin Bul-
garistandan geldiği anlaşılmıştır. 

Açık Arttırma ile 
EMSALSİZ SATIŞ 

Kıymetli mobilya meraklıları ve 
asarı nefise amatörlerile ciddi kol
leksiyonörlere büyük fırsat: 

Nisanın 16 ıncı Pazar günü sabah 
saat 10 da Maçkada, Teşvikiyede 

Kaathane caddesi No. 69 Gözem 
Apartımanın 2 Numar:ılı dairesinde 
mevcut nadide ve pek ender tesadüf 

a11en eşya açıx. ı!Hınu cı: ~"" 1.ıc 

2 inci satışı olacaktır. Bir çok XIII 
den XVIll ci Asra ait Türk (Selçuk, 
Konia, İznik, ve sair duvar çinile
ri. - Macedoniyan, Komnen Pale
olog devirlerine ait Vazo, Kase ve 
Fragman halinde yüzlerce Byzan
ten Seramik. - Ejipsiyen, Gre1<:, 

Greko - Romen, Romen Elenistık 

Byzans devirlerine ait mermer ve 
toprak heykeller. - Beykoz, Sa:", 
Drezden çiva yaldızı bir çok kase, 
Tabak, ve yıbnklar. - Som ceviz 

Sugla Gölü Etrafındaki ağacından hakiki İtalyan Renessans 
Köyler yazıhane kütüphanelerile. - :Mü-

Konya (TAN) - Bozkır kazasın- kemmel bronz işlemeli tekmil yatak 
da Suğla gölü etrafında sıtmadan oda takımı; salon vitrinleri. Marke
muztarip bulunan on yedi köy bu sc- ı teri komod; mavun masalar; Ber
ne sıtma mücadele mıntakasına it - jcrlcr ve koltuklar; eski Çin vazo-
hal edilmiştir. lar; Selçuk tavanlıkl.ar avize ile; 

Davetler, toplantılar : yağlı ve su boyası resimler; güm.üş 

Konferans 
Beşiktaş Halkevinde 15 Nisan 1939 Cu

martesi akşamı Halkevi Yönetim kuru
lu a1.asından Avukat ·Reşat Kaynar tara
rinde bir konferans verilecektir. Konfe
ransı Ulusal bir temsil takip edecektir. 
fından (Hukuk İnkıl:lbı) mevzuu iıze-

buhurdan ve Gulabdanlan; kadıfe 
perdeler; Sahibinin Sesi salon gra
mofonu. Hayli eski yazı ve levhalar. 
Edirre kavukluklar. Yunker's hava 
gazı ocağı ve bir çok nadide eşyal:ır 
biblolar. Buhara. Tebriz, Fesh;tne, 
Şirvan, Yemut hah ve seccadeler. -Bugün İ p E K Sinemasında 2 Film Birden 

1 l HALKIMIZDAN GÖRDOGO BÜYÜK RAGBET 
ve UMUMi ARZU ÜZERiNE 

SOVEYŞ FEDAiLERi 
Saat 1 - 4.15 ve 8.10 

21 CAMB·AZHANE ÇOCUGU 
Fransızca sö~lü, son derecede müessir bir Macera Şaheseri. 

Bas Rollerde: 

VALAS IERRY JAKI KOPER 
Saat 2,30, 6 - ve 9,45 te 

13,30 - Program. 13,35 - Müzik (Ne
şeli müzlk-Pl.) 14,00 - Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
14,10 - Turk müziği: Çalanlar: Vecih 
Resat Erer, Cevdet Ko7.arıoğlu. Okuyan· 
Muzaffer İlkar. l - -Evle peşrevi. 2-
Cemil beyin (Eviç şarkı) Bir nigahın 

kalbimi etti esir. 3 - Sadettin Kaynağın 
(Eviç şarkı) Doğuyor ömrüme bir yinnı 
seki;ı; yaş güneşi. 4 - (Eviç şarkı) Göz
lerim kan ağlıyor. 5 - Vecihe (Kanunla) 
Ferahnak taksimi. 6 - Şakir ağanın (Fe 
rahnak yürük semaisi) Bir dilbere dil 
düştü ki. 7 - Ferahnak saz sem:ılsl. 14,40 
- Müzik (Bale müzH(l-Pl.) 15,30 - Ko
nuşma (Hukuk İlmi Yayrm1 Kurumu-Bay 
Schvars). Mukayeseli hukuk bakımındaı 
İngiliz borçlar hukukunun ana prensip
leri, (İsbu konfcran!ı Halkevinden nak
len radyomuzla ne~redilecektir. 

17.30 - Program. 17,35 - Müzlk (Dans 
saali-Pl.) 18,00 - Konuşmn (Çocuk E
sirgeme kurumu). 18,15 - -Türk milz.i
ği (Fasıl heyeti): Çalanlar. Hakkı Der 
man, Esref Kadri, Hasan Gür, Basri Üf 
ler, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Tahsin 
Karakuş, Safiye Tokay. 19,00 - · 
Konuşma (Dış politika hrdiselerl) 19,15 
- Türk müziği (Halk havaları- Sıvaslı 
Aşık Veysel ve İbrnhim) Takdim eden: 
Sadi Yaver Ataman. 19,35 - Tütk miı

ziğ( (Eski eserlerden miite:ıekkll prog
ram). Çalanlar: Fahire Fersan, Refık 
Fersım, Cevdet Çağla, Okuyan: Muallim 
Nuri Halil Poyraz. 20,00 - Ajans, met -
oroloji haberleri, ziraat borsası (fiyat). 
20,15 - Temsil (Pcleas ve Melizand) 
Yazan: Maurice Maeterlink. TercOme e
den: E:Crem RcşlL Temsıl esnasında Ce
mal Reşit piyanoda Claude Dobussynin 
operasından (İnterlude) ler çalacaktır. 
21,15 - Memleket saat ayan. 21,15 - Es 
ham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası 

(fiyat). 21,25 - Neşeli pH\klar-R. 

Radyoda islik 
Sesinden Kurtuluyoruz 

Ankara, 1 ı (Tan M.uhabirinden) 
Verilen malumata nazaran Montröde 
toplanmısolan hPvnelmilcl radvo kon 
gresı ;:,ovyetıei'fn .vum; v~ J~ıcıuu • 

istasyonları ile benıber çalışmak i.i
zere 1442 tulümevç uzunluğunda bir 
hattı bize vermiş bulunmaktadır. Mu 
rahhaslarrmız bu teklifi kabul etmi
yerek Minsk istasyonunun hariç tu
tulmasını istemişlerdir. Tulümevç 
taksimatında müşkülata rastlandığı 
ve kongrenin bu yüzden bir şey ya
pamadan dağılacağı haber verılmek
ted ir. Diğer taraftan Ankara radyo
sundatti ıslık seslerini yok etmek i
çin Ingiltereye sipariş edilen kristal 
istanbul gümrüğiine gelmiş buhm
maktadır. Alet bu ay içerisinde seh 
rimize getirilerek bu mahzur da orta
dan kaldırılacakttr. 

:~~;~;ı:i; ~;~ı ... ~ 
\,~~~"'~ 

Şubeye Davet 
Beşiktaş Askerlik ŞubeFlnden: 

333 doğumlu piyade smıfına mensup 
erat askere alınarak 21 Nisan 939 günlı 
mürettep oldukları birlıklere sevkcdile
ceklerdir. Bunlardan bedel vermek istı 
yenlerin bedelleri 20 Nban 939 günü a K
ş.ıınına kadar kabul edilecektir. OvYelLC 
füin edildiği gibi 331 \'e 332 dogumlula l'
la yoklamR kaçaktığınrlar ve saklıd 
ele geçerek muayenclerı yaptırılmış 'c 
piyade sınıfına ayrılmış H' henüz ask.:ı" 
sevkedilmemiş 316 dogumundan 330 d.ı
hil doğumuna kadar İslam piyadelerdcı 
gelmiyenlerin derhal şubeye gclmelcrı 
gelmiyenler hakkında kanunl tahkik :ı t 
yaptırılacagİ ilan olunur. 

• 
BakırklSY Askerlik Şubesinden: 

939 Ni an celbinde 316 - 333 (dahıl) 
doğumlulardan İslam piyadeler de heme l 

" C\ kedileceklcrind0n 21 Nı n 939 Curn 

1 

güni.ı !'lahahı hilviyet cilzd. nlnr yle biı -

••••••mnl.••••••••••••••••••••11'11~ lik1e şubede bulunmaları 1 zımdır. Buw 
~ Jarrl. n bedel verccekleı ın bedelleri 20 

ÖLÜM HABERLERi 

Zamansız Bir Olüm 
Eskiteb ir hava okulunda üstteğ

men Namık Gökmogol bir müddetten 
beri tedavi edilmekte bulunduğu Ya
kacık Sanatoryomunda vefat etmiş 
tir. Cenazesi, 15.4.939 günü Valdeca
miinde ikindi namazından sonra kal
dırılacak, ve Merkezefendideki aile 
kabristanına defnedilecektir. Kendi
sini tanıyanların cenazede bulunma
larını rica ederi?.. 

Bugün görülecek, Eğlendirecek ve güldürecek Film... Nisan 939 Per embc a'~şamın k, dar k -

Sinema Kraliçesi Kahkaha Krala 1 ıuı eaııcce ,ur 

GABY MORLAY Ve FER NAN DEL /\lfıkarhırların buna go c hareket t-
meleri !lan olunur. 

tarafından fevkalide bir tarzda yaratılan ve 

SUMER SiNEMASINDA 

H bEillR K~ö L 
saat Nükteli, eğlenceli ve nes'eli filmini mutlaka gorunuz. Bugün 

Çocuk haftasında Çocuk Esırge
me Kurumunun sizden goreceğı 
alaka ve yardım memlekette 
kuvvetli bir nesil, çalışkan ve 

Cocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezi 1 

muktedir bir gençlik vücude ge
tirecektir. 

..................................................... --------------------
l ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri. 
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GÜNÜN MESELELERİ 

Kıssadan 
Hisse 
Arnavutluk, istiklalini kazandık-

tan sonra yükselmek istiyor
du. Halk fakirdi. Memleket baıtan 

başa umrana muhtaçtı. Ne mektebi 
vardı, ne hastanesi, ne yolu, n.e de 
ordusu. 

Bütün bunlan yapmak için paraya 
ihtiyacı vardı. Arnavutlukta gözü o
lan İtalya derhal kral Zogonun im • 
dadına yetişti. Ona iki milyon İngi
liz lirası ikraz etti. Fakat buna mu • 
kabil Arnavutluğu ikhsaden kendi 
esareti altına aldı. Yolları o yaph, 
köprüleri o yaptı, orduyu o organize 
etti, ArnavutlUk kımıldar gibi görü
nüyor, fakat hakikatte İtalyanın ku
cağına düşüyordu. 

Kral Zogo tehlikeyi görüyor, fa
kat bir defa yakasını kaptırmıştı, 

kurtwamıyordu. Dahili hare -
ketler başladığı için bir ara İtalyaya 
kafa tutanlar bile olmuştu. Fakat İ
talya kral Zogoya 100 milyon altın 
frank daha verdi. Ve bu defa Arna
vutluiu tamamen esareti altına aldı. 

AmavutlUk itıal edilmeden ev -
ftl istiJclilini kaybetmişti. 

Kıssadan hisse: Emperyalist dev
letlerin yardımına güvenilmez. Bu 
acı hakikati tecrübe ile bilen Türki
ye, istiklaline kavuştUktan sonra ha· 
riçten yapılan paraca yardım teklif· 
lerini daima nefretle reddetti. Hiç 
bir vakit harici bir istikraz yapmayı 
düşünmedi. Ve bu sayede hiç bir 
emperyalist devlete boyun eğmedi. ,,. 
Zebunlceı Olmıyalım 

Arnavutluğun işgali dünyanın 

her yerinden ziyade, şüphesiz ki, 
Türkiyede teessür uyandırmıştır. Biz 
Arnavutlarla kaynaşmışızdır. Bili 
içimizde yaşayan, ınukadderatımıza 
ortak olan binlerce Arnavut vardır. 
Ailelerimk, akrabalanmız, dostlan
mız içinde Arnavutlar bulunur. 

Böyle olmasa da, tek bir tayya
resi olmayan, bir milyonluk küçük 
ve müdafaasız bir millete tanklarlaJ 
tayyarelerle, iki yüz gemi ile yapı -
lan taarruz hepimizde g-Qnahsız ve 
'fnAi!J.dnw: A ........ ~ .,..nı .. +ın,. kars.ı 
sempatı uyandırmıştır. 

Bazı arkada,lar, Arnavutluğun iş
ıali münasebetiyle, vaktiyle Arna • 
vutların Osmanlı İmparatorluğuna 

karşı isyanlarını hatırlatarak, acı 
sözler söylemişlerdir. 

Bu hareket Arnavutlar kadar 
Türkleri de müteessir etmiştir. Ma -
ziyi biz tasfiye etmişizdir. Tarihe mal 
edilmiı bir hesabı bugün bu prtlar 
içinde görmeğe kalkmak yakışık a· 
lır bir it değildir. Bilhassa zebunkeı 
olmak Türkün karakteriyle barqa -
nıaz. 

* Sessizce Yapılan f tler 
Şehir içinde sessb bir faaliyet 

nr. Şehrin muhtelif semtlerine a
iaçlar dikiliyor, fimdiye kadar el 
değmemiı sokaklar tanıir ediliyor, 
meydanlara yeni heWar yapılıyor, 
n saire ve şaire .. 

Bunlar basit ve kllçiik lflerdir. 
Fakat şimdiye kadar ihmal edilmiş 
ve İstanbulun harabisine yardım et
miştir. Bunlar küçilk bir himmetle 
yapılabilecek itler olduiu için, Vali 
Lötfi Kırdar, bunlan bir emirle yap
tınvermiıtlr. 

Daha bunlara benzer bir çok kil
~ işler vardır ki, ıözümilz önün -
•e yapılmaktadu, ve tehri pzelleı
tirmektedir. 

Bu sessiz faaliyetinden· dolayı va
Bmlzi takdir etmemek mUmklin de
lildir. 

TAN 
Gündelik Gazete ... ,. 

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, flklrd., her .. yde 
temiz. dUrOat, .. mımt 
elmak, karlln oaıeteel 
olmıya 1;ehımektır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. l Sene 2800 Kr 
750 ,, 6 Ay 1500 ,, 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 ,, l Ay 300 ,, 

Mllletlttarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçln 11bone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli ııetlndlr: 
Adres deliftlrmek Z5 kuruıtur. 
Ceovap için mektuplar l O kun.11· 
luk pul flAvest JAzımdll'. 

TAN 

Sadrettin Celal Antel, bu yazısmda mesleki istikamet meselesi üzerinde fikirlerini 

anlatıyor, memleketimizde henüz me§gul olunmıyan bu mesele ile, bilhassa sınai inki,af 

vaziyetimiz gözönünde bulundurularak vakından alakadar olmak icap ettiğini söylüyor 

o o o 

Mesleki İstik amet 
J ptidai cemiyetlerde her fer-

din sayinin kıymeti, ancak 
kendini ve mensup olduğu küçük 
camiayı, dar muhiti alakadar eder. 
Fakat teknik seviyesi yükselmiş 
ve iş bölümü genişlemiş medeni 
cemiyetlerde insan sayinin kıyme
ti, binlerce bağlarla kendine bağlı 
olan, uzak yakın milyonlarca in • 
sanı alakadar eder. İstanbul, Pa
ris, Londra gibi büyük şehirlerde
ki elektrik santralındaki i§çiler -
den birinin yanlıf bir hareketi, bir 
şimendüfer makasçısının yanlış 
bir manevrası, bir vapur kaptanı
nın bir dakika geç kalmış bir em
ri binlerce, yüz: binlerce insanı 
muhtelif şekillerdj' müteessir ede
bilir. 

Bunun içindir ki, herkes en çok 
müsteit olduğu İ§ için yetiştirmek, 
yani herkesi en çok verim temin 
edeceği meslekte hazırlamak, bu • 
günkü cemiyetlerin hiıkinı endi • 
şesidir. 

İlk cemiyetlerde meslek intl • 
babı, insanın doğuştan mensup ol
duğu içtimai gruplar (Kastlu, kor 
porasyonlar) tarafından tayin edi
liyordu. Bu meslekler babadan o
ğnla irsen intikal ediyordu. 

Fakat Fransız inkılabı ile, si -
yasi sahada olduğu kadar ilctısadi 
sahada da hakim olan hudutsuz 
hürriyet, meslek ve sanatlann ge
lişi güzel intihabına müncer oldu. 
Diğer cihetten, korporasyonların 

ortadan kalkması, bazı meslekler
de iuiihamı, diğerlerinde mütehas
sıs eksikliğini tevlit etmek sureti -
le i§ piyasasını altüst etti. 

B - o•·· ·.••'-"1""ı" •••\11•'-A'll•.a..t\J.cı, w -

mumıyetle tesadüf ve ebe
veynin vaziyeti hakim olmaktadır. 

Bunun ferdi ve içtimai mah • 
zurlan vardır: 

İstidat ve kabiliyetlerine uy _ 
gun olmayan bir mesleğe giren bir 
insan itini benimseyemez; mesut 
değildir, bedbindir. Sık sık mes -
lek değiştirmeler bundan ileri gel 
mektedir. 

Kafalar, verim azlığı ve izdi
ham, bunun içtimai mahzurları • 
dır. 

Beşert faaliyetlerin rasyonel. 
bir şekilde tanzim edilen bir cemi
yette her fert, kendi şahsi istidat
larına ve temayüllerine en uygun 
bir meslek için hazırlanır ve her
kes, azami muvaffakıyetle yapabi
leceği bir işin başına getirilir. 

Bu netice, iki esasın tatbiki 
ile temin edilir. 

1 - (Mesleki istikamet Orien
tation professionnelle) yani insan
lann ferdi istidat ve temayüllerini 
meydana çıkarmak ve onlara bu 
istidatlarının mümkün kıldığı ve 
icabettirdiği mesleklere hazırla

mak ki bunun ille safhası (Mektebi 
istikamet - Orientation scolaire) 
dir; yani mektep talebesinin, ilk 
mektepten sonraki fasıllanna, isti· 
datlannın müsaade ettiği ve zaru
ri kıldığı istikameti vermektir. 

2 - (Mesleki ıstıfa - 8election 
profesionnelle) ki bu daha ziyade 
yetişkin ve az çok bir mesleki te -
şekkül almış olan insanlan alaka
dar eder. Gayesi, muayyen bir iş, 

bir meslek veya sanat için, bunu 
en iyi ve en verimli bir surette ya 
pacak insanları seçmektir. 

Bunun temini için iki esaslı 

unsurun mesleğin ve ferdin tetkik 
edilmesi ve tanınması üwmdır. 

1 - Meslek: 
İçtimaı faaliyetleri üç esas -

1ı grupta toplayabiliriz: 
1 - Sınai veya sanayile§mif 

meslekler (Profusions industriel • 
les, industrialisees) 

2 - Zanaat meslekleri (Prof. 
Artisanes), 

3 - Serbest meslekler (Prof. 
Liberales). 

Pisikolojik bakımdan bu mes • 
lek e sanatları ayıran seY. bunla· 

........................ ~~ ... - 1-'ıı.ı-tzll: •••••••••••••••••••• 
~ 

;Sa~rettin Celil Antel ·: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

nn icrasında muhtelif ruhi fonk _ 
siyonların, zekanın müdahalesi • 
dir. İnsan, mesleki faaliyetinin ic -
rasında zekasını ne kadar çok mü
dahale ettirirse, mesleki gayelere 
götüren vasıtalann intihabında 0 

kadar serbesttir. Zekaya ve muhay 
yeleye ne kadar az müracaat ede
cek olursa, bu intihapta o kadar 
az serbesttir ve mesleki faaliyetin
de muayyen şekillere o kadar çok 
bağlıdır. {Serbest meslekler) tabi • 
rinden, kısmen bu mana anlaşıla -
bilir. Bu mesleklerde insan mes
leğine hakimdir, halbuki sınaileş
miş mesleklerde, daha ziyade in
sana hakim olan, sanatidir. 

İçtimai bakımdan meslek ve Sa.
nat, (gayesi, hayatın devamını te
min olan iktısadi faaliyet) ,eklin -
de tarif edilebilir. Teknik bakıl'll9 
dan sanat ve meslek, herhangi bir 
çıraklıkla kazanılmış meharetle -
rin heyeti mecmuasıdır. Yirminci 
asır cemiyetleri, faaliyetleri ras -
yonalize etmek teşebbüslerinde, 

muhtelif sanat ve mesleklere nam 
zet olanların, bu teknik meharet -
leri kazanmalarını kolaylaştıracak 
tabii istidatlarını peşinen meyda • 
na çıkararak bu çıraklık müddeti
ni asgariye indirmek suretiyle, za
mandan, cehtten ve paradan tasar
ruf etmek istiyorlar. 

Pisikoloji ve pisiko teknik, sa-
........ + 1 .... -~- .._. • 4' ..... ı ... : .... •u.h'l tcıuct -

yüllerini yaymak suretiyle bu me 
seleyi halle çalışmaktadır. 

Sanatların tahlili: Anket, mü
p.hede ve tecrib usulleriyle, sa -
natların icrasında müdahale eden 
ruhi fonksiyonlar, ayni zamanda 
bunların icrasını güçleştiren fiz
yolojik ve pisikolojik hakikatler 
(Contre - indication) meydana çı
karıldıktan sonra, muhtelif mes -
lek ve sanatlann monografileri 
yapılmıştır. 

Bir sanatın monografisi: O sa _ 
natm icrası için fertlerde bulun -
ması lazım gelen fizyolijik ve pisi
kolojik vasıfları ve istidatları, bu 
sanatın icrasını güçleştirecek kon
tr - indication'lan; bu sanatın 
maruz kıldığı tehlikeleri, mesleki 
hastalıklan; bu mesleğe hazırlan
mak için lAzım gelen tahsilin bir 
çıraklık mahiyetini ve müddetini, 
mesleğin inkişaf ihtimallerini; iş 

piyasasının vaziyetini ihtiva eder. 
Bu monografilerin meydana 

gelmesi çok uzun ve güç bir iştir. 
Küçük büyük (14.000) meslek bu· 
lunduğu hesap edilmiştir. Akade -
mik tahsil ile elde edilen meslek -
ler (700) kadar tahmin ediliyor. 

2 - Fertlerin tahlili: 
Pisikolojik tetkikler, fert 

lerin mizaç, seciye ve zeka !arkla
n ile birbirlerinden aynldıklarını, 
ayn istidatlara malik olduklarını 

göstermektedir. 
cfstidat - Aptitude), bir şeyi ev

velce hiç bir terbiyeye tabi olmak· 
sızın, birden ve ayni şeraitte olan 
insanların vasatisinden daha ko • 
laylıkla ve daha iyi olarak yapmak 
hususundaki tabii temayüldür. İs
tidat, bir ferdin tercihan bir isti -
kametle inkişaf etmek, bir tecrü
beden istifade etmek kabiliyetidir. 

Verim, tabü temayül ve ferdi 
farklar unsurlarını ihtiva eden is
tidadı, keman çalmak, bir otomo
bili idare etmek' gibi mümarese 
neticesi kazanılmış olan (kabili -
yetler • capacites) le karıştırma -
malıdır. 

İstidatlar, mahiyetlerine göre, 
hassi, hareki, fikri, yahut basit ve 
mufassal olmak üzere muhtelif 
kısımlara ayrıldıkları gibi, wnumi 
ve hususi olmak .. eete de iki bü • 
~ı.. buu!a a.y:nlırlar Şüphesiz bu 
tasnif nisbidir. Meseli, riyaziye is
tidadı zekaya nazaran hususi bir 
istidat olduju halde, hendese ve 
cebire nazaran umumi bir istidat 
sayılır. 

ZekA da, zihni fonksfyonlann 
hey:tı mecmuasının inkişafı, zihni 
sevıyesi, hafıza, dikkat, muhake· 
me, muhayyile gibi ruh\ fonksi
yonların testler vasıtasile tetkikile 
tayin edilir. 

Fakat zeka, zihin vasıtasile ye
ni meseleleri halletmek iktidarı o
larak tasavvur ~dildiğı zaman hu
susi bir istidattır. Çunkiı muhtelif 
insanlar zekalarını muhtelif saha
lara muvaffakıyetle tatbik etmek 
hususunda biribirlerinden ayrılır
lar. bu bakımdan, keliımi. adedi, 
idraki, ihtirai, tenkidi mahiyette 
zekalar vardır. 

Fakat, bir ferdin zihn! fizyono
misini karakterize eden istidatlar-

- Baylar, Beyanlar! ltyl'ettlOlnlz lıpanyol facl111ndan eonr11, timdi ltalyan 
dramı baılıyor. Bunu da ayni tekllde Myredeoellnlzl Omlt ediyoruz. 

dan bqka, onun harici alem karsı
sında aldığı (vaziyetler - attitüd;,) 
ün de, mesleki faaliyette muvaffa
kıyet için mühim şartlardan biri
dir. Bu muvaffakıyetler, fikri ve 
hissı olmak üzere ikiye aynlır: 

Fikri vaziyetler- Binet ve .roung 
gibi ruhiyatçılar, zihnin, biribirine 
tamamen zıt olan iki büyük tevec
cühünü meydana çıkarmışlardır. 

Binet fertleri, müşahade ve tas
vir kabiliyetlerine göre objectil ve 
subjectif olmak üzere iki esaslı 

bünyeye ayırmıştır. 
Joung da extraverti ve intro

verti diye iki tip tesbit etmiştir. 

Extroverti tipler, eşyaya teveccüh 
eden, haricı aleme kolaylıkla ve ar
zularile intibak eden, umumiyetle 
açık, nikbin ve neşeli insanlardır. 

lntroverti tipler, harici aleme 
karşı çekingen, hatta düşman bir 
vaziyet alan, mefhumlar aleminde 
deruni bir hayat yaşayan. fikirleri
ni genişletmekten ziyade derinleş
tiren, kapalı, içine çekilmiş. ekse 
riya mahcup, inatçı ve bedbin in
sanlardır. 

Tanınmış alim ve filozoflar
dan Darvin ve Cuvier, ex

traverti tipi, Kant ve N ietzse ise 
introverti tipi tem.sil etmektedir. 

Hissi, teessüri vaziyetler: Ferdi, 
kendini tatmin eden iştigallere sev
keden hissi vaziyetlerin de meslek 
intihabında mühim bir rolü var
dır. 

Almanların materialgefülhl ismi
ni verdikleri bu tercih edilen mad
delere karşı temayül, ferdin bazı 
m2ddeleri kullanmakta duyduğu 

memnuniyet hissi ile tezahür eder 
ki, bu, büyük mikyasta mesle
ki muvaUQıyetin P"tıdır. Umuıni· 
yetle insanlar bazı maddelere kar
p büyük bir incizap, diğerlerine 

karşı derin bir nefret, istikrah duy
maktadırlar. Oyle insanlar vardır 

ki, toprağa yaklaştıkları zaman bü
yük bir haz duyarlar, adeta gaşyo
Jurlar. Bu insanlar, ziraat işlerin
de muvaffak olacaklardır. Parmak
larının arasından akan ~uyun tev
lit ettiği zevk, bazı insanları, ça
maşırcılık yahut kimyevi boyacı
lık mesleklerine doğru sevkede· 
cektir. 

Cinsi insiyak ta, fertleri bu te
mayülü şu veya bu şekilde tatmin 
eden mesleklere sevkeden mühim 
bir amildir. Bu insiyak, diğer cin
se mensup insanlarla temas ' lin
de olmak arzusu ile tezahür eder. 
Kadın doktorları, hasta bakıcılar, 
kadın, erkek masajcılar, berberler, 
manikürler bunun en bariz misal
leridir. 
Diğer bazı insanlar da meslekle

rini, kendilerini, gayri ahlaki ve 
caniyane temayüllerine karşı ko
rumak için seçmişlerdir. Mesela, 
cinayete yahut haksızlığa karşı 

kuvvetli temayülleri olan insanlar 
polıs hafiyesi, yahut hakim olmak 
surctile kendini bu gayri ahlaki 
temayullerine karşı korumuşlardır. 

Yalnız kalmağı ve yalnız calış
mağr seven insanlar olduğu gibi 
cemiyet içinde çalışmağı, kendi~ 
lerini gostermeği sevenler de var
dır. Dramatik artistler, siyaset a
damları, avukatlar bu meyanda
dır. 

Daimi surette heyecanlı ve teh
like!~ bir hayat yaşamaktan hoşla
~an ınsa?lar da mesela, tayyareci· 

ge, kişıfliğe temayül ederler. 

B u:ada, tebarüz ettirilmesi 
lazım gelen mühim bir nok

ta vardır Inııanın kendinde mev
cut olan tC'essüri temayülü hanıi 
ekıldc olur a ol n t tmm etme i 

kiı dır O rdın sted gı ve muh 
taç olduğu, bu temayülün tatmini· 
ni mümkün kılan bir faaliyettir. 
Bunun içindir ki, bir insanın ope
ratörlük, yahut hakimlik mesleği
ne karşı bir temayülü vardır, de
mek yanhstır. MeselA, gaddarlık 

(Arkası 8 incide) 
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M•1:1UiU~ 
Chamberlain 'e 
Mussolini 'nin 
Cevabı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

C bamberlain sabırsızlıkla bek
lenen nutkunu verdi. Artık 

İngilterenin tereddüt devresinden 
çıkıp kati kararını verdiği anlaşılı • 
yor. Chamberlain şimdiye kadar to
taliter devletlere ka11ı yapılacak fe
dakarlıklarla sulbü kurtaracağına i
nanıyordu. Belki de, mukadder olan 
harbe daha kuvvetli girmek emeliy
le hldiselere seyirci gözü ile bakı
yordu. 

Cihanın mukadderatı Bitlerin 
"B . h enam cep em" kitabında, Musso • 
lininin Roma haritasında çizilmişti. 
İçinden çürüyen totaliter devletle • 
rin ancak büyük imparatorluklar 
kurmak hülyasiyle halkı avutmaları 

' ve bu imparatorluklara doğru adım-
lar atmalan zaruriydi. Şimdiye ka -
dar elde ettikleri muvaffakıyetler -
de, artık totaliter devletleri geri) e 
dönemiyecek bir hale getirmiıtlr. 

Chamberlain nutkunda artık te • 
cavüzgir hiç bir harekete müsaade 
edilmiyeceğini, Balkan yanmadum
da yaşıyan veya merkezi A vrupadaki 
küçük milletlerden her hangisine 
taarruz vuku bulduiu dakika, tota
liter devletlerin karşılannda İngilte
reyi ve inıiltere - Fransa blokuna 
giren milletleri beraber göreceğini 
ilin ediyor. 

Chamberlain, küçük milletlerin 
uğradığı taarruzdan muztariptir. He
le İtalyaya \'e Almanyaya ka111 gös
terdiği bu kadar dostluktan, yet~ 
yaşına rağmen tayyare ile Münibe 
uçmak zahmetine katlanışından son
ra emeklerinin boşa gititğine, pek 
üzülüyor. Fakat yine centilmenliği 

elden bıraknuyarak diyor ki: 
"İtalyan hükumetine, son hareke
tile teminatının samimiyetini ihlal 
etmiş olduğundan dolayı teessüf -
!erimi açıkça beyan etmeliyim?" 
Herhalde bu teessüf, Cbamber • 

lain nutkunu söylerken Roma rad • 
yolarında parazit oldufu için Roma• 
da duyulmamıttır. Fakat Chamber· 
lain'in nutkunun sonunda söylediği 

şu sözleri gayet l)i duymuşlar: "İtal
ya hükumeti ile dostane miinasebet
leri idame etmeği çok arzu ederim. 
İtalyan hükumetinden de benim b11 
arzuma iştirak ettiğinin deWini bek
liyorum." 

* Romanın radyoda bu cümleleri 
kaçırmadığı muhakkak. Çünkü dtin 
akşam Roma radyosunu dinleyenler, 
evveli Duçenin nutkunu, sonra tla 
sokaklarda müzikalarla nümayiı ya
pan İtalyanların "Parise ... Koraika -
ya" diye haykırdıldannı duydular. 
Bu da Mussollninin Chamberlalne 
Sinyorca cevabı. 

Bundan sonra taarruz hareketle
rinin duracağına kalıbını basanlara 
da Bertin gazeteleri cevap veriyor
lar: :•Polonyadaki Alman ekalliyet • 
lerının maruz kaldıiı işkenceye ar • 
tık tahammül edemeyiz. Yüzlerce 
Alman bu mezalimden kurtulmak i· 
çln Danzige kaçıyorlar. Buna müsa
ade edemeyiz." 15 Nisanda Almanla
rın Polonyaya ~ ilrüyeceği havadisle
ri de sızı) or. 

Doğrusu Almanlan Polonyalıla -
rın zulmünden, İtalyanlan Arnavut
ların tehdidinden kurtarmak için, 
totaliter devletlerin taarruza geçme
leri bir haktır. Fakat işin korkulu ta
rafı, bir memlekett~ Almanlann ve
ya İtalyanların zulüm gördüğü §ayl
ası çıktı mı, ark&1ından istila geli • 
yor. Bitlerin ellinci doğum günü, 
bu zavallı Almanlann kurtuluş gü • 
nü olmayacağı ne mal6m? .• 

Chamberlain şüphesiz bu hare -
ketler ka11ısında yine teessüf du:u
cak. Fakat bu defa artık bu teessllfü 
zırhlıların toplariyle beyan edeceği~ 
ni de itiraftan çekinmiyor. 

"P • K .k arıse, orsı aya,, sesleri kar -
flSlnda Chamberlaln'in vereceği ce • 
vap artık ~arihtir. 

~~ N l::SA. ÇO<..: lJ !\ HA y .!iA.M 
rıcarethane sahipleri: 

1 
ÇOCUK ışi memleket işidır. Ço
cuk Bayramına sjz de vitrinleri
nizi çocuğu ilgilendtrecek suret
te süsliyerek iştirak ediniz. 
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- ~ Bugün Nerelere ~ i Gidebilirsiniz 7 ı 
~ Fenerbahçe Stadında: ~ 

~ Fenerbahçe - Doğanspor sa- ~ 
~ at 16,45 te, ' 
~ Galatagençler - Beylerbeyi, ~ 
' snat 15 te. .,. 
~ . ~ 
~ Taksim stadında: .,. 
~ ~ 
~ TAN Şildi müı;abakaları ~ 
t İstanbul Erkek - Galatasa - ~ 

Kcndsine ırüvenditimiz giircşçlerimizden 
yatırırken 

Mersinli Ahmet bir rakibini 

~ ray liseleri saat 14 te, ~ 
~ Hayriye - Haydarpaşa lise - ~ 
~ ]eri, saat 15,10 da. ~ 
t İstiklal - Boğaziçi liseleri, sa- ~ 
~ at 16,10 da. ~ 

Güreşçiler için 
Son Hükmümüz 

t~ i derece nlnıası muhtemel olan 
Çoban Mchme; 

Bu Akşam 
Gidiyorlar 

r rrr,C\ 
~& A .:-!.,;~ ,S. ' • 

Avrupa şampiyanasına iştirak 

için Norvcç'c gidecek milli takımı
mız bu akşamki Romanya vapuri 
le hareket ediyorlar. Takımının kuvvetli elcmanlarınrlan l>Uyi.ik ::\hı!'tafa bir ecnebi güreşinde 

Milli giircş takımı hakkındaki 

son hiikmümüzli aşnğula oktıya
caksıuız. 

Bu sene Norveçin merkezi Oslo 
ıchrinde yapılacak Greko Romen Av
rupa şampiyonasına iştirak edecek 
Türk güreş takımı seçildi. Bunlardan 
büyük bir kısmı uzun zaman Ankara
da leyli bir idman kursu geçirdiler. 
Buna bazıları (kamp) ismini veriyor. 
Şehir içinde bir bina dahilinde iki 
ay süren bir mektep hayatına (kamp} 
diyemediğimiz için biz buna yatılı 
kurs adını verdik. 

Milli takım bu kursta nefes bakı
mından hayli yükseldi. Teknik ba
kımdan ayni derece iyileştiğini iddia 
için güreşçilerimizin müsabaka veyr. 
idmanda gösterdikleri oyunları gör
mek gerekti. Bu fırsata nail olama
dığımız için bu bakımdan kanaatimiz 
pek müsbet değildir. 

Bundan başka takımın teşkilinde 

ictinabı kabil bazı zayıfl.:klar da sez-

mekteyiz. Mesela 61 kilonun tabii 
namzedi olan olimpiyat şampiyonu 
Yaşar haz.ırlnnamadı. Bunun ne gibı 

sebeplerden ileri geldiğini araştırmı
yoruz. Biraz himmetle bu çocuk ha
zırlanabilirdi. Sonra bu sıklet için 
ayrılmış olan namzet şahsi bir manii 
-- galiba askerliği - sebcbile seya
hate iştirak edemeyince oraya 56 ki
lonun ikincisi olan genç getirildi. 

Bundan başka henüz maitteessüf 
yerini dolduramadığımız 72 kilonun 
Türkiye şampiyonu Saim de hazır
lanmadı. 

Işte bu tarafları biraz zayıf görü
nen bir milli takımla Osloya gitmek
teyiz. Bu miitalealarımız, Avrupa 
şampiyonasında muvaffak olaınıya

cağımız neticesini vermez. Lftkin sa
!l'Jmiyetle ve ekseri güreş amatörle
rile birlikte şöyle düşünüyoruz ki, 
eğer 61 kiloya Yaşar, 72 kiloya Saim 
girse idi, tnkımımz bugünkünden 
yüzde 30 - 40 daha kuvvetli olurrlu 

MEKTEPLİLER 
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MAÇLARI 
. 

Bugün Mektepliler Maçları Mühimdir 
Erkek okullar arasında Maa

rif spor bölgesinin tertip ettiği 

şild futbol şampiyonasının bugün 

~ 
Taksim stadında üçüncü haftası
na devam edilecektir. 

Bugün oynanacak olan oyun-

~ 
lar şampiyonanın en mühim kar
şılaşmalarıdır. Galatasaray lise
si ile İstanbul erkek lisesinin oy
nayacakları maç mektepliler a -

~ rasında büyuk bir aliıka uyan -

~ dırmaktadır. Bilhassa Galatasa-

Boğaziçi - İstiklal liseleri kar 
şılaşması da çok mühim bir maç
tır. Boğaziçi takımında milli ta -
kım kalecisi eski Güneşli Cihat, 
Fenerbahçeli Orhan, Bı.ilend gibi 

kıymetli oyuncular vardır. Şam
piyonanın en kuvvetli namzedi 
bu lisemizdir. Bu müsabaka da 
tabiatiyle çok zevkli olacaktır. 

Haydarpaşa - Hayriye lisele
ri karşılaşması da alaka uyandı -
rabilecek bir maçtır. Haydarpa -

rayda, Galatasaray birinci takı - şa lisesi spora en ziyade ehemmi-
' mında yer almış tanınmış oyun- yet veren bir lisemizdir. İlk de -
~ cular bulunmaktadır. :fa spor yurdunu teşkil etmiş fa-
' htanbul erkek lisesi de uzuh aliyete geçmiştir. Bu müsabaka· 
~ zamandanberi bir arada oyna - yı da heyecanla seyredeceğiz. 

mış ve çalışmış bir takıma malik- Bugün yapılacak karşılaşma-
tir. Bu iki lisemizin karşılaşma - lar şampiyon takımı meydana çı-
sı bize çok zevkli bir oyun sey - karmak noktasından çok mühim 
rcttirecektir. ve alakalıdır. 
.....,.....,,~.,_~,.....,.....,~ 

Osloda ne netice alacağız? 
Doğrusu burayı kati surette kes· 

tiremeyiz. MuhakkaK oıan cır "JVJ 

varsa orada dikkat nazarını celbede
cek bir varlık göst\!receğimiz husu
sudur. Maamafih bir senedir Avrupa 
güreş faaliyetile alakamız kesiktir. 
Ne gibi yıldızlar yetiştiğini bi1miyo
ruz. Bir de Norveçlilerin kendi mem
leketlerinde tertip ettikleri bir şam
piyonada ~yi netice almak için çok 
hazırlanmış olduklarına da şüphe 

yoktur. Böylece karşımızdn Finlan
dıya, lsveç, Estonya, Almanya, Ma
caristan ve ltalyadan baska bir de 
Norveç takımı vardır. Bunu da na
zarı itibara alarak en iyi tahminle u
mumi tasnifte dördüncü ve en fena 
tahminle yedinci olmamız hatıra gel
mektedir. Lakin bütün bunların siir
prizlerle değişmesi de çok muhte
meldir. 

---o--

Bugünkü 
Milli Küme 
Maçları 

Bugün Kadı.köy Fenerbahçe sta
dında Doğansporla Fenerbahçe milli 
küme karşılaşmasını yapacaklardtr. 

Sarı lacivertlilerin bu müsabaka
ya çı.karacaklan kadro bütün hatla
rile henüz tesbit edilmiş olmamakla 
beraber cezalı olan Fikretle vazife 
dolayısile dışarı giden müdafi Yaşa
rın oynamıyacakları muhakkaktır. 

Müdafaa hattında kuvvetli bir 
ihtimalle Muzaffer oynatılacaktır. 

Muhacim hattına Ali Rızanın alına
rak Esadın geride oynatılacağı da 
söylenmektedir. 

Doğanspor tam kadrosu ile Fe -
nerbahçe karşısına çıkmaktadır. Mü 
sabakayı Halit Galip idare edecek -
tir. 

Dünkü nüshamızda yazdığımız 

gibi, Fenerbahçenin bazı hatları hay 
1i bozuk olmasına rağmen bu maçı 

• galibiyetle atlatabileceğine itimadı -
1 
mız vardır. 

Beşiktaş Takımı 

Ankarada 
Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)

Beşiktaşlılar bu akşam geldiler, ya
:rın ilk maçlarını 16,30 da Demirspor
la yapacaklardır. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR .. 

Propaganda 
Yazan: Naci Sadullah 

D ün sabah, memleketine hare
ket eden Alman Propaganda 

Nazın Doktor Göbels, evvelki gece, 
Beyoğlundaki içkili gazinolardan 
birisine gidip, alaturka saz ve nla
turka konser dinlemiş. Konserden 
sonra da, sahnedeki hanendelere, 
sazendelere, rakkaselere, masasında 
oturmak şc.vefini bahşetmiş. Orada 
bulunanların söylediklerine göre, 
iltifatı biraz daha arttıran, Doktor 
Göbels, masasına da\ et ettiği ha
nendelere, sazendelere, rakkaselere 
bol bol portakal ve elma dağıtmı ·. 
Ve bu suretle dağıtılan portakalla
rın, elmaların miktau da üç küfeyi 
geçmiş! 

Halbuki dünya gazetelerinden 
bir çokları, ötedenberi, Almanyanm 
müreffeh vaziyette bulunmadığını 

yazıp duruyorlar. Yine o' gazeteler
de okuduklarımıza inanmak lazım 
gelirse: 
"- Top, tereyağından elzemdir!,, 

diyerek, bütiin kuvvetlerini esliha 
istih!;aline harcıyan Almanlar, et, 
meyva, yağ yüzüne nice zamandır 
has-ret kalmak f edakarhğına katla-
nıyorlarmış. 

Halbuki, ., imdi öğreniyontz ki, 
Doktor Göbels, İstanbulda, küfe kü
fe portakal ve Elma dağıtmaktadır. 
Anlaşılan, Doktor Göbels, bu suret
le, ortada dolaşan o şayiaları, bil
fiil tekzip etmek \'azüesiyle mükel
leftir: Fakat Alman Propaganda Na-
zın, bize bu seyahatinin hususi ma· 
hiyette olduğ"unu söylemişti: 

Halbuki, işte, nihayet, scyahnti
nin hakiki maksadı da meydana 
çıktı: 

\!.....--...-E_K __ O_N_O __ M_i f 
iş ihtilaflarının Halli 

için Çıkarılan 
Nizamnamenin Esasları 

!ş kanunun 78 inci madesine göre r 
hazırlanan iş ihtilaflarını uzlaştırma 1 .r-------------.... 
ve tahkim nizamnamesi meriyete 
girdi. Bu nizamname bır büyük za
ruretin cevabı olmu§tur ve (iş kanu-
nuna tabi iş yerlerinde iş ven'nle iş- 1 
çiler arasında zuhur edecek tek ba~lı 
veya toplulukla iş ihtilaflarını uzlaş
tırmaya) çalışacaktır. 

Iş verenle işçi arasındı:ı Clkacak ih
tilafların bir kısmını sıhhat ve em
niyet nizamnamesi halledecektir. Fa
kat bilhassa alacak meselelerınde iş
çinin hakkını arayabilmesi için, her 
vatandaş gibi müracaat edeceği tek 
merci hukuk mahkemeleridir. Bir 
hukuk mahkemesinden alacak dava
sı ne kadar zamanda çıkar? Yine en 
kısa müddeti sene ile ölçmek lazım
dır. Vasati gündeliği bir buçuk lira 
olan bir işçinin iş verenle en fazla 
on beş günlük ücreti üzerinde ihtila
fa düşse hukuk mahkemesine 22,5 
lira için dava açmış olur. Bu parayı 
alabilmek için de senelerce mahke
melerde sürünür. 

BORSA 
14 - 4 - 939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.69 
Parls 3.3550 
MilAno 6.6625 
Cenevre 28.41 
A.msterdam 67.2475 
Berlln 50.7375 
Brilksel 21.3125 
Atına 1.0925 
Sofya ı.se 

Madrfd 14.035 
Varşova 23.9025 
Buda peşte 24.0675 

Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.56 
Moskova 23.0025 

ESHAM VE TARVfı~AT 

Türk borcu I pesin 19.05 

!şte bu yeni nizamname, bu gibi ih- \..._"""------·----...... -..) 
tilWarın halli işinde en pratik neti-
celerini verecektir. Nizamname, yine hundan anlaşılıyor ki, iş yerlerinde, 
kanunun ayni maddesine dayanarak, i~ verenle işçi arasında daima muta
ihtilafların halline r,alışmak üzere iş- vassıt roller oynayan ustabaşı, kısım
çiler arasından mümessiller seçilme- başı gibi işçiler mümessil olamıya
sini emrediyor. Mümessiller, her iki caklardır. Eğer bu hüküm bu suret
senede bir mart iptidasından mayı- le tefsir edilmezse, hemen her iş ye
sın sonuna kadar seçileceklerdir. Mü- rinde miımessillerin ayni müessese
messil işçinin sekiz ~artı haiz olması de eskimiş ve binnetice iş verenin 
lazımdır. Bunların en mühimleri mü- tutmuş olduğu ustabaşılardan seçila

- Göbcls, propaganda yapmfya messillerin daimi i~çi olması, iş ve- bilecektir. Bu da nizamnameden ve 
gelmiş!,, 

• 
PittarJ'ın kon•eri 

rC'nin vekili vaziyetinde bulunmama- daha geniş ifadesile kanundan bekle
sı ve bir de iş verene veya bunun ve- nen netice layikile elde edilememiş 
kili vaziyetinde olana ve müteahhit- olur. 
le hiçbir suretle hısım, akraba olma- Mühim esaslar ihtiva eden bu ni-

Şu serlavhayı da "Tan,, 
sinde okudum: 

gazete- masıdır. Burada tefsire muhtaç olan zamnamenin diğer noktalarını da mü 
nokta iş verenin vekili olmamak kay- teakıp yazılarda anlatacağız. 

rrore uı ı .. aıu-nı J\uır.>._,.,,..., 

Bu, eğer bir yanlı~lık değilse, 

zarif bir nükte olacak: Dlnle~icllerc 
"konser., gibi tesir ettiğine bakılır
sa üstat alimin ağdalı konferansla
rına verebileceğimiz isim şudur: 

"- :Sinni!,, 

• 
Görülmemi., (!) 

Şu "gazino,, ilanını da, "ciddi!,, 
gazetede okudum: 

"Safiye ve Suriye yıldızı Kiki ile, 
Şam yıldızı Semire Mehmet, göriil
memiş rakslanna devam ediyor-
laT!,. 

Acaba, Suriye ve Şam yıldızla
rından imrenerek, sevimli sanatk~

nnıız da raksa mı başladı dersiniz? 
Eğer böyle ise, o gazino, bu rakcı

ların reklamını yaparken şu sıfatı 

kullanmakta haklıdır: 
"- Görülmemiş!,, 

• 
ltalya Kraliçesi ( ! ) 

=-·•:1.1..1."J"-'1'4&J.~"*" ,l. ... &4Aa&-. ..... - .... ~ 

SATIŞLAR: 

Zahire Piyasasında 
Dünkü Faaliyet 

Dün zahire piyasasında faaliyet 
başlamıştır. Anadoludan gelen 120 
ton buğday, 45 ton arpa, 15 ton kuş 
yemi tamamen satılmıştır. Yumuşak 
buğdaylar 6 kuruştan, sert buğdaylar 
5 - 5.10 kuruştan, beyaz mısırlar 
4.07.5, sarı mısırlar 4.25 - 4.29, çu
vallı kuş yemi 5.35 kuruştan satılmış
tır. Yemeklik zeytin yağı 44 - 45 
kuruştan, tilki derileri, derilerinin 
çifti Karadeniz malJarı 8 - 11 lira 
ve orta Anadolu tilkilerinin çifti 4 -
6 lira arasındadır. Dün piyasamıza 

7 bin kilo kuru fasulye. 4 b:n kilo 
mercimek, 22 bin kilo un getirilmiş
tir . 

Yunanistan Peynir Ahyor 
Bir müddettenberi piyasamızdan 

Maalesef, şu cümleyi de "Tan,, peynir almamakta olan Yunanlılara 
son hafta içinde 60 - 60 bin kilo :ıgazetesindc okudum: 

"- İtalya Kraliçesi Geraldina'- rasında beyaz peynir satılmıştır. Be-
nın nifas humması tehlikelerini at- yaz peynirler 33 - 35 kuruştan ve-
lattığı haber verilmektedir!,, rilmiştir. Yine Yunanistan için ge-

v 
1 

"f h len siparişlerde aranılan kaşar pey-Eger yanı mıyorsam, nı as um-
nirlerimizden kilosu 44 - 45 kuruş-

rnasına yakalanan Geraldina, Kral 1 .1 luk b" t" t J 
. tan on beş bin kı o ır par ı sa ı -

Zogo'nun 2evcesı, ve Arnavutluk . h 
1 1 

k · 
· "d" mıştır. Dün yenı ma su o ara pı-

Kralıçesı ır. · ·1 "500 l il t b .. 1 yasamıza getırı en ;> • o aze c-

iHRACAT: 

Piyasada Kararsızlık 
Dün Zail Oldu 

Siyasi vaziyet üzerine piyasalarda 
üç gündenberi devam eden kararsız
lık dün zail olmuştur. Anadoludan 
gelen mallann hepsi satılmış ve ih
racat için noksan kalan partiler ta -
nıamlanmıştır. Limanımıza gelen bir 
Alman vapuruna yüklenmek üzere 
eski siparişler sevke hazırlanmıştır. 

Gönderilecek partiler arasında Al -
manyaya lô230 kilo iç ceviz ile 
15040 kilo iç fındık, Bretislava üç 
bin kilo iç ceviz, Kopenhaga iki bin 
kilo iç fındık bulunmaktadır. Alman
ya için hazırlanmış muhtelif cinste 
dığer malların dahi vüklenmesine baş 
lanılm1~tır. 

-----oı-----

Çanakkalede Mimar 
Sinan ihtifali 

Çanakkale (TAN) - Halkevini.ıı 

tertip ettiği Mimar Sinan ihtüall 
Türk gücü spor kulübü salonunda 
yapılmıştır. Bunu, temsil kolu genç
lerinin bir perdelik (Çapanoğlu) ko
medisi takip etmiştir. 

Geçen gun, gazete erde şu hava- . k"l 20 30 23 15 k 
. . yaz peynır ı osu . - . . u- 1 k T 1 J.L.ld'u" 

dıın okumuştum: • ru tan erli ihtiyaç için bakkallar ta-! Sarmısa op arken u 
"- İtalya ve Habesıstan Kralı ş y · ·· ·1· (TAN) k"" ·· d :. . • rafından satın alınmıştır.Evvelkı gun Orhanı ı - Argın oyun e 

Emanuel, Arnavutluk Kralı ılan o- de 45 bin kiloluk bir parti beyaz pey- feci bir kaza olmuştur. Kamil ı:>ğlu 
lundu!,, · k t Saffet ile Hasan oğlu sekiz yaşlannnir 2etirilmış buzhaneye onmuş ur. 

Acaba, bu üç taçlı Kral, Arnavut- da Halil, Hamamderesi denilen mev-
luk tahtı ve taciyle birlikte, Arna.- Tiftik Satııları kideki kayalıklarda yabani sarımsak 
vutluk Kraliçesine de mi tevarüs Anadoluda bu senenin yeni kırkım toplarken Halil muvazenesini kay-
etti dersiniz? tiftiklerinden ilk parti olarak iki bin betmiş, on metre yüksekten dı.işup 

• kilo getirilmiştr. Çanakkalc:icn d<? ölmüştür. 
Uyu,turucu maddeler yeni kırkım mallarından 2500 kilo 

"Komik,, gazetede Muhittin Bir
gen, "ciddi!,, gazetede Peyami Safa 
vatandaşlara şu tavsiyede bulunu
yorlar: 

"- Bizim için endişe mevzuu o
labilecek hiç bir sebep yoktur: Va
tandaşlar rahat uyuyunuz!,, 

Ortada hiç bir endişe mevzuu 
yokken, "rahat uyku,, teminatı ve 
tavsiyesi verıniye ne lüzum var? 

Acaba uyuşturucu madde satışı 
memnu deiU mi? 

getirilmiş ve kilosu 62.5 kuruştan sa
tılmıştır. Bu mallardan başka Izmir 
mensucat fabrikaları için piyasamız
dan Anadolu malı kilosu 53 - 54 ku
ruştan elli bin kiloluk büyük bir par
ti yapak mübayaa edilmiştir. Karaca
bey mıntakasında yetiştirilen yerli 
ve Merinos cinslerinden ahnma ya
rım kan yapaklardan Almanyaya 
gönderilmek üzere 75 bin kiloluk bü
yük bir parti kilosu 71 kuruş 10 pa
radan satılmıştır. Piyasa durgunlu
ğtinu kaybetmektedir. 

Çocuk Sayfası 
Yazılarnmzm çokluğundan 

dolayı Çocuk sayfamızı bu haf
ta da tehir ediyoruz. Gelecek 
Cumarte inden itibaren mun-
tazaman neşre devam edece
ğiz. Küçük okuyucularımızdan 
bizi mazur göreceklerini ümit 
ederiz. 

ı : 
ı •••••••••••••••••••••••••••• 
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Gemide Bafa Vardı 
Bütün Gemi Halkı 

Bafa İle 
Bir Mabut Saygısı Göstererelc 
Alakadar Oluyorlardı 

Kaptan, mabetlerdeki resmi önder 
durumunda. cemaatin onunla de
ğil, azametine ve kudretine iman 
taşıdıkları mabut ile ilgilendikle
ri belli!. 

Orada o harp gemisi göverte-. 
sinde mabut. Venedikte tnıdı • 
ğımız Baiadır. Tacir ve siyaset ba
kımından facir cümhuriyetin en 
şöhretli kaptanlarından Venyeri 
Loredano'nun kumandası altındaki 
bu kıvrak gemi, Duçeyle Senato
nun mühim emirlerıni Korfuya 
Kıbnsa, Venediğe götürmek için 
yola çıkarılmıştır. Loredano, ayni 
zamanda, Sinyorita Ağripin Bafa
yı babasına teslim etmek vazifesi
ni yüklenmiş bulunuyor. Fakat 
Cümhuriyet, kendisinöen birçok 
siyasi hizmetler beklediği Bafantn 
yolda bir aşk kazasın~ uğrama • 
sından, yahut deniz tutması gibi 
bir anzanın ıztırabı arasında başka 

bir tutkunluğun hummasına da 
yakalanmasından korktuğu için 
yanma birbirini kıskanan ve bir -

birinin aleyhinde yıllardanberi 

dolap çeviregelen asil ailelere 
•mensup iki de muhafır. katmıştır. 

Bunlardan birinin adc Viktor Su
ranço, öbürününkü Piyetro Kapi .. 
tanodur. 

Her iki asilzade, dediğimiz gi : 
bi, birbirinin kanına susamış va -
ziyettedir. Gerçi görünüşte dost
turlar, hatta kardeş sanılacak ka
dar samimidirler. Lakin siyaset 
yolunda biri öbürüne dalına kuyu 
kazmak, pusu kurm:ık ister. Vata
na taallı'.'ık eden herhangi bir mev
zuda -belki bir asırd.:nberi- Su
ranço ve Kapitano ailelerinin dil 
birliği, fikir birliği gösterdikleri 
görülmemiştir. Onlardan birinin ak 
dediğine öbürü mutlaka kara der. 
Yalnız bir noktada Suranço ço -
cuklariyle Kapitano mensupları 

nın birleştiği vakidir: Loredanolu
laar düşmanlık!.. Venedik Du -
çesiyle has müşavirleri işte bu ha
kikati göz önünde tutarak ve Bala-

yı herhangi bir kazadı.n korumayı 
emel edinerek Korfuy a gidecek 
harp gemisine Loredano ailesin
den br kaptan seçmişler, onu kon
trol için de yanına Surançolardan, 
Kapitanolardan birer asilzade ta -
yin etmişlerdi., 

O devirde İtalyanın ne yaman 
bir ahlak bozukluğu içinde 

bulunduğunu kavnyabilmek için 
meşhur Makyavelin (Machiavelli) 
hikayemize rastlayan tarihten kırk 
yıl evvel öldüğünü ve onun siya
sette yalancılığı, iki yüzlülüğü, 
fitnekarhğr, nifakçılığı tavsiye e
den eserinin basılmasından ise 
-Bafanın Korfuya doğru yollan
dığı yılda- henüz otuz altı sene 
geçtiğini hatırlamak kafidir. Ve
nedikliler başta olmak üzere bü .. 
tün İtalyanlar o sırada Makyave -
le layık bir vatanda~ olmaya çalı
şıyorlar ve İncili bir köşeye atıp 
bütün dikkatleriyle Makyavelin 
"Prensini" okuyorlardı. 

Bu meşhur ahlaksız adam. ma
lüm olduğu üzere, kuvveti yegane 

ilah olarak tanımış ve kuvvetlen -

mek uğrunda -dini, içtimai, ahlaki
hertürlü mukaddes mevzulann in· 
kar edilmesini caiz görmüş idi.Onun 
mezhebinde aile bağlılığı, ahdüpey

man, kaygusu, şeref ve haysiyet 

endişesi, vicdan düşüncesi yoktur. 
Siyasetin manası onca "muvaffak 
olmak" dan ibarettir ve bu mana
yı tahakkuk ettirmek için de her 
şeyin - yalancılıktan muhabbet 
tellallığına kadar her kepazeliğin
yapı1ması caizdir. 

Fakat Makyavel, s~yasette mu
vaffak olmak meselesini her şey
den ziyade "tefrika" dan bekliyen 
bir diplomattır. Bundan dolayı 

şakirtlerine ve vatandaşlarına: 
''İlkin parçala. dağıt. Sonra ez, 
haklın olt" demişti. Vrnedik cüm
huriyeti -Makyavelin adı sanı 

ortada yokken- bu çeşit siyaseti 

takip etmekte ve bütün muvaff:ı
kıyetlerini de o siyasetteki mahar.a
tine borçlu bulunmakta idi. Mak
yavelin eserleri, birer ahlaksızlık 
incili gibi İtalyanın her köşesine 
yayılınca dost devletlerin, komşu 
hükumetlerin idari ve içtimai a -
hengini -bin türlü entirikalarla
bozmak, o devletler halkını parti 
parti ayırarak boğaz boğaza getir
mek, siyasetinde kullanılacaak eller 
bulmak daha kolaylaşmıştı. Vene
dik politikacıları bu kolaylıktan 

dahili siyasette de istifade etmeği 
düşündüklerinden Makyavalizmin 
kendi aralarında da bı.tbikine gi -
rişmişlerdi, mükemmel bir casus 
şebekesi kurarak asil aileleri bir
birine düşman etmekten başlıya -
rak öz yurtlarında yaman bir tef
rika vücuda getirmişlerdi 

1 şte Akdeniz adalarından bir 
kaçını dolaşacak olan, fakat 

ana vazifesi güzel Bafayı Korfuya 
götürmekten ibaret bulunan ~u 
harp' gemisinde birbirine düşman 
üç aileden bir kimsenin bulunma
sı da o tefrika siyaseti yüzünden
di. Fakat Duçeyle Senato, Lore
danoyu Surançonun ve onu Kapi
tanonun ve Bafayı da her üçünün 
murakabesi altına korken tam Mak
yavelvarl davrandığı için gemide 
kimsenin vaziyetten haberi yoktu. 
Ondan ötürü de umumi neşe Y,e • 

rindeydi, asilzadeler ve gemi za ~ 
bitleri -heyecanlı bir göğüs gibi 
kabarıp kabarıp inen- mavi deniz 
ilerinde gülyorlar, eğleniyorlardı 
lardı. 

Gemidekiler -garip bir tesa • 
düf!- hep gençti, kaptan Loredano 

henüz otuz yaşındaydı. Kıbrıs ku
mandanı Marko - Antonio- Braga
dinoya Senatonun m2hrem emir
lerini tebliğe memur olduğunu söy
leyip duraan Viktor Suranço Lore
rdanodan üç yaş küçüktü ve Kor
fudaki istiratyotlere (muntazam 
süvari) kumandanı tayin edilmiş o 

ı··· ··· ·· ···· ···································································· 
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Aramızda uçurumlar açan şey neydi? .. Bu yakla
şan ayak sesi mi? .. 

- Buyurun, siz buyurun ... dedi. 
Hemen kendimi dışarı attım. Fakat iki adını gi

demeden orada, duvara dayanıp karanlıkta hareket
siz kaldım. Çektiğim ıztırabı, duyduğum vicdan aza
bını, hissettiğim nedameti ifadeden acizdim. 

Birdenbire mukavemetsiz bir kıskançlık 
kalbimi bürüdü. Bu engeli ortadan kaldırmanın pek 
te güç bir şey olmadığını dUşündüm. Fakat yine bir 
anda sefil ruhumdan bir ürperme geçti. Bu derece 
alçalmak, bu derece insanlıktan çıkmak hangi eme
le kavuşmak içindi? .. Nüvidle aramızda çürük bir 
bağ varsa, onu da artık koparmış değil miy:iim? .. 
Daha ne bekliyor, ne umuyordum? ... 

Birden çocuğumu sormağı hatırladım. Telaşla: 
- Nüvid!.. diyebildim. Fakat devam edemedim. 

Zira Ali Rıza gülerek içeri girmişti. 
- Ehemmiyetsiz bir kaza olmuş, dedi. Mösyö Pi

yer pencereden bakayım derken sehpanın üzerinde 
duran büyük saksıyı devirmiş ... 

Ben bir söz söylemiş olmak için: 
- Kırılmış mı? diye sordum. 
- Evet .. Lakin ne ehemmiyeti var?. Kaza bu! .. 
Sonra bize yaklaşarak ilave etti: 

1 
- Ey, ne buldunuz bakalım?.. • 
Pürüzlü bir sesle ve yutkunarak mırıldandım: 
- Hiçbir şey! .. 
- Nasıl piçbir şey?. Muayene ettiniz mi? .• 
- Evet!.. Biraz mideleri üşümüş ... 
- O halde korkulacak bir şey değil! .. Perhiz la-. 

zım mı? .. 
- Hayır efendim.~ 

Ali Rıza memnun görünüyordu. Ellerini uğuştnra, 
rak: 

- Çok teşekkür ederim beyefendi, dedi. Size znh· 
met verdik .. 

- Estağfurullah! diyerek Nüvidi başımla seltım
ladım ve kapıya doğru yürüdüm. 

Ali Rıza galiba kansının yanında kalmak istiyor-. 
du. Bunu ihsas eden bir tavırla biraz f!Criliyerek: 

Nüvidsiz bir gün değil, bir saat yaşamanın benim 
için imkanı olmadığını artık anlamıştım. Bu kadın 
benim yalnız kafamda ve ruhumda yaşamıyordu. 

Onun aşkı vücudürnün her zerresinde idi. 
Kendimi zorlıyarak merdivenleri indim ve salona 

girdim. Kontla oğlunun merak taşan gözleri derhal 
gözlerimi bulmuştu. Bitkin bir halde oradaki bir is
kemle üzerine Y1ğılarak başımı ellerimin arasına al
dım. 

Piyer derhal yanıma gelmişti. Saçlarımı okşıya-
rak: 

- Ne oldu? Ne oldu?. diye soruyordu 
Doğrularak: 

- Hiç! dedim. Heyşey mahvoldu ... 
- Ne diyorsunuz?. Niçin? .. 
Omuzlanmı silkmekle iktifa ettim. Kont ağır bir 

sada ile: 
-Arzularınızı red mi etti? dedi. 

- Hayır!.. Kendisine bir arzu izhar etmedim ki!,; 
- O halde? ... 

Vakayı kısaca anlattım. Baba oğul hayretle beni 
dinliyorlardı. Sonra birbirine baktılar. Ben hala va
ziyetimi bozmuyor ve iskemlenin üstüne düştüğüm 
gibi oturuyordum. Kont ayağa kalkarak yanıma gel
di. Ellerini arkasmda kavuşturup bir an beni süzdük
ten sonra yavaş yavaş şu sözleri söyledi: 

- Bu, fazla heyecan ve asabiyetin neticesidir. 
Mantıki ve dürüst konuşabilmeniz için soğukkanlı 
ve sakin olmanız lazımdı. Fakat yine ümitsizliğe düş.. 
meyiniz ... Bir ikinci teşebbüs belki hatanızı tamir 
edebilir ... 

TAN 

lan Piyetro Kapitano ise her iki a
sılzadeden büyük olup otuz beş 
yaşlarında görünüyordu. Gemi za
bitleri ortalama bir hesapla ayni 
yaşlarda bulunduğundan güverte
deki umumi neşeyi tabii görmek 
lazımgeliyordu. 

Lakin bir hakikati de unutma
mak lazım. Geminin kaptanı, top
çu başısı, silah endazlar başbuğu, 
dümencisi, hesap memuru, bunla
rın muavinleri, asaletmeap Viktor 
Suranço ve Piyetro Kapitano, ara
larında Bafa bulunmasaydı, yine 
böyle kahkahalar savurarak, çe~t 
çeşit oyunlar yaparak mı seyahat
lerine devam edeceklerdi?. Mu-: 
hakkak ki, hayır. Onları böyle ha
rekete geçiren hep o yavrucağızın 
güzelliğinden yüreklere sızan, ya
yılan alevlerdi. Herkes, büyük ve 
küçük rütbede herkes, ona yaran
mak ve kendini beğendirmek is
tiyordu. Lakin kız, her yere ışı
ğını döküp te hiç bir yerin kay
gusunu taşımıyan güneş gibi on
ların hülyalarına karşı kayıtsızdı, 

oturduğu yerden gözlerini denize 
vererek derin derin düşünüyordu. 

Bir dişi, otuz erkek!.. Bu, bir 
kemik ve otuz köpek demekti. Fa
kat ortadaki nimetle o nimete mi
delerini açanlar arasında şuurun 

hakim oluşu hırlama, boğaz boğa
za gelme gibi vaziyetlerin belir -
mesine mani oluyordu. Yani ke -
miğe herkes geviş getiriyor, fakat 
kimse pençe atamıyordu. İşte in
sanla hayvanı ayırt eden kuvvet
lerden biri de budur. İnsan, kala
balıkta veya kanunun tazyiki al
tında ihtirasına hakim olur. Hay
van, böyle bir ihtiyatkarlığı gös
teremez! 

Bununla beraber kemikğe göz 

dikenler, yavaş yavaş ve derece 
derece şuurlarını da kaybetmek 

istidadındaydılar. Engin bir deniz, 

ılık bir hava, hudutsu: bir gök, 

hüsnün cazibesini çoğaltmakta, 

kalbin mukavemetini azaltmak -

taydı. Tabiat denizin sesinde, gö

ğün renginde, havanın ılıklığında 
hep ayni emri fısıldıyor: "Sevi -

niz, sevişiniz,, diyor gibiydi. Ku

lağa değil, kalbe ve iradeye hi

tap eden bu sesten heyecana gel -
memek imkanı yoktu. 

Lakin Bafanın kayıtsızlığı bü -
tün bu heyecanlan sersemletiyor, 
hedefsizleştiriyor, şuursuzlaştırı -
yordu. Bütün erkekler, o kayıt

sızlığı yıkmak kudretini nefsinde 

göremediklerinden aptal aptal gü
lüp duruyorlardı. Ağlasalar, şüp -
he yok ki, daha iyi yapmış olacak
lardı. Fakat, birbirlerine gülünç 
olmamak için, hep birden gülü -
vorlardı, 

(Devamı Var) 

Başımı salladım: 

15 - 4 - 939 
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Cep Kitapları aeri.ai muvallakıyetle ne,riyahna devam ediyor. 
Bu •eriyi takip ediniz. 

Senelik abonelere bir küçük kütüpliane liediye 

edilir. Kütüphaneleri ldarehanemizden aldırınız .. 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 
Altı ay Irk abone 4 ! liradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye edilir. 
Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Posta kutu
su 91. 

Satış Yerleri: 
~eni Kitapçı: Ankara caddesi 

No. 
Ankara satış yeri: Bilil Akba. 
Konya satış yeri: Yeni Kütüphan 
Bilecik satış yeri: Nail Kitabe 
İzmir satış yeri: Devrim Kütü 

hanesi. ı 

MESLEKİ İSTiKAMET 
(Başı 5 incide) 

ıt:mayülünün tatminini mümkün 
kılan kasaplık, avcılık, operatör
Jük ... gibi muhtelif meslekler var
dır. Bunlardan birinin intihabı, da
ha ziyade ferdin haricindeki yaban
cı tesirlere tabidir. Ailevi vaziyeti 
müsait/ olan insanı, kasaplık yeri
ne operatörlük mesleğini seçecek
tir. 

ger-ımlll m mr no'Kta aa nxn 
ve tesiri vaziyetlerde büyük bir is
tikrar bulunması ve bunların, ha
rici tesirlere karşı ciddi bir muka
vemet göstermeleridir. 

Son olarak şunu da ilave edelim 
ki, fertlerin ekseriya değişen (mes
leki alakaları - interets professi
onnelles), hakiki istidatlarına ve 
vaziyetlerine nadiren tekabül et
mektedir. 

Almanyada 1925 - 1926 senele

ri arasında mesleki istikamet ofis

lerine müracaat eden 230 bin genç 

şu üç meslekten birine girmek is
temişlerdir: 

Maden sanayü: 62.000, 
Ticaret 49.000, 
Tahta sanayii 21.000 
Görülüyor ki, bu gençlerin he

men beşte üçü, üç meslek grupu 
üzerinde toplanmıştır. 

Kızlar için vaziyet dah:ı fenadır. 
Ayni seneler içinde mesleki isti
kameLbürolarından tavsiye isti
yen kızların üçte ikisi ya lmz üç 
meslekte temerküz etmistir: 

Elbise sanatleri 36.000, 
Büro işleri 38.000, 
Ev işleri 31.000. 

Bu makalemle, mekbbi ve mes
leki istikamet meselesinin lüzum 
ve ehemmiyetini tebarüz ettirmiye 
çalıştım. Memleketimizde henüz 
meşgul olunmıyan bir mesele ile, 
bilhassa sınai inkişaf vaziyetimiz 
gözönüide bulundurularak, yakın
dan alakadar olmak zamanı geldi
ği kanaatindeyim. 

- Artık buna imkan vok ... Her şey bitti..: 
Iztırabımı bulandıran bu mektubu derhal buruş

turup atabilirdim. Fakat birdenbire bu bana bir kur· 
tuluş, yahut bir teselli çaresi gibi geldi. Lida ile 
meşgul olmak ötekini unutturmazsa bile gönlümü a
vutabilirdi. Bu kararla biraz neşe bulmuştum. Oğle 
yemeğine kadar, birkaç zamandır terkettiğim dil şa· 
kasına başladım. Arkadaşlarım bunun bir fevkalade
likten ileri geldiğini gülerek söylüyorlardı. 

- Hiçbir şey bitmiş değildir oğlum.. Siz dalma 
doğru ve aydınlık yolları bırakıp karanlık ve çık
maz sokaklara saparak hayab takip ediyorsunuz .. 
Buna yaşamak denmez .. 

Bir an sustuktan sonra ilave etti: 
- Sizin saadetiniz için bir dostuma ihaneti derhal 

kabul edemezdim. Yine de vicdan azabından kurtul
duğumu zannetmeyiniz .. Fakat sizin iyiliğiniz için 
her türlü fedakarlığa razı olmağa yemin etmiş bu
lunmaktayım .. Bu yeminimi tutacağım .• 

- Teşekkür ederim Kont Cenapları .. 
- Oğlum da ayni gayededir .. Bundan emin ola-

1>ilirsiniz ... 
Piyer bir söz söylemek istedi. Fakat Ali Rızanıı.. 

içeri girrnesile sustu. 
O gece saatler nasıl geçti bilmiyorum. Şarabm kuv

vetile birkaç lokma yemek yiyebilmiştim. Sonra geç 
vakte kadar oturduk ve konuştuk .. Nihayet .. yanan 
ellerimin Ali Rızanın sert avuçlan içinde dostane 
bir tarzda sıkıldığını hatırlıyorum ..• 

. . . . 
Başımı cinnet nöbetine 'benziyen muhteris bir hal 

kapladı. Yatağımın içinde mütemadiyen çarpınmak
tan yanımdaki arkadaşlarım uyuyamıyorlardı. Ne
ler düşünüyordum? Bunları sıralamak ne kadar güç! .. 
Her şeye rağmen netice kararsız kalıyordu ... 

Böylece iki gün geçti. Bütün saatlerini uykusuz 
geçirdiğim bir gecenin sabahında kahvaltı ederken 
emirber bana bir mektup getirmişti. Derhal yırttım 
ve Lidanın imzasını taşıyan şu satırları bir hamlt.'Cle 
okudum: 

"Halük Bey; 
Birdenbire ortadan kaybolmanıza fena manalar 

veriyordum. Teklifimin sizde iyi bir tesir uyandır

madığını zannetmiştim. Halbuki dün bir vesile ile 
ar~adaşlarınızdan hasta olduğunuzu öğrendim. Bu 
habere sevindim dersem bana gücenmezsiniz değil 
mi?. Çünkü sıhhatte olduğunuz halde beni arama
saydınız kendimi pek ziyade bahtsız hissedecektim. 
Yakında şifa bulmanızı bütün kalbimle diler ve 

kıymettar cevabınızı beklerim. 
Lidıı" 

Nihayet hazırlanmağa başladım. O gün yeni dik· 
tirdiğim lacivert kostümümü giyinmiştim. Süsüme 
her zamankinden ziyade itina ettim. Dağınık saçla· 
rımı yandan ayırdım. Güderi eldivenler taktığım el· 
lerim arasına zarif bir baston aldım. 

Arkadaşlarım içinde beni kıskananlar var mıydı 
bilmiyorum .. Yalnız, müstesna bir hürriyete malik 
oluşum hayli dedikoduya sebebiyet veriyordu. 

Nihayet başçavuştan izin alarak garnizondan U• 

.ı:aklaştım. Gayet güzel bir ikindi vaktiydi. Mevsim 
sonbahar olmakla beraber hava bir yaz günü gibl 
durgun ve sıcaktı. 
Dımağım mütemadiyen işlediği halde ağır adım

larla kasabaya geldim. Dalgınlıktan sıyrılmak. dü
şüncelerden uzaklaşmak; ruhuma ve başıma abanan 
bütün ağırlıklardan kurtulmak ve böylece avare ve 
kayıtsız bir mektep çocuğuna benzemek istiy:or· 
dum. 

Bunun için bir çare araştırdım. Ve yolu uzatarak 
kasabanın çarşısından geçmeyi hesapladım. Bu fikir 
fena değildi. Hem başka şeylerle meşgul olur, hem 
devakit geçirmiş bulunurdum. 

Çarşıya daldım. Sağa, sola, dükkanlara, işportala
ra bakarak, bazan hoşuma giden bir şeyin fiatını so
rarak ilerliyordum. Böylece bir müddet oyalandıktan 
sonra artık akşamın yaklaştığını ve her şeye rağmen 
Lidayı görmeğe gitmek zamanının geldiğini gördüm. 
Başım biraz açılmıştı. Ruhumda eskisi kadar kasvet 
hissetmiyordum. 

Geri dönmeğe başladım. Lakin birdenbire olduğ~ım 
yerde kaldım. Denebilirdi ki. göğsümün üstünde bir 
dinamit patladı ve ben berhava olarak tama.mile· 
varlığımı kaybettim ... 

Yanlış görmüyordum. Birkaç adım ötede Nüvid 
bir Rus çocuğundan alı~ veriş ediyordu. 

<Devamı var 
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izzet Paşa Anadoluya Geçmiyordu 
Pazar, 16. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Müzik (Küc;ilk or
kestra- Şef: Necip Aşkın) 1- Hippmann 
(Ormanda bir cüce duruyor) Halk şar

kısı üzerine variyasyonlar. 2 - Lehar 
(Göttergatte) operetinden potpuri 3 -
Stolz (Viyanada ilk bahar). 13,00 Mem
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 13,15 Müz.ik (Küçük orkestra
Şef: Necip Aşkın) 1- J. Strauss (Çıgan 
baron) operetinden hazine valsi. 2 - Lin
cke (Şaka şarkısı ve dansı). 3 - Fh:cher 
(Tatil günleri). 13,50 Türk müziği. Ça
lanlar: Cevdet Çaj!Ja, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Safiye Tokay. 1 - Saba 
peşrevi. 2 - Ud! Ahmedin (Saba şarkı) 
Gülzarı harap eyleme. 3 - Udi Ahmedin 
(Saba ş:nkı) Öyle afeti yektayı. 4 - Ha
san Gür) Kanun taksimi. 5 - Hamdi 
Tok ayın (Kürdili hicazk~r şarkı) Aşkın 

dolan sineme el sürme. 6 - Karcığar 

(Türkü) Yar bağında üzüm var. 7 - O
yun havaları (Hasan Gür l&vta ile isti
rak edecektir. 14.20-14.30 Konuşma (Ka
dın saati - Çocuk terbiyesine dair} 

Faizenln (Nihavent şarkı) Kız sen geldin gUn ağlamış.) 9 _ Sadettin Kaynak (tür
Çerkeşten · 10 Sadettin Kaynağın (Niha- kü) Senin yazın kışa benzer. 10 -Türkü 
vent şarkı) Kirpiklerinin gölgesi. 21,00 (Kevengin yolu bu mudur?). 21,00 Mem
Memleket saat ayarı. 21,00 Konuşma (Hu- leket saat ayarı. 21.00 Konuşma (Mizah 
kuk ilmi yayma kurumu). 21.15 Esham saati). 21,15 Esham, tah\•llM kambiyo-nu
tahvllAt, kambiyo-nukut borsası (fiyat}: kut borsası (fiyat). 21,25 Neşeli plaklar 
21,25 Neşeli plfıklar-R. 21,30 Müzik (rad- R. 21,30 Müzik (Küçük orkestra _ Şef: 
yo orkestrası - Şef: Praetorius) 1 - Hen- Necip Aşkın) ı _ Gles~mer (Sar kenar
ry Rabaud (Elogue op. 7) 2 - V. A. Mo- larında). 2 - Fries {Esir). 3 _ Blume 
zart (Senfoni sol minör. op. 193) a} All- j (Vals entermezosu). 4 _ Lincke ( Şen 
leı:ro con brio. b) Andante. c) Menuetto •marş). 5 - Niemann (Arap dansı). 6 _ 
Trıo. d) Allegro. 3 - Jan Brnadts-Buyı: Valter (Kuklaların dan.«ı} 7 _ Lincke 
(Salzburg) serenatı, op. 51 a) Allegro (Olimpiya köyünde). 8 _ Valente (Kır
moıto b) Larghetto. c) Adagio assai. d) mızı ışıklar saçan yakut). 9 _ Dohnanyi 
Allegro molto; 22.30 Müzik (Opera ar- (Düğün valsi). 22,30 Müı:ik (Romanslar 
yaları - Pl.) 23,00 Müzik (Cazbant - ve saire-Pi.) 23,00 Müzik (Cazbant-Pl.) 
Pi.) 23,45-24 Son ajans haberleri ve ya- 23.45-24 Son ajans hııberleri ve yarınki 

Göz Doktoru Esat Paşanın İstizahı Üzerine 
Bunun Sebeplerini İzah Ediyordu 

de 

Bunun ıçın zatı devletini
zin, yapılan tebliğdeki şiddeti ve 
nıünasebetsizliği Vahdettinin size 
karşı gösterdiği itimatsızlıktan zi
yade Ahmet Riza beyin makamı
nıza karşı beslediği hırs ve heve
se atfetmeniz, hadiseyi, bu bakrm
dan tetkik ve muhakeme ile, bir 
izzeti nefis meselesi olarak kabul 
ve telakki etmemeniz daha müna
sip ve doğru olurdu gibi geliyor 
bendenize. Ne ise olan oldu. Fakat 
bundan sonra ne olacak? .. Ben 
Tevfik paşa hazretlerinin, Vahdet
tin ve damat Ferit entrikalarına 

karşı pek te mukavemet göstere
bileceğini ummuyorum doğrusu. 
Çok yazık oldu millet ve memle
kete paşam. 

Bu sözleri gerçekten çok derin 
bir teessürle dinleyen İzzet paşa, 
ak saçlı başını kaldırmış ve yaşlı 
gözlerini muhatabının pak yüzüne 
çevi.rmiştL Geniş alnını kırıştıra
rak: 

- Çok haklısınız paşa. demişti. 
Hareketimin tarh ve millete karşı 
büyük bir suç olacağını ve bu ka
dar derin bir teessür uyandıraca
ğını o an için düşünemedim. Çok 
şiddetli bir teessür ve infiale ka
pıldım. Şu kadar ki, bu istifa key
fiyeti er geç olacaktı. Çünkü, mil
letinin varlığından daha ziyade 
şahsi saltanat ve menfaatini dü
şünen bu düşkün ve korkak hün
kar ile anlaşmak, iktidar mevkiin
de kalmak imkanını göremiyor
duk. Bir taraftan damat Ferit ve 
Ahmet Rizanın hırslı tesir ve teş
vikleri, diğer taraftan itilılf dev
letleri mümessillerinin tehdit ve 
tazyikleri ile büsbütün hayat ve 
saltanat kaygısına düşen padişah, 
esasen bir sızıltı çıkarmaya, bir 
çıban başı koparmaya vesile arı
yordu. Bilhassa, mebusan meclisi
ni kapatmak, ayan meclisini da
ğıtmak gibi, muvafakat ve kabul 
edemiyeceğimi açıkça bildirdiğim 
tehlikeli mevzularla çok meşgul 
oluyordu. Kısaca söyliyeyim ki, 
bizim için yapılacak şey şunlardı. 
Ya, yakadan silkilmeden çekilmek, 
ya da bu adamı silkerek atıp ye
rine vliahdi geçirmek. Çok lüzum
lu ve yerinde bulduğum bu ikinci 
tedbiri almak teşebbüsünü zaman 
icabı, doğrusu çok tehlikeli ve sı
rasız gördüm. Bu sarada vaziyetin 
aldığı şekil ve hele baş vekalet 
nüfuz ve salahiyetine karşı yapı
lan taarruz karşısında da istifaya 
karar verdim. Evvelki sabah müh
rü humayunu almak üzere kona
ğıma gelen baş mabeynci Lutfi 
s· ·be ımavı y ile de .... 

Esat paşa ansızın yerinden kalk
nıış, elini İzzet paşanın omzuna 
koymuştu. Ve: 

- Affınızı istirham. ederim pa
şam, demişti. Sözünüzü kesiyorum. 
Sizin Anadoluya yapacağınız seya
hatin geri kaldığını dün akşam, 
Cevat paşadan (0 sırada erkanı 
harbiyei umumiye reisi) öğren 
ditn. Sahi mi bu? .. 

- Evet, Sadrıazam Tevfik pa
şa ile dün öğleden sonra görüştük 
'-'e böyle münasip gördük. 

- Fakat Sardıazam paşa, ar
kadaşlar tarafından hazırlanan te
zi çok beğendiğini, sizin Anadolu
Ya geçip Mustafa Kemal paşa ile 
birlikte faaliyet ve harekete geç
nıenizin pek muvafık olacağını 
dün söylemişlerdi bana. Bundan 
niçin sarfınazar edildi acaba?. 

İzzet paşa mutadı veçhile be 
Yaz mendili ile ağzını ve bıyıkları 
nı okşar gibi sildikten sonra biraz 
daha ciddileşmişti. Ve: 

- Bunun için izahat vereyim 
Size, demişti. Karakol cemiyeti na 
nıına Kemalettin Sami ve Kara 
'Vasıf beylerin yaptıkları, Anado
luda milletin uyandırılması, silah
landırılması mevzuu üzerindeki 
teklifleri ben de çok muvafık bul
nıuştum. Gizlice Anadoluya geç
lneyi kabul etmiş, işin maddi kı-

sımlarına ait bazı tekliflerde bile 
bulunmuştum. Fakat, istifamdan 
evvel, İstanbulda bulunmasının 
pek münasip ve lüzumlu olacağı 

hakkında yaptığım işar ve davete 
Mustafa Kemal paşanın icabet ve 
hareketi haberini alınca, pek tabii 
olarak, bu teşebbüsten sarfına

zar etmiş, keyfiyeti de Kara Va
sıf beye bildirmiştim. Dün Tev
fik paşa, sizin ziyareti~i ve si
ze, karakol CP,miyeti ile aramızda 
kararlaştırılan tasavvur ve teşeb
büsleri muvafık bulduğu cevabını 
verdğini de bendenize söylemişti. • 
Fakat aldığım hareket haberi işin 
şeklini değiştirdi. Bu şekle göre, 
Mustafa Kemal paşanın İstanbula 
gelmesini beklemek, umumi vazi
yeti bir defa daha ve onun huzu
rile gözden geçirip icap eden ka
rarları vermek hususunda mütalca 
ve teklifimi sadrazam paşa da mü
nasip gördü. Teahhürün sebebi iş
te bu paşam. 

Esat paşa bu izahat karşısında 
memnunluk göstermiş, verilen son 
kararın isabetini tasdik etmişti 

Ve: 
- Çok güzel ve yerinde bir mü

taleadır bu .. demişti. Mustafa Ke
mal paşanın, mütareke şartlarına 

itiraz yollu, zatidevletlerine vaki 
olan iş'arında, gösterdiği mahzur
lar birer birer başgösterdi. İstan
bula hangi gün gelecek paşa aca
ba? .. 

- Bir, iki gün içinde burada 
bulunacağını kuvvetle ümit ediyo
rum. 
Bu esnada, Abdurrahman Şeref 

SADE YARIM 
Yarım baş ağrısının iki türlüsü 

vardır. Birinde ıztırap hemen he
men yalmz başın bir yarısında o
lnr. Başka alametler bulunsa da e
hemmiyetsiz, ikint'i derecede ka
lırlar. Öteki türlüsü -şekerli değil
karışıktır. Başın yarısında sancı -
dan başka ıztıraplar da verir. 

Sade yarım baş ağrısınm nöbe
ti bazılarmda birdenbire başlar. 
}'nkat en ç<lğunda onun geleceği
ni önceden bildiren habercileri bu
lunur. 

Mesela, mide bozukluğu. Bir 
gün önceden iştahsızlı~ gelir, dil 
paslanır, nefes kokar. inkıbaz ya
hut ishal olur ... Bunlarla birlikte 
büyük bir yorgunluk hissi. Fikir 
işlemez gibi. Çalışmağa i.steksizJik. 
Her şeyden çabuk müteessir ol
mak. Bir cokları adamdan kaçar, 
yalnız bası~a kalmak ister ... Beniz 
sararır .;özlerin altı kararır. Bn-, ., 
nu görenler bu yarun baş ağtısı 
nöbetinin gelmek üzere olduğunu 
anlarlar. Çok su içmek te o nöbe
tin habercilerinden biridir. 

Bu alametler belirdikten sonre. 
çok defa uykusuz ve rahatsız ge
çen bir gecenin ertesi sabahında 
yarım baş ağrısı nöbeti başlar. Ba
şın bir taraftaki yarısında, sağda 
veya so]da, fakat hangi tarafı a
det edinirse daima o tarafta şid
detli ağn. İki tarafta oJsa bile bir 
taraftaki öteki taraftakinden da
ha fazla olur. Bir tarafta da en zi
yade ıztırap veren gözün etrafıdır. 

Jztırabın şeklini tayin etmek 
güçtür. Derinden gelen bir ıztırap, 
bazısında bir ağırlık yahut tazyik, 
kimisi ağrıyan yere çekiçle vuru
luyormuş gibi yahut orası çekili
yormuş gibi hisseder. Bir de sıkın
tı basar, insan bu ıztırabın sonu 
gelıniyecekmiş gibi sanır. 

Bu. ıztırap, ayni nöbet içinde, 
vakit vakit artar. Ya kendi kencli
ne, yahut pek kiiçük bir sebeple. 
o zaman bulantı da gelir. Bazıla
nnda b11lantının sonrası da olur. 

Jztırabı arttıran en ziyade ışık· 
tır. Onun için yanın baş ağrısı nö-

bey ile ressam Ali Rıza Hoca da 
paşayı ziyarete gelmişlerdi. Mem
leketin bu dört evladı, ak yüz ve 
yürekli insanı akşam geç vakte ka
dar dertleşmişler, memleketin, 
milletin kurtuluşu ve iyi günlere 
kavuşması mevzuu üzerinde gö
rüşmüşlerdi. Mustafa Kemal pa
şanın İstanbula gelmek üzere ol
duğunu öğrenen Ali Rıza hoca, 
bilhassa çok sevinmişti. Avdetle
rinde kapı önünde, gözyaşları a
kıtarak aynen şu tarihi sözleri 
söylemişti: 

- lnanımz bana. Mustafa Ke
malin İstanbula bu gelişi haberini 
millet ve memleketimin kurtuluş 
müjdesi sayıyorum. Onun yaradı
lışı büyük varlığı, varlığı kadar 
yüksek dehası karşısında bütün 
başlar eğilecek, bütün düşmanlar 
eriyecek. O, vatanı kurtaracak. 
Milleti layık olduğu istikbal ve 
istiklaline kavuşturacak. Bunu te
menni değil, tebşir ediyorum siz
lere. 

G öz hekimi Esat paşanın kona
ğındaki bu toplantıdan son

ra yani ikinciteşrinin on sekizinci 
günü sadrazam Tevfik paşa, itmat 
talebile mebusan meclisi huzuruna 
çıkabilmişti. Mecliste o gün ger -
çekten çok sert bir asabiyet fırtı
nası esiyordu vebu fırtına Tevfik 
paşa kabinesini sarsıyor, sallıyor

du. Belki de devirecekti. Fakat ne 
dense, mecliste ekseriyet kalma -
mış, müzakere ertesi güne bırakıl
mıstı. 

(Devamı Var) 

BAŞ AGRISI 
betine tutulan aydınlıktan kaçar, 
yatağına sığınır, hiç ışık görme
mek için yüzükoyun yatar. Her 
titrlü ses te ıztırabı arttırır. Vak
tile piyano çalmasını çok seven 
kızlar bile yarım baş 3grısına tu
tulunca musiki sesinden kaçarlar
dı. Şimdi de radyonun sesini işit
mek istemezler. Sokaktan geçen o
tomobilin sesi, kapıum gıcırtısı bi
le sancıyı arttırır. 

Bu kadar şiddetli ıztırap elbet
te karakteri de değiştirir. Genç kız 
siislenmeği unutur, saçları bile 
taraksız kalır. Ev kadmı işlerini 
aldırmaz, anne olan çocuklannı 
bırakır, hepsi yalnı:ıı kendisini, 
çektiği ıztırabı düşünür. 

Bu nöbet birkaç saat, yirmi dört 
saat, bazılarında daha ziyade sü
rer. Artar, azalır, fakat uzun sü
rer. Sonra birkaç defa bol idrar 
gelir. Arkasından derin bir uykn. 
Uyanınca insan yeniden dünyaya 
geJmrş gibi şen ve keyifli kalkar. 
Bir varmış, bir yokmuş ... 

Tekrar gelinceye kadal'. Onun 
ne vakit tekrar geleceğini nöbetin 
ıztırahını reken bilir: Kimisinde 
sık sık, her ay, kimisinde birkaç 
ayda bir. Yılda, birkaç yılda bir 
geldiği de vardır. Neden böyle ol
duğunun sebebi bilinmez. Fakat 
nöbet geleceği zaman acık havalı 
yerde bulunmanın çok faydalı ol
duğu tecrübe edilmiştir. Nöbet 
gelse bile daha hafif geçer ... Önii· 
miiz yaz, sizde de bu nöbetlere is
tidat varsa bu sözü unutmayınız. 

Yarım baş ağrısı köşkte, apartı

mandakinden daha hafif geçer ... 
Bunımla beraber, bir kere insa

nın yakasına yapışınca bir daha bı
rakmaz. Erkekte olursa ihtiyarla
yıncaya kadar, kadında sonbahar 
mevsimine girinceye kadar. O za
man kaybolur. Nereye gider diye 
düşünürseniz? 

Vakıa anadan ve babadan ço
cuklara da geçer. Fakat onlartlaki 
ayni şekilde başka nöbetlerdjr. 
Geçen şey nöbetin kendisi değil, 

ona istidattır .. -

17,30 Program. 17,35 Müzik (Pazar çayı 
Pl.) 18,15 Konuşma (Çocuk saati) 18.45 
Müzik (Şen oda müziği - İbrahim Özttür 
ve ateş böcekleri) 19.15 Türk müziği (Fa
sıl heyeti) Cell\1 Tokses ve arkadaşları. 
20.00 Ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
Türk müziği Çalanlar: Vecihe. Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar: 
Necmi Riza Ahıskan. Radife Neydik. 1-
Numan Ağanın (Bestenig&r peşrevi). 2-
Haşim beyin (Besi ~iglir şarkı) Kaçma 
mecburundan. 3 - Mustafa İzzet (Beste
nigar şarkı) Ga:vrıdan bulmaz. 4 - Hafız 

Yusuf (Besteniıı:ı\r şarkı) Çok sürmedi. 
5 - Ruşen Kam (Kemence taksimi) 6 -
Hacı Arif (Ra!'lt şarkı} Zahiri hale bakıp. 
7 - Sal5hattln Pınar (Nihavent şarkı) 

Hala yaşıyor. 8 - Oı;man Nihadın <Ni
havent !<ıırkı) Yine a"'kı bana 9 - Zeki
nin (Kürdili hica?lci\r şarkı) Sevmekte 
benim. 10 - <Kiirdilihic:ızkilr) Saz sema
isl.21.00 Memleket -::aat ayarı. 21.00 Nese-
11 pHiklar - R. 21.10 Mii?ik <Riyaseticüm
hur bandosu - Şef: İhsan Kiinc;er) ı -
Louf Pautrııt (Marş). 2 - Kofüır) Monte 
Kristo. (Valı:). 3 - R. Va.ıtner (Rienzi) o
perasının üvertürii. 4 - A. Roussel (Or
man) senfonisinin 3üncü parçası. 5 _ v. 
Ketelbey (Bir Çin mabedinin bahçesinde) 
fantezi. 22,00 Anadolu ajansı (Spor ser
visi). 22,10 Müzik (Cazbant-Pl.) 22,45-23 
Son aj;ıns haberleri ve yarınki program. 

Pazartesi, 17. 4. 1939 

12,30 Program. 12.35 Türk müzl~i. 13.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 13,15-14. Müzik (Senfonik mü
zik-Pi.) 
18.30 Program. 111.35 Müzik (Cevat Mem
duh Kem:ın ve literatiirü konuşma) Plak 
larl:ı mi-::a11er. Hl 00 Konnsma (Dokto
run saati). 19,15 Türk miiziği (Halk tür
k\ileri ve oyun havaları). Sadi Yaver A
taman tarAfınd:m. 19.35 Türk müziği (F'a
sıl heyeti - Ktıı'tşık program). Hakkı 
nPrman, EşrE'f Kadri, H:ısan Gür Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. 20.00 Ajans. ~eteo
roloji haberleri. ziraat borsası (fiyat). 
20,15 Türk mü:ıiği (Klfısik pro~ram). 

Ankara rarlvosu ki.ime heyeti. İıfare eden: 
Mesut Cemil. (Hicaz köçekleri). 1- A
cem kızı. 2 - İndim ırittim 3 - Baharın 
zamanı. 4 - Giizel gel nklımı aldın. 5 -
Gönüller kanıcı. 6 - Bir ı:eYda .ıı:eldi ba
Şlma. 7 - Suhi sitemkar. 8 - Yinı> ye
şillendi. 9 - Yalvarırım kuzum sana. 10-
0yun hava-::ı ve devri turan. 21,00 Mem
leket saat ayarı. 21.00 Konuşma. 21.15 

.Esham, tahvi1fıt, kambivo-nukut borsası 
(fiyııt). 21.25 Neşeli nliiklar-R. 21,30 Fol
klor cevrek ı:aati (Hıılil BE'Cli Yönetken). 
21,45 Müzik (Türk müzi/Z:i BMlği korosu). 
1 - Mozart (Sııbah şarkısı). 2 - Schu
bert (Thlamur ağacı) 3 - Veber (Barka
rol). 4 - Mendelssohn (Demirci). 5 -
Mendelssohn (İlkbııhar). 6 - Zeki (Ke
manım). 7 - Zeki (Aşkım}. 8 - Hasan 
Ferit (Bahçe duvarı). 9 - Ulvi Cemal 
(Ağlama yar). 10 - Cemal Reşit Çayır 
ince). 11 - A. Adnan Saygın (And). 22.10 
MU7.lk (Kikiik orke!<tra - Şef: Necip 
Aşkın) 1 - Ziehrer< Şetsmayister opere
tinden) vals. 2 - Lincke (Kapri İtalyan 
serenadı). 3 - J. Strau~s (Hayatm zevk
leri valsı). 4 - Noack (Köy hikfıyeleri}. 
5 - Föderi (Viyana şarkısı). 6 - Voll
ıuaf (Kalbim ıışkı hasretle bekler). 23,00 
Müzik (Ca:ıbant-Pl.} 23.45-24 Son ajans 
habı>rlerl ve yarınki program. 

Sah, 18. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği 
Pl. 13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 13.15 Müzik (Kan
şık program-Pl.) 13,45-14 Konuşma (Ka
dın saati - Ev hayatına ait). 

18,30 Pro.ırram. 18,35 Müzik (Oda mU
ziği-PI.) 19.00 Konuşma (Türkiye posta
sı). 19,15 Türk müziği (Fasıl heveti) Tah
sin Karakuş ve arkadaşları. Hakkı Der
man, Eşref K;ıdri, Hasan Gür, Hamdi To- ı 
kay, Basri Üfier. 20,00 Ajans, meteoro
loji haberleri, ziraat borsası (fiyat). 20.15 · 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Koıııın. Okuyanlar: 
Muzafter İlkar, Safiye Tekay. 1- Buse- 1 

lik peşrevi. 2 - İtrı buselik makamında 1 
beste (Her gördüğü). 3 - Şakir ağanın 
(Buselik makamında şarkı) Sünbülistan 
etme etrafı. 4 - Reşat Erel' (Keman tak
simi). 5 - fshakın (Buselik makamında 
şarkı) Gönül ,·ermez. 6 - III Selim (Bu
selik makamınla şarkı) Bir pür cefa. 7 -
(Buselik saz semaisi). 8 - Neşetk&rm 
(Mahur şarkı) Gücendim ben sana. 9 -

rınki program. program. 

Çarşamba, 19. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği. Ça
lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan. Ke
mal Niyazi, Seyhun. Zühtü Bardako~lu. 

Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 - (Hicazkar 
peşrevi). 2 - Leminin (Hicazkar şarkı) 

Son aşkımı canlandıran. 3 - Suphi Zi
yanın (Hicazkar ısarkı) Ehli zevkin. 4 -
Kemal Niva7J Seyhun (Kemençe taksi
mi. 5 - Sükrünün (Muhayyer şarkı) Ya
dında o sevdalı yeşil. 6 - Sadettin Kav
naibn (Muhayyer ııarkı) Sürmeyi ıı:öz öl
dürür. 7 -Sıılahattinin <Muhayyer şar
kı} Gökler perisi gibi. 13.00 Memleket sa
at ayarı. aians ve meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Müzik (Riyaseti cümhur bandosu 
Şef: İhsan Künçer) 1 - C. Urbini (:Dü
ğün marşı). 2 - G. Pares (Mazurka). 3-
Keler Bela - Macar Uvertürü. 4 - Gou
nod (Faust operaııından fantezi). 5 - R. 
Vagner (Lohengrin operasının marşı). 

17 ,30 Konuşma (İnkılap tarihi dersleri
Halkevinden naklen). 18,30 Pro~am 

18.35 Miizik (Kirtüozlar - PL) 19.00 Ko
nuşma (Çocuk esirıı:eme kurumu tarafın
dan) 19.15 Tlirk milzi~i (Fasıl heveti Ce
lal Tokses. Tahsin Karakuş ve S~fiy~ To
kay. Çalanlar: Hakkı Derman, Eşrer Kad-

ri, Haı:an Giir, Hamdi Tokay, Basri Üf
ler. 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri ve 
ziraat borsMı (fiyat). 20.15 Türk müziği, 
Calanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan,, 
Cevdet Çağla Okuyanlrır: Sadi Hoşses, 
Semahat Özdenses. 1-Segah peşrevi 2-
Kemarıi $adinin (Seg&h şarkı) Rumumda 

ölen nağmede. 3 - Salahattin Pınarın 
(Hüzzam şarkı) bilmem niye. 4 - Ah
met Rıısimin (Se.ıı:fıh şarkı) Benim sen 
nemı:in. 6 - (TUrkü) Boşan dağlar bo
şan. 7 - (Türkü) Göresin mi .ıı:eldi. 8 -
Udi İbrahimin (Kürdili hicazkar sarkı) 
Sineler aşkınla inler. 9 - Kemani Seha
kın (Kürdllihlcazkftr şarkı) Cıhıınca se
vip. 10 Tilrkü, Ak§am olur kervan iner 
yokuşa. 21 00 Memleket saat ayarı. 21.00 
Konusma. 21.15 F.sham, tahvilfıt, kambiyo 
nukut bors:ısı (fiyat). 21.25 Neseli plak
lar -R. 21,30 Temsil (Vapurdı:ı .... Piyes}. 
Yazcın: Ertuğrul Şevket. 22,00 Müzik (Kü
çiik orkestra - Şef: Necip Aşkın) ı _ 
Thaler (Kukuk polkası). 2 - Kochmann 

(Ebedi arkadaşlık marşı). 3 - Leuschner 
(Mazurka fantezisi). 4 - J. Strauss (Hız-
1ı1aşma valsi). 5 - Künneke (Dans süi
tinden andante. 6 - Sorge (Işıklar yanı
yor). 7 - Munkel (Polka}. 8 - Frick 
CRende kendi evimde gibiyim). 9 - Trapp 
(Fujisan etrafında armoniler). 23,00 Mü
zik (Cazbant - Pl.) 23,45-24 Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 

Perıembe, 20. 4. 1939 

12,30 Program. 12.35 Türk müzl~i-Pl. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberlı>ri. 13,15-14 Müzik (Karı

şık proırram-Pl.) 

17,30 Konuşma (İnkılilp t.ırlhi dersleri 
Hıılkevifüien nnklen). 18.30 Proıı:ram. 18,35 
Miizik (Neşeli müzik-Pi.) 19.00 Konuşma 
(Ziraat Raati). 19,15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). Celal Tokses ve arkadaşları. 20,00 
Ajans. meteoroloji haberlf'.ri, ziraat bor
sa!:ı (fivat) .. 20.15 Türk müzijii; Çalanlar: 
Vecihe. Fahire Fersan, Refik Fer!'lan, Ke
mal Niyazi Seyhun, Okuyanlar: Müzeyyen 
Senar, Mahmut Karındaş. 1 - Tsfahan peş 
revi. 2 - tshakın (Isfahan şarkı) Canda 
hasiyet mi var. 3 - Mahmut Cernlettin 
paşanın (Isfahan şarkı) Dili biçare senin 
içln. 4 - Kemal Niyaz.! Seyhun (Kemençe 
taksimi). 5 - Rahmi beyın (Isfahan şar
kı) Etme beyhude figan. 6 - Isfahan 
şarkı ((Fesliğcm ektim} 7 - Isfahan saz 
semaisi. 8 - Hüseyni türkü (Esmer bu-

• 
Kalça • Arka • Bel 

Sırt· Gö6üs 

Cuma, 21. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği-Pl 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15-14 Müzik (Karı
şık program - Pl.) 

17 ,30 Konuşma (İnkıHlp tarihi dersleri
Halke\•inden naklen). 18,30 Program. 18,35 
Müzik (Operet mUzlği-Pl.) 19.00 Konuş
ma. 19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları: Hakkı 

Derman, Eşref Kadri. Hasan Gilr, Hamdi 
Tokay, B:ısrl Üfler. 20,00 Ajans, meteoro 
loji haberleri, ı:irant borsası (fiyat). 20,15 
Türk müziği: Çalıınlar: Zühtü Bardakoğ
lu, Cevdet Caıtla, Kemal Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: HalUk Recai, Melek Tokgöz. 
1 - Şemsettin Ziya (Hicaz şarkı) Kim 
görse seni. 2 - Rifat beyin (Hicaz şar
kı) Sislendl hava. 3 - Rahmi beyin (Hi
caz şarkı) Akşam erdi yine sular. 4 -
Zühtü Bardakoğlu (Santur taksimi). 5 _ 
Dedenin (Şataraban şarkı) Gözümden 
göynümden. fl - Şataraban şarkı (Gece
miz). 7 - Üsküdarlı Ziya beyin (Tahir 
buselik şarkı) Nimnlgaha kail oldum.20.45 
Türk mihiği (Saz eserleri) Calanlar: Fa
hire Fersan, Refik Fersan. 21,00 Memle
ket saat ayarı. 21,00 Konuşma. 21,15 Es
ham, tahvilat. kambiyo-nukut bor~a!':l. 

(fiyat). 21,25 Neşeli plfıklar-R. 21.30 ·Mü 
zik (Riyaseticümhur filarmonik orkestra
sı) Şef: Praetoritıs. 1 - R. Heuberger -
Opera balosu: Opernball operetinden ü
vertür. 2 - J. Strauss (Viyana ormanın
da masııllar). 3 - F. Lehar (Altın ve gü
müş). 4 - J. Strauss (Gece kuşu opere
tinden) Uvertür. 5 - J. Strauss (Güzel 
mavi Tuna). 22.30 Müzik (Opera aryala
rı - Pl.) 23.00 Miizik (Cazbant-Pl.) 23,45 
-24 Son ajans haberleri ve yarınki prog
ram. 

Cumartesi, 22. 4. 1939 

13.30 Program. 13.35 Müzik (Bir konser
to - Pl.) 14,00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 14,10 Türk mü-
7Jği (Halk türküleri ve oyun havaları). 
Sivaslı Aşık Veysel ve İbrahim. Takdim 
eden: Sadi Ya\·er Ataman. 14,40-15,30 Mü
zik (Neşeli mUzik-PI.) 

17 ,30 Pro~am. 17,35 Müzik (Dans saati 
Pl.) 17,55 Konuşma (Çocuk Esirgeme ku
rumu- Çocuk haftasının açılışı) 18,15 Türk 
müziği (Fasıl heyeti). Celal Tokses ve 
Safiye Tokay. 19,00 Konuşma (Dış poli
tika hadiseleri). 19,15 Türk müziği: Ça
lanlar: Vecihe. Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Saz eserleri ve Mustafa 
Çağlar. 1 - Tanburi Cemil (Sataraban 
peşrevi). 2 - Tanburi Cemil (Ferahfeza 
saz semaisi). 3 - Vecihe (Kanun taksimi}. 
4 - Tanbur! Cemil (Suzidilara saz se
maisi}. 5 - Haydar bey (Pembe kız). 6 -
Satahattln Pınarın (Beyatii şarkı) Artık 

yetişir. 7 - Udi Ahmedin (Karcığar şarkı) 
Tiri çeşmanınla. 8 - Udi Ahmedln (Kar
cı~ar şarkı) Beni bigane ml sandın?. 9-
Sevkl Beyin (Uşşak şarkı) Bu dehrin ger 
mü serdinden. 10 - (Türkü) Ekin ektim 
çöllere. 20,00 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiyat). 20,15 Temsil 
(Hfimit gecf'si) Radyo temsil kolu tara
fından. 21.15 Memleket saat ayarı. 21,15 
Esham, tahvill\t, kambiyo-nukut borsası 
(fiyat). 21.25 Neşeli pltıklar - R. 21,30 
Müzik (Kiiçük orkestra - Şef: Necip Aş
kın) 1 - Vacek (Marıs). 2 - Brusselmann 
(Köyde kar). 3 - Stilp (Mars) 4 -
Komzak (Geceleyin Viyana). 5 - Gru
nov (Be.rlin Viyana valsi). 6 - Hartmann 
(güneş ışığında rlans). 7 - Hippmann 
(Fante7.i). 22,00 Haftalık posta kutusu. 
22,30 Müzik (Bale mli7.iği - Pl.) 23,00 
Müzik (Cazbant - Pl.) 23,45-24 Son a
jans haberleri ve yarınki program. 

ROMATiZMA 
• LUMBAGO 
• SiYATiK 
ve bütün 

ağrılara 

karşı 

SANCILARI 
f!ierhemi ile masai yapınız. 

DAiMi ve ÇABUK GEÇiRiR 
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Demokrasiler 
Harekete Geçmiş 

Bulunuyorlar 

Sovyetlerin Sulh Cephes~ne 
iştiraki Zaruri Sayılıyor 

Turgutluda Polis ve 
Bekçi T eşkilitı 

ı B~a l iti.Cide) (B~cıı 1 incide) Hariçten vukubulacak şiddet ha- faşist grand konseyinin kararları-
kandaki suallere §U cevabı veriyor: lngıltere ile Frsnsanm Yunanistan reketlerine karp yardım vaadedilnıi§ na tahsis etmektedir. 

"Almanya ve İtalya, bir iki ay i- ile Romanyaya verdiklerı teminat tir. Ve bu çok ağır bir vaittir. Nazi İtalyan gazeteleri içinde mütaliıa 
çinde kati ve kahir bir zafer kaza - mihver devletlerinden başka her yer gazetelerin Fransız - İngiliz "manev- serdeden bricik gazete Jurnale Di
nacaklarına emin olmadıkça bugün de iyi karşılanmış, Almanyada hay- releri" inden bahseden deliliği su - talyadır. Sinyor Gayda bu gazetede 
bir harbi goze alamazlar. Çünkü har- ret, ltalyada da ihtiyatlı bir telakki kut etmektedir, zira İngiltere ve Arnavutluk mukadderatına mühür 
bin dayandığı iktısadi amiller bu - görmüştur. Fransa herhangi bir anlaşmaya kar- basıldıktan sonra İngiltere ve Fran 
gün onlann aleyhinde ve demokra - Romanya gazeteleri memnundur. şı değil, kuvvet istimaline karşı yar- sa tarafından verilen teminatın bi-
silerin lehindedir. Hepsi de lngilterenin umumi sulhc dnn vaadediyorlar. rer hamiş notundan ibaret olduğu-

Berlin. Roma mihveri yakın bir büyük bir yardımda bulunduğuna Le Journalda Saint - Brice, Cham- nu anlatıyor. 
istikbalde demokrasilerin aleyhinde kanidir. . .. berlain ve Daladier'nin beyanatla - Yunan gazetelerinin nefrİyatı 
bir harbe geçerlerse, seri bir mu- Ba~~~l bugun beyanatta bul~- nnın yeni kollektü emniyetin teşki- Yunanistan gazeteleri de ayni de
vaffakiyete muhtaçtırlar Almanya rak butun Romanya halkının temı - latlandınlmasında ancak bir merha- recede memnundur. Hepsi de bu te
v · istila ettiği yerle..lıı ekonomik nattan mütehassis olduğunu. temina- le teşkil ettiğini kaydediyor ve di - minatı derin takdir hislerile karsı-
" em • Ih • li d , kaynaklarını kendi ihtiyacına gore tın umumı su e en ;cıymet yar ımı yor ki: Iamaktadırlar. 
organize etmeğe zaman ve imkan ifade ettigini ve Romanyanın isti~la- Polonya ve Sovyetler Birliği bü - Metaxas'ın Mussoliniye cevabı 
bulmadan bir harbe girerse, dahili lini . m~dafaaya hazır olduğunu soy- yük elçilerinin biribiri arkasından hakkında tefsiratta bulunan gazete-
vaziyeti uzun bir harbe katlanmağa lemıştır. Bonnet'nin nezdine gelmeleri Ro - ler şu hususları bilhassa tebarüz et-
mütehammil değildir, bugünkü şart- l,..üiz gazetelerinin manya ve Polonya için Sovyetlerin tirmektedirler: Yeni emniyet memıırlan 
lar iç.inde Almanya ve İtalya iki se- mütalealan mümkün müdahalesi gibi mühim bir 1 - İtalya ve Yunanistan büyük 
ne harp edemezler. Bütün İngiliz gazeteleri İngilte - meselenin dalına mevcut olduğunu fedakarlıklarla elde edilmiş olan ls-

Turgutludan yazılıyor: Emniyet komiseri, haftada bir b i 

"Binaenaleyh mihver devletleri renin Rusya ile teşriki mesai etmesi göstermektedir. Halen Romanya hak tiklillerindenberi hiçbir zaman mu
ancak neticesi seri alınacak bir har - üzerinde birleşiyorlar ve ancak bu kındaki taahhüt tamamen bir taraf- halü saflarda yer almamışlardır. 
be girebilirler. Fakat bugün bir har- sayede teminatı bilfiil tatbika imkan lı olmakla beraber, İngiliz - Leh an- 2 - Hatta ayni kaynaklardan gc-
bi göze alırlarsa kendileri için ehem- bulunduğunu söyluyorlar. !aşmasında olduğu gibi bir gün kar- len medeniyetleri, kendilerini bir 
miyeti çok buyük olan aşağıdaki mu- Times diyor ki: şılıklı yardım taahhüdünün temin e- dostluk paktı akdine sevkeylemıştir. 
vaffakıyet amillerine güvenemez - İngiltere hükumeti, Italyanm dileceğini düşünmeğe cevaz vardır. Bu sebeplerden dolayı, Yunan 

Altı ay evvel burada ihdas edilen tün bekçilerle mesleki müzakerel 
polis teşkilatının faydalan görül- de bulunmakta ve onlan yetişt ' 

mektedir. Bütün mahalle ve çarşı mektedir. Bekçi teşkilitı muhasip 
bekçileri de temiz ve yeknesak bir ği, ücretlerin muntazaman verilm 
kıyafet almışlar, kendilerine, kaza- sini temin eylemiştir. Okuma yaz 
mızın ismi ve sıra numarası yazılı ması zayıf olan bekçiler de çalıştır 

ler: Arnavutluğa vaziyet etmesinin İngi- Excebior diyor ki: milleti Mussolini tarafından Me-
silahlar verilmiştir. lıp bu vadide ilerletılmiştir. 

l - Akdeniz İtalyanların kon - liz - İtalyan itilafı ile kabili telü ol - Eğer garanti edilen memleketler taxas'a verilen teminatı liyık oldu-
trolü altında değildir. duğu sureteindeki Italyan iddiao;ı- kendilerine doğrudan doğruya veya gu veçhile takdir etmiştir. Metaxa-

2 - Almanya yeni işgal ettiği nı kabul etmeğe mecbur değildir ve dolayısiyle yapılacak bir taarru:ı:a sın, Mussolininin kat'i ve resmi te-
yerlerin ekonomik kaynaklarını he- pek tabii olarak bu iddiayı kabulden karşı mukavemet lüzumunu hisse - minatına olan cevabı da Yunan 
nüz organize etmemiştir. imtina etmiştir. derlerse Fransız ve İngiliz taahhüt - memnuniyetini ve iki memleketi her 

Almanya, lspanya Sahillerine 
40 Harp Gemisi Gönderiyor· 

3 - Almanya bu yerlerdeki ha- Times gazetesi bu itilifm 2 ma - leri kendiliğinden derhal meriyete zaman birleştiren ananevi dostluğu 
kimiyetini tamamen tesis etmeden yısta yani Madride yapılacak zafer girecektir. her hangi bir suretle bozmağa mti
fimdiki hudutları haricinde bulunan geçidi gününden sonra ciddı surette Ordre gazetesi, hakiki bir harp sait hiçbir hadisenin vukubulmıya
memleketlerin iktısadi kaynakları - imtihana tabi tutulacağı mütaleasm- bloku vücude getirilmesi mütaıa~- cağı kanaatini ayni suretle kat'i o-
na güvenemez. dadır. Eğer bu tarihten sonra İtal - sındadır. Eğer Fransa. İngiltere ve tarak ifade eylemiştir. 

''Bu prtlar tahakkuk etmedikçe yan kıtaatı İberik yarım adasından Sovyetler Birliği Alman hegemon- Katimerini gazetesi diyor ki: 
de Almanya, İtalya ile birlikte veya derhal geri alınmıyacak olursa İngi- yasına karşı ciddi bir tarzda birıe- "Yunanistan ve Jtalya, bu saatte 
İtalyasız, bir harp tehlikesini göze a- liz - İtalyan itilafı, Avam Kamara - şecek olurlarsa, Avrupa ve dünya nizam amili haline gelebilirler. Zira 
lamaz.'~ sında veya başka bir yerde resmi su- havası yavaş yavaş ter.effüs edile- samimi teşriki mesai ruhu k~ndile-

,,.. rette feshedilmesi adeta lüzumsuz bir bilecek bir hale gelecektir. rınden hiçbir zaman uzaklaşmamış-8 erlin - Roma mihverinde kara- hale gelecek bir vaziyette buluna - Victoire gazetesinde, ötedenberi tır. 

n verecek olan unsur Alman- caktır. Fransız - Alman mükarenetini Gazete, Balkanlarda tesis edilen 
yadır. Almanyarun en büyük korku- Hemen hemen bir kaç hafta ev- müdafaa etmiş olan Gustave Her- barışın daha umumi bir Akd.enız ba-
911 bir harp vukuunda denizlerinin ka- vel İngilterenin prkl Avrupa dev - vem şöyle yazıyor: rışına mukaddime olabileceği ümi
patılması, abluka altında hariçle o - letleriinden birinin ~o~dan ~o~- Ruslar olmaksızın Balkanlarda dini göstermektedir. Bütün Akdeniz 
lan irtibatının kesilmesidir. Orta ya organı olmasına ihtımal verılemı- askerlik bakımından biiyük bir ~ memleketleri bu barış çerçevesi ıçin
Avrupayı istila edişinin, şarka doğ - yecek olduğunu kaydeden Times ga- yapmağa imkan yoktur. Evet Ch:ım den bu samimi teşriki mesainin aı;ık 
ru uzanpıak isteyişinin ve Balkanla- zetesi ilave ediyor: berlain, Rus ittifakı lazımdır, hem havasında serbest e refahlarlW 
n elde etmeğe çalışmasının asıl se- Bunlar hafif aıeıreene ~ - de çabucak. nıin edebileceklerdir.'' 

.lz:f1l! budur. Oı'tt C ubu şarki ve miş taaJ;ıhücUer olmadıgı gibi, mana Hwnanite şöyle yazıyor: POionya •aetelerinin 
~ Avrupayı e ip buraların ve şümullerı ıt8İhamiyle nazan iti - Fransız - İngiliz garantisinin e- • 
ekonomik kayn.aldanpı kendi ihtiya- bara alınmaksızın kabul edilmiş me- hemmiyeti ne kadar büyük olursa rniitalea.lcuı 
cına göre organize ettikten sonra teh- sullyetler de değildir. Bu taahhütler, olsun, sulhü, ancak Sovyetler Birli- Varşovada Gazeta Polska, yazıyor: 
likesizce bir harbe atılabilir. son bidisata bundan başka bir ce - ğinin teşriki İnesaisi temin edile - Beynelmilel vaziyetin dalgatlı ve 

{Ba&J 1 incide) 
Bu filonun cem'an 40 ciızütamdan 

mürekkep olacağı öğrenilmiştir. 
Alman gemilerinin Akdenize gir

miyeceği iyi haber alan mahfillerde 
söylenmektedir. 

Daily Telegraph, Dally Herald ve 
Nevs Chronicle gazeteleri, Cebe1ita
nkın gece gündüz harp vaziyetinde 
bulunan lngillz kuvvetlerinin sıkı ne
zareti altında bulunduğunu yazıyor
lar. Diğer taraftan Fransamn ispan
yadaki ataşemiliterinln de Cebelita
rıka gelmiş olması nazarı dikkati 
celbetmektedir. 

* Paris, 14 (A.A.) - Fransanın ls
panya sefiri Mareşal Petain evvelki 
...:lCpni 'vazlresı oaŞtrta döffffiUŞttlt. 

* Burgos, 14 (A.A. l - Chamberla
inın dün Avam kamarasında ispan
yadaki [talyan lejyonlarının 2 ma -

Bugün henüz Almanya bu gaye- vap verilmesine imkan yoktur. cektir. mütehavvil vaziyeti karşısında dip- K Ull~ 1 
sine varmamıştır. Orta Avrupayı da- Dally Mail ''Seçilmiş" emniyet si- Alman gazetelerinin lomatik lfsanm pek sarih olması el- ·~-......-Sini Y8 
ha yeni işgal etmiştir. Romanyaya yuetinin mütekabiliyet esaslarına mütalealan zemdir. Bu prensip namına şunu Enlctesini Yurdu 
şimdiden sonra güvenemiyecektlr. istinat ettirilmesi lazım olduğu mü - Alınan gazeteleri teminatı hayret müşahede ediyoruz ki, 1ngiltere ve s 
Balkan devletleri İngilterenin hima- taleasında bulunmaktadır. Bir ordu verici telikki etmektedirler. Fransa hüklımetleri t~afından Yu- Çanakkale (TAN) _ .Eceabidm 
yesine sığınmaktadır. Polonya ve meydana getirmek için alınmq olan Yan resmi Deuta<'her Dien'it, nanistana ve Romanyaya verilen bir Behramlı köyünden Hasan Çavuş, 
Ukrayna, kendisi için ancak bir harp- bu yarım tedbirler İngiltere tarafın· Chamberlain'in nutku hakkında tef taraflı garantiler İngiliz - Leh nıü- kıztnı, Çanakkalede Çınarlıkta otu
le elde edilebilecek memnu mınta - dan ittihaz edilmiş olan kararın pek siratta bulunarak bu nutku muaz- tekabil yardım iülifı ile Fransız - ran Hi.ıseyin 1'uşgoz adında biri-
kalar haline gelmiştir. zayıf bir ihtar olduğunu göstermek- zam bir blöf diye tavsif etmekte- Leh ittifakının çerçevesini aşmış- ne nikihla vermiştir. 

Binaenaleyh Almanya bugün bir tedir. Milli bir ordu vücude getirme- d' tır. Bu itibarla bu garantilerin Po- Bir miıddet sonra kız, köyüne kaç-
harbe karar verebilecek vaziyette nin yegane demokratik yolu askeri ırGazete, bu beyanatın mihver lonya i~in yeni taahhütler ihdas et- mış, iddiaya göre bunda babası ve 
değildir. Almanya harp tehlikesini mükellefiyettir. devletleri üzerinde hiç bir tesiri ,,1_ mediği meydandadır.,, eniştesi Rasimin kızı Amil olmuftur. 
göze almadıkça İtalyanın bir harp New Chronicle, Sovyet Rusya ol- mıyacajmı bildiriyor ve son zaman Bu gazete şunları ilave etmekll.'- Hüseyin Kuşgöz de kansı aleyhine 
ihdas etmesine imkan yoktur. maksızın ve sulh cephesi azası ara- larda İngiltere t.vafından oynanan dir: ihtar davası açmak mecburiyeti~ 

Yalnız Almanya bugünkü vazi - sında mütekabil itilAflar akdedllmek çok gülünç rolden bah5ederek İn- "Romanyaya sıkı bir dostlukla de kalmış, mahkemeye Hasan Ça-
yette ant ve seri bir lıarbi kazanabi- sizin şimdiki anlaşmalann hakiki bir glltereyi müsalemetperver bir vazi- bağlı bulunduğumuz için bu Jevle- vuşla kızı beraber gelmişlerdir. 
leceğine güvenebilir. Yann demok • kollektif emniyet vücude getiremi - yet almak için panik tevlidi usulü- ti alikadar eden hr.1 şey, Polonyada Bunlar adliye binasından iki yüz 
rollerin daha ziyade kuvvetlene - yeceği mütaleasındadır. Fakat bu ne müracaat etmekle itham ediyor. büyük bir alika tevlit etmektedir.,, adım kadar uzklaştıktan sonra Hü-
eeklerini ve o va.kit büsbütün harbi gazete tecavüze karşı hakiki bir kol- . . • Express Poranny gazetesi, Cham- seyin Kuşgöz ile kayınpederi ve 

yıstan aonra derhal geri çekileceğin 
l\Iussoliniden teminat aldıgı hususu 
ciaki beyanatını mevzuubahis ede 
resmi Ispanyol mahafili, bu kuvve 
!erin geri çekilmesi meselesini, m 
hasıran bir taraflı olarak Londra ' 
Romayı ali.kadar etmedıği ve Fra 
konun da ayni teminatı vermiş ol 
doğunun unutulmasının Ispanyoll 
rın duygularına bir tecaviız mahi 
yetinde olacağını söylüyorlar. 

Ayni m&bafilde beyan olunduğun 
göre, İspanya zaferinin ertesi gün 
A vrupada layık olduğu mevkie eri 
tiği bir sırada en ziyade bağlı old 
ğu memleketler de dahil olmak üz 
re hiçbir memleketin hareketine kö 
}(öriine tabi olamaz. 

<:!tmek 1 anyan1 
gururunu bılmemek olur. span 
müst&H'tiA · bır dev\etin ye 
değinde bulunmuyor ispanya bir 1 
panyol siyaseti takip etmek hakkın 
ve kuvvetine maliktir. 

Anas1111n Karnında 

Kolu Kopan Çocuk 
İzmir - Memleket hastanesin.i 

garip bir doğum hadisesi olmuftu11 
Ana, doğumda hiç müşlnilit çekm 
miş, fakat çocuğun bir kolu ana ka 
nında iken kopmuş oldugu, üst dt 
dak ile damağının da mevcut bulun 
madığı görulmüştur. Kolun, rahiıri 

de kordon tarafından sıkılmıt ve kat 
deveran etmediği için kopmuş old 
ğu anlaplmı§tır. 

Yqaına kabiliyeti olmıyan bu yav 
ru, iki saat kadar sonra olmüştur 

Boğazlıyan Halkevind 

Konferanslar L ak ihtim 11 ini k bed lektü mukavemet sistemi olabilecek Gazete, İngılterenın Yunanıstana .... ; .. _; arasında kavga ,..ır-.~tır. 
&azanm a er ay ece- lan tisin. Atinad Roma- berlain ve Daladier tarafından ya- ~- ~AA&&&.MJ 
linl düşünebilir. Ve böyle bir dil - olan bir yolda ilk adımı atmış oldu-

0 .~ardanil ın, jd an .. pılan beyanatın bir taraflı bir nıa- Hüseyin Kuşgöz, Hasan Çavuı ve Bojazhyandan bildiriliyor: 
.ti ....... onu bugun·· harbe sürük. •• leyebi- ğundan dolayı hükUıneti tebrik et - ya gon er en m.esa an sonra şu~ Rasimi bıçakla aınr surette yarala - Halkevi reisi Rüat Kozan, fayda 
~-" h li ld .,, la Ro hiyet arzettiğini ve Ingiltere ıle a• 
lir. mektedir. ı: 0 u::ın~ 11 v~dvt'li man~a Fransarun Balkan yarımadasında mış ve yakalanmı§tır. konferanslar vermekte, halk bun 

Demokrasiler, sulh cephesini sü- Daily Herald'de: ... ın de - ye naunu temın statükonun muhafazasına karşı gos- rağbet gostennektedir. 
ratle kurabilirler, bu ihtimalin de ö- İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus - ediyor. terdikleri alikayı tebarüz ettirdıği- Ağaılama Faallyetl Temsil kolu reisı Sırrı ÖZbayka 
nüne geçebilirler. Bugün harbin ö- yanın teşriki mesaisi kollektif emni- Bu gueteye göre, Avrupamn ni yazmaktadır. Zonguldak (TAN) _ Vili.yetimi- arkadaşlarilt! beraber ıyi çalışmak 
nüne geçilebilirse, ileride Almanya- yet sisteminin inşa edilebileceği ye- genç mlletleri l§lerinin bozulması- zin her tarafında ajaç bayramı ya- tadır. "Çakır Ali,, piyesiyle "Mah 
nın harbe girmesi büsbütün güçle • gine temeldir. Demektedir. na müsaade etmiyeceklerdir. Macar gazetelerinin pılmıf, on binlerce fidan diki)miftir. çuplar,, komedisi temsil ve ka., 
flr. Ve sulh ancak bu sayede belki FrtllUI% wazetelerinin Essen'de çıkan National Zeitung, miitalealan De 1 t demiryollan idaresi istas- dığı muvaffakıyet üzerine dört def 
kurtanlabillr. ,,. miitalealan mihverle fevkalide ,Uzel münue- Budapefte, 14 (A.A.) - HükUıne- yonı:rae ve hat boylarına ağaç dik- tekrar edilıniftir. Aynca, Nuri ~ 

Jl'ranstz gazeteleri de teminat bah- betleri olan milletlere garanti ve- tin gazetesi olan Esti Ujsag Roman- tirtmektedir. minde bir gencin hazırladığı man 
ai ne mequldür. rilmesini hayretle karşılamaktadır. yaya hitaben neşrettiği bir mesajda zum piyes te sahneye konulmuştu 

Le Jour, Yugoslavyanın. ni- Kölniache Zeitun.g, Qaladier'in Macar Hariciye Nazınnın dün Par-
5 

Mebus intihabı için buraya gele 
rin zikredilmediğini izah ediyor. teminatının Chamberlain'inkinden lAmento encümeninde !Gylediği lldz- diye kadar hududa 30 kilometruJik müntehibisanilerle mesleki toplant 
11 

daha yıf lmad x..... b bir mesafede bulunmaktaydı. 1 k ' 1 H lk • AmavuUuk MilleUer Cemi;1etinden Ne Romanya ne de Yunanistan . az za • 0 ıa·~ ve u te- leri hatırlattıktan sonra diyor ki: ya ge en oy muallim erine a 
87rılmı)'8 karar vermittır. Arnavutluk Fransız • İngiliz garantisini istemlf mınatm da bır tahakkum arzusu- "Macaristanm iyi niyetlerle do- * vinde çay ziyafeti verilmiş, bun 
::;:~~~r:i :!n ~~J=~b:. tel- değillerdir, fakat Atina ve Bükret nu ~!zlemediğini kayde.tme~tedir. lu olarak yapt.Jiı teklifi Romanya- Atina, 14 (A.A) - Fransa Elçisi, takip eden temsil de k neşeli gc.--ç 

hükumetleri Parıs· ve Londraya en- Diger matbuat tefsırlerinde de Fransanın Yunanistana yardım dek- mistir. e Hanover şehrinin d11 mahallelerin- b. t .. .. kte Fr nın bir an evvel kabul etmesi akli- lirasyonunun metnini bugün res- M • d M 
den birinde yıkılan bir dıvarın altında dişelerini bildirdikleri halde Bel - . ır me~e g~~~~e ve . ansa selim iktizasındandır. anısa a ar 
k 1 n toeuklardan dord ölmüş yedi ı ya grat, kendisine Romanın verdiği te- ıle İngı .. lte.re kuçuk_ devletıe_rı endi- men Başvekil Metaksasa tebliğ et- Sinan lhtifaU 
ralanrnı tır. 1 h ilin Garp devletlerinden aldığı temi- miştir 

• Litvanyada halihazırdaki hllkılme- minatı kafi gördüğünu söylemi§tir. ~ye duşUrmek e ıt am ed ekte- nat kısmen emniyet hlssf vermekte . Manisa (TAN) - 9 Nısan pazıı 
te karşı bir komplo keıfedl1diline dair Tabii Yugoslavlardan daha ziyade dır: beraber, dolayısiyle bazı tehlikeleri Clano lu9ün Harlc!L gününe tesadüf eden koca Mıma 
wrllen haber tekzip edilmektedir. Yugoslav olmak mümkiln olamazdı. Völldlcer Beobacter, ftkrini, "Ro de taummun eder. Hudut komşu- Meseleleri izah Eclec- Sinanın 351 inci olum yıldonumun 
1 ,....."'.,, n rmrnvn Ml"l~Xvn mf11Ynfhft/J Petit Journal diyor ki: manya ve Yunanistan anulan hl- lartyle lyt mOnubetler uzakta bulu- Roma.14 .A.A.) -Arnavutluk ta- de, burada bir ihtifal yapılacaktır 

Şimdi· 1lfma olarak fnıUterentn mahmtat til -ı-~ cının ltalya trah tarafından kabulü- Bunun için fimdıden buırlıkla _3 Nısan Çoc k bay amı ve bu 
nu tak p ..-den Kaftanın çocuk 
haftası olarak tesldl, halkımızın 
en buyük ve en ileri yurt aavuı 
olan çocuk ihtiyaçları üzerine 
dikkat nazarlarını çekmek eme· 
lini gutmektedir. 

Çocuk Esirpme Ku
rumu Genel Merkezi. ______________________ .. 

. 1 lar 1. •• 1. 11- '---"'- .661 nan devletlerin ıaruı euuuen ÇOA ı - İngflterede mecburf hlzmet. 0 uyor ,, ~az .... teY11&YA a•w• daha üstündür nü tudik etmek Ozent yarın ölleden baflanılm•ft,ır. H~evi muze ve ser 
2 - l'ranlada bet bin tayyare, riyor. • sonra toplanacak olan parllmento gi kolu reiai Emin Mamahn riyue 
3 - Amerikada bitaraflık kanu - Nihayet Lokal Amelger, İnli· Ront1111ya larJııtta Hariciye Nazırı Kont Ctanonun 10n altında yapılan toplantıda zengin bi 

nunun tadili lizundır. Ve o zaman llz - Sovyet münasebetlerini in.fi- tedbirler alı-yor Avrupa hldJseleri hakkında çok mü- program hazırlanmıştır Buna ;:ıore 
geniş nefes alacağız. alle karşılamaktadır. Londra, 14 (A.A.) - Öğrenildiği- him beyanatta bulunacaktır. o gün Muradiye camii önunde ihtı 

Figaro, alakadar devletlerin istik- ltalyan gazetelerine göre ne göre, Romen makamları 48 saat- Mezkftr tacı Italya kralma takdim fal yapılacak. o gece ele H~evind 
18Uni kurtarmak için azami fe1in 1n- İtalyan gazeteleri Mister Cham- tenberl memleketin müdafaa tertl- edecek olan Arnavut heyeti ele par- Sinan haklrında konferanslar veril 
glltere ve Fr:ııısa tarafından yapıldı· berlain'ln beyanatım arka sayfalar· bltım hudut civarında tesis etmete 14mentonun bu cellesine iştirak ede- cek ve Koca Mimann bfitün eseri 
lmı kaydediyor ve diyor ki: da n~tmekte ve Ok sayfalarrnı karar vermişlerdir Bu tertibat şlm- cektir. ri projeksiyonla gosterilecelttJr 
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Sabit toz mürekkep 
Yazı makine yağı 
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Sarı kalem ucu 
Mürekkep lastiği 

u. MÜDÜRLüGO iLANLARI Amatörlerinin Dikkatine ! ! ! 
Mikdan Muham, Be. Muvakkat Tem.L Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

2000 adet 1250.- 93 75 Açık 14 
3000 " 2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 
500 şişe 
Takriben 25 Kg. 40.- 3 00 " 14.45 

2000 Kutu 379.- 28 49 Açık 15 

DÜNYANIN 

En Meşhur MOTOSiKLETLERİ 
PEK YAKINDA 

5000 adet 272.50 20 44 Pazar. 15.30 
Stampa mürekkepli "Mavi,, 2000 şişe 

ukırmızı,, 500 93.70 1 03 ... 16 " 
J. NIKiTITS ERBEN ticarethanesinde teşhir edilecektir. 

22876 
" ,, " Sünger kaadJ 20000 tabaka 

Takriben 600 Kg. 393.96 29 25 Açık 16.30 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve mikdan yazılı 7 kalem kırtasiye hizalarmda 

yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalannda gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 17-4-939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindekt Alım ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parastz alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
V - Eksiltmeye 2irmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle adı geçen Komisyona gelme~eri. "208~ .. 

Alanya sulh hukuk mahkemesin
den: Gazipaşanın Macar köyünden 
Mustafa karısı Ayşenin Aksekili Hü
seyin paşa aleyhine ikame eylediği 

Pazarcı köyünde Mescit Beleni mev- j 
kiinde vaki 5 !Jektar 545 metre mu-

* rabbaı müşterek tarlanın taksimi da-

I - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 adet yüksek Usküdar 1cra memurluğundan: vasımn icra kıhnan duruşmasında 
randımanlı sigara makinası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Mahcuz ve satılmasına karar veri- müddeaaleyhin ikametgahı meçhul 

II-Muhammen bedeli sü (24000) lira muvakkat teminatı 1800 liradır. len marangozlara mahsus bıçkl maki- bulunduğundan ilanen tebligat fap1l
m - Eksiltme 2/ 5/ 939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kaba- nesi ile iki buçuk beygir kuvvetinde dığı halde gelmediği ve bir vekil da-

taşta kain levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. elektrik motörü 7..1.939 uncu günü hi göndermediğinden duruşmanın 
IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabi- yapılan arttırmada yüzde yetmiş be- gıyabında ve gıyap kararının ilanen 

Ur. şini bulmadığından 21.4.939 tarihine tebligat icrasına ka"rar verilmiş ol -
V - Mübayaa olunacak makinalar Molins Stanc!art; Müller; Skoda müsadif cuma günü Usküdarda Un- duğundan bermucıbi karar gıyap ka-

lstanbul - Eminönü Telefon 

8051 

Almanyada yapılan ve sağlam

lığı bütün dünyaca 

300 defa çalmakh bozulmadığı 

tecriibe ile sabit olan 

POLYDO R 
p L A K LA R 1 

BELKİS PLATİN 

incitti sözüm (Karcığar şarkı ) 

Seni ancak (uşak şarkı) 

BAYAN NEDİME BİRSES 

8061 Ayrıld ı m gülüm senden 
Kalk g ldel lm dağlara 

fabrikaları mamUlatından olacaktır. cular sokağında 16 No. lı marangoz rarı üzerine 7.5.939 pazartesi günü 
VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 7 ,5 güvenme pa- dükkanında ikinci ve kati satışı icra saat onda Alanya sulh hukuk mah-

1 

ı 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflarını ek- l kJhnacağından taliplerin saat 12 den kemesine gelmediği ve bir vekil dahi 
siltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar (sa- li 14 e kadar mahallinde hazır buluna- göndermediği takdirde taksimin gı- ı 
at 14 de kadar) mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver- cak memuruna müracaatlan ilan o- yap kararı üzerine icra kılınacağı i-

__ m_e_ı_er_i_ı_aı: __ ını_d_ır __ • ____________________________________ <_ı_1_ı3_) _____ ı_u_n_u_r. _________________________ ı_a_n_o_ı_u_n_u_~ __ ~ ı 

BAYAN NEVZAT 

8052 Şlddetll hicran ile (rast gazel) 
Life mlıln (neva türkü) 

BAYANBELMA 

Ürgüblü REFİK BAŞARA~ 

8060 K ız aen ln adın Emine 
Aman Allah 

ZARALI KÜÇÜK HALlL 

8054 G8zyaflarım (uıalı şarkı) 8059 Pencerende perde ben 
Saçlarının hor teli (hüzam prkı) Kaşları n baıka ba§ka 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaıınr itiraf ve bu 
derece cazip bir tarzda nasıl güzelle§tiğini izah ediyor. 

On gün kadar evvel çektir
diğim Fotografımı gördükçe gözle
rime inanamıyorum. En aşağı 40 
yaşında görünüyordum. Alnımda 

ve gözlerle ağzımın etrafında bu

ruşukluklarım vardı. Tenim esıner 

ve sert idi. Bugün ise cildim yu
muşak. ve dostlarımın gıpta naza
rile bak.tıklan açık ve buruşuksuz

dur. Herkes benim hakkımda 35 
yaşında olduğum halde ancak 25 

yaşında göründüğümü söylüyor. 

Yegane cild unsuru olan Tokalon 
Kreminin gece için Pembe rengini 

ve gündüz için beyµ renktekini 
kullanarak güzelleşmeye muvaf
fak oldum. Tokalan kremini tav
siye ettiğim dostlarımdan bir çok
ları da benim gibi memnun.iyet
bahş semeresinden havrette kaldı
lar. 

Cild unsuru olan Pembe renkte
ki Tokalan kreminin terkibinde 
Viyana Üniversitesinden meşhur 
bir Profesörün keşfi ve Biocel ta
bir edilen kıymetli gençlik cevheri 
vardır. Akşamları yatmazdan ev
vel pembe rengindeki Tokalan 
kremini kullanınız. Siz uyurken o, 
besleyici ve güzelleştirici tesirüıi 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü

zelleşir ve buruşuk! uklarını gide
rir. Gündüz için de beyaz rengin
deki Tokalon kremini kullanınız. 
Siyah benleri yok eder ve açık 

mesameleri sıkıştırır ve cildinizi 
beyazlatıp kadife gibi yumuşatır. 

Bu basit usulü bilen her kadın, 
"günde beş dakika" daha genç gö
rünebilir ve tene yeni bir güzellik 
verebilir. Tokalan kreminin seme
resi garantilidir. Aksi takdirde pa
ranız iade olunacaktır. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü Fi

renkyan uhtesinde bulunan Heybeli adası Bülbül sokak 8 ve 9 yeni 93 
numaralı arsalar açık arttırma suretiyle 16-5-939 tarihine müsadif 
Salı günü saat 10 da satılacaktır. Yevmi mezkurde yüzde yetmişi bul
ınadığı takdirde ikinci arttırması 31-5-939 tarihine müsadü Çarşam
ba günü saat 10 da icra edilecektir. Satış ,iününe kadar ver~er tereke
ye ait olup tellfiliye resmi ihale pulu yirmi senelik taviz bedeli müşte-
riye aittir. Tafsilat Heybeliada Bülbül sokak 8 numaralı arsa 398 metre 
murabbaı olup tamamının kıymeti muham.menesi 318 liradır. Ayni ma
halde eski 9 yeni 93 numaralı arsa 415 metre murabbaı olup tamamı
nın kıymeti 415 liradır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve arttırmaya 
girebilmek için kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ya
tırmak lazımdır. Fazla tafsilat istiyenlerin937-68 nwnaralı dosyasına 
müracaat etme1eri ilan olunur. (16944) 

Kapalı Zarf Üsulile Eksiltme 

Hafıa VekcSleti Samsun Su IJleri Sel<izinci Sube 

Mühendisliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Hamzalı bataklıklah islahi kanalları ile Aptal mnağI islah ka

nalı üzerine yaptırılacak Altı adet Betonarme köy yolu köprüsünün in
şaa tıdJr. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve kapalı zarf usulile yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme 24 Nisan 939 tarihine rastlayan Pazartesi 2ÜJ1Ü saat 15 
de Samsunda Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliği binasında Eksiltme 
komsiyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, Umum su işleri fenni şartnamesi. Hususi fenni 
ş~rtname ve projeleri 180 kuruş mukaoilinde Samsunda su işleri Seki-' 
zınci Şube Mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin 2665 lir:ı 86 kuruşlıık 
muvrkkat teminat vermt:?si ve mümasil işleri yaptığını l!Österir vesika 
ibraz etmesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az Sekiı: J?Ün evvel el
lerinde bulunan bütün vesjkalarla birlikte bir istida ile idareye müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayan
lar eksiltmeye iştirak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yaztlı saatten 
bir saat !VVeline kadar Samsunda Su işleri Sekizinci şube Mühendis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2400) 

tarafında tanılmıt 

Dünyanın her ART i Tahta ve kuma.t 
toz boya.lan 

BOYALARI 

MARANGOZLARA AlD 
Tahta boyaları 

~RTI BOYALARI suda ve lsplrtoda erir. 
Ispirtoda eriyen ARTİ tahta boyaları 

Neftli ve Çin verniklerde renk verir. 

ARTI BOYALARI 

ARTI 
Her kadına yarıyan kumaş 

boyalandrr. 
Roblarımz - Bluzlarınız sök
meye hacet kalmadan boyan
ması kabildir. 

Yün - Pamuk - Yanyün İpek 
vesaire boyar. 

Şehrinizcleki 

satıcılardan isteyiniz. 

~evlet ~asımevi Direktörlüğünden : 
Cınsi Miktan 1 metresinin Tahmini % 7 ,5 muvakkat 

tahmiııl be. fiyatı teminatı 
Cilt bezi 2210 Met. 46 K. 1016,60 L. 76,25 L. 

Basnnevimiz için nümune, renk ve miktarları evsafı sairesiyle şart
namesinde yazılı 2210 metre dört renk cilt bezi açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Açık eksiltme 2.5.1939 Salı .Elinü saat 15 te basımevimizde 
yapılacağından isteklilerin % 7,5 muvakkat teminat akçesini muayyen 
vaktinden önce basımevimiz veznesine yatırmaları. 
Şartname Direktörlükten parasız olarak alınabilir. (2555) 

GRAMOFONCULARDAN ISRARLA İSTEYL.'iiZ. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
17.4.939 Pazartesi günü saat 14 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

Eksiltme komisyonu odasında (1992.63) lira keşif bedelli İ5tanbul Asa
n Atika Müzeleri Çinili Köşk ve Hacı Ahmet Pasa türbesi tamiratı na-
zarlık.la eksiltmeye konulmuştur. ~ -

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususii ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evral< dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat -150- liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az (1000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 
eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 ,yılına ait Ti-
caret Odası vesikalarile gelmeleri. (2535) ,, - .,, _ ... 

. . - - -

lstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kirası 170 lira olan Floryada Florya çarşısında 

9 numaralı dükkan 940 senesi Şubat sonuna kadar kiraya verilmek üze
re açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale 2ününde tsteklisi bulun
madığından arttırma 24 4 939 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 12 lira 75 kurus
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2508) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü l\'.lı

gırdıç Firenkyana ait Kuruçeşmede Kuruçeşme caddesinde yeni 25:27 
ve 34, 36 numaralı Gayri menkuller açık arttırma suretile 16-5-939 
tarihine müsadü Salı günü saat 10 satılacaktır. Satış bedeli yüzde yet
miş beşi bulmadığı takdirde 31-5-939 tarihine müsadif Çarşamba gü
nü saat 10 da ikinci arttırması icra edilecektir. Gayri menkullerin satış 
gününe kadar vergileri terekeye ait olup tel.Laliye resmi ihale pulu ve 
yirmi senelik taviz bedeli müşterisine aittir. Satış tapu kaydi mucibince 
yapılacaktır. 

Tafsilat: 25-27 numaralı mahal Kömür deposu olup etrafı divarla 
çevrilmiş önünde bir üç metrelik rıhtımı ve içerisinde taştan yapılmıs 
altında mahzenleri bulunan üç odalı harap bir malzeme deposu ile b:. 
de ayrıca ahşap kulübesi mevcuttur. Mesahai sathiyesi 793 metre mu
rabbaı olup ayda (100) lira kiraya mütehammildir. Tamamının kıvmeti 
11000 on bir bin liradır. w 

36 numaralı mahal: Deniz Bankın Amele yurdu ittihaz ttt17' b' 1 k d . . e ol ına 
o up. apı an ~nldikte ~ol tarafında hamalların semerlerini koymıy:ı 
tahsıs kılınan bır oda sagda kalörifer daı'res· v ·· b ' t d" nl ı e uzun ır a~ mer ıve e 
yukan çıkıldıkta sağd k ı ·· 'f · a a orı er daıresi tarafında otuz aJh musluklu 
yıkanma mahalli .ve sekiz. adet helası sol tarafta tamamen bina boyunca 
yemekhane ve yıne demır merdivenle çıkılır üstü demir potrellerle 
t~tturulm~ş. galvaniz örtülü balkon şeklinde yatakhane deponun üze
rınde z.emını beton etrafı parmaklıklı bir tarasası vardır. Elekrik ter
kos tesısatı mevcuttur. Umum mesahai sahiyesi 1413 metr~ murabbaı 
olu~ ayda 150 liraya Deniz Bankın tahtı isticarrndadır. Tamamının kıy
metı 16000 on altı bin liradır. 

34 n~marab mahal: Üç ciheti yüksek taş divarlarln krsmen amele 
y~rdu ıle mahdut olup şimal kısmı kayalıktır. Dahilinde harap iki kath 
bınas~ ?1evcuttur. Arka kısmı kai'ir sed divarlannı ve bu setlere cık
ma.k ıçın taş merdivenleri vardır. Bunların heyeti 3005 metre murabbaT 
olu~ tamamının kıymeti 3005 liradır. Mahalli mezk(ırun arkası dağ ma
hallı olup burada şagilleri tarafından inşa edilmis kulübeler vardır. Bu
nun mesahai sathiyesi takriben 1680 metre murabbaı bu kısma önde 
bu~un~n mahaldıtn bir kapr ile geçilir. Buraya 420 lira kıymet takdir 
edilmış olup öndeki 34 numaralı mahal ile birlikte tamamının kıymeti 
3425 liradır. · 

İsteklilerin Yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğ11J Dördüncü 

S~lh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve arttırmaya girebilmek için 
yuzde yedi buçuk pey akçesi yatırmak lazım olduğu gib! görmek isti
yenler içindekilere müracaatları ilan olunur. (16844) 

KESKİN KAŞELERİ; Kırıklık, Nezle, Grio, Romatizma, Bas ve Dis Ağrılarına Birebirdir. · ~:~,:~~. SALİH NECATİ 
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TEK KOLLU 
S A H i B i ~ C E M A L G U Y E N ' de GİŞESİ 

CEMAL 
Doğrusunu Söylüyor: 

.._ 
1 
1 
ii = ! TEK KOLLU _CEMAL Bu Defa da 200.000 LIRAYI 

ii -
! 
i = -Tam Lüzumunda Türkiye Hava Kurumuna Kazandırdı. , ~ • • -1 - 24675 No.lu bileti, TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle Ankarada Nafıa Vekiletinde aantral memuru Bay Yusuf Vol· -= i 

kan'a birinci ketidede atıyor. Bu zat her nedeme bileti takip etmekten vazgeçiyor. Satılmıyan biletler meyanında Piyango 

Direktörlüğüne iade edilen bu bilete 6 mcı kefidede 200.000 lira TUl'UJW• Bay Hüaeyin Volkan'a bu büyük servet kıamet delilm!f. 
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Bu parayı tam zamanmda Hava Kurumu kazanıyor 

EHEMMiYETLE OKUYUNUZ~ 

1 
ii -

BaılaClığınıı bllete sonuna liadar inad edercesine devam edlnlL Yoksa ı. (Hüseyin Volkan J gibi yanarsınıL 

2 - ikinci büyük ikramiye isabet eden 30342 numarala bilet sahibi Beıiktaıta 

! 
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Tuzbaba'da 17 No. hanede Cemal de -• Daima ma,ıerilerine büyiilı ilr- = 
! 40.000 LiRA 

ÇOK DiKKATLİ 

KAZAN Dl 
OKUYUNUZ! ••• 

ramiye/er veren laarp maltilii 
•IHqiartlan Telı Kolla Cemal 
Giıai ıahibi Cemal Giioen 

Piyango Direktörlüiü, W'dema sokakta ve dükkanlarda kıymetinden atalı olarak bilet •tıtmı ve kefide aralarmda 
(KEŞIDELIK) bilet aabtını IUJ'eli kat'iyede menetmi9tir. Biletlerinizi cleftmh olarak birinci kqideden itibaren muntazaman 
almak mechuriyeti vardır. Birinci ketideden itibaren devamlı bilet almayanlar aynca 10D ke,ide biletini doka liradan af&iı 
kat'iyen alamıyacaklardır. Şimdiden aaym müfterilerime Piyanao Direktörlüiünün bu aon kararını arzederim. . 
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Taıra sipariıleri için dükkanımda ayn bir yer tesis ettim. SaJln müıte rilerimin sipariıleri ufak bir 
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AGARAN 
SAÇLARA 

1 KUMRAL ve SiY AH 1 
renkte sıhhi saç boyalandır. 

NGtıJz KANZUK ECZANESi 

1 BEYOOLU - İSTANBUL 1 

BAL TIC Markalı 
Süt Makinesi 

Sütten Kremayı 

tamamen ayırdı- • 
II için meşhur ve 
müreccahtır. 

Ttb'k- :Avrupa Ltd:'f. 
Galata PeqembePazar 81 

teehhür bile olmadan vaktinde muntazaman gönderilr. ii -
ADRESE DiKKAT: lstanbul, Eminönü, Tramvay Caddesi No. 27 Telefon: 24093 ~ 

ii 
TEKKOLLU CEMAL GiŞESi Sal61 CEMAL GÜVEN 

Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 
•1111•1111•1111•1111•1111•111·1:1111! 

Kadınlarda Asabi Baı ajrlları 
ve 

Aybaıı ıancllan olanlara hayati zindan ecler. 

NEOKORIN 
Kqeleri bütün ainlan, aancıları aiderir. 

Sıhhat ve ne,elerini iede eder. 

NEOKORIN BAŞ, Dil, ROMATIZM~ 
Airılan için de birebirdir. Günct. 2. 3 kate alınabilir. 

Tek kqe 6 kurut alblık amballj 30 kurut-

lıtanbul Sıhllt Müesseseler Arthnna ve lkılltme 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi merkez 
pavyonu kalörifer tesisatı ifi. 

Keşif bedeli: 5410 lira 56 kUl'Uf. 
Muvakkat aaranti: 406 lira. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinde yaptınlacalc kalörifer te-
sisatı ip açık eksiltmeye konulmU§tur. · 

Eksiltme 17-4-939 Pazartesi ,Unü saat 15 te Caialojlunda Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

istekliler prtname, proje ve buna bağh diğer evrakı her ıün Komis
yonda 2örebillrlıer. 

istekliler cari seneye ait Ticaret Odur veslkastYle 2490 IQ11ı kanun
da yazdı belgeler ve bu işe yeter muvakkat aaranti makbua ve\Ya ban
ka mektubu ile birlikte bu işe benzer 5000 lirabk iı yaptığına dair ek
siltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Viliyetinden almıt olduklan 
müteahhitlik vesikalariyle birlikte belli sün ve 1a&tte .komJayona ıeJ.
melerL "2185,. 

HERKES MUTLAKA: 
lanbul it •nb•ı kartnında 15 No. lu 

MALOL . CEMAL 
Giıeslnden biletlnl seç. 

GENÇ K1Z iSEN CiHAZ MASRAFINI 
.GENÇ ERKEKSEN TAHSiLiNi ' 

y AILI iSEN iSTiRAHATiNi 

~·---------• Temin edeceksin--• 

1939 modelleri plmiftir. 
Dttaa:rmn en satlam ve en acm, 

M 1 E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Pulanmu, lekelenmez ve bosal
":as. Yedek abamı dalma mev
cuttur. Anadolada acenta aran· 

maktadır. 
Tatra Satış yerleri: 

IC0D7ada Kapkçı Necat., Erzurumda 
Net'et Solakotlu 

T0aKtYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta-
kale No. 51 

Ankara acentanuz: Yusuf Esendemir ve Oiullan 
Adana " Ömer Başeıtnez. 
Konya " Mehmet, Şükrü, Necati Kqıkçı. 
Ceyhan " Salt Akman. 
Gazlan~ " Mutafo~lu M. Şakir öz.eker. 
Erzurum " Net'et Solatoııu. 
Polatlı " Süleyman Uzıenecf. 

SOSIYOEŞILEP T. A. llRKnlNDEN: 
SQsyetemiz mürakiplerinden Bay Yakup Dinçbaf istifa etmiftlr. Esas 

mukavelenamemizin 41 inci maddesi ahkAmma tevfikan ilk içtima 
edecek 1939 alelide heyeti umumiyesinin ta....tUdne arzedllmek üzere 

yerine diler müraldplerimiz tarafından Eti Bank Tıcaret lervtsi tefi 
Bay Fazıl Cendey seçilmiıtir. İlin olunur. 

KURU SİSTEM 
• 

.,_,..r~~~-
~ an~ 

KURU StsTEMLB 

yapılan KELEBEK ':ark• 
Kontr • Plaklar 

Çarpılma, Çatlama, Kabartma ve 
saire gibi hiç bir Arıza ~ 

Kontr PWdar bu Sibi Arızala1" 
karşı garanti ile satılır. 

KIZll., KAYIN, 
KARAAGAÇ'clan 

mamul Kontr P1Ak1ar Stok ola
rak her zaman mevcuttur. 

Her yerde satq yerleri vardır. 

uıhane adr8.1: Sirkeci Mtlhtir· 
danacle Ban: No: 5 

Kepe• .. S9C •ıkaı....._ a. 

garc)ae 
~ R)'1I kallaa 

Tesviyeci ve Tornacı Alınacaktır 1 Salalw .. Netr17at ..... lldl 
ı L6tfl DOımtbrCO G.....,.lllk w 

Talip olanlarm wsdd ile birlikte (Haltç) Siltlicecle Madeni Boa N911'bat '!. L. 1- '!mMll' ,_ 
l'abrlbmıa mOncaatıan. TAR llatln• 
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