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5 KURUŞ GAZETESi 

EN İYİ BİR HEDİYE 

Güzel Bir Hahdır 
Hah, Seccade ve yolluklar eeldl 

HALICILIK TÜRK Ltd. ŞİRKETİ 
4 üncü Vakıf Han - İstanbul 

H ükômetin Tekli fi, Büyüklr Sürpagop Mezarlığı Davasına Başlandı 1 

Bir Ekseriyetle Kabul Edildi 
-
Roosevelt'in 
Teşebbüsü 

karşısında 

lngiltere 
Büyüli Britanyanın siyasi 
hedefi, Yakın Şark hükG· 
metlerinin sulh için bir· ı 
leımiı olmalarıdır. Ve in· 
giliz siyaset\nin hedefi, 
Ballian hükGmetlerini za· 
afa düçar edecek her 
türlü teıebbüsata mani 
olmall ve aralarına soku· 
lacali nffaklara sed _cek· 
meli olmahdır. 

Ya.zan: 'ANTHONY EDEN 
(İngiltere eski Hariciye Nazın) 

Kamaradaki dünkü münakaşa
larda hükumetin karanna hara
retle taraftarlık eden hatipler· 

den CHURCILL 

Seferber Edilecek 
Kuvvet YekUnu 7 
Milyonu Buluyor 

Chamberlain, " Verdiğimiz T eminatlarm Eri 

Olduğumuzu ispata Mecburuz. Nitekim, Bu 

Kararımız, Dünyaya Emniyet Vermiştir .. Dedi 
Londra, 27 (Hususi) - Avam Kamarası bugün tarihi 

toplantılarından birine şahit olmuştur. İçtima fevkalade ka
labalıktı. Ve mühim bir mücadelenin vukubulacağı besbelliy
di.. Celsenin açılması üzerine Mister Chamberlain, mecburi 
askerlik kararının derhal müzakeresini ve kararın bugün ve
rilmesini istemiştir. Sonra bunu istemesinin sebebinden bah
sederek "Bu kararın bu akşam verilmesini istemekliğimin se
bebi de kararın Her Hitler tarafından yarın söylenecek nutuk
la hiç bir· alakas1 bulunmadığının anlaşılmasıdır. Bizim bunu
tuk muhteviyatı hakkında hiç bir malumatımız yoktur. Ve 
kararımızın bu nutukla alakası yoktur" demiştir. 

Otobü• yol•uzluğu davasında suçluların ıorguıu yapılırken.. 

Uslündağ Dedi ki: 

Ben, Vekiletin 
Verdiği Emri 

Yc•-İ•ıc Getirdim 
Avukatı da " Asd Suçlular Cururf<en Bir 

Masumu Cezalandırmak Doğru Değildir" dedi 
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PENCEREMDEN 

Türklerde Resim 
Sergisi 

TAN 28-4-939 

Yazan: M. Turhan TAN T AHRANDAKI DÜGÜN MÜNASEBETiYLE IRAN SEFARETH:4NESINDE VERiLEN BALO 

Evliya Çelebi, Bitliste cereyan 
eden bir hadiseyi şu suretle 

anlatır: "Bir mürai ve mutaassıp, 

zemmam ve nemmam, fassal ''c deh
hal, mühmel ve müstamel habisin bi
ri, • Tiblis hanın eşyası mezatta sah· 
lırken • bir şehnameyi bin altı yiiz 
kuruşa kendi üzerine yazdırır, sonra 
çadınna varıp "tasvir haramdır" di
ye kitaptaki bUtUn resimleri berbat 
edip gözlerini çıkarır. O tasvirlerin 
Nerkis • misali gözlerini bıçakla o • 
yarken sayfaları da delik deşik et • 
miş, bir kısnunı • gerçekten düşman 
kesiyormuş zu'mile • boğazlarından 
doğramış. Bir kısım resimleri de 
tükrilğil ile, ba~gamı lte telvis eyle· 
miş. Görmeli tablati ki böyle kıymet
li bir kitabın her sayfasını Ustat bel
ki bir ayda hasıl etmişken böyle bir 
edepsiz bir anda ağzı salyaslyle tel
'\'İs ediyor. HattA ertesi gUnil tellUI 
kitabın akçesini talep etmeğe \'ar • 

dıkta: "Ben nideyim suretli papas ki
tabını. Suret haram olduğundan eli
me almayıp hepsini bozdum" diyor, 
Şehnameyi tellalın UstUne atıyor. 

Zavallı tellal kitabı açar, bakar. Ne 
görsün? Bir suret kalmamış. "Bre 
Muhammet ümmeti, Şehnameyi gö
rlln. Bu zalim neylcmiş" diye feryat 
eder. Nizarif herif der ki: 

Bir Çocuğu 
Tramvay 
Parçaladı 

"İyi vardım, hoş ettim. Hemen 
bir suretçlk alıkoydum. O da Tire 
şehrindeki mahbubeme benzediği i
çin! .. " ••• Blmecal tellal görür ki 
cenk ile, cidal ile olmaz. Hemen Bit
Jiste bulunnn vezir l\telek Ahmet pa
şaya gelip mezbur heriften şikayet 
etmeğe başlar: 

- Efendim, der, şu Şehnameyi 
Hakkari heyi kcthlidası han Murat 
bey bin dört yüz kuruşa mezattan a
lıp ka~ etmişken Tireli Hacı Musta
fa nam herif bin altı yiiz kuruş ver
di, kitabı aldı ve kitap Uç gece yanın
da kıt.ldı. l\tcğcr herif, mürai imiş. 

Çiinkü "tasvir haramdır" diye cüm
le suretlerin gözlerini delmis. Bir 
çoklarını da pabuç süngeri ile silmiş. 
Agırlı!ıncc altın değeri olan kitabı 
klymetsizleştirdikten başka bu kadar 
tellıiliyeme de gndrctti. 

"l\lcJek Ahmet paşa Şehnameyi 

gördükte ah eyledi, faciayı divanda 

oturanlara gösterdi. Herkes Hacı 

Dün Topkapıda bir kaza olmuş, Is
tefo isminde bir buçuk yaşında bir 
çocuk tramvay altında parçalan
mak suretile ölmü~tür. 

Istefo, Yeniköyde oturan Marika

nın kızıdır. Evvelki giln annesi ile 

beraber ahbaplarından, Millet cad

desinde 157 numaralı dükkanda tü
tüncülük eden Dimoyn misafir gel
mişlerdir. Dün evlerine dönmek ü

zere Topkapıda tramvayların ma
nevra yaptıktan y~dc tramvay bek
lerlerken Istcfo annes~nin yanından 
:ıyrılmış ve cndde iiz.:rinde koşm:ı
ğa başlamıştır. Bu sırnda orada ma
ne ra yapan vatman .ıraıgıu ıuaı>Ç.;ru· 
deki tramvny çocuğa çvrpmış ve der
hal altına almıştır. Marikanın ferya
dı üzerine tramvay durmuş ise de Is
tcfonun parça parça olduğu görül
müştür. Kazayı yapan vafiiinn Faik 
yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

Mustafnya 18net okudu. Tellal: ''Sul· MAARiFTE : 
tanım, an1an, benim tella11ığım yan
masın" diye bir kere daha ağzını a
çınca paşa, kaşlarını çattı: 

- Bre tellBl, dedi, sus. O herif 
senin tclliillığınn değil, sanata gad • 
retmiş. Tiz, o Tireli Hacıyı getirsin
ler. 

"Uşaklar hemen dağıldılar, biraz 
sonra suçlu herifi keşan ber keşan 

(çeke çeke) döve döve, getirdiler. Pa
p, herife sordu: 

Sanat Mektebi Hocaları 
Maarif Vekfıleti, 3007 numaralı 

kanunun neşrinden evvel kız enstitii
lerile akşam kız sanat mektepleri 

sanat ve atelye dersleri mualliınlik
lerine ücretle tayin edHmiş olanların 
yapılacak imtihanda muvaffak olduk 

ları takdirde maaşa geçirilmelerine 

karar vermiştir. İmtihanlar, kız mu-

_ Bre adam bu kitnbı niçin böy- a11im mekteplerinin ikinci sınıfında 
le ettin? okutulan ecnebi lisan ve türkçe dcrs-

Hacı Mustafa penasız cevap ver- lerile ev idaresinden olacaktır. im-
di: tihan bu seneden Hibrnen 1942 se-

- Ya o kitnp mıdır, papas yazısı
dır, iyi ettim. Nehyi münker ederek 
bozdum. 

- Sen neyhi münker etmeğe 
memur değilsin. Amma hen icrayı 

hükiımet ederek mezatta iki bin ku· 
nışa çıkını§ bir kitabı bozmayı sana 
göstereyim. Alın aşağı şunu! ! 

"Herif her ne kadar "ben yeniçe
rlylm" dediyse de kavaslar aman za
man vermeyip bin değnek vurdular, 
bin altı yliz kuruşu da tahsil edip 
tellala on kuru~ verdiler. Pejmürde 
olan Şe!ınameyi dahi herifin eline tu
tuşturup Ordudan ta~ra sürdüler. 
Cümle Ordu halkı kendiııini teşyi e
dip maymuna döndllrdliler, yuhalar
la Diyarıbekire kadar kaçırdılar." 

İşte Tilrkler • resmin dince yasak 
olduğu iddia edilirken dnhi - güzel 
sanat sevgisini - fırsat düşer.\e - bu 
~kllde göstermekten çekinmezlerdi. 

Yeni Asfalt Yollar 
Tramvay, 'l'ünel ve Elektrik ida

relerinin belediyeye geçtikten sonra 
§ehir içindeki yol inşaatı için yeni 
bir program yapılacaktır. Bu prog
ramla, tramvay şebekesinin geçtiği 

yolların da asfalt olarak inşası ön 
plana alınacaktır. Bu caddelerden 
çıkarılacnk taşlarla ?a üçüncii ve 
dördüncü derecedeki cnddc ve sokak
ların kaldırımları vaoılacaktır. 

nesine kadar devam etmek üzere her 
sene tatil tamanlarında yapılacaktır. 
Bu imtihanlara girmek istiyenler en 
az orta dereceli bir mektepten mezun 
olduklarına dair bir diploma göster· 
miye mecburdurlar. • 

*Maarif Vekaleti, millet mektep
lerinde ders verip te muvaffakıyet 

gösteren Eskişehir viıüyetinden 99 
muallimi birer takdırname ile taltif 
etmiştir. 

S U A L 

S - Ayasofyayı kim ve hangi 
tarihte yaptırmış, bina kaç sene 
de tamamlanmıştır. 

C - Eskiden Ayasofyanın ye
rinde miladi 325 tarihinde yapıl· 
mış bir putperest mabedi vardı. 
Burası 404 yılında yandı. 415 te 
yine yapıldı, 532 de tekrar yan
dı. Bizans imparatoru Jüstinyen 
532 yılının 12 şubatında bu ma
bedin ilk temel taşını koydurarak 
Antemius ve lzidor isimli iki mi
mara bugünkü binayı inşa ettir
di. 27 kanunevvel 537 de binanın 
küşat resmi yapıldı. 20 sene son-

Dün Toplanan Ehli Vukuf 
Tabloları Müstehcen Bulmadı 

Izmit müddelumumUıği Izmitte a
çılnn müstakil ressamlar sergisinde 

teşhir edilen altı tablonun müsteh

cen olup olmadığının tetkikine lü
zum gördüğü için açık kadın ve er
keği tasvir eden bu tablolan müte
hassıs bir ehli vukufa tetkik ettirmek 

üzere, Istanbul müddeiumumiliğine 
göndermişti. Sultamıhmet sulh birin
ci ceza hakimi Reşıt, tetkike memur 
edilmiş ve evvelki giın ehli vukuf se
çilmişti. Güzel Sanatlar akademisi 
profesörlerinden ressam Zeki Faik 
!zer, Üniversite profesörlerinden 
Mustafa Şekip ve Hilmi Ziya, eski 
darülfünun emini tsmail Hakkı Bal
tacıoğlu, Güzel Sanatlar akedimisi 
pıvn;.ı>vı 1cı1ua~n 1 "'J ıuıtua;ı ..,u, u , 

resim ve heykel müzcsı müdürü Ha
lil Dikmen, Akademi profesörlerin
den Heykeltraş Hndi Yaradan müte
şekkil vukuf heyeti diin saat on se
kizde müddeiumumilik ikinci tetkik 
bürosunda toplanmıştır. Bu toplantı
da müddeiumumi Hikmet Onat, baş
muavin Sünuhi, müddeiumumi mua
vinlerinden, matbuat !etkik bürosu 

şeri lhsan da bulunmuştur. 

Tablolar mühürlü sandı!dan çıka-

rJlmıı ve birer birer tetkik edildik-ı- . 
ten sonra müşterek bir zabıt varaka- D •• B • D ı • 
!!He kanaatler tesbit olunmuştur. Ra-ı Un iT .Z-0 IS 
por ve eserler bu sabnh lzmir mUd- R •• Al k 
delumumlliğine gönderilecektir. uşvet ır en 

Eserleri tetkik eden heyet verilen V k 
karar hakkında ketuınıyetini muha- .l a alandı 
faza etmiş olmalarına rağmen, bizim 
öğrendiğimize göre, tam bir ittifak
la tabloların sanat eseri olduğuna 
\'e müstehcen mahiyetleri bulunma
dığına karar verilmıştir. 

MOTEFERRIK: 

Hatay Devlet Reisi 
Hatay devlet reisi ekselans Tayfur 

Siikmen dün aba 1 
Ankaraoan şe rım 
ıilalleyh Haydarpaşa lstasyonund:ı 
kendisi ile görüşen bir muharririmi
ze: 

- Seyahatim tamam<'n hususi ma
hiyettedir. Çocuğumun rahatsız ol
duğuna dair bir telgr:ıf aldım. Bu
nun için derhal yola çıktım. Şimdi 
doğruca Taksimdeki evime gidecek, 
mümkün olursa bu akşam, olmazsa 
yarın behemehal avdet edeceğim, de
miştir. 

Müddeiumumilik dün rüşvet aldı
ğı iddia edilen Kurtuluş polis memu
ru Ethem Koltuklu oğlu hakkında 
tevkif kararı almıştır. lddia şudur: 

Zabıtai belediye memurları tütun
cü HasanŞahin isminde birisine hafta 
tatiline muhalif hareket ettıği için 
zabıt varakası yapmışlar. Polis Et
hem Koltukluoğlu bu zaptı yok et
mek için Hasan Şahinden on lira pa-. --- ..... 

- Bugun param yok. arın vere
yim, demiştir. Hasan Şahin bundan 
sonra Emniyet müdürliığüne giderek 
vaziyeti bildirmiş ve kendisine nu
marası tesbit edilen bir on liralık 

verilerek cürmü meşhut tertibatı a
lınmıştır. 

Nihayet dün sab:ıh Ethem Hasan 
Şahinden on lirayı alırken yakalan
mış\ır. 

TABLOLARI TETKiK EDEN HEYET: 

Sultnnahmet sulh birinci ceza ·mah 
kemesi dün duruşmas1nı yaptı. Suç
lu: 

- Ben bu parayı rüşvet olarak a. 
mirim Adilin hesabına almıştım, de
di. Hakim de şu karan verdi: 

Miistakil Rcssnmlar Birliğinin miistehccn olduğu iddia edilen tablo
larım dün müddciumumilikte tetkik eden heyet azaları bir arada. , 

- Dava 1609 numaı·P.lı kanuna gö
re. açılmıştır. Muhakemenin mevku
fen yapılması lazımdır. Senı tevkif 
ettim. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Bir Sovyet Muhribi Geçti 
Sovyetler birliğinin ltalya tezgah

larında yaptırdığı '·Taşkent" isimli 
torpito muhribi dün sabah limanı

mıza gelmiş ve gece Rusyaya gitmek 
üzere Karadenize çıkmıştır. 

Muhrip henüz Sovyl'tler tarafın

dan teslim alınmadığı için Italyan 
bayrağını taşımaktadır. 

Taşkent muhribi 3 bin tonilfıtoluk
tur. Sürati saatte 46 mildir ve dün-
yanın en sen muhrıb!dir. <I 

KARllERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

ra binanın kubbe~i yıkıldı ve ilk 
mimar İzidorun yeğeni İz.idora bu 
kubbe yeniden yoptınldL 

• 
S - Seyyid Battal Gazi nere-

de doı:'Tlluş, hangi devirde yaşa
mı~, han(ri tarihte ve nerede öl
mUştür. 

C - Battal Gazi Antakyalıdır. 
Sekizinci asrın ilk yıllanpda ve 
Emevtler devrinde yaşamıştır. 

734 yılından sonra Anadoluda öl
dü, Seyyid Gazi kasabasında gö
mülüdür. 

S - fstanbulun ilk banisi 
kimdir; ne zaman şehir haline 
gelmiştir?. 

C - 1stanbulun bulunduğu 
yerde tarihten evvel Trak Türk-

leri oturuyordu. Asıl şehir mi
Iattan 658 sene evvel Megar hü-

kilmdan Vizas=Bizans tarafın

dan tesis edilmiş, bundan dolayı 
da Bizans ismini almış, fakat 

sonra İstanbul ismi verilmiştir. 
Şehir Osmanlı Türklerinin eline 
geçince bu isim İslambol şeklinde 

değiştirilmiş ise de bu kelime 

CEVAP 
pek o kadar rağbet buımamış, 
şehir yine eski ismlle kalmıştır. 
İstanbulu asıl mamur bir şehir 
haline koyan Roma imparatorla
rından Kostantindir. Bunun için 
de şehre Kostnntinopolis te den
mekteydi. Kostantlnin !stanbu
lu bliyük bir şehir ve devlet mer
kezi haline koyuşu 330 yılına te· 
sadüf etmektedir. Altıncı asırda 
şehir baştan başa yanmış, İmpa
rator Jüstinyen şehri yeni baş
tan kormuştur. 

:D. D. Yolları 
Tekaüt 
Sandığı 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme idaresi tekaüt sandığına ait 
kanunların bazı. maddelerini dellfti. 
ren kanun projesi meclis encümenle
rinde tetkik edilmektedir. 

Yeni proje, sandık mevduatının 

haczcdilememesi, sandıktan baıı-na
cak aylıkların ile nyda bir peşin te
diyesi, bıraktıkları aidntı temettillb 
olarak sandıktan almak suretile ayrıl 
mış olanların tekrar hizmete avdet
lerinde sandığa iade edecekleri af. 
anttan kesilmiş olan vergilerin ha
zinece sandığa ret ve iadesi gibi hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Kanuna ilave edilen madcteı-Je 

sGsiiii8cii cvv ı mÜl .. inŞ at veıieli(· 
me umum müdürlüğü ile Anadolu -
Bağdat, Ankara - Kayseri, Sam
sun - Sıvas - Erzurum demlryol· 
larında müseccel ve daimi olarak 
istihdam edilenlerle müseccel hizm•t. 
leri tekaüt sandığı :tanununtm nefri 
tarihine kadar fasılasız devam eden
lerin arada geçen hizmet müddetle
rinin nasıl hesap edıleceği ve sandı• 
ğa giriş şekilleri tesbit edilmiştir. 

Devlet dairclerinııı maaşlı me
murlarından, devlet ciemiryollan i
daresinin daimi ve müseccel memur
luklarından birine tayin edilecekler 
çalışmakta olduklan dairenin tebtit 
kanunu hükmüne tabi olacaklar
dır. Bunların her iki tarafta ceçen 
hizmetleri tekaütlük içJn meşrµ olan 
knnuni müddetin hesabına sayılacat-
tır. ,_ 

Bilfiil 35 sene veya daha zfJade 
hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları 
zaman almakta olduklnrı ücretfıa bir 
seneliği ikramiye oln.r&k verileeektiT. 

Gardenbar Yıkıhyor 
Belediye daimi encümeni, Tepe. 

başı bahçesine ilave edilecek saha i
çin, Gardenbar binasının yıktnma 
işini bugün müteahhide ihale eclecek
tir. r 

TAKViM ve HAVA 

C U M A 
28 Nisan 1939 

4 Uncu 07 OUJ: ao 
Arabi: 1858 
RcbiUlcvvel: 9 
Güneş: 5.04 - Öf:le: 
İkindi: 16.02 - J\kenm: 
Yatsı: 20.43 - İnıstlk: 

Kasım: 111 
Rumi: 1111 

Nisan: 15 
11.11 
ıt.01 

l.10 

- Havu Vaziyeti -
Yeşllköy mcteorol>H istasyonundan Ilı· 

nnn malanıata göro yurtta hava dolU ft 

cenubu snrkl An~olu bölgelerinde 4* 
bulutlu ve mevzi! yağışlı, Karndenla ki• 
yılarındn çok buhtlu, diğer bölgelerde 11& 

bulutlu ve yer y~ a,.ık geçmiştir. RQqlr
lar doğu bölgclcıde garbi, dt:er b6lıeler• 
de umumiyetle şimali istikametten orta 
kuvvette e!mlştr. 

DUn tstnnbu1ın hava nz bulutlu pemlf. 
rüz.gtır &imnli IŞnrldden snn!yede t • 1 
metre hızla cs1H11Ur. Saat 14 tc ha" tu
ylkı 1018,3 mlıbar idi. SUhunet en Jlk
sek 22,4 ve er d(lşOk 8,9 sanilgrat o1nak 
koydcdllmiştl. 
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TAN 28 - " - 939 

·1".ahkeriıelercle 

Rüşvet Olarak Aldığı 
Beş Liralığı Yutan 
Polis Tevkif Edildi 

Fuat isminde bir polis, Tophanede 
arabacı Mehmetten bir ceza zaptrnı 
imha etmek için beş lıra rüşvet iste

Jl'riş, Mehmet te Fuada muvafakat ce
vabı vermekle beraber parası olma

dığı için bunun bir gün sonraya bı
rakılmasını istemişti:<. Mehmet der

hal Emniyet amirliğine müracaat e
derek vaziyeti bildirmiş ve kendisine 

numarası tesbit edilen beş liralık bir 
kağıt para verilmiş ve cürmü meşhut 
tertibatı alınmı~tır. Mehmet Topha
nede muayyen zamanda bulunmuş ve 

Fuada parayı verirken cürmü meş
hut yapılmıştır. 

Memurlar, Fuadtn üstünü aramak 

jsterken o parayı birdenbire ağzına 
atmış ve yutmuştur. 

Müddeiumumilik SU!;lU hakkında 

takibat müsaadesi almış, derhal ront
ken mütehass151na göndererek yuttu
ğu paranın midesindeki vaziyetini 
öğrenmek istemiştir. 

Rontgcn, aradan bir buçuk gün 
geçtiği için Ziya ile midedeki para~ 
nın tesbiti mümkün olmadığı netice-
sine varmıştır. Bununla beraber Fu
adın parayı yuttuğunu l\r çok kim
seler görmüştür. Müddeiumumilik 
tahkikatın1 dün bitirmiş ve Fuadı bi
rinci sorgu hakimine vererek tevkif 
kararı almıştır. Suçlu vaziyeti ink~r
da ısrar etmektedir. 

Dün Cesedin Sarıyer 
Hüviyeti Tesbit Belediyesindki 
Edildi ihtilas 

Müddeiumumilik, evvelki gün Sir~ 
kecide deniz kenarında bulunan 
cesedin hüviyeti üstt.indeki esrarı dün 
tamamen .kaldırmıya muvaffak ol
muştur. Ceset teşhis edilmek üze::-e 
morga kaldırılmıştı. Di.in sabah hü
viyeti tesbit edilmiştir. Bunun Ak
sarayda oturan Mehmet oğlu Saba
hattin !smail isminde 18 yaşında bir 
genç olduğu anlaşrlmı~tır. Valdesi ve 
babalığı vardır. Bir aralık Handan 
hanında düğmeci Beyko yanında çı
raklık yapmış ve bir ay evvel de or
fadan kaybolmuştur. Ailesi ikinci 
şube müdürlüğüne müracaat etmic: 
ve kendisinin aranmasını istemistir: 

Dün sabah morgun verdiği rapora 
göre, Sabahattin !smailin denize diiş 
tükten sonra boğularak öldüğii tes
blt edilmiştir. Boğazındaki yaraların 
da denizde cabalatna neticesınde ha
sıl o1duğu anlaşılmıştır. Tahmine gö
"'e işsiz kalan bu genç, sahilde dola
şırken denize düşmüş ve boğulmuş
tur. 

POLiSTE: 

Tramvayı idare 
Edecekmiı 

Bostancıda oturan Nedim isminde bi
risi evvelki akşam sarhoş olarak Kadı
köyden trrımvaya binmiştir. Nedim bir a
ralık yfiksek sesle şarkı söylemek ve ona 
buna söz atmak sureUle etrafı rahatsız et
mcge başladığından kendisine yaptığı ha
reketin doğru olmadığı ihtar edilmiı.ı ise 
de bundan fena halde sinirlenen Nedim 
tramvayı vatmanın eı;nden <ılıp kendi~l 

idare etmek isteınis, :fakat bu sırada ye
tişen polisler tarafından yakalanmıştır. 

e Sadiye isminde genç bir kız t<ırn

fından idare edilen bisiklet Erenk<Syde 
asfalt caddeden geçerken o civarda otu
ran Nilüfer ile yanındaki Nevzat isimli 
kfiçfik çocuğa çarpmış, Nilüfer kolundan, 
Nevzat ta başından yaralanmışlardır. Ya
!'tllılıır tedavi altına <ılınmış, suclu kız 
yaknlanmı5tır. 

e Bundan birkaç gün evvel Samııtya
da oturan mütekait Binbaşı Alinin oglu 
15 yaşında Necdet e\·den babasına ait elli 
lirayı alıp ortadan kaybolmuştur. Vaki ,ı
kfıyet üzerine çocuk yakalanmış ve baba
sma teslim edilmiştir. 

Konyada Kız Talebenin 
Seyahati 

Konya (TAN) - Şehrimiz Kız 

Muallim mektebi son sınıf talebesi, 
bir haftalı tetkik seyahatine çıka -
caklar, Mersin ve Tarsusa da uğra -
yacaklardır. 

Erbaa - Samsun Şosesi 
Erbaa (TAN) - Yüz elli beş ki

lometrelik Erbaa - Samsun şosesinin 
büyilk bir kısmı, ikmal edilmiştir. 

İktısadi ehemmiyeti olan bu şosenin 
Kabayar mevkii de bitmiş ve seyrü
sefere açılmıştır. 

Milli Şefin Doijduğu Ev 
İzmir - Reisicürnhur İsmet İnö

nünün doğduklan buradaki evin ta
mirine başlanılmıştır. Evin esaslan
na halel getirilmyiecek, maili inhi -
dam yerleri askıya alınıp tamir olu
nacaktır. 

Evin müze haline konulması için 
b<(lediyece 939 bütçesine tahsisat ko
nulmuştur. 

Dün ağır ceza mahkemesinde 1743 
lira 81 kuruş ihtilas ettiklerı iddiasi
le tevkü edilen Sarıyer varidat kati
bi İsmail oğlu Emin Tur ile muha
sebeci Şükrü oğlu Enver Pekinin 
muhakemelerine devam edildi. Müd
deiumumi, geçen celsede iddiasını 

söylemiş, Emine ihtilas suçundan ve 
Envere de zimmete para geçirmiye 
sebebiyet verme suçundan dolayı ce
za verilmesini istemişti. Dün suçlu
lar ve avukatları müdafaalarını yap
tılar. Muhakeme karar için talile e
dildi. 

BELEDiYEDE : 

Be lediyede Bütçe 
Müzakereleri 

ljehır meclısı dün b:rmci reıs ve
kili Necip Serdengeçtinin riyasetıin
de toplanmıştır. Muhts:lif meselelere 
taallılk eden teklifler ait oldukları 
encümenlere gonderildikten sonra a~ 
lakadar encümenlerce tetkik edilerek 
meclise sevkedllen mazbatalar da o
kunarak kabul edilmi~tir. Bunlardan 
sonra da rakkamlandırılmış vilayet 
masraf bütçesi okunmuştur. Meclis
cc kabul edilen bütÇeyE> göre vilaye
tin 939 senesi masrafları 3.223.453 
liradır. Vilayetin fevkalade masraf 
yekıinu ise 1.266.511 liradır. Bu pa
radan 400 bin lirası vilayet yolları 

ve köprülerine, 180 bin lira vilayet 
maarif işlerine, 15 bin lira köy mek
teplerine, 67 bin lira beden terbiyesi 
faaliyetine, 40 bin lira hastane inşa
atına tahsis edilmıştir. 

Çirki_n Ma~zarah A.~;şıer 
Beledıyc, şehrın muhtelü caddele

rinde duvarlara asılan ve çirkin bir 
manzara arzeden rekl5rr. afişlerini e
saslı surette 1slah etmiye karar ver
miştir. Imar müdürlüğü bu mesele 
hakkında icap eden etütlere başla
mıştır. Bir taraftan bu etütler devam 
ederken diğer taraftan da belediye 
riyasetinden Paris ve Londra bele
diyesine bir mektup yazılarak şehir
lerdeki reklam ve afişler içın nasıl 

bir usul tatbik edilmekte olduğu ve 
bunlar hakkında istimal edilen tali
matnamelerden birer nüshalarının 

gönderilmesi istenilmi~tir. Etütler 
bıttikten sonra afiş ve reklamlara 
mahsus olmak üzere afiş köşkleri in
~::ı. edilecek ve afi~ler munhfı.sıran 

buralara yapıştırılabilccektir. 

Sinemalar Ucuzhyacal< 
Belediye Iktısat müdürliığü, sine

ma fiyatlarını indirmek için tetkika
ta başlamıştır. Şimdilik sinemacıla
rın hesaplarile ecnebi memleketler
den celbedilen filmlerin maliyet fi
yatları ve bir. de muhtelif vergi mi~t
tarları tetkik edilmektedir. Ayrıca 

Maliye Vekaleti de bu hususta tet
kikat yaptırmaktadır. 

Prost Geliyor 
Şehir mütehassısı Prost önümüz

deki pazartesi günü ~ehrimize gele
cektir. Prost evvela J~minönü mey~ 

dam için hazırlanmış olan maketi tet 
kik edecek ve meydana kon:ıcak ra-

Resmi 
Teşhir Edilen 

Artist 
Darülbedayiln eski artistler1nden 

Melahat Çitan iki sene evvel yerii 
mallar sergisinde inhisarlar pavyo
nunda fotoğrafı teşhir edildiğı için 
fotoğraf'l~eken Foto Süreyya, pav
yonu tanzim eden dekorasyon mües
sesesi ve pavyon sahibi inhisarlar i
daresi aleyhine 1500 liralık manevi 
tazminat davası açmıştı. AsLye üçün 
cü hukuk mahkemes.i bu iddiayı tet
kilc ediyordu. Melahat Çitan bu to
toğrafını artist iken çıkartmıştır. Son 
ra evlenerek Dariilbedayiden ~ekil
diği için resminin müsnadesiz teşhi
rini aile içtimai vaziyeti bakımın

dan mahzurlu bulmaktadır. Müdde
aaleyhler teşhir işini biribiri üzerine 
atmışlardır. Mahkeme tahkikat: bi
tirmiş ve dosyayı mahkeme umumi 
heyetine vermiştir. Yakında muha
kemesine başlanacaktır. 

2Bin Lira Çalan 
Bir Sabıkalı 
Yakalandı 
lki üç aydanberi Istnnbulun muh

telli semtlerinde ve bilhassa Fatih 
Beyazıt, Samatya ve Şehremini ta~ 
raflarında kırktan fazla ev soyan Ib
rahim isminde bir sabıkalı dün ya
kalanmıştır. 

Aylardanberi !stanbulun her tara
fında takip edilen Ibrahim dün bir 
yerden çaldığı altın bileziklerden bir 
kaç tanesini satmak üzere Kapalıçar
şıda dolaşırken yakalanmıştır. 

lbrahim suçlarını itiraf etmiş ve 
muhteJif yerl~rden çalrp, yine muh
teiif yerlere gizlediği altın ve beşi 
birliklerle diğer tezyinat altınlarının 
yerlerini göstermiştir. Dil'ıı akşama 

kadar şurada, burada bulunan mü-
-- 1 •• ;a- ., __ .. ,, ..... 4 .a .... • 4' .. _tl .. "'""' 

cavüz etmiştir. lbrahim isticvap edil
dikçe yeni yeni suçları meydana çık
makta ve bu yekun gittikçe kabar
maktadır. Suçlunun bugün adliyeye 
teslim edilmesi muhtemeldir. 

Acı Bir Ölüm 
Miralay mütekaidi erkanıharp 

Şükrü Ali beyin haremi, Avni paıp. 
kerimesi Fıtnat hanım vefat etmiş
tir. Cenazesi bugünkü cuma gunu 
öğleyin Vali konağı caddesinde Bir· 
lik apartımanından kaldırılarak na
mazı Teşvikiye camiinde kılındık

tan sonra Asri mezarlığa defnedile
caktır. Allah rahmet eylesin. 

* Bir Muallim Vefat Etti 
letanbul Öğretmenlerl Yardım Cemlye· 

tinden: 
Bakırköy Ort:ıokul tarkçe öğretmeni 

Musta.:fa Işıksal'ı maalesef aramızdan e
bediyen kaybettik. Kederli ailesine ve sa
yın arkadıışlara tazlyetlerimizi sunarız. 

atin yerini tesbit edecektir. Şe!ür 

mütehassısı bundan sonra da Kadı
köy ve Üsküdar cihetlerinin planla
rile meşgul olacaktır. 

Su Miktarı Artacak 
Sular idaresinin Terko~ıa yaptırdı-

ğr yeni sevk makincleriı ıin montajı 
haziran sonlarında bitecektir. Fab
rika için 65 metre yüksekliğinde bir 
baca yapılmıştır. Yeni fabrikanın fa
aliyete gcçmesile şehre, bugünkün
den on bin metre mikabı fazla su 
verilecektir. Bu itibarla temmuzdan 
itibaren şehir sokakları daha bol su 
ile yıkanabilecektir. 

Be,iktaş Kaymakamhk 
Binası 

Beşiktaş hüki'ımet konağının. Dol-
mabahçe sarayının resim galerisinin 
yanındaki harem ağaları dairesine 
nakli takarrur etmi;.tir. Eski kayma
kamlık konağı yıkhrılarak Barbaros 
Hayrettin türbesinin etrafında yap
tırılacak parka ilave edilecektir. 

Yeni Yollar 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır· 

dar, bugün vilayet nafıa müdürlü
ğüne giderek vilayet hududu dahi
lindeki yolların inşaatı için bütçeye 
lconulan tahsisatın ne suretle sarfe
dileceğini tesbit edecektir. Program
da Paşabahçe ile Beykoz arasındaki 
şosenin inşaatı da vardır. 

Gürbüz Çocuk 

Müsabakası 
. 1 

İrandaki 
Muhtesem 

' 
Düğün Bitti 

E!ZftlYG 
ANKARA RADYOSU 

't'ürkiye Radyodifüzyon Po!'ta1an 
Türkiye Radyosu Ankara Radyo~ıı 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

Tahran, 27 (A.A.) _ Avrupada bi- T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kv. 

le emsaline nadir tesadüf edilen mo- T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

dern Emcediye stadında İran genç Cuma, 28. 4. 1939 
liği spor hareketleri yaptı. 

Sahayı halkalıyan asgari 50 bin 12,30 Program, 12,35 TCirk mftzl~i 
kişilik kalabalığın önünde beş bin- Pl. 13 Memleket sAat ayarı, Ajans ve mP
den fazla kız ve erkek izcinin mun- teorolojl haberleri. 13,15 - 14 Müzik (Kıı 

rısık proıttam - Pl.) 
tazam ve hiç aksamıyan toplu hare· 17.30 İnkıl~p tarihi dC'rslerl - Halkl'· 
ketlerini görmek hakikaten çok vinden nııklen. 18,SO Program. 18,35 MO· 
zevkli idi. Hiçbir hareket kumanda zik (Neşeli plAklar) JO Krınuşma (Çocuk 

ile yapıJmryor. Ne düdük ne de bır Esirgeme Kurumu - Cocuk ~arkıları), 
Musiki muallimi mektebi koro heyeti ta-

emir işitiliyordu. Müzikanın ahengi· rafından, 19,15 Tiirk müziği (Fasıl heye
ne uyan vücutlar her gam üzerinden ti) Çnlan\<ır: Hakkı Derman, E:;ref, Kad
sanki göze görünmiyen iplere bağ- ri, Hasan Gür. Haındl Tokay, Basri ür
lanmış gibi yaylantyor, kıvrılıyor ve ler, Okuyan: Tahsin Karakus, 20 Memle-

ğ 1 
· b · ket saat ayarı, ajans ve meteoro1oll ha-

Evvelki akşam ço.cuk bayramı mü
nasebetile Fatih Halkevinde yapılan 
gürbüz çocuk müsabakasında birinci
lik alanlardan dördi.ı. 

na me erı ir insan dalgası halinde berlerl. 20.ıs Türk miizlği : (Klasik eser
canlandırıyordu. ter programı), Çalımlar; Vecihe, Cevd•·~ 

Türk subaylarının sahaya gelişle- Caitla, Refik Fersan, Ru~en Kam, Oku
ri büyük bir sevgi tezahürile karst- yan: Muallim Nuri Halil Poyraz. 20,4'5 
landı. Dost devlet halkı subayları~t- Türk müziği: Okuyan: Semahat ÖT.denses, 

1 - S~l5.hattin Pınann - Hüzz.am sar-M k B k zı uzun uzun alkışlıyordu. kı - Ümidini kirpiklerine, 2 - tsman er ez an ası Tören renkli bir tezahür halinde Hakkının - Hüzzam şarkı - Beklerim 

U 
A H t nihayet buldu. Sahayı dolduran genç hergün, 3 - Hac1 Arif Beyin - H!lzzam 

mumı eye lik o şekilde dizildi ki birdenbire şarkı - Meftun olalı, 4 - Leminin -Hüz 

T 1 
meydanda insandan yapılmıs İran ve zam ~arkı - Aman saki. 21 Konuşnıa 

Op ant.si , (Haftalık spor servisi). 21,lfi Esham, tah-
Mısır ba'-1raklarının dalgalandı~ ... ı v·ıat k b" .; .s•··· ı u , am ıyo - nukut ve ziraat borsası 
gördük. (fiyat), 21,25 Nesell plAktnr - R. 21,30 

Parlamentodaki z iyafet Müzik <Riyasctlcümhur Filtırmonik or-
Her Hisse Sahibine 640 kestrası), Şef: Jraetorlus, 1 - Picrre Ma

Dün öğleden sonr Meclis Reisi İs- urice - t~landa balıkçısı _ -Pecheur 
Kuruş Temettü Verilecek fendiyari parlamento binasında bir d'İslnnde (Piyer LoUnln romanı füerf?\P 

gardenparti verdi. senfonik parça), 2 - Paul Dukas - ~-

Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye Misafir seven İranlılar davetlileri- rak sihirbaz - L'apprenti sorcier senfo-
Cümhurı"yet Merkez Banka 

1 
l 1. nik Scherzo (Goeth•'nı·n bir ·b~lnda ın-s a e a- ne millet vekillerinin evini, mecli- " q ... 

de heyetı' · · b ·· b k d. an mülhem), 3 - Charpentler - İtalya 
'"' ıntlbaları - İmpressions d'İtalie: Orkcs-· umumıyesı ugun an a- sin içtima salonunu, encu"men odal"-

ntn umumi merkezinde idare mecli- rını gezdiriyorlardı. Alahazret veli- tra siiitı, a) Serenade b) ÇEmıede, c) Kü

si Reisi Nusret Metya'nın riyasetin- aht, yamnda prenses Fevziye olduğu çiik katırlarla gezinti. ç) Dal! tepele•inde 
de toplanarak müessesenin 1938 yı- halde saat 17 buçukta meclis binası- d) Napoli. 22.30 Müzik (Opern ııryalan-
lı idare mecl"sı· v ·· k b b t• Pi.) 23 Mü1Jk (Cazbaııd - Pl.) 23,"S -ı e mura a e eye ı na geldi. Alkışlar içinde yukarıya .. 1 t · b'l~ 24 Son ajans haberleri ve yarınki prog. 
rapor armı asvıp, ı unçosunu tas- bütün duvarları ufak ayna parçala- ram. 
dik eylemiştir. rile mozayik işlenmiş tavanından 

İdare meclisi raporuna ve bilan- aynalardan yapılmış stalaktitler sar
çoya göre, 1938 yılındaki banka mu- kan b iiyük salona girdiler. P renses 
amelesinden hasıl olan kar 2.210.322 Fevziye siyah ince tülden bir öğle 
liradır. Bu miktardan nizami ihtiyat sonrası giymişti. Kırmızı bir gtil 
akçalarile hazineye ve memurlara ~.ot~fi ile süslenmiş siyah şapkası yü
ait hisseler ayrıldıktan sonra his;:;e- zunun pembe inceliğini tebarüz etti
darlara ait olarak kalan miktar da rerek çerçeveliyordu. Gene veliah-
1.113.759 liradan ibaret bulunmak- d. k ı •-A·- m O unda davetliler in alkışlarına 

Heyeti umumiye, banka idarem~ yÔrdu.' _,_ ___ ,, ·--ı~ ....... ı.nı...Aı- -·u 

!isinin raporunda tekili ettiği vech~- Saat 18 de binanın alt kat sall)
le bu miktardan kazanç ve buhran nundaki büfeye geçtik. Çiçekler ve 
vergileri indirilerek geriye kalan şamdanlarla süslenmiş masalarda 
961.159 liranın beher hisseye 640 genç evlilerin riyaset ettiği çay sof-
kuruş bir temettü tevziini tasvip ey- rası umumi neşe içinde bir saatten 
!emiştir. fazla sürdü ve Prenses Fevziye ile 

Heyeti umumiye yine bu toplanh- veliahdin parlamento sarayını ter
sında B. C. D. hisselerine sahip hi.s- !tetmesini müteakip davetliler zarif 
sedarları temsilen mürakipliklere bahçenin tanziminde kendisini gös
Denizbank idare meclisi reisi Hamôt teren ince İran zevkini de tattıktan 
Can, Merkez Bankası sabrk müraki-] sonra ~a~ılmağa ?a!l:dıla:. . 
bi Cemil Akok ve Sümerbank sabık Harıcıye Vezırı.nın ::r.ıyaletı 
mürakibi Vehap Kocamemeyi seç- Gece Hariciye Veziri, eski ince İ-
miştir . ran sanati ile modern mimariyi ve 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel konforu mezcetmiş yeni hariciye sa
Sekreteri Fikri Tuzerin de bulundu- rayının geniş salonlarında bir ziya
ğu bu toplantıda Maliye Vekaletini fet vermiş, ziyafeti veliaht ile Pren
nakit işleri umum müdürü Celal Sa- ses Fevziyenin aı;tıklan süvare takip 
it temsil eylemekte idi. eylemiştir. Yemyeşil geniş çim tarh-

ları rengarenk Venedilc fenerlerile 
pırıldayan bahçede havai fişekler a

Muğlada Şehir Oteli tı1mrş ve nağmelerint birbirine ek
liyen iki cazın refakatinde çok geç 

Muğla, 27 (A.A.) - Ebedi Şefimiz 
Atatürkün anıtı karşısına vilayet ta
rafından yapılmakta olan büyük şe
hir otelinin inşaatı bitmiştir. Ş~hri 

süsliyen bu bina ayni zamanda bü
yük bir ihtiyacı karşılamaktadır. 

----<o---

vakte kadar dansedilmiştir. 

Mıaır aelaretinJeki z iyalet 
Mısır sefaretinde de ecnebi heyet

lere bir öğle ziyafeti verilmiş ve ?.i
yafetten sonra bir resepsiyon yapıl
mıştır. 

Çadırlarında 

Kadın Öldürüldü 
Karaisalı (TAN) - Yılancılar 

köyü yakınında Körkün suyu etra -

fında kurulmuş olan asiret çadırları 
bir baskına uğramış, çadır halkından 

Baskını yapanlar bir kaç gün soı. 

ra tutulmuşlar ve adliyeye verilmiş· 

!erdir. 
---oo----

Sulu ve Susuz Sirkeler 
Tahammür derecesi tamam olma

mış sirkelerin satışa çıkarılamıyaca
ğl hakkında belediye zabita talimat
namesine yeni bir madde ilave edil
miştir. Bu maddeye gike, tahammür 
derecesi tamam olup ta sulu bir hal
de satışa çıkarılan sirkelerin üzerine 
de (Sulu sirkedir) levhası takılacak

tır. ihtiva ettiği asit miktarı yüzde 
dörtten aşağı olmamak şartile hazır
lanan sirkeler, suni sirke ismile satı
lacaklardır. Bu sirkelerle turşu imal 
etmek caizdir. * llan ve reklam mahiyetinde o
larak dükkan ve mağazaların önleri
ne asılan amudi levhaların, şehrin 

güzelliğine halel getirdikleri için kal
dmlmas1 Belediye Daimi enci.imenin· 
ce kararlaştırılmıştır. * Belediye daimi encümeni. Kii
ç-ük Mustafapaşada yaptırılmakta o-

lan ilk mektebe ait inşaatın ikmali 

için yeniden 3993 llralık tahsisat ve-

rilmesini karar altına almıştır. * Son hafta zarfında Üsküdar ka-Bartında Bir Cinayet 
Bartın (TAN) - Nebioğlu köyün

de, 35 yaşlarında Hasan Esen adın -
da biri değirmende ölü olarak bulun
muştur. Amcasının oğlu Hüsamettin 
Esen onun oğlu 14 yaşında Mustafa 
Esen, Yusuf. Satılmış Demir ve Ha
lil Demir. katil olmak zanniyle tutul
muşlardır. Hadisenin, değirmen or -
taklığı yüzünden çıktığı sanılıyor. 

Öğleden sonra Şehinşah Hazretle
ri, Kraliçe Nazlı, veliaht ve Pren,;cs 
Fevziye .yabancı heyetler ve kordip- zası dahilinde 1594 metre murabbaı 
lomatik azası, nazırlar ve birçok şah- yol, 1000 metre murabbaı da şose, Ka 

siyetler hazır olduğu halde büyiik 
bir askeri geçit yapılmıştır. Evvela 
yabancı askeri heyetler, sonra da İ
ran kıtaları alkışlar arasında geçmiş
tir. Süvarilerin sportif hareketleri 
ve yabancı ve İran tayyarelerinin 
akrobatik hareketleri umumi takdiri 

Bugün Matinelerden itibaren 

TAKSİM SINEMASINDA 
2 Büyük ve Güzel Filim birden: 

ÇÖL KIZI CEMiLE 
Pek mükemmel T ürkçe sözlü ve şarklı Film 

KAT 1 A 
DAHİ El LE DAR i E U X'un 

en gi.izel filmi. Tenzilatlı fiatlar: 15 - 20 - 25, Localar l 00 Kuruş 

•ı-----~ 

dıköy kazasında ise 6460 metre mu

rabbaı yol inşaatı yapılmıştır. 

kazanmış ve hararetle alkışlanm:ş. 

tır. 

Ayni günün akşamı Kraliçe Nazlı 
Gülistan sarayında büyük bir din .:? 
vermiş ve bu dineyi de bir suvare ta-

l 
kip eylemiştir. Gece yarısı, izdivaç 
mera:siminden sonra, Şehinşah ile 

1 veliaht ve prenses Fe\·ziye ve mai-
yetleri halkın nlltışları arasında Gü
listan sarayındaı: Şehinşahın saray!
na gitmişlerdir. 

Velialıdin düğü.nü için tayin edll
rniı olan dört günlük resmi mera
sim bitmiş old~ğundan ecnebi heyet
ler bugünden ıtibaren memleketleri
ne dönmeğe l;ışlpmışlardır. 

hk olarak l>u snbah Fransız he\'e
tinin bir kısr'ı hareket etmıstir. Öf?· 
leden sonra da diğer kısmı gidecek-
tir. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 " 
400 .. 
150 .. 

1 Sene 
1 Ay 
a Ay 
1 Ay 

HOO Kr. 
1600 

800 
800 

.. 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olnııyan memleketler için abone 
bedeli mllddet sıruiyle 80, 1t. t, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşln4lr. 
Adres dellıtirmek 2& kunııtur. 
Cevap için mektuplara 10 kurulluk 
pul ilAvesJ lAzımdır. 

TAN =============================================-=- 5 

Alman Devlet Reisi, Rooıeveltin Sulh Mesaiına Bugün Cevap Verecektir. L 

George, Son T eıebbüıün Tesirlerini ve Yapabileceği Akisleri Etrafhca Tetkik Ediyor: 

o o o 
rg.J:ı4;m 
Mevkuf Kadınlar 

Almanya Italya Ne IS: m.:::!::!:~:"U: 
muhafazasında latanbul mUddeiumu
millibı• aevkettiii kadmlarm isim • 
)erini bllmlyorum. Ressamlar, yarat-

ve 
Y caan: Sahiha Z.Jıeriya Sertel 

• 
tıklan mahlQldara iaim takmadılar .. 

V t Çünkil onlar tabiatın kadınlarıdır. 

a Z 1 Y e Tablatm bu eaMIZ kadmlarl, mUd-
deiumumilikte timdi süzel saaatlara 

:~~=~~~:y~:y::..:::::~= 
GÜNÜN MESELELERİ dedirler. Şimdiye kadar canlı hemfl-

E Ö A 1 k ? releri tarihin muhtelif devirlerbade 

n Doğru lçü: a c a bu taauubun elinden neıer çekmedi· 

Türkçe Görmek • ~~a~:!::
1

8!~t!::ıme:~:;~~.! 
larmll katran mı sUrUlmedi, linç mi F allb Rıfkı Atay t.nusta bfttiln etlilmediler, kocaları öldü diye onua-

milnevverlerl, bütün dünyayı vaz .'Wn-------- la beraber mi yakdmadılar, öldlda 
kaplayan muhtelif propqaudalann ı ~ c.& boynuzuna bailanıp tehir phlr 
8stünde kalarak hldiselerl ttlrkçe 1 1 mi dolaştınlmadılar. İlk N• 
Cörmeğe, tilrkçe dilfilnmeie ve her D LLOYD GEORGE ortaçai, hatta sonçat, kadına yapı• 
feyf Türk görüş ve dilşilnilfllne göre • lan şekil şekil itkeneelerln bir ınet-
llluhakeme etmeie davet ediyor. _ - beridir. Bu suçlann en küçüp u • 

Falih Rıfkı Atayın bu yamı mem· M ister Roosevelt'in mesajı, ancak müphem bir takını intıbalar manına göre erkete bir bakq, ea 
lekette kendini ıöstermeie baılayan mütecavizlerin, iflemek ve edinmek imklnı vardır. btiyiltil zamanına ıöre qktı. 
hUyük bir tehlikeye işaret ediyor. ortalığı dehşete boğmak üzere olan a.n hafta clildatörlerin kati Fakat camızlan için tevkil mtl • 

harp makinesine bır kazık atarak hedeflerine dojnl yiirilmek ve ıe- ztkkeresl kesildiilni pek hatırlama • 
Diyor ki: il ••• • bu makineyi durdurdu. Bu hare- niı ölçüde bir darbe indirmek iıze- yorum. Jekond'ı Luvr mftzeslndea 

"Telli telsiz vasıtalar, gazeteler, ket, asıl felakete mani olmıyacak, re olduklarını, bu darbenin bütün çaldılar. Luter zamanından evvelki 
bro§ilrler, mecmua ve kitaplar va- belli de onu geciktirmiye yaraya- içyüzlerini meydana koyacak ma- devirlerde, mutaauıp papalar çap • 
sıtasiyle memlekete haber, resim, caktır. Böyle bir hldlse, 1914 a- hiyette olacajını göıteren bir çok lak kadmlamı tberiDe ttll lrtttlrdii • 
pyia, telkin ve doktrin yaııı..yor. .ıt. •• •--·-da vuku bulmut olsaydı, dellil vardı. Yani Akdenizde bir ühlm d izi 1 Akd lzl t- ler. Salonun resmi bir D"' defa, mtl· l!P e---•·•.u ispanyanın fethi, mUtecavlzlere dünyanın en m en o an en n me s 
Memlekete diyoruz, daha doğru - belki de hldiaeleri Gd hafta gecik- hidise vuku bulacalLtı. Çünkü la- halinde hAklmlyet temin etmiştir ı.e Atlas Okyanusunun bütün ticaret ve harp aelenlea ~dı. Fakat top7ekan 
su, diğerleri arasında bizim mem· tirir ve harbin önüne geçerdi. panyada ve ispanya l'umda bir 7ollarııu tehdide imkln verdlll gibi, Fransayı da üç serhaddi gozeUemete bir tevkif mtbekkerealyle bir elali 
lekete de yağıyor, demeliyiz. Bugün herkesin sorduğu bir su- takım aakerl hareketler yapılıyor- mecbur bırakmıştır. hibrenln muhakemesine sevkMlldik· 
Genç ve toy bir fikir bunlar ara- al, Roolevelt tarafından vuku bu- du. Portekizde bir hadise vukuu harp malzemesidir. Binlerce Ital- İtalyanın hakimiyeti altında bu- lerlni bilmiyorum. 
llllda pprabillr. Kendisini bir tet- lan tepbbüsün büyük bir harbe mA beklenmekte idi. Alman donanma- yan ve Ispanyol mütehassısı Ispan- lundurmaja yardım edecek hazır- Şimdi maman aanülyealnde o • 
kik ve mülahaza mevzuu kartı - ni olup olmıyacatJdır. Hiçbir kim- sı, Atlas Okyanusunda İspanya sa- yada ikamet ediyor ve Ispanyolla- lıklardır. turan kadınlar baklnnda bir sanat 
smda zannedebilir. Onu bu yanıl- se de bu suale kati bir cevap ve- hillerinin ötesinde doJqacak, bel- ra yol gösteriyor. lspnnya cümhu- Bu sayede İngiltere ile Mısır, Su- mahkemesinin vereeeil karar bence 
madan kurtaracak tek vasıta türkçe remiyor. Çünkü fiiphe veren un- ki de Lizbonu ziyaret edecekti. riyetini mahvedenler de bunlardır. dan ve Filistin arasındaki münase- benidir. Ba reaimlerl slnltlitlm için, 
görmek, türkçe düşünmek, her şe- surlar çoktur. Bu donanma Tagus nehrinin ağzı- bet kesilecek, Hindistan ile Hindi medeniyetin bu devrinde bu zavalh 
yi Türk görüş ve düşünüşüne göre Emniyet amilleri ise emniyet na kadar gittiğine göre, beliti de J spanyada dahilı harbin bit- Çini arasındaki muvasala gecikti- cansız mahliklara ve bunları yara • 
muhakeme etmektir." vermekten uzaktır. Bunların ikisi- Portekiz diktatörü Salzar'ı selam- mesi üzerine büyük harp i- rilecek, Fransa, şimali Afrikadaki tanlara suç yilklenemiyeceibıi tah • 
Filhakika, ıeçen .Un propqan • ni de tetkik etmek isteriz. hyacaktı. Mussolini, lngiltere • 1- çin hazırlıklar başladı ve son haf- imparatorluğu ile temas hususun- min ediyorum. Fakat bu davada be• 

da hakkında yazdtlımız makalede de Evveıa vaziyeti, 1914 senesinin talya anlaşmasını kale almıyarak talar içinde azamı dereceye vardı. da güçlük çekecektir. raat kazanan kadınlar, taassuba J'eD• 

izah ettliimis iiaere, bütün memle • vaziyeti ile ölçebiliriz. 1914 te harp İspanyadaki askerlerini de, asker- Bu da diktatörlerin demokrat dev- Orta Avrupada Avusturya ile Çe- mek gibi bir zafer de kaunm•ı ola• 
ketler propaıandayı dördüncü bir ilam ild hafta geciktirilmif olaay- lerinin malzemeslnt de çekmiyor, letlere karşı meydan okumak için koslovakyantn ilhakı, Almanyayı yorlar. 
harp aillhı olarak kullanıyorlar. Bu dı, muhakkak ki harbin önüne ıe- bilakis zafer alayına iştirak edecek kati bir plln dairesinde hareket et· Balkanlara yaklaştır:nakla kalma- Sanatkirlara dilfen vazife, meY• 

sebeple hergUn kih nazariye halinde, çilirdl. Fakat 1914 te vaziyete ha- daha bir çok askerler gönderiyor- ttklerldl ~· JDlf, demokrastleı1 Bohemya dağ- hl kadınlar tallll7e edlllr edilmn, 

~~~ki:~~h~a~j:a:ns~h~a:be:r~l:en:·~-==k.li~':n:de~,~b~a:u:;ın~k:im;.:.~o~lan;.:f8J~bs~iy~e~tl~e,rl"emlr9~3i9"dİa;bi~-~-f;d~u~ ... 9Qll'1 .. MllDl'11Zl~liliiiU-;:--~:-!~~~~~~lr!ft~~~'JB~~~ı.Ltl.i"W!J"1"~1 J!lta.ldlf!!We&!!!·t.iti~~mınn~~·tten~~Y~alJ'l!~~~~~ltflırlf~,.._,..,eeetaL .... ---Jf s-
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tu• ıliii'ıiiiiF.....-o,ecıiiif"lma ımnmınnır • • 71 MmltoU..e4me1s 1• 
paldır küldür yürümekle beraber nu söylüyor ve zafer alayından tı yıldanberi devam . ediyor. Son ordudan mahrum etmiştir. çln, bu tablolan 11mevkuf kadınlar" n kılıfına girerek hudutlanmızdan 

iferi muhtelif propagandalar ıellyor. 

Bu propagandalara en ziyade ma· 
ruz olanlar gazetelerdir. Hergün ma
aalanmızın üzeri muhtelif kaynak • 
lardan relen propaganda ile dolar 
boplır. Gazeteci bütün bu mUtezat 
propasandalardan kurtularak mem • 
leketin hakiki menfaatine en uypn 
neplyat ile iktifaya meebardur. Ba
Dun için de yegine ölçU.il, Falih Bıf· 
Ja Atayın tavaiye ettiii sibl 6'Ttlrkçe 
görmek, türkçe dUıilnınek ve her 19-
yl TUrk gö~Üf ve dUıünUtü.ne ıöre 
muhakeme etmektir.'' Türk gaaetec:i 
ve münevverinin elinde bu ölçü ol • 
duldan sonra yanılması lhtlnıalı az. 
dır. 

Falih Rıfkı Ata)'ID clediii dbl: 
"İstiklilln manası ve fiimulü bü
yüktür: Türkiyeyi baştanberi lda
l'e etmiş olanlar, mazideki her tür-
1~ tlbilik ve yan • tAbilik teerü -
~ini görmil§, bunun acısını tat
mıfı faciuı içinde canlan yanmıı 
olanludır. Bu malbıin tecrübe 
derslerini ancak kitaplarda oku • 
yan geııçler, milli mukadderat ü
zerinde 1esir gösterecek ya§tadır
lar. Bizler bihassa onlar için en 
titiz dlkk•le çalıpnak zaruretin -
deyiz. Ken~ilerine ilk öğreteceği
miz §ey, bl3m herhangi bukukt, 
içtima! veya tktuadt bir nauriye
nin tatbik ve taklftcfsi olduğumuz 
delfl, fakat he- türlO davalan -
nuzda sadece ır.ııu menfaat adam
ları oldujwııuzcıur." 

"Her fe)'in iıYDlttfnl, ancak mlllf 
menfaatimize nls!Mttle tayin ed• • 
riz. Hiç bir ı.ısus casibe, bi&i bu 
ana esasa baJılıktuı ayıramu. 
Türkçe düşillll')ek, •ıe yalnız onun 
tevki albnda ı.reket etmek: İşte 
en sağlam yol, en yaıuıtmayıcı Ja
lawz!" 

Edfrnekapıd~ld Sl~aıll 

l•hltltr 
Sıvaa, CTAN> - Iıtanbulda l:dlr-

nekapı mezarlığında )itan Sı\f&lh 20 
Fhide yapılacak anıt ııaarafusa me
dar olmak üzere Usernt buradaki si
nemada Sarı Zambil ilmln1 oynat
tırmıfbr. 

haftalarda ise, demokrat devletle- ·--• ah d bl ı _.. · esas itibarile korku ıçlnde idi. Hit- sonra bu sözü yerine getireceğini ıauu ın a r e~.ınp müaen.in bir 
anlatıyor. re karp diktatörlere rüçhan temin E lhasıl diktatörler, uzağı gö- ı kenarına asmaktır. 

ler ise süratle karar veren, fakat edecek stratejik mtvkilerin ele rüşlerile ve c saretle ·1 In 
kararını tam vaktinde veren ve Fakat bu zafer alay.ı.nın yapılma- . . e . rı e . - Bu tablolann altına bir mermer 

geçirilmesi için çalışılmıştır. gıltere ıle Fransaya faık bir vazı- üzerine yaldu:b harfterle yuılac:ak 
derhal harekete g.?Çen bir ad&mdür. sına kadar bir çok şeyler vuku bu- ispanyanın fethi nıütecavizlere, yet almıya muvaffak olmualar 

labilir. Arada fa§ist ordusunun Y ve üç elimle, CUmhuriyet içinde bllytl • 

Y akında vukuu muhtemel o
lan harp lehınde daha bü

yük eh.emmiyeti haiz imlller var
dır. Roosevelt'in teşebbüsü bun
lara mlni olabllir ve <!iktatörlerin 
ihtiraslarına karşı gelebilir mi! 

Bazı sathi müşahedelere göre, 
Bitler aklına eMnt yapmakta ve 
milttefikledne bir ıey buakma
maktadır. Nitekim bizzat Ita17ada 
derin bir hoşnutsuzluk hiuolundu
jundan bahsolunuyor. Çünkü Hit
ler, biribiri ardmca zaptettiği yer
leri hep Almanyaya katmış, Du
çe ile, bir ortak olmak itibarile 
hluesiz kalmıştır. 

Fakat, ispanyada vuku bulan hA
dbeleri yakmdan tetkik edetıler, 

.Duçentn milklfatı Akdenlzde bek
lediğini biliyorlar. Bu da ancak 
fevkaıac:te stratejik kıymeti olan 
yanın adanın totaliter ellere ıeç. 
meainden 10nra alınabilir. 

MU11olini, J'rankoııun zaferi tl· 
•rfne ilk •mereyi kapmakta ,.. 
cikmedt. Bu da Arnavutluk idi. 
Şimdi de daha büyük bir harekete 
89,;mek üzeredir. Bitlerle MUMo
lininin pl1nlannı senelerce ujrap· 
rak birlikte hazırladıkları, birlikte 
takip ettikleri ıittikçe tavazzuh 
ediyor. 

Roosevelt mesajmın, ne netice 
vereceği katiyetle anlaşılmadan 
önce diktatörler tarafmc:lan kuru
lan plAmn ltrat.ejl bakımından ne
reye vardığinı tetkik etmek iaterls. 

Roosevelt'in vea'k•m, mütecaviz
lerin hedeflerini lfpya 7&rdun .e
derse son derece müfit olur. Çün
kü bu hedefler ve L"neU.r, tahmin 
hududunu qmamıı bulunuyor. 

M ussollnl, emellerini ita~ 
ayak takımına baln'tmJt ve 

bunlar "Tunus, Korsika, N1a n 
Clbutlyt laterlz" dlye haykll'llllf
lardır. Daha soııra da ltalyan geze. 
teleri bu emeller etrafında yuı· 
ıar yazmıtlardır. Bitlere gelince, 
on n da "Kavgam" adlı eterlnden 

kuvvetli bir kıtası Cebelitarık Bo- dünyanın en mühim denW olan Ak- bu yüzden demokraFDeri fen:ı bir yen hür fikrin tausuba bir daha ealr 
denizin methaline hAkimiyet temin vaziyete düşürmüşlerdir. olmayacatını İfade edene, buclbıldl 

Aazına, ikinci bir kıtası Pireneye, etmiştir. Bu da, Atlas Okyanusu- Askeri otokrasi, kendisine yenil- ve yannki nesWere de sUzel bir den 
üçüncüsü ispanya Fuına ve Tan- nun bütün ticaret ve harp yollan- mez bir faikiyet veren vaziyeti te- vermiı olur. 
ca kötesine doğru ıidiyor. Italya- nı tehdit ediyor ve Fransayı iıç min etmiş bulunmaktadır. Dikta- ==============-= 
nın İspanyaya muvualat eden Alp serhaddi gözetlemek mecburi) e- tôrlerin, demokrasilerin, hataların: Safranbolucla 
askerleri iae Fransa hududuna sev- ünde bırakıyor. telafi için vakit kazanmalanna mü-
kolunmaktadır. Arnavutluğun istil!ısı ise Akde- saade etmiyeceklerini sanıyorum. 
Mussolininin çekilmE.k için 10n ver 

diji sözde hazfolunan bir mühim 
nokta vardır. O da ispanyadan 
harp malzemesi çekecejini söyle
mesidir. Almanlarsa, bu yolda bir 
tek söz söylememiı bulunuyorlar. 

Halbuki Frankistlerin gördilkle
rt en mühim yardım, Italyan as
kerleri değildir. ttalyan ve Alman 
toplan, tanklan, tayyareleri ve 

nizin ablokasını tamamlamaktadır. Vaziyet bu merkezde olduğuna 
Bu sayede ltalyanlar, Adriyatiğe göre Roosevelt'in te,ebbüsil ne o-
hlldm olmakla ltalmıyarak bura- Jacak? Amerikanın mudahalesl dik-
sıru totaliterlerin donanmalan için tatörleri fena halde hiddetlen~ 
bir aığınak hİlline getirmekte ve miştir. Fakat bu hiddet, onlan ha-
Cebelitarıktan geçeb.Jecek gemile- rekete geçmekten alıkoyacak mı? 
re karşı tahtelbahir h-.rbt açmak Bana kalırsa bunu iki Amil tayin 
için bir kaide yapmaktadırlar. Bü- edecektir ve bunlar da onümüzde-
tün bu hareketler, Yuuanlstanı sil- ki aünlerde Fransa ile lngilterenin 
ratle istlll etmeje, Ege denizini, alacajı vaziyete bağlıdır. 

çocuı HAFTASI MÜNASEIETIYLE: 

Bunların birincisi Rusya ile ya
pılacak askeri anlaşmaların mahl· 
yetidir. Bitlerin Rus ordularile 
harp aahnelerinde karplaımayı gö
ze aldığı hala ıuphel~dir. Geçen 
eylulde Daladier ile Chamberlain 
zaafa uğramallllf ve a;nirleri gev
,ememif olsaydı, Hitler de bu yi.ız

Ha79t 7olu, eok urptar. Munffa)dyetln aırn da, bu 701u, kolayca apbllmekte
dlr. Yamılanmm, bu leeftlerln bUtOn tehlikelerine s61a. serecek w hepsini ye

neeet bblJbte&te ~ mecbUr oldutumuzu unutmaıuhyu•. 

den muhakkak ıerilerdi. 
Muvazeneyi demokrasiler lehin

de çevirecek biricik amil Rusya
dır. Çünkü ancak Rusya, Lehistan 
ile Romanyaya yardım edebilir. 
Amerikanın yardımı Atlas Okya

nusuna ve Büyük Okyanusa inhi
sar edebilir. Rusya d:ı demokrasi
lere yardım ederse diktatörleri dur
durmak ve vurmak mümkündür. 

Bu yüzden Rusya lle anlqmak 
hususunda tereddüt edilmesinin 
manasım anlamıyorum. 

ikinci nokta demokrasilerin sul
bü bilfill kurtarmak için, ne ver
rniye hazır olduklarını tayin etme
leridir. Çünkü diktst.Orler. Roose
velt'tn mesajım •am:ımlle reddet
mlyerek milltemlekelrrlnden bıh· 
Mdecekl.r ve bunların Pti veril
me.ini ve adaletllzlllfn kaldın!· 
muını istiyeceklerdir. 

Bunun için del\lokruileriı> pe
flnden karar vermeleri ve dünya
yı bdyilk bir fellketten kurtarma. 
lan IA11mcbr. 

Çocuklara Yardım 
Safranbolu, (TAN) - Çocuk E

sırpme kurumu tarafından eW fa
kir çocuk giydirilmiftir. 

Çocuk haftası münasebetile demir 
ve çelik fabrikalarınca tabsia olunan 
otobüslerle yiız fakir çocuk Kınldar 
köyüne gôtürülmüı, burada Kara
bük Çocuk Esirgeme Kurumu tara
fından hazırlanan yeD'!eklerlc kendi
lerine ziyafet verilmittir. Bu gezln
tıye kaymakam, belediye reisi, parti 
ve halkevi azası, koycülük kolu aza 
sı ve bir çok halk ittirak etmiştir. 

Karamanda Muhtarlar 
K•rs• 

Karaman (TAN) - K•zamıza bal-
lı 89 köyün muhtar ve kltiplert, a
çılan kurla devama baf]amıılmrdır. 
Koy kalkınması ve koylerde temb
lik ve Slhhat fıtlerine itina olunm•ıı· 
nı istihdaf eden kura on IÜJl devam 
edecektir. 

--0-

Muıta Kar Yağdı 
Mut (TAN) - Kıpn hafif geç .. 

meal, meyve ajaçlarmın vaktinden 
evvel tomurcuklarunuı ve kısmen 
çiçek vermesi herkesi ıevindinııit ve 
kır eğlenceleri bile batlamıfken ev· 
vell yağmur, bunu takiben de kar 
yağmıı ve kann kalmlığı 12 santi -
metreyi bulmuştur. Ağaçlann filiz -
leri ve çiçekleri klmilen yazmuttar 
Henüz kar ortadan kalmadıiJ lçfa. 
tarla mahsullerindeki zarann derece
si anlafllamamıştır Köylü bu JGa • 
den enditeye dü§ilmilftür 

Sivas Maarif Mildlrllğl 
Sıvas, (TAN) - Trabzon maarif 

müdürü Rlfat Necdet Evimer, maarif 
müdürlqümibe tayin olunmupur. 
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AVRUPA GÜREŞLERtNE GİDEN MiLLİ TAKIMIMIZ 

Bu Seneki Neticeler Geçen 
Sefer kilerden Daha iyi Gidiyor 

ı sveçte Oslo şehrinde devam 

eden Avrupa güreş şampiyo
nasında güreşçilerimizin aldıkları 
neticeleri alıyoruz. Musabakalar he
nüz sona erip umumi tasnif yapılmış 
olmamakla beraber bu seneki dere
c~mizin geçen senekinden daha üs
tun olacağını şimdiden kestirmek 
mtirnkündür. 

Milli güreş takımımız hakkında 
daha etraflı tafsilat geldikten sonra 
teknik bir tahlil yapmak imkanı ta
biatile hasıl olacaktır. 

Güreş takımımız hakkında bu
gG.nliık gelen telgraflara nazaran 
geçen sene Estonyanın merkezi Tal~ 
lin şehrindeki Avrupa şampiyonası
na iştirak eden takımımızla bu se
ferki takımımız arasındaki farkları 

tebariız ettirecek şekilde bir muka
yese yapacağız. 

Geçen sene Avrupa şampiyonasına iştirak eden güresçi.Ierimizden 
üçü. Soldan sağa Saim, Dünya Şampiyonu Y a~ar v~ Hüseyin •. 

Bu ıene 'cle İyi güreşler yapan 

ti. Mağlup oldu. Derece alamadı. 
ycnluğunu kazanan Yaşar gitmişti. O 

61 KiLO: Berlinde dünya şampi

da derece alamadı. 
66 KiLO: Yusuf Arslan gitmişti. 

Derece alamadı. 
72 KILO: Saim gitti. Derece ala

madı. 

79 K!LO: Mersinli Ahmet, derece 
alamadı. 

87 KILO: Büyük Mustafa, derece 
alamamıştı. 

AGIR SIKLET: Çoban Mehmet i
ki mağlubiyet, iki galibiyetle üçün
cülüğü temin etmişti. 

Çoban MEHMET Şu geçen seneki neticelerin tesel-

Geçen seneki takımımız şu şekilde ~~~e değer bir tarafı olmadığı görü-

t t . ed'l . . 1 uyor. er ıp ı mıştı: . .. .. .. Bır de bu seneki neticelere ve ta-
56 KILO: Kuçük Huseyin gitmiş- kımımıza bakalım: 

MEKTEPLİLER 

"TAN'' Şildi 

t lstanbul okulları Spor ~. A Çts~nb~ ~s~. İn3nil Usesl, 
~ gesi Genel Sekreterliğinden: saat 16 da hakem Ferhat Aear -

~
- 29.4.939 cumartesi günü yapı· kan. 

lacak futbol maçl~rı: • Çamlıca lisesi • Şişli Terakki 
.ııı Şeref stadında. lısesi, saat 17, hakem: Hayri Ra-
~ Vefa • Pertevniyal ~iseleri. sa· gıp Yalım. 

at 14,30, hakem: Refık Osman Voleybol maçları (Erkekler) 
~ Top.' Kabataş lisesinde: 
~ Istanbul lisesi - Yüce 'Ülkü ll· Da:rüşşafaka lisesi • Boğaziçi 
t sesi saat 15,40, hakem: Ahmet lisesi, saha 1, saat 14, hakem: 
' Adem Gökdüm. Ferhat Acarkan. t Haydarpaşa lisesi • Hayriye li· Haydarpaşa lisesi • Işık lisesi 
t sesi, saat 16,50, hakem: Feridun saha 2, saat 14, hakem: Selim 

~ Kılıç. . Duru. 

~ 
Voleybol maçları (Kızlar) Is· Birinci futbol maçının yan ha· 

tanbul kız Hı.esinde. kernlerini İstanbul • Yüce 'Ülkü ' 

i 
.Erenköy lisesi - Kandilli li • ikinci maçın Hayriye - Haydar -

sesı, saat 15, hakem: Hayri Ra • paşa, üçüncü maçın Vefa • Per • 
gıp Yalım. tevniyal liseleri gönderecektir. 
"'"'~"""""""...,,..,"""'""" ~~ 

Bir Dilek 
1NGILIZ T AKIMlNIN lST ANBUL
DA OYNIY ACAGI MAÇLAR DO
LAYISILE 

Fenerbahçelilerln ytldönümleri mü 
nasebetile memleketimize bir Ingi
liz takımı getirtecekleri malumdur. 
Birokuyucumuzdan futbolcülerimizin 
ağır bir mağlubiyete uğramamaları 

için Beden Terbiyesi Direktörlüğüne 
hitaben yazdığı bir mektubu aldık. 

Mektubun mealini yerinde ve makul 
gördüğümüzden aynen aşağıya alı· 
yoruz: 

11Beden Terbiyesi 
öUnden rica: 

Umum Dlrektörlü· 

Hakemlere Teb:igat 
Bölgemizde mukayyet lisansiye 

hakemlerin rnuvazzah adresleri mev 
cut bulunmadığından aşağıdaki teb
liğin neşri zaruri görülmüştür: 

1 - Uhdelerine maç idaresi tev
di olunan hakem ve yan hak.emleri
nin hiç bir mazeret göstermeksizin 
vazüelerine gelmedikleri görülmüş -
tür. 

Bu Seneki Takımımız 
56 KILO: Kenan, FinlanJiyalıya 

ve Norveçliye yenilmiştir. Ikı mağ
llıbiyet. 

61 KiLO: Ankaralı Mustafa Ma
cara yenilmiştir. Bir mağlubiy~t. 

61 KILO: Ahmet Işık, Macara ve 
Almana yenilmiştir. !ki mağlUbiyet. 

66 KlLO: Yaşar, Norveçliye ye
nilmiştir. Bir mağlUbiyet. 

72 KILO: Celal Atik "Bay" olarak 
hasımsız kalmış, daha güreşmemiştir. 

79 KILO: Mersinli Ahmet, bir ga
libiyet, bir mağlubiyet. 

(Şunu da dikkate almak lazımdır 
ki, Mersinli Ahmedin yendiği Lit
vanyalı geçen sene Avrupa ikincisi 
idi ve Ahmedi ayni müsabakalarda 
puvan hesabile yenmişti. Ahme~ o 
zaman bozdukları kilosunu düşüre

mediğinden müsabakalara devam e
dememiştir.) 

6f KLLO: tluyuk i\'lusta.ıa Eston-
yalıyı yenmiştir. Bir galibiyet. 

AGIR: Çoban Mehmet lsveçliye 
yenilmiş, daha tafsilatını alamadığı
mız bir güreşi kazanmıştır. Bir gali
biyet, bir mağlubiyet. 
Şu vaziyete bakılınca, bu seneki 

takımın Ankara hazırlıl::larile iyi bir 
idman kıvamı elde etmiş olduğu mey
dana çıkıyor. 

Temenni edelim ki, umumi tasnif
te de iyi derece alalım .. 

Tan Kupası Taksimde 

G. Saray -F. Bahçe 
Maça Müsaade Verildi 

Galatasaray - Fenerbahçe klüple
rinin husu&i mahiyette yapacakları 

iki maç için gazetemiz namına orta
ya bir kupa koyduğumuzu ve ilk mü
sabakanın 1 mayıs pazartesi gunu 
yapılacağını kaydederken bu tarihte 
oynanması mukarrer Süleymaniye -
F enerbahçe şild maçının Istanbul 
bölgesi tarafından başka bir güne 
tehir etmesinin kuvvetle muhtemel 
bulunduğunu ilave etmiştik. 

İstanbul bölgesi .Futbol ajanlığı, 
dün gazetemize gönderdiği mektup
la Fenerbahçe - Süleymaniye maçını 
başka bir güne tehir ettiğini bildir
miştir. tık müsabaka bu pazartesi 
günü Taksim stadında oynapacaktır. 
Futbol Ajanhğınm mektubunu ay
nen aşağıya alıyoruz: 

'I' AN 

GAZETELERLE 

· ŞAKALAR ., 

Hastahk 
Yazan: f>!aci SADULLAH 

A şağıdaki satırla:rı, "Haber" ga· 
zetesinde intişar eden bir fık

rada okudum: 
"- Faşizm, tarihi bir zaruretten 

doğmuş, bir fikir hareketi değildir. 

Faşizm, içtimai tezadlardan doğan, 

ve tarihin seyrine set olmak vehmin
de bulunan içtimai bir hastalıktır. 

Faşizm, düpedüz irticadır.,, 
Bu satırları yazan meslektaş, fık

rasının sonuna da şu cümleyi ilave 
ediyor! 

«- sCumhuriyeb gazetesinde intişar 
~en ve «Cafer Seno-. imzasını taşıyan 
bır yazıda, okuyuculara aşılanılmasına 
ı;-alışılan fikir ise, düpedüz «faşizm» 
dir.-. 

• 
Vakıa ben de, faşizmi bir "ideo

loji" sayrnıyorduın amma, ne yalan 
söyliyeyim onun bir "hastalık" oldu
ğunu da bilmiyordum. Fakat, "tari
hi materyalizm" in itirazına rağmen, 
ben, faşizmin bir hastalık olduğunu 

yazan hazik meslektaşımı haksız bu
lamıyorum: Zira, ne zaman, isimleri 
herkesce malUm olan muharrirlerin 
faşizmi ballandıran yazılarını oku • 
sam, gözlerimde bir kararma. ve mi
demde bir bulantı hissediyorum. 

Veremliler, dünyada yaşayan bü
tün insanların verem olmalarını is • 
terler, hatta, hu arzu ile, etraflarrna, 
ellednden geldiği kadar mikrop sa • 
çarlarmış. 

Anlaşılıyor ki, ayni hodbin arzu 
''faşizm" hastalığına tutulanlarda d~ 
var: Onlar da, tıpkı veremliler gibi, 
hastalıklarını, dünyada yaşayan bü • 
tün insanlara geçirmeğe çalışıyorlar. 
"Cumhuriyet" gazetesinde, faşizmi 
etrafa aşılamağa çalıştığı iddia edilen 
bay "Cafer Scno" da, bu hastalardan 
biri olacak. Eğer, "Haber" refikimi
zin iddiaları doğru ise, bay "Cafer 
Seno" ya: 

" G ' 1 - eçmış o sun!" demek lazım . 

Fakat "Ciddi (!)" gazetede; adını 
• 9 v " !!t W ~ t • #lıte • 

bulduğum başka muharrirler de var. 

Onlar da mı faşist? Yani onlar da 
mı "hasta?" Eğer öyleyse, "gazete" 
namını taşıyan bu miiesseseye vere· 
bileceğimiz en münasip isim şu ol • 
mak lazım gelir: 

"- Hastane!" 

Bu hesapca, şu "Komik" gazete 
de, bu hastanenin ''bir numaralı pa
viyonu" olacak! Bana öyle g-eliyo.r ki, 
"faşizm" tıpkı verem gibi, cılız ya • 
radılışlı dimağlara sirayet eden bir 
hastahktır. İnsanların evvela beyin· 
lerine yerleştiğine bakarak, faşiz -
min bir "akıl hastalığı" olduğuna da 
hükmedebiliriz. Bu takdirde, müpte
la olanlara tavsiye edebileceğimiz 

hekimin adı da şudur: 

"- Mazhar Osman!" 

Tedailerim benl kanaata vardı • 
rınca, derhal telefona sarılarak üs -
tat Mazhar Osmanı buldum. Ve sor
dum: 

''- Üstat .... Bu hastalık, kabili
şifa mıdır? 

Mazhar Osman, beni şu vakıfane 
cümlelerle tenvir etti: 

•- Evet. Kabili şifadır. Bu gibi has
taların gözlerini yıldırmak lAzımdır: 

Anl bir korkunun reaksiyonu, onlan 
derhal kendilerine getlrir. Fakat, bu 
hastalığın müptelaları, ekseriyetle, çok 
inatçıdırlar. Benim bildiklerim arasın
da da, birkaç tane var. Kaç defa, onla
rı t:edavi etmlye niyetlendim. Fakat 
maalesef, buna fırsat vermiyorlar. Ne
rede kendilerini sel!mlasam, ve yan
larına sokulmıya davransam, niyetimi 
derhal seziyorlar, kaşlarını çatıyorlar, 

bana bir: «Merhabal» demiye bile te
nezzül etmeden, sağ ellerini, tıpkı: 
cDur!-. kumandası veren birer işaret 
memuru gibi havaya kaldırıyorlar ve 
bu hareketlerile, muhakkak kl bana: 
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_E_K_O_N_O_M_i 1 
Sovyetler Birliği Dün 

P.iyasadan 115 Bin 
Liralık Yapak Topladı 
Sovyetler için dün piyasamızdan 

1 çok miktarda yapak toplanmıştır. r,,-------·--------
Trakyanın kıvırcık yapaklarından 

kilosu 65 kuruştan elli bin kilo, A
nadolunun sıra mallarından ve kilo
su 52.5 - 53 kuruştan yüz bin kilo ve 
yine Anadolunun jnce yapaklarından 
kilosu 60 kuruştan elli bin kilo ki, 
cC'man iki yüz bin kiloluk mühim bir 
parti yapak satın alınmıştır. Bu mik
tar yekun itibarile 115 bin lirayı bul
maktadır. * Bu senenin yeni mahsulünden 
Anadoluda toplanmış ve toplanmakta 
olan oğlak derilerinden Sovyet Rus~ 
ya ile birkaç firmamız yeni bir an
gajmana girmişlerdir. Sovyetler oğ
lak derilerimizden iki yüz elli bin a
det deri alacaklardır. Bu derilerin 
çifti yüz elli kuruştan mukavele ya
pılmıştır. 

Kıymet itibarile bunun yekunu 
187 bin lira tutmaktadır. 

ltalya Çavdar Aldı 
Bir aydanberi İstanbul, Samsun ve 

Mersin piyasalarından !talya için top 
lanan çavdarlar altı yüz bin kiloyu 
geçmiştir. İhracatçı tüccarlarımız ta
ahhütlerini ifa ettiklerinden dünden 
itibaren çavdar mübayaasını kesmiş
lerdir. Bu yüzden 4.10 kuruşa kadar 
fırlamış olan fiyatlar dün 3.37 ku
ruşa kadar düşmüştür. 

Tiftik Satı§ları 
Son üç ay içinde yurdumuzdan ih

racat için satılmış olan tiftiklerin 
miktarı yirmi iki bin balyada 1 mil
yon 800 bin kiloyu bulmuştur. Bu 
malların mühim kısmı Istanbuldan 
satılmıştır. Takas kolaylığı sebebile 
b~ tif:ikl~rin altı bin balyada beş 
yuz bın kılosunu !ngiltere piyasaları 
satın almışlardır. 

vardı. ısu resmın tızerı.uuo;;"'"' Auc;a -

man serlevha da şuydu: 

"Annabella ile Bil Tomson dün 

akşam evlendiler!" 

Bu serlevhayı okuyunca 
kendime:: 

kendi 

"- Bunlar, dedim, çok mühim 
şahsiyetler olacak: Hem o kadar meş 

hur şahsiyetler ki, kim olduklarının 
anlaşılması için, isimlerinin yanı ba

şına, sanatlarının ilavesine bile lü -
zum görülmüyor. 

Hem o kadar mühim, o kadar 
mesut şahsiyetler ki, evlenişleri, 
dünyanın bu karmakarışık, ve hadi

selerle dolu devrinde bile • bir gaze

tenin birinci sayfasında yer bulabili
yor." 

Böyle düşününce, onları tanıma
dığımı düşünmekten, ve cehaletim • 

den utanmaktan da kendimi alatna· 
dım. Fakat bu cehaletten kurtulmak 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
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ÇEKLE1' 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

Cenevre 28.445 
Amsterdam 67.415 
Berlin 50.815 
Brüksel 21.4125 
Atina 1.0925 
Sofya 1.56 
Madrid 14.035 
Varşova 23.845 
Buda peşte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5425 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk borcu II peşin 
1938 % 5 ikramiyeli 
Ergani 
Sıvas-Erzurum I 
Sıvas-Erzurum 3, 4 
1938 % 5 Haı.ine tahvili 

19.70 
20.05 
19.-
19.45 

19.45 
91.75 

\...~-------------
Dünkü Piyasa Hareketi 
Dün piyasamıza yüz otuz ton buğ

day, altmış ton un, yetmiş bir ton ~ı

sır, 19 ton kuru fasulya, yedi ton pa
muk, 15 ton arpa, 15 ton kuş yemi 
getirilmiştir. Mahlut yumuşak buğ
daylar 5,13, sertler 4.36 - 5 kuruştan, 
arpalar 4 .12, beyaz mısır 4.04. kuş 
yemi 5.37.5 kuruştan satılmıştır. Ta
ze ve beyaz peynirler 23.05 - 23.25, 
bir miktar sansar derisi 2650 - 4900, 
kunduz derisi 1500 kuruştan ihracat 
için satılmıştır. 

---s1 _ ....... e-~...,, ....,,-.. • ..... """"-•-J ----- -..-~-

tımanına gitmiş, kapıcıya , Bayan Sa
fiye ile görüşmek istediğini söyle • 
miş. Kapıcı da, bu acayip arzusunda 

ısrar eden sarhoş ziyaretçiyi polise 
vermek mecburiyetinde kalmış. Maz 

nunu mahkemeye veren zabıta, Ba· 
yan Safiyeyi de davacı olarak gös • 
termiş. Mahkemede ise, Bayan Safi· 

y-0, kendisinin bu vakadan haberda:r 
bile bulunmadığını, kimseden dava 

etmediğini söyleyince dava da sukut 
etmiş. İşin en acayip tarafı da, bu va-
ka, dört gün evvel değil, bundan 
tam..... Dört sene evvel • vukubul • 
muş! 

Havadisle hadise arasında bu ka
dar mesafe yaratabilen payansız mu· 

hayyelenin sahibi, pek talisiz bir de· 
likanh imiş ki, bir "Jül Vern" olabi· 

lecekken, bir adliye muhbiri olarak 
kalmış. 

Dört sene evvelki basit ve kok • 
için, o serlevhanın ve o resmin altm-
d k

. h d' · k unca ~ dı~ muş blı zabıta vakasını, "Bir :Nisan" 
a ı ava ısı o uy ugra gım 

sukutu hayali taril edemem: balıklarını gölgede bırakırcasına şi-
Meğer, evlendikleri dünya ve şirerek dört gün evvel piyasaya sü • 

memleket hadiseleri arasında yer bu- ren "Haber" refikimize takabilece • 
ğimiz sıfat da şudur: 

lan o bayanla o delikanlı, birer Ho • 
livut yıldızı değil miymiş? Bu Holi· 
vut nikahını, birinci sayfasında kı . 

yan çöpçatan refikimiz o "'sevimli 
ve büyük sanatkar" tarın düğünleri
ni ballandıra ballandıra bitiremiyor. 

O kadar ki, İran veliahtiyle Mısır 
Prensesinin izdivacı bile, "Haber" 

refikimizin hürmetini ve alakasını bu 
derece kazanamamıştır diyebilirim! 

• 
Fakat, şimdi bir de ayni gazete · 

"- Taze Haber gazetesi!" 

Fakat, beni en fazlıı düşündüren 
nokta, Holivudun şişirme şöhretle • 

rinden bahsederken ceketinin düğ • 
melerini ihtiramla illkleyen bu ga
zetenin, memleketiıı en kıymetli sa
natkarlarından bahsederken kullan· 

dığı istihfafkar Iis~ndır: 

.Anlaşılan bu gazeteye göre Anna· 
bella bir Holivut y(ldızıdır, Safiye 

ise yerli bir saQatkardır. 

Fenerbahçe spor klilbüniln senei devri
yesinde, kıymetli yardımınızla, İstanbulda 
maç yapmak üzere bir İngiliz futbol ta
kımının getirllecE>ğini öğrendik. 

2 - Bu gibiler hakkında ittihaz 
olunacak kararların ajanlığunıza iş -
ar olunması Futbol Federasyonu -
muzdan rica edilmiş olmakla bera -
ber meşru mazeretlerine binaen maç
lara gelemiyecek olanların perşem -
be akşamına kadar behemehal Böl
ge merkez bürosuna malüınat ver -
meleri rica olunur. 

Sayın gazetenizin tertip ettiği 
Fenerbahçe • Galatasaray klüpleri • 
miz arasındaki kupa maçı dolayısly· 
le 1 Mayısta oynanması mukarrer 
Fenerbahçe • Süleymaniye Şilt dö -
mifinali tarafeynin arzusu üzerine 
bilahara ajanlığımızca tesbit edile • 
cek bir tarihte yapılmak üzere tehir 
edilmiş olduğunu saygılanmla a:rze

derim. 

c- Dur... İstemez ... Yaklaşma ... Bi
zim tedaviye ihtiyacımız yok!» demek 
istiyorlar!.. 

nin, ayni sayfasında okuduğum şu 

serlcvhaya bakın: 

"Meşhur şarkıcı Safiye ölümle 

Ve "Yıldız" lar gök yüzüne, yer· 

liler de yer Ytlzünc yakıştığı ıçın, 

"yıldız" 1 göklere cçurmak, ve "yer· 

li" yi yerfore vuıtnak Ia:ı:ımdır. Memleketimizde ilk defa bir tng!liz ta
kımı ile temnsa geçecek olan Türk fut
bolcularının bir hezimete uğramamaları 
ve hattA şerefli bir muvaffakiyet temin 
edebilmeler!, milli bakımdan her Türkü 
aU'ıkadar edecek bir mahiyettedir. 

Bu itibarla, kıymetli Fenerbahc;e futbol 
takımının zayıf taraflarını. bilgilerine e
min olduğumuz diğer takımların eleman
ları ile takviye etmek ve bu suretle te
&ekkill edecek takımı, anlaşmak üzere 
şimdiden eg:r.ersislere başlatmak faydalı

dır. 
Bu hususta kıymetli bilgilerinize emin 

oldulm.rouzu işaret ederken, düşünceleri
I)'liz.i kaydetmekten kendimizi alamadık. 

B. H. K.:t 

----o--= 
lstanbul - Ankara 

lskrim Karıılaıması 
Önümüzdeki hafta Ankarada is. 

tanbul - Ankara eskrim takımları a
rasında bir karşılaşma yapılacaktır. 
İstanbul takımı 16 kişilik bir kafile 
halinde ve eskrim ajanı Bay Ömerin 
başkanlığı altında Ankaraya hareket 
etmiştir. Müsabakalar cumartesi ve 
pazar günleri yapılacak ve takım 

pazartesi günü İstanbula avdet ed@
cektir. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanı 
Kemal Hallın 

MURAHHASLAR TOPLANlYOR 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşik

taş, Vefa klüpleri mu!"ahhasları mü
him bir mesele hakkında görüşmek 
üzere bölge tarafından bu akşam bir 
toplantıya davet edilmişlerdir. 

'Üstadın , faşist setamına bu ma -
nayı verişine gülerek sordınn: 

"- Acaba, bunu, neden ağızla • 
riyle söylemiyorlar üstat?" 

Üstadın, bu sualime verdiği ce • 
vap da şu oldu: 

"- Ağızlarını bıçak açmıyor da 
ondan!" 

• 
Aradaki Fark 

İki gün evvelki "Haber" gazetesi
nin birinci sayfasında, haşhaşa ver
miş bir kadınla bir delikanlı resmi 

tehdit edildi. Şarkıcı Safiyeyi, ve o· 

turduğu apartımanın kapıcısını ö • 
Iümle tehdit eden genç mahkemeye 
verildi. Bu gencin maksadı, şarkıcı 
Safiye ile evlenmekmiş!" 

Havadis artığı ile geçinen meş • 
hur "Komik" gazetenin, ertesi sabah 
"Haber" gazetesinden iktibas ettiği 
bu haberin hakiki mahiyetini, dün, 
Bayan Safiyenin diğer gazetelerle 
birlikte bize de gönderdiği tavzihten 
öğrendim: 

Sarhoş ve muvazenesiz bir vatan· 

Böyle olduğu ıçindir ki, "Haher" 
gazetesinin o iki ı(ihret hakkında kul· 

landığı lisan şudılr: 

"- Sevimll. kıymetli yıldız, ve 

büyük sanatka Annabella.... ve .•• 

Şarkıcı Safiye.·'' 

Görüyorsmuz ya? Kalem, onu 
yontauıayan )lir zekaların eline dü • 

şUnce, ormanla yaşadığı yıllards> 
taşıdığı şu i~den kurtulamıyor: 

'"- Meşı odunu!'' 
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Sadrazam Kellesini 
Cellattan Kurtaran 
Kallavi Bir Kavuk 
J kinci sultan Mahmut yeni biı 

sadrazam tayin etmek için 
kendi kendine düşünürken Babı -
ali ricaline zihninde şöyle bir geçit 
resmi yaptırdı. Nişancı efendiyi, 
Beylikçi beyi, Amedci efendiyi, 
kethüdabeyi, Reisülküttabı, def -
terdarı - teşrifat kavuklariyle, me
rasim kürkleriyle - birer birer gö
ZÜnün önünden geçirdi. 

, · Yazan: '"7:'1 
/ M. Turhan TAN li 

O, birbirinden çalımlı, birbirin
den kerliferli, bu devletliler ara -
sında defterdar Rauf efendiyi gö
ZÜ.ne kestirmişti. Çünkü defter -
dar henüz siyah sakallı bir gençti 
\re giydiği kavuk, güzel çehresine 
pek yaraşıyordu. Fakat hiç um -
nıadığı halde sadrazamlığa yükse
liveren, paşalıkla beraber padişa
huı birinci veziri olmak şerefini 
de kazanan kavuğuna herkes gönül 
vermiş değildi. Onu kıskananlar ve 
kündeden atmak isteyenler çok -
tu. Bu sebeple Rau:f paşanın yap -
tığr her iş, uluorta tenkit ediliyor
du ve zavallı adam hakkında bir 
çok iftiralar uydurularak padişa -
hın itimadı yavaş yavaş sarsıntı -
ya uğratılıyordu. 

Rauf paşa, henüz sadrazamlık 
zevkine kanamadan, o mevkie ge
leli iki ay bile olmadan ve oturdu
ğu minderi ısıtmadan bu tenkitle
rin, bu iftiraların, bu dedikodula
nn semeresi göründü, Rauf paşa -
nın azline ferman çıktı. La.kin o
nu kıskananların hıncı bu netice 
Ll.C .:JVllJ.llU~ O.tg-ı..a.u.ı. ı.s...u.a.a.~.& ııcı.ıı -

ler zavallı Rauf paşanın asılması -
nı da istiyorlardı ve bunun için bin 
dereden su getirerek padişahı kan 
dırmağa çalışıyorlardı, enikunu sı
kıştırıyor lardL 

s ultan Mah~~t bir şeye ka;: 
rar verecegı zaman uzun u

zun düşünürdü. Balık.hane deni -
len korkunç yere hapsedilmiş ve 
orada ecel teri dökmekte bulun -
muş olan Rauf paşanın öldürülme
sini isteyenlere son sözünü söyle
meden önce de başını göğsüne eğ
di, düşünmeğe koyuldu. 

Bu adamı defterdarlıktan sad

dı. Artık ne etliye, ne sütlüye ka
rışıyordu. Ne soğuk, ne sıcak suya 
el uzatıyordu. Adeta gölgesinden 
korkuyordu. 

Gel zaman git zaman, Rauf Pa
şa, yine hatıra geldi, ilk sadrazam
lığmdan otuz sene sonra bir kere 
daha sadrazamlığa davet olundu. 
T-•• .. -• ••- • -• J-•"•-1 .ııC'» Ycıl.LU&. . .. ~ 

zirlerin boğdurulması, cellada veril
mesi de artık kolay değildi. Çün
kü Tanzimat devri başlamıştı. Bu
nunla beraber Rauf Paşa yine pa
muğu maşa ile tutuyordu, ateşe i
se yirmi metre uzaktan bakryordu. 
Onun dostları, devlet işlerine biraz 
candan sarılmasını, biraz sert dav-
ranmasını ihtar ettikce, o, filozof
ça kafasını sallıyarak: 

- Artık kallavi kavuk yok ki, 
ölüm önünde bana şefaat etsin. Bu 
devir böyle güdülür. 

Derdi, bildiğinden şaşmazdı, iş

leri oluruna bırakırdı. 

razamlığa çıkaran kendisi idi. Dev- Ü nun ihtiyarlığında ve mü-
let değirmenini herkes gibi o da tekait olarak yaşadığı gün-
eğri veya doğru işletmeğe savaşır- lerin birinde padişahm delice bir 
ken şunun bunun sözüne uyarak hareketi görüldü, bu hareket se-
onu azleden yine kendisiydi. Ev - bebile vezirler, büyük rütbeli me-
velce niçin herüi yükseltmişti, murlar arasında bir dedikodu baş-
şimdi niçin azletmişti ve hele onu ladı. Herkes dudak dudağa verip 
öldürmeğe ne gibi sebepler vardı? padişahın denize altın atmıya ben-

Sultan Mahmut bu mülahaza - ziyen deliliğini tenkit ediyorlardı. 
ları yürütürken Rauf paşanın gü- Işte o sırada nazırlardan biri 
zel yüzü, henüz simsiyah olan sa- Rauf Paşanın yalısına geldi,. ken-
kalı, kusursuz ve pek zarif enda- disile konuşmıya girişti. Odada i-
mı gözünün önüne geldi. Onu işte kisinden başka kimse yoktu, tatlı, 
bu yakışıklılığından dolayı sadra- tatlı çene yarışı y.:ıpıyorlardı. Söz, 
zam yapmıştı ve sadrazam kavuğu sözü açtığı ve misafır nazırın da 
onun güzel başına defterdar kavu- padişaha karşı öfkesi kabarık bu-

ğundan daha fazla yakışmıştı. Şim- I 

lunduğu için sırasını getirir getir
mez o günün büyük mevzuuna di
lini yapıştırdı: 

- Ne dersiniz, Pasa Hazretleri / ~ , 
dedi. Herifin yaptığı işe? Bu kadar 
devir geçirdiniz, bir padişahın ha
Iayıktan dayak yediğini duydunuz 
mu? Şevketlıl, Kudretlü Sultan 

---·---· ·---· .__...., ..... - ........ ~ ... tıl~-

retleri her gün Yıldız Hatundan 
dayak yiyor. 

R auf Paşa, büyük. odanın dört 
yanına gözlerini gezdirdi, 

Tavanı ve yerdeki halıları uzunu
zun süzdü, sonra sedirin bir köşe
sinde oturan misafir veziri yanına 
çağırdı, duvarların bile işitmesini 
istemiyormuş gibi sesini yavaşlat
tı, dudağını misafirin ta kulağına 
yaklaştırdı, elile de siper aldı, :fısıl
dadı: 

- Bu işin zikri dahi müstehcen! 
Vaktile Balıkhanede hapsedil

mek, ölümle yü~ yüze gelmek za
vaih adamı o kadar korkutmuştu 
ki kırk yıl sonra küçük, pek kü
çük bir tenkit cümlesini boş oda
da misafirinin ancak kulağına söy
liyebiliyordu.Buna gülelim fakat Ra 
uf Paşayı haksız görmiyelim. Çün
kü onun yaşadığı günler saltanat 
günleri idi ve sultanlardan şerrin 

her türlüsü beklenebilirdi! 

(1) Sultan Abdiilmecidin Yıldız adlı 
bir cariyeye tutkunluğu ve ondan ara 
sıra dayak yediği rivayet olunup du
rur. Rauf paşaı Sultan Mahmuttan 
sonra tahta çıkan bu pek nazik. fakat 
pek sarhoş p:ırlişahın zamanında da üç 
kere sadrazam olmustu. 

M. T. T. 

di sınna şeritli ve tepesine kadar 1 

muslin sarılı o kallavi kavuk al - K andırada Yeni 
tındaki sevimli başı kestirmek gü
nah değil miydi? 

Ej, ilmenler 

Hünkar bu günahı işlemeğe ken- 1 

dini bir .türlü ısındıramadı, ~a~f 

1

. 
paşanın ıdamı emrini almak ıçm 

kapı önünde bekleyen kıskanç, 

müfteri ve vicdansız adamları hu
zuruna çağırdı: 

- Çok düşündüm, dedi, Rauf 
paşaya kıyamadım. Kallavi kavuk 
onun başına pek yaraşıyor. Ben bu 
başı cellada veremem. Kendisini 
bir yere sürelim. Bu ceza da ona 
kafidir. 

R auf paşa ölümle yüz yüze 
gelmişken yakayı kurtardı. 

Ayni zamanda idam edilmemesi -
nin liyakatine, ehliyetine kıymet 

verildiğinden değil, kavuğun ba -
şına yakışmasından ileri geldiğini 
de öğrendi ve hayatını çok büyük 
bir ihti at i inde e irme ve başla-

Kandıra Eğitmen Okulunda jimnastik yapan talebe 

Kandıra, (TAN) - Kazarnızda on ı mektep vardır. Yirmi altı eğitmenli 
ilk rıektep ve yirmı altı eğitmenli mektep inşasına karar verilmiştir. 

Şu Garip Dünya: 

Banknotlar 
Üzerinde 

Aftoğraflar 
Londra halkın-

dan çoğu, bank- ------
notlar üzerine im-
zalarını koymuş 

maruf kimselerin 
bu imzalı bank
notları toplamak 
hevesine düş-

müşlerdir. Bir 
meşhur adamın 

ŞEHiR MESELELERi: 

imznladığı bir kağıt para Londrada 
kıymetinden bir kaç misli ediyor
muş. Bu maksatla, en ziyade onar 
şilinglikler imzalanıyormuş. 

Şehri temiz tutma işinde halk, belediye ile elele çalışmalıdır-

Bir kaç gün evvel, Londrada bir 
lokantada maruf bir sinema artisti,, 
fakir bir üniversiteliye para 
yardımında bulunacağı yerde 
bu üniversiteliye bir kaç banknotun 
Üzerlerine birer imzasını koymakla 
iktifa etmiştir. Üniversiteli de artis
tin imzaladığı bu banknotları ba~ka
larına satmakla kendisine daha bü
yük yardım temin etmiştir. Bu i~te 
artist, hiç zararlı çıkmamıştır. Çün
kü banknotları imzalasın diye üni
versiteli artiste vermiştir. Üniversi
teli de, bu imzalardan ötürü bu pa
ralarının bir kaç mislini kazanmış

tır. 

Kolay Yapılacak 
Belediye işleri 

Bizi Asayişe, Temizliğe Götürecek intizama, 

Olan Kanuni İstibdada Katlanmalıyız 
- Vali ve Belediye Reisine Mektup -

• 
En meşhur falcı tevkif edilmiş 

Polis Peşte'de, 

--------. Babet Şilbiger a
imda maruf bır 
~alcı kadını tevkif 
~tmiştir. Bu ka
jın, 8 inci Kral 
Edvard'ın tahtın

lan çekileceğini, 

A vusturyanın il-

s ayın Bay Kırdar, 
Kadıköyün bazı yollarının 

velev Arnavut kaldırımlarna:;I 

olsun - tamirine başlandığını görü
yorum. Bu müptedanın ardından 

haberi gelirse cümlenin tamam o
lacağına benim kadar bütün Ka
dıköy halkı da inanır .. Bilmem ne
dendir? Bir yenilik yapmak dava
sına kalkıştığımız zaman dahi ge
ne eskicilikten kurtulamıyoruz. 

Bu satırları yazarken bizim eski 
Seyrisefainle yeni Denizbank ve 
onun müdürleri hayalimde geçit 
resmi yaptılar ... 

Arnavut kaldırmır... Evet, in
sanların gidip gelecekleri izlerde 
dizlere kadar çamurlara batmak-

hakını ve Çekos
lovakyanın da işgal edileceği gibi 
dünya hadisatım evvelden söylemjş
tir. 

15 senedenberi falcılık etmekte o- tan ise o~un üzerinde sekecek taş-
1 " b r ,.·L k d b ti lara malık olmak elbette bir şey-.. a .. u es aı:~n .. ız a ın. u sure e 
Peşte'nin yüksek ailelerı arasında ---"-""'- ~ · ' 
da müşteriler bulmuştur. Fakat şu- İnsan daha az c-amura batar, fa. 
rası gariptir ki tevkif edilm de kat çıımurlanmaktan kurtulmaz. 
evvel yakalana~ağını bir türlü ehi: Belediyelerimiz bu camurlanmağı 
sedememiştir. Macar polisi, Peşte'- neden gözönünde tutmuyorlar bil

yi falcılardan temizleme ameliyesi- mem. 
ne geçtiğinden bu kadın da yakayı Şose, parke şöyle dursun. fakat 
ele vermiştir. ah~ap ve asfalt yolların bile uy

• 
9 dakikalık y.angında 14 

milyon Frank zarar 

Fransada "Frans 

------- ·(oler,, film kum
ıanyasınm labora-
uvarlarında do-
.uz dakika süren 
ıir yangın olmuş

ur. Bu kadar kı-
.a bir zamanda 4 
.• işi yanmış ve 240 
bin metre uzunlu

ğunda hiç gösterilmemiş 6 yeni film 
de kül olmuştur. Zarar, 14 milyon 
franktır. Bu yangında 6 aydanberi 
yapılmakta olan bütün işler mah
volmuştur. Yanan filmler ise. Fran
sız filmlerinden en iyi olantarındiln 
sayılmaktadır. 

Gölcük 
Nahiyesinde 

İnkişaf 
Çanakkale (TAN) - Bayramiç 

kazasına bağlı ve Balikesir - Çanak
kale anacaddesine bir kilometrelik 
düzgün bir yolla merbut olan Göl
cük nahiyesi, bir kaç sene içinde 
köylükten çıkmış, ilerlemeğe başla
mıştır. 

Yeni bir hükumet konağı, dört ay
gırlık aşım durağı. tavuk ve tavşan 
istasyonları yapılmış bulunuyor. El
li talebe alacak büyüklükte bir ta
lebe yatı evi inşasına başlanılmıştır. 

Gölcükten beş kilometre uzaktaki 
'Kara ilçe,, yolu ikmal edilmiş, oto
mobilJer işlemeğe başlamıştır. Şim
di romatizmalılar, bu şifa yurduna 
kolaylıkla gidebilmektedirler. 

Nahiye müdürü Emin Peker, köy
leri çok sık teftiş etmekte, halkın 

dert ve ihtiyaçlarile alakadar ol
maktadır. 

gunsuz göründüğü bu devirde ha-
la Romalrlardan - kim bilir, belki 
de Etilerden - kalma kaldırım sis
temini kullanmak her halde sizin 
de hoşunuza gidecek bir şey ol
masa gerektir. Hatta gerek olma-

• dığına ben yakından kaniim. Eğer 
paranız olsaydı iki bin yıl geriye 
gitmezdiniz .. Parasızlık! Tanrı zü
ğürtlüğü katletsin! 

B u tablolar karşısında insan 
maziye, imparatorluk dev

rine bakmak için kafasını çevir
diği zaman, hayretler içinde dona 
kalır. Ecdadın, başında padişahla
rı olduğu halde, oturdukları kasa
ba ve şehirlerin tanzimine, temiz
liğine hiç dikkat etmediklerini gö
rür ve ağlıyacağı gelir. 

Mesela işte bir Kanuni Sultan 
Süleyman ki kırk altı seneye ya
kın padişahlık etmiş. kişverler 
fethetmiş, taclar ve tacidarlar de
virmiş, on milyon duka kryme
tinde Süleymaniye camii gibi bir 
şaheser yaptırtmış, fakat süslü bir 
barakadan başka bir şey olmıyan 
Topkapı sarayında oturmağa kat
lanmış, kendisine kağir ve şahane 
bir saray yaptırmağı hatırından 
geçirmemiş. Buna İstanbulun zel
zeleleri mi engel olmus! Ne mü
nasebet. İşte koca mab;tler, koca 
hanlar, hamamlar ve çarşılar. 
Bunların hiçbiri zelzeleden müte
essir olmamışlar, gibidir; yapıl
dıkları gibi duruyorlar. 

Kendilerine sağlam bir mesken 
yaptırmağı dü1;inmiyenler elbet
te oturdukları şehirlerin temizliği
ni ve intizamını hayallerinden bi
le geçirmezler. Tacidar yatağı o
lan şehrimiz böyle olursa taşramı
zın ne olacağını kestirmek zor bir 
iş değildir. Bıraktıkları miras eli
mizdedir. Biz bunları biliyoruz. 
Demek istiyorum, Cümhuriyt!t 
devresine kadar bu koca ülke ta
mamile ihmal edilmiştir. Vakıa 

Cümhuri bir hükumete malik ol
duk. Ama neye yarar ki bu güzel 

hükumet bir harabe üzerinde ku
ruldu. Evet denildiği gibi: "Topra
ğım bana kalsın. Ben onu imar ve 
timar ederim." 

Hiç değilse on yıldanberi canlı 
bir şekilde bu iş üstünde yürü
mekteyiz. Bunu Cümhuriyet ida
resine borçluyuz. 

• K asaba1arın imarını belediye 
yapacak, amma halk ile bir

likte. Şehrin temizliğine ise bele
diyeden ziyade halk himmet ·ıe 
gayret gösterecektir .. Bu da mede
niyet işi ve medenilerin işidir. 

Çünkü medeni insan demek temi:! 
insan demektir. İnsanın bulundu
ğu yerlerde haşere yaşıyamaz. ~a
şadı mı orada temiz insan yok de
mektir. Size acı bir hatıradan 
ı- ...... __ ..ı.,.,,.41!ff.,...... 

işgal .altında bulunan bir vi~ 
timizdeyim. Şehrin asayişine İngi
lizler baktyor. Belediye riyasetin
de Allahlrk bir adam var. Carşı ve 
sokaklar pislik içindedir. Bir gün 
şöyle bir ilan okuyoruz: 

"lledcni~·ct demek temizlik 
demektir ve İzmitliler siz dün~ 
~·adaki insanların en pisledsi
niz. Yarından itibaren hu çarsı
yı tertemiz görmek isterim. Ve 
naıı ... " 

İmza 
İngiliz Polis llüdürü 

.Miralay 

Filhakika ertesi günden itiba 
ren düşman çekilinceye kadar çar 
şı ve sokakları "bal dök te yala·• 
tabirine can verdi. Düşman çeki
lince gene eski tas eski hamam ol
du. İşin daha fecii var. Düşman is
tilası esnasında İngiliz polisi bir 
yerliye: Seni merkezden istiyorlar 
dedi mi, hemen lokmasını ağzından 
çıkarır ve merkeze koşardı. Hal
buki milli hükumet geldikten son
ra bir polisimiz bir sebzeciyi mer
keze davet ettiği zaman, polis~ 

karşı koydu, onu tahkir etti ve 
nihayet kavga ve cerh vukua gel
di. Bunun bir tek ifadesi poliste 
otorite noksanıdır, Polis, cahil. 
halka esnafa karşı zayıftır. Yanı 

merhametlidir. 

Bu kıssadan çıkarrlacak hisse 
şudur: Polis yetiştirmeli ve ona 
salahiyet vermeli. Nitekim, şimdi 
bu yolda yürüdüğümüze şüphe 

yoktur. Ve asayiş işlerinde olduğu 
kadar belediye işlerinde de bu, 
varittir. 

Bu yolda şahit olduğum ve biz
zat müessir olmağa çalışıp ta mu
vaffak olmadığım vakaları sıraya 
korsam bahis hayli uzar. Uzun 
yıllar içinde halkta da zabıta me
murlarında da ikinci bir tabiat ı:>l
muş bulunan bu halin önünü Fıl
mak ve iki tarafın da bu fena ka
rakterini değil, fakat huyunu de
ğiştirmek lazım. Ben bu gibi iş-

<Dcnmı 8 incide) 

(1) Amma eskiler bu Arnavut '<"aldı
rımından başkasını bilmedikleri için ~ 
na türkü bile dilzmüslerdir: 

Sekiver tasları yallah 
'!'in tin a civan. 
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Bafa Çok Kızmıştı 
Sert Sert söyleniyor, Elile işaretler Yaparak. 

Cücelerin Getirtilmesini istiyordu 
Bazlye, şehzade sarayında kih

ya kadın olmanın ve yüzlerce ha
layığa her dediğini yaptırmanın 

kendine verdiği gururla, adeta sa
bırsızlanıyor ve kızın hemen so
yunmasını istiyordu. Onun kayıt
sız ve sessiz durmakta inat ettiği
ni görünce, kaşlannı çattı, işaret
lerini tekrarladı ve emrini, hızla 
yaptırmak için de şehzadenin da
hi oraya gelmek üzere bulunduğu
nu anlatmıya koyuldu. Eliyle bı
yık işareti yapıyor ve o bıyık sa
hibinin, hamama geleceğini ifha
ma çalışarak kızı harekete geçir -
mek istiyordu. 

Bafa bu son işaretleri alınca 

kalktı, hamamın iç taraflarını ör

ten kapıyı açtı, kurnaları ve kü
çük mikyastaki mermer göbeği 

gördü, sonra döndü, Raziyenin ya
nına geldi, ondan iğrendığini gos
termek istiyormuş gibi bulantı i
pretleri yaptı ve kadıncağızın bir 
kulağını yakalıyarak hamamdan 
dışarı siırumege başladı. Raziye, 
hiç ummadığı bu hucum karşısın
da, şaşırdığından bağırmayı da be
ceremiyordu, ulumakla inlemek a
rasında bir oestey le genç kızı ta -
kip ediyordu. 

Hamamla şehzade Muradın bek
lediği oda arasında on, on beş a
dımlık. bir korıdor vardı. Bu kısa 
mesateyi Bafa somurta somurta, 
Raziye de uluya uluya geçmişler -
di. Kulai:Tinı genç parmaklardan 
kuıtaramıyan kahya kadın, şeh -
zadenin yanına vanr varmaz, bu 
işkenceden helas olacağını, hatta 
zailin ve had bilmez kızın ceza
landırılması suretile kendinin hoş
nut edileceğini umduğundan Ba • 
fayı takipte acele ediyordu. -

L ikin zavallının ümitleri ta
mamiyle boşa çıktı. Çünkü 

Bafa, yakaladığı kulağı şehzade
nin önünde de bırakmadı, Raziye 
hatunu salon kapısına kadar götür
dü, orada biçarenin beline bir tek-

me savurdu, sofanın ortasına ka - cüceler, haremağaları gibi sa-
dar fırlattı. raylarda kadınlarla temas 
Şehzade hayran hayran vakıayı etmeleri caiz gorulen mahlılklar-

seyrediyord u. O anda umulmaz bir dır. Şu şartla ki, hadım ağalar, ha-
oyun seyretmenin verdıği hazla, rem dairesinde yatıp kalkmıya da 
hoş bir şaşkınlık geçiriyordu. Ne mezun oldukları halde, cücelere 
dövülenin lehinde, ne dövenin a- bu izin verilmemiştir. Onlar, da-
leyhinde bir düşüncesi yoktu. Fa- vet vukubuldukça, hareme girer-
kat Raziyeyi sofaya fırlatıp attık- ler, hokkabazlık ve maskaralık. ya-
tan sonra yanına gelen, sert sert parlar, kadınlan - padişahın ve 
bir şeyler söylemeğe koyulan Ba- şehzadelerin huzurunda - güldü-
fayla başbaşa kalınca, şehzadeli - rüp eğlendirirler, sonra bahşişlerı-
ğini, saray kanunlarını, harem ni- ni alıp koğuşlarına dönerler. Şu 
zammı hatırladı, büyük bir suç iş- hale göre, Bafanın dileğini yerine 
lemiş olan güzel kıza sertçe keli- getirmekte bir mahzur yoktu. Şeh-
melerle öğüt vermek istedi. zade Murat ta, böyle düşündü, da-

Kendisinin italyanca, Bafanın iresi kapılarına henüz ne bir kö-
da türkçe bilmemesi değil, en ne- le, ne bir halayık getirtmediği i-
fis bir musiki ahengiyle harıl ha- çin koridora kadar çıkmak zorun-
nl terennüm eden ağzın güzelli- da kaldı, oradan el çırpmıya ko -
ği, o ağıza yakışan bir letafetle yuldu. Daire dışındaki sofalarda 
pırıldayan gözlerin cazibesi, bu ar- emir bekliyen dişili erkekli hiz -
zuyu gelip geçen bir düşünceden metçilerden nöbeti olanların, bu 
ibaret bırakmıştı. Artık şehzade işaret üzerine hemen koşacakla -
Murat Raziye hatunun dayak ye- rını biliyordu. Fakat ilk el çırp • 
mesiyle, harem nizamına, saray a- mıya, koridorun bir köşesinden 
nanelerine vurulmuş olan darbeyi kahya hatunun iniltisi cevap ver -
düştinmüyordu, Bafanın lahuti se- diğinden, şehzade onun yanına ka-
sine ruhunu vererek ondaki saç- dar yürüdü: 
lann nuru, ondaki gözlerin zara- - Hali, dedi, ağlıyor musun? 
feti, ondaki dudakların tadı, on • Ayıp be. Kalk, gözlerini sil, kapı-
daki gerdanın şiıri ve ondaki en- ma iki üç kızla, iki üç köle yolla. 
damın sihri içinde gaşyolup gidi • Bu macerayı da unut. 
yordu. Fettan kadın, efendisinin ayak• 

Llkin bu temaşa, güzel Vene. larma kapanarak - göz yqlan 
diklinin heyecanına kartı kayıtsız döke döke - yalvarmıya koyuldu: 
kalmayı mümkün kılamazdı. Çün- - Sarayında yüzden artık kız 
kü o hoyocanda · da başka bir gü - var. Hepoinın çiçeği öurnunda. 
zellik, başka bir cazibe vardı. Bu Beğen beğen, hizmetine al. Diler· 
sebeple şehzade, cesur ve perva - sen ben yollara düşeyim, diyar 
sız halayığın ne istediğini, neden diyar dolaşayım, sana istediğin • 
gazaba geldiğini anlamak istedi, den ala kızlar bulayım. İstersen 
manalı manasız işaretler sıralamı- kendimi de senin keyfine, senin 
ya girişti. Baf a, bir müddet o işa- zevkine feda edeyim. Tek şu hain 
retlere gelişi güzel mukabelede kızı kov, ırzımı tekmil et. 
bulundu, fakat şehzadeyle anla - Şehzade Murat, ayaklarını hu-
şamıyacağını anlayınca, şehzade • şünetle çekti: 
nin önünde çömeldi, iki eliyle cü- - Alık, dedi, senin göğe çıkıp 
celerinin boylarını çizdi, o muhay• Zühre yıldızını yakalaman, bana 
yel çizgileri yürütmek suretile getirmen mümkün mü ki, ben ken-
kendilerini hatırlattı, içeriye ge : di ayağiyle sarayıma gelen bu can-
tirttirilmelerini anlattı. • lı yıldızdan vaz geçeyim. Sen, ye-

Günah Bende mn? 
... .. • Yazan : Kerime Nadir 
Lidanın ateşi pek ziyade artmıştı. Adeta yaR bay

gın bir haldeydi. Buna rağmen, şafak sokünceye 
kadar kollarımın arasında şikayetsiz kaldı .• 

* Garnizona döndüğüm zaman güneş doğmuştu. Baş 
çavuı beni pek sert karşıladı ve hayli söylendikten 
sonra, bir daha kat'iyen bir yere gıtmek için izin 
vermiyeceğini bildirdi. Bir mazeret uydurdum ve 
başka zaman böyle geç kalmıyacağımı söyledim. DİD.i 
lemedi. Pek ziyade öfkeliydi. Daha ileri gidersem 
mesele kumandana aksedeceği için susmağa mecbur 
oldum. 
Vicdanımda yeni bir azap başlamıştı. Dımağımda 

ve ruhumda tatlı bir rüya gibi kalan uzun aşk gece
si, suç defterime bir ikinci cinayet olarak geçmiş de
ğil miydi? .. 

Hem bu öyle bir cinayetti ki, müttehim tamamile 
bendim ... Ne harekatımı tayin eden, ne de bana bu 
yolu gösteren amiller vardı .. 

Fakat, hayır! .. Yine bu suçu elimde olmıyarak if
lemiş bulunuyordum. Yine açılmış bir kuyuya düş
müştüm .. Bu cinayete sebep Lida idi!. Bana inan
mıştı; ve kendisini kollarıma vermişti ... 

Büyük bir azapla dört gün geçti. Beşinci günün 
sabahı, bir kadının kumandana müracaatla beni ara
dığını haber verdiler. Lida kışlaya kadar gelmeğe ce
saret etmişti demek? .. Henüz banyodan çıktığım için 
tuvaletimi yaptıktan sonra yanına indim. Ayakta 
duramıyacak kadar halsizdi. 

Beni görür görmez gözleri yaşla dolarak ellerimi 
tuttu: 

- Hiyanet! dedi. Ve başka bir şey ilave etmeden 
ağlamağa başladı. Adeta dilim tutulmuştu. Söyliye
cek bir söz bulamıyordum. Nihayet ellerimi tutan 
küçük elleri JlVUçlarımın arasına alıp sıkrak: 

- Lida, diye mınldandım. Seni yine aldattığunı 
zannetme! .. Hem artık böyle bir şeyi hatınndan ge-

TEFRiKA No. 38 ...... 
çirmezsin değil mi? .• 

- Peki, niçin beni bir aana aramaaınız?. 
- Buna imkan bulamadım ... 
Acı acı güldüğünü görünce çavuşla aramızda ge

çen şeyleri anlattım. Ve bana inanmadığı takdirde 
çavuşa sormasını söyledim. Bir müddet daldı. Sonra 
silkinir gibi başını kaldırarak: 

- O halde ne olacak?. diye sordu. 
- Sabret! .. 

Yine "Kansk,, a mı döneyim?. 
- Hayır! .. Ben seni birkaç gün sonra bir yolunu 

bulup gelir ararım .. 
- Söz veriyor musunuz? .• 
- Elbette! ... 
İnandı. Ve vaadimi unutmamamı tekrarlıyarak 
~p gitti .. 

Artık bu komedya burada bitmeliydi. Derin dü
tfuıcelere daldım ve neticede kaçmaktan başka bir 
çare kalmadığını anladım. Bu son alçaklığı yapmak 
bana pek tabii geliyordu. Çünkil artık düşünemiyor, 
hissedemiyordum. Sanki bunca azap, bunca üziıntü 
bu kararla birdenbire göğsümün altından uçup git
miş ve orasını bomboş bırakmıştı. 

"Aliof" a bir mektupla kararımı bildirdim. Ve ta
yin ettiğim müddet içinde bana bir nüfuz tezkeresi 
temin etmesini rica ettim. Bir yandan da, kimseye 
sezdirmeden harita üzerinde takip edeceğim1 

istika
meti kararlaştırmıştım: Avrupa yolu (Bolwevik-Men
feVik) muharebesi dolayısile kapalı bulunduğu için 
"Bagatol" a gidip oradan cenuba hareket edecektim. 
Vakıa bu benim memlekete dönmemi geciktirecekt~ 
fakat başka çare yoktu. Hem şu muhitten uzaklat
mak, hem de serbest bulunmak için en yakın çare
lere başvurmak mecburiyetinde idim. 

O günün akpmı kaçmaja karar verdiğim için, ge
ce olmadan Lidaya bir mektup yazmayı düf(indUm. 
bu kıza acımakla beraber, fena halde kin besliyor-

TAN 
diğin dayağı, attığın dayaklara 
say. Her kuşun eti yenmez oldu
ğunu öğrenip, bundan geri önüne 
gelene kamçı sallama. 

Kadın, inledi: 
- Ben ona el bile kaldırma

dım. 

- Dilinle, gözünle bir halt et
mişsindir. Her ne olmuşsa, artık 

unutman gerek. Sen, haydi kalk, 
dediğimi yap. Yoksa bir dayak ta 
benden yersin (1). 

İşte cüce Caferle Nasuh, şehza
denin bu emri üzerine selamlık -
tan alınıp içeri getirilmişlerdi ve 
doğruca Bafanın huzuruna götu
rülmüşlerdi. Murat ta, boylarına 
boslarına hayran kalmış olduğu 

cücelere candan alaka gösteriyor
du. Onların italyanca konuştuk -
larını öğrenince bu alaka, minnet
tar bir şekil aldı ve şehzade, Bafa
nın yanıbaşına oturarak cücelerin 
tercümanlığile konuşmıya başladı. ı 

K onuşmıya başladı, dedik. Fa
kat hakikati ifade etmiş ol

madık. Çünku şehzade Murat, Ba
fayla konuşmuyordu, onun tara
fından enikonu huşunetle isticvkp 
ediliyordu. Hem tehekküm, hem 
tahakküm hissettıren, böyle bir 
sorguya şehzadenin tahammül gos
termesi de §Üpheliydi. Gerçi o, her 
tereddi etmiş ve şımarıklaştırıl

mıı ruhun mümeyyiz vasfı olan 
aç gözlülükle, o dakikada yaman 
bir iftiha taşıyordu. İdriki de, i
radesi de körleşmişti, yalnız hay
vani ihtiraslarile görtiyor, düşü
nüyor ve hareket ediyordu. Buna 
rağmen, Bafanın kendine de - a
şağı, yukarı - bir Raziye hatun 
goziyle baktığını sezseydi, muhak
kak ki, COf8Cak, kuduracak ve bir 
çok lAüballliğine aldırış etmediğı 
kızı kıyasıya hırpalıyacaktı. 

Cüceler, işte bu Akıbeti düşüne
rek ve sezinsiyerek, tercümede 
sadakatten tamamiyle ayrılmışlar
dı, Bafabın sözlerini değiştirerek 
şehzadeye anlatmak ve onun ce -
vaplannı da Venedikli kızın arzu
suna göre, tatlılaştırarak İtalyan
caya çevirmek yolunu tutmuşlar
dı. Meaell kız, cücelerin ayak öp
mek, şehzadeye dualar etmek, ka
vuklar sallamak gibi merasimi bi
tirmelerini müteakıp Caferi yaka
lamış, hırçın hırçın söylenmeğe 

koyulmuştu: 

(Devamı var) 

(1) Aziz okuyuculanm, ileride ve Mu
radın padişahlığı zamanında ııörecek

lerdir ki Raziye Hatun Ba!adan yediği 
dayalı bütün ömrünce unutmamış ve 
Ba!a ile açıktan açığa mücadele edebi
lecek bir kuvvet - Muradın anası Nu
rlbanıl'yu kastediyoruz - bulunca ona 
dayanarak Ba!adan öc almıya çalışmıs
tır. Pek heyecanlı olan bu hAdiselere 
yavaıı yavaş sıra gelecektir. 

M. T. T. 

Kolay Yapılacak ' 
Belediye işleri 

(Bap 7 incide) 
lerde "kanuni istibdat" tarafdan
ynn. Bizi, intizama, asayişe, te
mizliğe, iyi huylara götürecek o
lan kanuni istibdada, - alışıncaya 

kadar - baş eğmeliyiz. 

Mesela belediye polisinin kanun 
dairesinde esnafa tarh ettiği ceza 
hemen tahsil edilmelidir. Ceza gö
ren isterse ondan sonra mahke· 
meye müracaat etsin. Ve fakat 
haksız çıktığı halde bu ceza bir 
misil fazlasile hükmen tahsil e
dilsin. Bunun için bir kanun mu 
gerek? Büyük Millet Meclisi bu
nu kabul eder ve yapar. 

Hapis ve para cezası intikam i
çin değil, fakat korkutmak ve ib
ret vermek içindir. Bir zamanlar 
İstanbul kadıları esnafı falakaya 
kor veya kapısına asarlarmış. Biz, 
bu devirde bu kadar ileri gideme
yiz. Vakıa asılmıya layık esnaf ta 
vardır ha ... 

Meşhut suçların Acilen veril
mekte olan cezası suçlan ve suç
luları ne kadar azaltmıştır. İşte bu 
saydıklarımla emsali parasız olan 
işlerdendir. 

Halkı temizliğe alıştırmak, dai
ma sağdan yürütmek, yaya kaldı
mnlar üzerinde yarenlik ettirme
mek, bilet alırken gişelere daima 
ayni taraftan gitmek ve hulba va
tandaşlan rahatsız etmemek için 
intizamı ve temizliği par edin
mek. Fakat bunları alıştırıncaya 
kadar şiar edindirmek belediye
nin vazifesidir. 

S aygılanmı sunmak için ziya-
retinize geldiğim zaman si

ze, halka öğretilecek bir takım ve
cizeler ve daha doğrusu intizam 
ve temizlik ayetlerini okudular. 
Şimdi bunları levhalar üzerinde 
ve iri harflerle teşhir edilmiş gö
rüyorum. Bundan ala ne olabilir" 

Temenni edelim ki bu ayetler 
temizlik kafirlerini imana getir
sin. Amma belediye bu nasihatle
ri halka verirken bir elinde de 
kamçı bulundurmayı ihmal et
memeUdtr. Vıırma~tn. ~:ıkat ~Dil 

ederse vuracağını ihsas etsin. 

• 
Sayın Bay Kırdar, 
Sizin iyi işler yapmak istediği· 

nizi bilirim. Kabiliyetiniz de inkar 
edilemez. Fakat bu işlerde biraz 
da yumruk adamı olmak gerektir. 

İstanbulun imar ve timarına 
himmet ederken bizim şen ve şuh 
kadın köyümüze kem gözle bak
mıyarak onu daima okşamanızı 

bir kere daha rica ederim. En de
rin saygı ve sevgilerimle ... 

Hakkı KJLIÇOCLU 

28 - 4 -939 

Çanakkalede Kayan 
Köyler 

Çanakkale (TAN) - Heyelan teh 
likesi gösteren Ayvacığın Kuzul 
köyü halkı, kaymakamın nezareti al 
tında yakın dört köye misafir edil 
dikleri gibi, Bayramıçın Pervizle 
köyünde heyelan eden cenubu garb 
kısmındaki on yedi evde bulunan 6 
nüfusu da yine kaymakamın nezar 
ti altında, eşya ve hayvanlariyle b 
raber, köyün tehlikesiz mıntakasın 
misaferet suretiyle iskan olunmuş 
1ardır. 

Her iki köyde yeniden yapılac 
evler için Dahiliye Vekaletinden v 
Kızılay cemiyetinden tahsisat veri· 
leceği haber alınmıştır. 

Çakırcaali Muhtarı 

Öldürüldü 
Kandır, (TAN) - Çakırcaali diva• 

nı muhtarı Emir Hüseyin, yanında 

köy korucusu olduğu halde gider • 
ken, bir yıldanberi aile meselesinden 
kendisine kin besleyen ayni divan -
dan İsmailin pususuna düşmüş ve 
dolma çifte kur§UDU ile ağır surette 
yaralanmıştır. Korucu kaçan İsmaili 
kolundan yaralamıştır. 

Emir Hüseyin, zabıtaya ifade ver 
dikten sonra ölmüştür. İsmail ve ko
rucu buraya getirilmitlerdir. 

Kuşkunlu Köyünde 
Bir Hcidise 

Tirebolu (TAN) -Kuskunlu kö • 
yünde bir hadise olmuş, bu yüzden 
on kişinin mevkufen, bir çoklarının 
da gayrimevkuf olarak muhakemele
rine karar verilmiştir. Tafsilat şu -
dur: 

Görelenin Cimide köyünden Rah
mi, Tirebolunun Kuskunlu köyün -
den bir kız kaçırmış, kızın babası 

tarafından vukubulan şikayet üzeri
ne iki ay hapsedUmiştir. Bundan son 
ra iki taraf uyuşmuş, düğün yapıl -
masına karar verilmiştir. Fakat Ci -
mide, Danişman ve Karakeş köylü -
leri, başlarında muhtarları buluna -
rak, eJ.\erincle silahlar olduğu halde 
VP bun}~,.., ı:ıhı .. D :u. SUrtı:ı!ı:ıt ht .. .,-

kilde Kuskunlu köyüne gidip kızı 

almışlar ve Cimideye götürmüşler

dir. 
Hükumet, yedi kişilik bir müf -

reze göndererek, halkın istirahatini 
bozanları yakalatmış ve buraya ge -
tirmiştir. Adliye, içlerinden onunun 
mevkufen muhakemelerini kararlaş
tırmıştır. 

Bartın Belediye Relsliği 
Bartın - Sinop mebusluğuna se

çilen İbrahim Cemal Alişten açı lan 
belediye reisliğine Ali Torlak inti -
hap olunmuttur. 

dum. Hemen bir kağıt üzerine şu acı satırları kara
lamıya başladım: 

ra arabaları çekip gittiler. 

"Lida! 
Kendini bana mal etmek için yanlış yol tuttuğunu 

pek çabuk anlıyacaksın .. Hiçbir erkek, bir zaaf nnı
nın muvakkat ihtirasile hayatına plin çizmez .. Ve 
hiçbir genç kız da hataya düşürdüğü erkekten tamir 
beklemek hakkına malik değildir .. 

Aklını, namus ve şerefinin muhafazasında kullan
mıyan budalalar, başlarını taştan taşa çarpmaktan 
ve nedametten nedamete düşmekten başka hiç bır 
şey yapamazlar .. 

Beni gaflete düşürdünse, kendine yazık ettin .• 
Düşüncesiz hareketinin cezasını ömrünün sonuna ka-
4ar çekmeğe mecbursun ... 

Beni itham etme!. Serseri bir esire her şeyini tes
llın edecek kadar hafümeşrep olan şahsiyetine küs! .. 
Elveda .'Lida!~ 

Halök Giray" 
Kağıdı zarflayıp ceoıme yerleştirdikten sonra ar

kadaşlarımın yanına gittim. Saatler ne kadar ağır 
yürüyordu?. Her dakika bana bir asır kadar uzun ve 
tükenmez gelmekte idi. 

Nihayet gece oldu. Kaçma planımı tatbik zamanı 
gelmişti. Garnizona dışarıdan su getiren arabalan 
Macar ve Avusturya neferleri kullanıyordu. 
Karanlıktan istifade ederek bunların arasına katı

lıp garnizondan çıktım. Gece gayet karanlıktı. Hafif 
bir rüzglr esiyor, uzaklarda timşekler çakıyordu. 
Sırtımda bir yerli elbisesi vardı. Herifler vücudümün 
farkında bile değildiler. 

Kışlanın bir kilometre cenubundaki kuyunun ba
pna, Aheste bir yüniyüfle tam bir çeyrekte gelmit
tik. Neferler münavebe ile su çekerek fıçılan doldur
mağa batladılar. Yanımızda bulunan Rus muhafız. 
lan kalın seslerile prkılar mınldanıyor, birbirlerile 
p.kalapyorlardı. 

Bunlara görünmeden, büyük bir ihtiyatla yere ya
tıp sürünerek kuyunun civanndaki otlar arasına gir
dim. 

Kalbim şiddetle çarpıyordu. Hışırdamamak, hat
ta nefesimi duyurmamak çin son derece dikkat edi
yordum. 

Kuyunun başında bir saat kadar oyalandıktan sem-

Geniş bir nefes almıştım. Hemen ayağa kalktım ve 
kasabaya doğru koşmağa başladım. Gecenin züiri 
karanlık olması bana emniyet veriyordu. 

Bir hayli koıtuktan sonra kasabanın sokaklanna 
girdim ve doğru "Aliof" un kapısını buldum. 

Beni bekliyordu. Kapıyı kapadıktan sonra güler 
yüzle omuzumu okşıyarak: 

- Delikanlı, dedi .Emrinizi yerine getirdim. Hat
U iki yüz ruble kadar da bir para tedarik ettm. Ya
nınızda bulunsun .. Elbet br işinize yarar .• 

ihtiyar Tatarın ellerini tuttum: 
- T~şekkür ederim dostum.. Likin benim htP 

miktar param vardı.. , 

- Ne zaran var?. Size hediyem olsun. 
"Aliof" bir nüfus tezkeresile söylediği Od yüz 

rubleyi getirip verdi. Bu nüfus tezkeresi "Ahmet Sü
leyman" namındaki Kafkasyalı bir şahsa aitti ki, ar
tık bu ismi ben taşıyacaktım ... 

ihtiyar muallime gideceğim istikameti bildirdim. 
Muvafık buldu. Lakin, "Bagatol" a kadar trene bin
meyip araba ile gitmemi tavsiye etti. Trenler gayet 
sıkı kontrole tabi tutulduğu için, beni derhal yaka
lıyabilirlerdi. 

Kendisine tekrar tekrar teşekkürden sonra koy
numdan Lidaya yazdığım mektubu çıkararak, nu sa
hibine teslim etmesini rica ettim. Meseleyi anladığı 
için tafsilit bile istemeden beni temın etti. Ve emni
yetli bir arabacı bulmak için beraberimde küçük 
meydana kadar geldi. Onunla vedalaşıp arabaya 
bindiğil\l esnada, uzaktan istasyonun saati dokuzu 
vuruyordu. Arabacı yerine atlıyarak hayvanl3n 
kamçıladı ve gecenin zifirı karanlığında suratle ,>ol 
almaja ba§ladık.,, 

OÇONCO KISIM 

·'Ben insanlık duygularımı çoktanberl kaybetti~i
mi zannediyordum. Halbuki, kalbimde onlardan bir 
nebze varmış .. Çünkü ıztırap çekiyordum; vicdana
zabı duyuyordum; nedamet hissediyordum.. Artılr 

bunlardan eser kalmadı.. HJasiyatım battal oldu. 
(Dnomı nrJ 
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Pantikyan 
Korkak Padişahı 
da Altüst Eden 
Demiş, bitkin, bezgin, bir halde 

k~ltuğa yığılıvermişti. Bir kaç da
kıka sessiz, haı:eketsiz kaldıktan 
sonra, yumulu gözlerini açmıştı. 
Tasalı bir eda ile: 

- İhsancığım. Demişti. İngiliz
ler, bugün verdikleri bir kara ha
berle, sarayı baştan aşağı birbirine 
kattılar, hepimizin de yüreklerini 
fena halde oynattılar. 

.Ali İhsan bey, Damat Feridi bu 
derece yeislendiren, kederlendiren 
hu kara haberin ne olduğunu da
ha anlamadan sararmış, solmuştu, 
bayağı tıkanacak gibi olmuştu, bir 
kaç defa sinirli hareketlerle yut
kunmuş ve nihayet merakla da sor
nıuştu: 

- Aman paşam, nedir bu ha
ber! .• 

TAN 

Saraya Gönderilmişti · 
da, Hain Damadını 

Muvaffakiyetli Yalanı 
da, Sarayı 
Söylemişti 

pek caniyane olduğu anlaşılmakta
dır. Bunlar, Osmanlı saltanat ve 
hükıimetini yıkmak, memlekette 
Bolşevik idare ve hükumeti kur

mak istiyorlar. 
Ali İhsan bey bu izahat karşı

sında büsbütün sararmış, titremiş
ti. Moraran dudakları arasından: 

- Allah korusun, çok dehşetli 

bir felaket bu . 
Sözleri dökülüvermişti. Ferit te

essüründen başını iki tarafa sallı-

yarak: 
- Ya monşer .. Elbette dehşet-

li bir felaket. 
Demiş, sözüne dövüne dövüne 

devam etmişti: 
- Mösyö Pantikyan biraz daha 

malumat verdikten sonra, bu va
ziyet karşısında itilaf devletleri İs
tanbuldaki müşterek ve ali menfa
atlerini, tebeaları~ı, hıristiyan aha
liyi muhafaza etmek için şimdi
den tedbirler almak mecburiyetin
de kalacaklar, dedi İhsancığım. 

- Ne imiş bu tedbirler paşam, 
bir şey söylemedi mi bu adam? .. 

- O söylemek istemedi amma 
ben önüne döküldüm, biraz yüzüne 
güldüm, nihayet dilinin bağını çöz
düm ve '>Öylettim. Alacakları ted· 
birin en mühimmi muhtelit bir fır
ka getirtmek, şehrin muhtelif yer
lerini işgal etmek imiş. 

- Pantikyanı bir az daha söy
letmek, hatta arzu edilen anlaş

manın esasları üzerinde görüşmek 
teklifinde bulundum Fakat, kur
naz herif yanaşmadı bu cihete 
İşin bu kısmı üzerini~ konuşma
ya salahiyeti olmadığtru söyledi ve 
padişah hazretleri ih ~efi arasın
da bir mülakat yapılması lüzu
mundan bahis ile randevu bile is· 
tedi. 

-Verdiniz mi?. 

- Pek tabii verdik. Şevketme-
ap, yarın akşam mister Hatsonu 
da kabul için söz vermekliğimi i
rade buyurdular. Bakalım ne gibi 
tekliflerde bulunacak mister Hat
son cenapları. 

Ali İhsan bey yine düşünce
ya dalmıştı. Ansızın ve sinirli bir 
hareketle başını sallamış ve: 

- Pardon ekselans. Demişti. 

Kapiten Halidin huzura kabulün
den hiç bahsetmedi mi Pantik
yan? .. 

- Hayır, hiç o taraflı olmadı. 

Neye sordunuz İhsancığım bunu? 
(Devamı var) 
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HölKAVIE ~ 
GÖLGE VE 

Yazan : Halikarnas Balıkçısı 

• 
Eski zamanın o Hacı Davut 

vapuru kuduran bir denı
zin ortasında bunalıyordu. O ka
dar ki, galiba vapur olduğunu bi
le unutuyordu. Bazan kendini bir 
asansör sanıyordu. Titreye tireye 
durmamacasına yükseliyordu. "Eh, 
anlaşıldı, artık , ebediyen yüksele
ceğiz,, diye köbek ata ata yüksel
mek duygusuna alışınca, hemen 
asansörün ipi kopuyordu. İşte o 
zaman gemi kendıni bir kızak sa
nıyordu. Tepetakla uçurumdan a
şağıya dalıyordu. Bazan da vapur 
tahtaravalli oluyordu.Bazan da bfr 

tirbuşun gibi döne döne iniyordu. 

Köpekler sahibini arıyan azgın ak 

köpekler gibi güverte ve kamarala

ra girip çıkıyorlardı. Herşeyi ıslatı

yorlardı. Buldukları eşyayı - ge

rek papuç, gerek halat - kapın

ca alıp götürüyorlardı. 

Bütün güverte yolcuları anbara 
tıkılmışlardı. Anbar denilen yer, 
boğucu havası, havadan ziyade toz 
ve dumandan ibaret alçak tavanlı 
kapkara bir mağaraydı. Orası, er
keğiyle, dişisiyle, bakkaliyle ve 
çakkaliyle, şehirli ve taşraliyle, 

askeri ve siviliyle, çeşit çeşit has· 
talıkların ayrı ayn safhalarına 

müptela çoluk ve çocukla taşarca
sına dolmuştu. 

IŞIK 

!erini güverte çeşmesinde bir yı
kayım!ı, dedi. 
Hasanın yanıbaşında yatmakta 

olan Bay Mehmet "Şu el çocukla
rının yüzlerini gözlerini yıkıya • 
cağına, kendi işini görsen daha i
yi olur. Bana bir çay pişirsene, 

Çocukları annelerine bırak, do
ğurduğu gibi baksın,, dedi. Hasan 
"Olur, olur. Kadın güverteye çı

kamaz. O çay pişirir. Ben oldum 
olalı çay demlemesini beceremem. 
çocukları yıkarım,, dedi. Gitti, 
çocukları yıkadı. Döndü. Bütün 
yolcularla konuşmağa koyuldu. 
Neşesi anbarı dolduranlara sira -
yet ediyordu. Bazan tam söz orta
sında midesi bulanıyor. Sonra, 
yine lafı bıraktığı yerden tutturu
yordu. 

- Anlatayım monşer. Bugün öğ
le vaktinden biraz evvel, şu bildi
ğlıniz rnüsyü Pantikyan saraya 
gelmiş, kimin dairesine gireceğini 
tayin edemiyerek şaşkın şaşkın do
laşırken bizim Zeki bey ile karşı
laşmış. Zatı şahanenin şahsını, 
makamını şiddetle alakadar ede
cek gayet mühim bir mesele hak
kında, Mister Haltson namına, baş 
mabeyinci Lutfi Simavi bey ile gö
rüşmek istediğini söylemiş. Zeki 
Bey, kurnaz davranarak baş ma
beyinci ile görüşmesine meydan 
vermemiş ve hemen önüne düşe
rek Pantikyanı Cihannüma kasrı
na getirmiş. Keyfiyeti de koşup 
şevketmeaba arzetmiş. Efendimiz 
de Pantikyan ile benim görüşmemi 
irade buyurmuş, Zeki de, gördü
;;.ürıiiz crih; tii.tiinri; h:u:nn .J..., ..... 
koşturmuş. 

- Aman paşam, bu da netice iti
barile fena, çok acıklı ve başka bir 
felaket. Bu fırkayı sonra İstanbul
dan nasıl çıkarabiliriz biz. 

KALBİ DURANLARA İMDAT 

Her yaştan çocuklar vardı. Me
medekini mi, kundaktakini mi is
tersiniz. Emzireni mi, emekliyeni 
mi, henüz on yaşındayken, yok
sulluk dolayısile annesinden daha 
ihtiyarlamış olan kızcağızı ve oğ
lancağızı mı, istersiniz Hepsi o
radaydı. Pis ve pasaklı denkler 
sepetler, şilteler, yorganlar, batta
niyelerle beraber fukaralığa ait 
ne kadar zorluk, sıkıntı, zahmet 
ve acı varsa, hep o daracık yere 
yığılmıştı . İşte hep bu haller, ve 
üstelik te, inadına kuduran fırtı
na, herkesi neşe ve nezakete değil 
huysuzluğa ve hoyratlığa kışkır

tıyordu. Fakat bütün bu şeylere 
rağmen, o pislik ve yoksulluk i
çindekiler, yekdiğerine karşı, me
sela mükellef bir toplantıdakiler
den çok daha derin, ve içten ge
len, gönülden kopan bir kardeslik 
duygusu duyuyorlardı. 

Ertesi gunu hava yatıştı. tta -
sanın mıde bulantısı da din

di. Bundan dolayı neşesi arttı de
nemezdi. Çünku en fena şartlar ı-

Saraya gider gitmez, hemen hu
zura girdim ve şevketlimizi son 
derecede merak ve heyecan için
de buldum. Pantikyanın sarfetti
ği, zatı şahanenin şahsını, maka
mını alakadar edecek sözünden, 
fena halde endişe ve vesveseye 
düşmüş. Efendimizin heyecanları
nı bin müşkülatla yatıştırdıktan 

sonra, Pantikyanı haremi hümayu
nun bahçe kısmındaki orta salona 
aldırdım. Bizi dinliyebilnıek üzere 
şevketmeabımız yendaki kü~k sa
lona geçerken ben de Pantikyarun 
yanına girdim. Biraz günün mese
leleri üzerinde gezindikten sonra, 
aynen tekrar edeceğim şu sözleri 
söyledi. Dinle de, bakalım sen ne
ye hamledeceksin, bu müracaatı: 

- Maruzatının ve hürmetleri
nin padişah hazretlerine iblağı va
zifesini üaya, şefim mister Hatson 
bendenizi memur etti. Kendileri, 
bu vazifeyi bir hastalık sebebile 
bizzat ifa edememek şerefinden 
mahrum kaldığı için çok mütees

sirdir. 
Servisimiz, İstanbulda gizlice 

yapılan, az bir zamanda umulma
yacak derecede dalbudak salan 
bir komünist teşkilatına aid pek 
mühim haberler almıştır. Olduk
ça mühim vesikalar ele geçirmiş
tir. Bu teşkilatı, Rusyadan gelen 
iki Kafkaslı ve bir Kırımh islam 
ve iki de Rus bolşeviği ile elele ve
ren bir kaç ittihatçının idare et
t ikleri anlaşılmıştır. Servisimiz bu 
idarecilerin isimlerini, toplandık
ları yerleri ve bilhassa hainane 
maksatlarını tamamile öğrenmiş
tir. Müteşebbisler, son günlerde 
ordunuzdan terhis edilen efrat ile 
İstanbulun amele ve işçi takımt· 

ni elde etmişler, bunların icabında 
silahlandırılmaları için bir çok si
lah ve cephane de hazırlamışlardır. 
Servjsimiz şimdi , bu silah ve cep
hanelerin ~aklı bulunduğu yerleri 
aramakla meşguldür. Pek "akın 
bir 7.amanda ele geçireceğine de 
emin bıılunmaktadır. 

Teskilat merkP7.inde mnavenet
lerlni temin ettiğimiz {!izli elernan
lanmızdan a1man malumata ızöre 

bunların maksat ve gayelerinin 

1 k~. ahbap derin ve kara dü
suncelere nalınıshrdı-. Sir. 

aramı:: ınsan oey lıtrer ğibı sılkın-
dikten sonra, alnını kırıştırmış ve: 

- Hatırıma bir şey geliyor ek
selans. Demişti. Bu teşkilat haberi 
acaba bizi korkutmak, kendilerine 
sığındırmak için hazırlanmış bir 
blöf olmasın. Hani yapmaz da de
ğiller. 

Damat Ferit, Ali İhsan beyin or
taya attığı bu mütaleaya karşı, is
tihzalı bir tavırla gülümsemişti. 
Ve: 

- Aman monşer. Böyle blöf o

lur mu hiç . demişti. Herifin elin

de kocaman bir liste var. Bu teş
kilatta çalışan ittihatçı bekayala

rının birer birer isimlerini okudu 

bana. Mesela, Hüsamettin bey a

dında bir süvari binbaşısından bah
setti ki, bu adamın Şehremini, 

Topkapı taraflarında, Bektaşi şey-
• hi kıyafetile gezdiniği., bizim Zeki 

bey de haber almış, geçenlerde 
bir münasebetle bana da söyle
mişti. 

- Peki devletlim. Ya bu teş!ü

latı Fransız ve İtalyanlar haber 
almamışlar mı acaba? .. 

- Haber almamış olurlar mı 

hiç. Mümessiller arasında görüşül

müş ve bir muhtelit fırka teş!-tD 

ile bu işin önüne geçme kararım 

vermişler. Fakat, İngilizler bu tar

za pek muvafakat etmiyorlar
mış. 

- Acaba bunun sebebi ne im.iş. 

- Açıkça söyledi onu da. İstan-

bul ve boğazlara verilecek yeıni 

şekil hakkında yapılan müzakere 

teklifine karşı Londranın biraz a

ğır davranması, müttefikler ara

sında bir gerginlik ihdas etmiş

tir. 
-Bu da güzel. Fakat, İngiliz

lerin bu teşkilat meselesini zatı 
şahaneye duyurmaktaki maksat
ları ne imiş acaba?. 

- Pantikyanm dediğine bakı
lırsa, bu, karşılıklı menfaatlerin 
icap ettirdiği bir cemilekarlıktan 
başka bir şey değilmiş. Hem, ln
g lı"!lerle gizlice anlaşmak için bu 
da 1ir vesile olacumış. 

-Peki paşam ne netice oldu?. 

Evde olsun, sokakta olsun, bir 
.--u--••• ....... ..,.. uua ıup a.cıı .açUUllll 

kaybedince, onwı imdadına git· 
mek herkesin borcu olur. Bunu 
gören yahut haber alan yalnız ba
şına da olsa kalbi durana imdat 
etmekte tereddüt etmemelidir. Ya· 
pılacak şey pek te güç ve bir kişi
nin kudreti yetişemiyecek kadar 
değildir. Bir tuaftan, tabii, heki
me haber gönderilir, fakat bir ta
raftan da kalbi duran kimseyi a
yıltmağa çalışmalıdır. Zaten bir
çok defa, kalbi duran kimsenin ya
nında, tela~a düşmeyen, imdat rt
mesini bilen bir veya bir iki kişi 
bulununca, daha hekim gelme
den, kalbi duran kendine gelir ... 

Bazılarında kalb büsbütün dur
maz da, nabız tutulunca hafif hafif 
vurduğu hissedilir. O zaman kü
çüle tedbirler de onu ayıltmağa 
yetişir: 

Kalbi duran kimseyi hemen ar
kası üstü yatırmak lazımdır. Başı
nın altma yastık koymamalıdır. 
Bilakis başı ayaklarından daha a· 
şağı olması daha iyidir. Baygınlık 
devam ederse ayaklarından tuta· 
rak başı aşağıda, ayakları yukarı
ya kaldırmak bile iyi gelir. Başka 
tedbire lüzum kalmadan baygın 
insan kendine gelir ... Bir odada ise 
odannı pencerelerini açmak, temiz 
hava getirmek elbette hatırlanır. 
Kalbi duran adamın yakasını, göğ
sünü açmağı, karnında kemer var
sa, kadınların paça bağlarını gev
şetmeği unutmamalıdır. Bütün vü
cut serbest kalmalıdır. 

Sonra yüzüne soğuk suya batı
rılmış bir bezle vurulur. Bez bu· 
lunamazsa yüzüne avuçla soğuk 
su serpilir. Evde amonyak eter 
varsa onlar koklatılır hiç oİmazsa 
sirke kolayca bulun~ ... Sıcak su 
bulunursa bir şişe icerisinde ayak
lannın arasına kon~lur hardal ka
ğıdı varsa bacaklarına '_ soğuk su
ya batırılarak _ yapıştırılır. 

Bir tüyle, o da bulunamazsa bir 
kağıt parçasile burnuna dokunmak 
kalbi uyandırmağa yarar. Eter ya
hut benzin varsa onların birinden 
bir gözüne bir damla damlatılu 
b~.r damla limon suyu da bu işi gö: 
rur. Bayılan kimse bir şey içebi
lecek hale gelince biraz alkollü 
~ahut birkaç damla eterli su içiri: 
lır. Bunların hiçbirisi bulunmazsa 
kolonya suyu her evde, hirçoklan· 
nın cebinde hile, bulunur. Ondan 
birkaç damla su içerisine damlatı
larak içirilir ••• 

Kalb büsbütün durmuş olup ta 

vaoılan bu kücük tedbirler yetis-
~ ... ~ .... , .aa•uı. uuı-c:u.ı a.unııı uaıa a3fl• 

mazsa daha büyüle tedbirlere baş 
vurmak lazımdır. Yatan adamın 
btitün vücudünü sert bir bezle sı
kı sıkı ovuşturmak birçoklarına İ· 
yi gelir. Bir de mide boşluğunım 
iizerini biraz bastırarak ve par
maklarla daire çizer gibi ovuştur
mak vardır. Göbek üzerine - elbise 
hafif ise onun üzerinden bile . a
vuçla kavrıyarak, etin altına ge
len uzuvlarla birlikte, hamur yu
ğurur gibi, iki iiç defa, fakat ara
lık vererek, yuğurmak ta fayda ve
rir. 

Bunlar da yetişmedi, kalbi du
ran kimse kendine gelemedi? Ge· 
ne umudu kesmemelidir. Onlardan 
sonra da suni teneffüs ettirmek o
sulii vardır. Bu usıılün verdiği iyi 
neticeler hayret edilecek kadar 
çoktur. Hele denize düşmüş, kalbi 
durmuş kimselerden saatlerce bay
gın kaldıktan sonra bu usulde y:ır
dımla ayılanlar, adeta yeniden di
rilenler, vardır. Bunu yapmak ta 
pek giiç bir is değildir. 

Bayılan, yerde yatan adamın 
baş tarafına geçersiniz. İki elleri
nizle iki kollarını tutarak arkaya 
ve yukarıya doğru çekersiniz. Son
ra iki kollarını onun göğsünün Ü· 

zerine J?Ötürerek biraz da sıkıca 
bastırırsınız. Bu iki hareket daki-
kada on beş, on altı defa olacak 
kadar tekrar edilmelidir... Bunu 
yapacak kuvvetiniz olmazsa, ya
tan adamın göğsü üzerine kendi 
ellerinizle, gene dakikada on altı 
defa kadar, srkrca basar, eJlerinizi 
kaldırırsınız. Öteki kadaı- değilse 
de hu bile fayda verir. 

Bir kişi daha olursa, o da yatan 
adamın dilinin ucunu bir bezle 
- pens bulunursa onunla - tutar, 
dakikada on altı defa kadar, dışarı
ya çeker, sonra bırakır. İki kişi 
birden imdat ediyorsa ikisinin 
yaptıkları birbirine uymalıdır: 
Kollar kalkarken dil içeride, göğ
se basılırken dil dışarıda olmalı
dır. 

Bunları yaparken de, bıkmama
lı, umudu kesmemelidir. Yarım sa
at, hatta bir saat uğraştıktan son
ra kurtarmak istediğiniz adamın 
hıçkırır gibi bir ses çıkardıktan 
sonra, midesinin üzerinde küçük 
küçük nefes hareketleri belirdiği. 
ni, sonra ~öğsünün kendi kendine 
oynadığını, daha sonra kalbinin 
tekrar vurmağa başladığını görün
ce dünyada en büyük zevki, öle
cek bir adamı kurtarmış olmak 
zevkini duyarsınız. 

H asan da yolcuların arasın -
daydı. Muayyen ve sami -

miyetsiz nezaket şekillerinde ve 
haysiyet kaygıları içinde mahpus 
kalmak; onun ıçın, bu fukaralık 

pislikten daha ağır geliyordu. Bu 
ambarın içinde o pek ' neşeliydi . 
Çünkü burada yekpare nezaketsiz~ 
lik olan tavır nezaketi yerine, ha
kiki nezaket olan gönül akışı, ve 
sevesi vardı. Oradakiler, çılgın 

bir sevinç çığlığının, fırlayıp sa
ran bir sevgi harlayışının karşısın
da mıymıntı bir itidal görenegile 
dudak bükenlerden değil, hakı

katen cefa içinde yüzen ve neşeye 
çiğ arıyan çiçek gibi susayan, se
vinci, ışık özlıycn fidan gibi arı

yan insanlardı. Hasansa, neşesini, 
kumanya sepetiyle, güverteye ser
diği düşeğiyle, sırtına giydiği el
bisesi ve koynundaki yüreğile be
raber vapura taşıyıp getirmişti. 

Onun yalnız bir derdi vard: 
Onu deniz tutuyordu. Iki güntlen
beri sık sık güverteye çıkıyor. Kü
peşteden denize eğiliyor. içten ve
re vere, ıçı kalmıyordu. Halbu
kiyse, iki gündenberi içine bir lok
ma koyamıyordu. Fakat, buna rağ
men bile, yatmıyor, etrafına göz 
gezdiriyor. İşin alayına ve şakası
na varıyordu. 

İşte köşenın birine bağdaş kur
muş ihtiyar bir kadın, huysuz to
rununu kucağında sallıyordu. Be
ride bir nefer başını mavzerine 
dayamış bir memleket havasını 
tutturmıya uğraşıyordu. Yaşlı 

adamın biri, yerde kaminetosunu 
yakmış yambaşındakine çay pi -
şirnıeğe kalkışıyordu. Sert surat
lı, iriyarı adamın biri, ağhyan bir 
çocuğa "Agu yavrwna agu!,, di -
yordu. Biri ekmeğim kessin diye 
komşusuna çakısını uzatıyordu. 

Daha biri de sigarasını yaksın 

diye, yanıbaşındakine kibritini ve
yahut ekmek ve peynirini sersin 
diye boşalmış kese kağıdım veri
yordu. 

Hasan böyle bakınırken, karşı
sında beş çocuklu bir kadının uyu
makta olan çocukları uyandılar. 

Battaniyenin altından beş baş çık· 
tı. Hasanın yüzü, kulaktan kula· 
ğa varan bir tebessüme yayıldı 

Kadına "Adetimiz veçhile, çocuk
lan güverteye çıkarayım da, yüz.. 

.;_...;ı ..... ı.:J.:ııı n.cuuı::•gj n lr.sui~r task ın-

dı ki, daha fazla artmasının ihti· 
mali yoktu. Fakat etrafına yardı
mı arttı. Bulutlar arasından gü -
neş bir parlamasın. Hasan önüne 
gelen, eline geçen, canlı cansız, 

kadın erkek, ihtiyar veyahut genç, 
çanak veyahut çomlek ne bulursa 
güneşlesin diye hemen güverteye 
taşıyordu. 

işte bundan dolayı herkes Ha

san diyor ve başka demiyordu. 

Her kahkahaya kalık.ayayla mu -

kabele eden neşeli insanlar ara -

sında neşeli olınayı hiç te marıtet 

saymıyordu. Ve bu hali bir mari
fet sayıp ta kendisine hayran Ka
lan insanlara kendisi daha ıki 

misli hayran kalı) ordu. Bu kadar 
kendiliğinden gelir koskolay bir 
şeyin neresıne şaşıyorlardı? Ne de 
olsalar insanlar onun kolayına ve 
hoşuna gidiyorlardı. Ve ne etseler 
bir türlu gucune gitmiyorlardı 

vesselam. Basanın yine gülüşü çın· 
ladı. Az kalsın durduğu yerde bir 
perende atacaktı. 

F akat yanıbaşındaki Bay Meh· 
met bu kahkahaya kızdı. 

Öfkeden kan çanağına dönm~ 
gözlerile ona dik dik bakarak; 
"Ne soytarı, şıllık, geveze adam
sın be! Gulecek ne var sanki Şu 

cenabet yerde, bana ınsanı üzmi
yen biricik bir şey olsun göster
sene! Tozu, pisliği, darlığı, karan
lığı, fukaralığı, yamrıyumru in -
sanları, zırlıyan stimtlklü çocukla
rı! Lanet! Iğrenç, burası cehen
nem yahu!,, diye bağırdı. 

Hasan "Öyleyse, güverteye çı -
kıp bır hava alsana!,, dedi. Bay 
Mehmet "Bana güverteye çıkmak 
haram oldu. Beni mevki yolcula
rının içinde tanıyanlar var. Gü
verte bileti ve guverte ha !kının 
pisliğine karışarak seyahat ettiğı
mi görürlerse, hakkımda deme • 
dik laf bırakmazlar. Şurada yaşa
dığım dakikalar bana zehir zenbe
lek oluyor. Ben evvelce hep mev
kide giderdim,, diye cevap verdi. 
Hasan "Pekey ben sana ne yapa
yım?,, diye sordu. Otekı "Ne mi, 
yapacaksın? Yanımda oturup ta 
sarsak sarsak gülme!,, dedi. Bir 
kız çocuğu salıncakta salladığı 
kardeşine "Uyusun da büyüsün,, 
diye ninni söylüyordu. 
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Ustündağ Dedi ki: 

''Ben Vekaletin Verdiği 
Emri Yerine Getirdim,, 

• MARKOVIÇ 
Berlinden 

Dün Döndü 

lngiltere Mecburi 
Askerliği Koydu 

Roosevelt'in 
Teşebbüsü 

Karşısında 

lngiltere 

(B~ı 1 incide) f Başı 1 incide) 
memnuniyetini celbedecek surette tikarın kat'i surette nı•füoiunacağını 

(Başı 1 incide) 
yeceğini söyledi 'Ve mlıvekkilinin be· 
raetini istedi. 

memleketlerimiz arasındaki dostluk söylemiş ve sozünü bıtınniştir. 
olması dolayısile belediyenin bu ka- münasebetlerini derinleştirmek eme- Atlee'nin mukabil teklifi 
dar kuvvetli bulunmasına rağmen liyle masruf mesaimin hüsnü suretle Muhalefet lideri Atlee, mukabil 

Bundan sonra söz alan Ustündağ, 
bu işte alakasının sadece evrakı ma
J:.amına havaleden ibaret olduğunu, 
d:ğer maznun lhsan Namık ta encü
menin mesuliyetini mucip hiçbir h&
dise olmadığını ve mahkemenin adil 
kararına intizar ettiklerini söyledi
ler. Bu muhakemen1n devamı da öğ
leden sonraya bırakıldı. 

neden sulh cihetini ıstilzam ettiği ifasını mümkün kılmış olan kıymet- bir teklif takdim ederek işçilenn si- •

1 
hakkındaki riyaset makamının sua- li dostlukların beni tekrar Berline .lahlı tahakküme karşı gelmek ve 
line Ustündağ şunları söyledi: celbetmiş olmasından dolayı çok memleket müdafaasını tnmamla'l"ak 

- Biz de bunu biHyorduk. Ancak memnunum. hususunda tam bir azunle harel:et 
sulhe razı olan biz değil, Dahiliye Almanya ile memleketim arasın- ettiklerini, fakat mectıcri askcrhk 
Vekaletidir. Onların emri üzerine, da tam bir itimat intıbaını taşıyan ve usulüne muhalif olduklarını, ç•mkü 
meclisin müzakere ve kabulünden 1 müşterek komşuluk ve mütekabil bu µsulüntrnemleketı 1aata ve ayn
sonra biz A de muvafık gördük: Av~: hürmet ve müşterek menafi e~asla- lığa uğrarlı.cağına kani bulundukla
kat evvela sulh şartlarının muekkılı rına istinat eden münasebetler mev- rmı anlatmıştır. 
tarahndan Vekalete bildirildiğini ve cuttur ve bu münasebetler inkişaf et- Muhalif liberaller naı•ıımı Sir Ar
Vekaletin bu şartları bilerek anlaş- mektedir Şu halde iki komşu devle- şibald Singler, yabancılıırın !ngilte
ma emrini verdiğini tekrarlıyarak tin mesuİ mümessillerinin dostane reyi müdafaa bahsinde ihtılfıf ıçınde 
asıl suçlular dururken bir masumu münasebetlerimizi derinleştirmek ve sanmakla hata l?deceklcr ni outlin 
cezalandırmanın adalete uygun olma- Avrupanın bu kısmında sulhü tarsin İngilizlerin barış, hürriyet ve müda
dığtnı söyledi. eylemek maksadıyle ve tam bir iti- faa meselelerind~ oir r·lduklarını, 
. ld~ia makamı mütale~ için zaman mat zihniyeti ile tetkik edemiyecek- fakat hükümetin mecburiyet esasını 

SürPtJ6op dtılHUI 
Öğleden sonra ayni mahkemede 

Sürpagop davasına başlandı. Muhit
tin Üstündağ Ermeni patrikhanesini 
dava ettiğini, mütevelWerin Dahilı
ye Vekiletine müracaat ettiklerini, 
Dahiliye Vekiletinin meseleyi sul
hen halletmek emrini verdijiniı Ve
kaletin bu vaziyeti kendisinden c;ü
re ile sorduğunu, kendi gorüşünii 

mufassalan bildirdiğini, aldığı ce
vapta Vekalet hukuk müşavirin.n 
ıbu işi sulh yolu ile halletmek taraf
dan olduğunu bildirdiğini, kendisi
nin bu iŞin salahiyeti dışında olma
sını ifade etmesi üzerine Dahiliye 
Vekaletinde, dahiliye, evkaf ve ma
liye murahhaslanndan mürekkep bir 
komisyonun toplandığını, bu komis-

yonun tetkiklerinden sonra Vekalet
ten bu işi tekrar sulh yolu ile hallet
mek şeklini tasvip eden bir emir al
dığını söyledi. Bundan sonra Mu
hittin Ustündağ belediye meclisinin 
sulh şartlannı tesbit ettiğini, müte
vellilerin evvelce belediye tarafın

dan aleyhlerine alınmış olan 150 bin 
liralık tazminatın kaldınlmasını is· 
tediklerlni, kendisinin bunu kabul 
etmeyince Vekilete şikayet ettikle
rini anlattı: 

- Ben, dedi, mafevkimden ald!
ğun emri yerine getirdim, suç bu
nun neresindedir. 

Kendisine şu sual soruldu: 
- Sizin cemaatle sulh akdetüği

niz söyleniyor, bunun da dahiliyeden 
JudiJd 18zım geliyormuş, tasdik e. ., 

mı. 

- Dahiliye Vekilın'tı hakemliği 
mevzuubahs oldu, eski vekil Şük:ü 
Kaya bize verdiği emircfe sulh olu
n~ diyordu, hatta bu işin uzama
sından dolayı 87 /288 numara ile 
31 - 7 - 36 tarihinde bir de ihtar al-
mışton, bunun üzerine hukuk müşa
virlerimizle konuştum ve onlarm 
muvafakatini aldıktan sonra hare
ket ettim. 

Muhittin Üstündağ 150 bin liralık 
tazminat işinin meclise killi derece
de vüzuhla anlatılmamış olduğu 

noktasına da cevap vererek evrakın 
tetkikinde muavinin, hukuk işleri 

müdürünün ve İstanbulun en meş
hur avukatlarının bulunduğunu söy-

ledi. -·· ;-.- -
Riyaset makamının iki tarafın da 

prtlan bulunduğu ve uzlaşmanın i
ki taraflı şartlar üzerinde olması ta
zım geldiği halde doğrudan doğruya 
mütevellilerin şartlannm niçin oldu
ğu gibi kabul olunduğu sualine Üs
ündağ şu cevabı verdi: 

- Onlar şartlarını bildirmişti, bi
zim meclis te tamam.ile muvabk 
gördü, ben de tasdik ettim. 

Bundan sonra muhakemenin de
vamı saat 16 ya bırakıldı. 

Sürptı6op dava.r.nda 
~ ikinci ceüe 

Celse açılınca Ermeni mütevel
lilerin sabık Dahiliye Vekili Şükrü 
Kayaya yazdıklan ve bir Türk va
tandaşı sıfatile meselede hakemlik 
istiyen mektupları, Vekilin de mese
lenin mahiyetinin kendisine bildiril
mesi hakkında, Muhittin Ustünda
ğa gonderdiği şifre okundu. Bu hu
susta vaki olan suale cevap olarak 
eski lstanbul valisi evraka hiç bir di
yeceği olmadığını söyledi. Mütevelli
lere beş bin liraya satılan 1287.5 
metre murabbalık yerin mütevelliler 
ce başkasına 40 bin lıraya satılm14 ol
ması meselesi için sorulan suale bu 
işın de meclis kararıle \lldu~unu, şiın
dt ıyi hatırlamadığı cevabını veren 
U ti.ındağ, 150 bin lıra tazminattan 
Dahiliye Vekaletinin emri ile vazgeç
tiğini, bu emir kati olduğu için key
f ıyeti daha sonra VelWlete bildirmek 
l~zumunu hissetmediğini söyledi. 

Mahkemenin metruk mezarlıklar 
yerine ait ve mütevellilerin elinde 
bulunan tapuyu iptale karar vermiş 

ıstedı ve muhakeme talık olundu. leri hiç bir mesele yoktur. kabul etmekle yalnız bir sınıfa ytik-
Otobü• davaının devamı Sulhe ve milletin terakkiyatını ! lendığ.ni söylemiştir. Mister Chur-

Bundan sonra otbüs davasına tek- temine vakfmefsetmiş olan hüku"l"le- 11 ehil, hükumetin kararını Lasvip 
rar başlandı. İstanbulda istinabe su- ti kraliye, bu münasebetlere çok bü- etmiş ve daha fazla smıfların ı..sker
retile ifadeleri alınan 60 kadar şa- yük bir ehemmiyet atfetmekte olup l Hğe davetini istemi:.;tır Eski Harbi
hidin isticvap varakalan okundu. 2 bunların inkişafına en büyük ihti - f ye Nazırı Mister Duffcooper de hü
saat süren bu ifadelere karşı Muhtt- mamı gösterecektir." kumetin kararını ~asvip eden beya-
tin Üstündağ kendisine adeta şika- Markoviç bu sabah tavyare ile natta bulunmuştur. 
yette bulunduklarını, otobiis kullan- Berlinden ayrılmak istediği halde Muhalefetin birJcştig: bir nokta. 
mayı kendilerine verilmiş bir imtı- havaların bozukluğu dolayısıvle bu hükfımetin sık ::;ık esaslı meseleler 
yaz addederek mütalea ileri sürdük- akşam trenle hareket edebilmis ve 1 üzerinde siyaset de~ı.;:tfrerek Jtimat
lerini, esasen bu gürültülerin 937 bütün gün hususi işleriyle meşgu! ol- sızlığa yol açtığıdır. 
haziranından ve temmuzundan son- mu!;tur. Müzakereler neticesinde. Avam 
ra başladığını söyliyerek dedi ki: Macar nazırlannın ziyareti Kamarası, mecburi askerlik hakkın-

- Bu tarihten sonra mevcut oto- Berlin 27 (A A.) _ 29 Nisanda de.ki kanun layihasını 145 muhalife 
büslere bir tek bile ilive edılmemiş- hususi trenle Berline gelecek ?lan karşı 376 reyle kabul etmiştir. Layi
tir. Esasen hiç kimseye ruhsat ver- Teleki ile Csaky, geldikleri gunurı ha aleyhindekı muhalefetin takriri 
miyorduk ki bunlara vermiş olalım. akşamı Hitler tarafından kabul cdi- ise 143 e mukabil 380 ~·Eyle ;-eddedil-
Bu işleri yaparken vicdanımızın se- leceklerdir. miştir. 

sini dinledik ve kimsenin zarara uğ- İki misafir. 30 nisanda aksam ye- •elerber edilecek kuvvetler 
ramamasına çalıştık. Bu muamele- megini Von Ribbentrop ile yiyecek- Verilen malümata göre, halihazır-
lerde başlıca rol oynıyan muavin ar- Ier ve 1 mayıstaki milli şenliğin bir da 1.500.000 ihtiyat asker, hizmete 
kadaşım beraet etmiştir. Benim hu çok tezahürlerine iştirak edecekler hazırdır. 18 ile 50 yaş arasındaki ih
işlerle ne alakam var. Günahım ne? ve 1 mayıs akşanu Berlinden ayrıla- tiyat "kuvvetleri 3.500.000 dir. Se-

Sabur Saminin belediye ile olan caklardır. ferber edilecek bütün kuvvetlerin 
mahim temasının Kurtuluş - Beya- yekunu 7.500.000 tutmaktadır. 
zıt hattının talebile başladığını, bu Potemkin Ankarada Teritoryal orduya mensup tayya-
vaziyet dolayısile kimsenin bilerek reciler pek yakında stllh altına ça-
veya bilmiyerek maldur olduğunu (Ba.~ 1 incide) iınlacaklardır. Dün Chamberlaio 
hatırlamadığını izah eden Üstündağ doğruca Ankarapalasa inecek ve ay- tarafından Avam Kamarasında ya!>t
bu bahis üzerinde sözlerini şu tek ni günde Hariciye Vekilimiz tarafın- lan beyanat, böyle bir şeyi ihaas ,..t 
ciimlede topladı: dan kabul olunarak müzakeı )ere miş ise de bugi.ın harbiye nezaretin
- Bunların hiçbirini kanuni şahit o- başlanacaktır. Sovyet Hariciyecisinir. de bunun pek muhtemel olduğu ~
larak tanımıyorum '<'e kabul etmiyo- şehrimizde kaç gün kalacağı kati su- yan edilmiştir. 
rum .. dedi. Ve bunlar üzerinde her rette malum değildir. Harbiye nezareti erkanından biri-
birine ayrı ayn vaki olan itirazları- Buradaki ikameti, müzakerele - nin söylediği gibi tayyarecilerin si-
m ilave etti. rin cereyan şekline bağlı bulunmak- lah altına çağınlması yeni kur'a ef-

Bundan sonra muavin Ekrem Se- tadır. radının talim ve terbiyesini kolay· 
vencan söz aldı. Şahitlerden Refetin P.otemkin, Galenko ile laştıracaktır. 
ifadesine işaret ederek bu adamın gÖrüfecelı /ngiliz gazetelerin göre 
bir istida ile valiye müracaat ettiğini Bükreş, 27 ((A. A.) - Öğrenild~ lngilterenin mecburi askerlik u-
ve nihayet Mustafa Mecdi adlı bir ğine göre, Potemkin, Ankaradan av- sulünü kabul etmesini İngiltere ga
mebusla kendisine geldiğini ve bu- detinde Bükreşe uğrayacak ve o sı- zetelerinin çoğu tasvip ile karşıla
nun üzerine muamelesinin yapıldı- rada Avrupa payitahtlanndaki tur - maktadır. Times, hükiımet lehinde 
ğını, Refetin Şişli - Fatih hattını is- nesinden avdet etmiş bulunacak o- yazı yazmaktadır. Fakat, muhalif 
tediğini daha sonra San Ha- lan Gafenkoya misafir olacaktır. gazeteler, tedbiri klfi görmüyorlar 
lit adlı bir zatın da ayni hat1J 
istedigini, Halide bu hattın daha 
evvel başkasına verildiğinin tel:>
lig edildiğini, Refetin tekrar mü
racaat ederek Halitle beraber çalış. 
mak istedigini söylediğini ve daha 
sonra valinin her ikısm·n onar araba 
işletmesine müsaade ettiğini, kendi· 
~inin bütLin alakasının bu arabalarda 
noksan gördüğü ufak tefek bazı ş~y
Jeri tamamlamadan izin verdiği ve 
hadisenin bundan ibaret olduğunu 

!'Öyledi ve bütün şahi1lerin ifadele
rinin tezvir ve riyadan başka bir şey 
olmadığında ısrar etti ve: 
"-Bu adamlar ya bir maksada alet 
oluyorlar, ve yahut delidirler,, dedi. 

Riyaset makamı iddia makamına 

bazı şahitlerin lzmir, Zonguldakta 
bulunduğunu ve lstanbulda bulunan 
bazılarının da ikametgahlannın de
ğişmesi suretile dinlenemediğini söy
liyerek mütaleasını sordu. 

iddia makamı da evrakın tetkiki, 
ve qiğer şahitlerin ıfadelerinin alın
ması ve evrak için de mütalea beyan 
ecleceği cevabını verdi. 

KartJT 
H&kimler heyeti 15 dakika mt\za· 

kereden sonra celse tekrar açıldL Bu· 
lunamıyan şahitlerin if adelerinın a
lınmasına evra'km iddiıı makamını 
tevdiine karar verilerek Asri mezar
lık davasile beraber her üç muhake
menin de 22 mayıs perşembe günü 
s:ıat ona talikine karar verildL 

HALKEVLERINDE 1 
Konferans ve Temıll 

29 nisan cumartesi akaamı saat 21 de 
Şışli Halkevinde Doktor İbrahim ZaU Öget 
tarafından (Mernleketimlz.de çocuk cil· 
rümlerlnln menşei) hakkında bir konfe
rans 'ft temsil verilecektir. 

Dünyanm Beynelmilel Endüstri Alemi 

Çapa Markanın 
Erlıllmn bir kavvet olduğunu ( HORS 
CONCOURS J miikafah vermek ıuretile 

tasdik ve kabul etmlıtlr. 
ÇAPA MARKA HUIUIAT UNLARI , 

Sıhhatinizi• yarduncı iollan 
Nefis laliarah : ' 

Yemeklerinizin lezzet ve ittiha kaynağıdır ••• 
Tarihi tesiM: 1915 M. NURi ÇAPA Betildat 

Niyuz Kronikl di~r ki: 
"Askeri mükellefiyet, hayati 

bir zaruret l~e İngilterede hiç 
kimsenin ıönüllil hizmet usulii
niln terkedllmealne teessüf etmi-

yeceğine kanlb, fakat bu zarure- <Başı ı incide 
tin delilini göremiyoruz." büs1erin muvaffakıyetli! netıcelenrnt 
Daily Express yazıyor: sinı izhar edemedik! r: bir arzu :1 
"Mecburi askerlik hizmetinin ka- can ve gönulden dıleyecekleri d 

bulü pek fazla gecikmiştir. Bu sis- muhakkaktır. 
tem, Münihten veyahut Pra,g'ın zap- Ingillz efkarıumurn:yesinin her ta 
tından sonra derhal kabul edilm~li bakası Ingiltere hukumetın~n Ro:>' 

idi." sevelt'in tekliflerine :Carşı gosterdi 
Daily Telegraph. gazetesinden: hahişi alkışlamaktadır 

"İngiltere hükumeti, silahlarını Avrupada sulh en r..ıyetin"n tesı 
birer birer hazırlamak suret it_, için bundan sonra yenı teca" uzlert 
pek akilane hareket ediyor, fakRt karşı koyab·'- cek ş kilde bır sulb 
silihlanndan bugün eline almı'j cephesinin teşkilı zaruridir. lngib 
olduğu ilk silih, en büyük silah- hiıktimeti. bu buyuk işe. yekvucut 
tır." ve müttehit bir millew ıstinat ederel< 
Daily Mail de diyor ki: başlamış bulunuyor. Kati ademı te-
"Bu mükellefiyet. pek ziyade ta!ı- ccvüz vaatlerınden sonra yersiz \•e-

dit edilmiş bir mikyas dahilinde ka- silelerle 0 vaatleri hiçe sayan teca · 
bul edilmiş olan bir mükellefiyett•r. \ı·üzlere artık bir nihayet vcrılmeli· 
Fakat prensip vazedilmiştir ve bu dir. Yapılacak sulh cephesinin mal<· 
da bir kazançtır." sadı temın edebilm~sı ıçın Avrupanın 

Daily Herald gazetesi, Başvekilin en zayıf milletine dah: itimat verc
sulh zamanında askeri mükellefiyet j cek kadar sağlam oln:ası lazımdır. 
sistemini memlekete ithal etmemek Bu yegane çaredir ki, beynelmilel 
taahhüdünü tutmamış olmasından btr gayret ve kudretle tatbik cdildi.;i 
şikayet etmektedir. takdirde semeresini verebilır. . 

Bertin ve Romaya göre Maamafih lngiliz si} asetinin tes ı:ı· 
Berlin lngilterenin kendi müda- ne çalıştığı sulh cephe~inin munba· 

faası için' istediğini yapmakta hür sıran yenı tecavüzlere karşı koymıya 
olduğunu fakat mecburi askerlik ka- nıatuf olduğunu farzetmek h3tadır 
rarını bu sırada vermekle Almanya- ilk tedbirle. şimdıkı beynelmilel .a· 
yı ihata siyasetini bir adım daha ile- narşı temayüllerine nih~yet . verıp 

· ··t·· d .. .ın~ •· •• 1.. r Gazeteler nihai netıce olan beynclmılel bır erıı· rı go ur u~ .. nu soy uyo . . . . 
Mister Chamberlain'in beyanatım niyet imanına dogru gıdılmesı za· 
tamamıyle harpci gcirmektedir. rurıdir. . * E ger bir an içın şu sıralardakı 

İtalyanın salahiyetli muharriri heyecanımızdan silkinebi· 
sayılan Sinyor Gayda İngilterenin lip beynelmilel vaziyeti soğukkanlı: 
mecburi askerliği kabul etmekle bu- lıkla tetkik edersek. on sened~nberı 
günkü muvazeneyi dejiştiremiyece- bütün milletlerin harp eşiğinde bu
ği, İngilterenin bu esası }tabut et _ lunduklarını ve beyne1milel muahc
mekle hem siyasi, hem askeri bir ga- delerin görülmemiş bir şekilde hıçe 
ye güttüğünü ve bunları korkutmak sayıldığını farkederiz. 
ve cezbetmek kelimeleriyle ifade et- Bunlardan dolayıdır ki, Büyu~ 
mek mümkün olduğunu, İngiltere - Britanya, Sarki Avrupada muhtemel 
nin Almanya .ve İtJ,lyayı korkutmak tecavüzlere kar ı koyabilmek üzere, 
ve di•r d!V.}etle kendbıe cnbet- ıayet f(imullu U re 8irmiıti'°. 
mek ıec11gifü -Söyledikten onı·a iuıı şunu ıenarnz ettırnı ı aır l'l, 'bu t• 

ya ile Almanyanın ancak adalet mü- şebbüslere sulhe bağlı millctlerift' 
savata müstenit sulh istediklerini ve müzaheretlerile başlanmıs buluno
dünya servetinin yeniden tevziine yor. Roosevelt'in hareketi ise bil 
taraftar olduklarını, fngilterenin bu sulh teşebbüslerine muvazi olaralc 
na karşı gelmesi yüzünden hadise yapılmış en kıymetli bir eserdir. 
çıkacağını, yoksa samimi barış iste- Amerika Cümhurreisi bütün mil· 
dikten sonra anlaşmanın mümkün letleri silahlarını konferans kapısm· 
olduğunu izah ediyor. dan girerken bırakmaları şartile bir 

Fran•ız gazetelerine göre müzakereye davet etmektedir . .9ıt 
Fransız gazetelerindt: M. Blumun tarz Britanya milletinin hissiyatın:ı 

lngiliz amele fırkasına hitabı göze tamamile tercüman olmaktadır. 
çarpmaktadır. M. Blum, Ingılterenin 1914 senesinden evvel Balkanlar 
mecburi askerlik karon vermekle daimi bir buhra'n merkezi addoln· 
sulhe hizmet ettigini, amelenin bu- nurdu. Mütarekeyi takip eden yirmi 
na müzaheret etmleeri lizım geldiğı- senede ise, bu mıntaka dünyanın C'n 
ni anlatmaktadır. Diğer gazeteler de sakin parçası olmustur. 
lngilterenin hareketıni tasvip ediyor- Şu tezadın sebebi nedir? 
1 Bunu şu suretle tefsir edebiliriz· .Rr. 

Le Matin gazetesinde, Jean Fabry, Umumi harbe tekaddüm eden se-
diyor ki: nelerde Balkan milletleri büyiık hü· 

"Şimdi antant kordlyalin de for- kıAımetler arasındaki rekabetlerin 
mülü var: İki mlllet, blr hudut, l>ir k-:ırbanı idiler. 
ordu." Umumi harpten sonra Balkan mil-

Ingilterenin karan Amerikada letleri hariç politika tesirlerinden a
memnunıyetle karşılanmıştır. Nev
york Times gazetesi, artık Ingıltere
nin tecavüze karşı gelmek siyasetini 
buttin kuvvetıle takip edeceğine şüp
he kalmadığını anlatmaktadır. 

Mai•ki, Londraya dönüyor 
Moskovanın Londra sefırı Maiski 

bugim Londraya gitmek üzere Parise 
muvasalat etmiş ve gazetecilere son 
derece hoınut olaraıt dôndüğünü, 

Rusyanın taarruza uğradıkları taıc

dirde demokrasilere malzeme ve ma-
kineler vererek yardım edeceğini, 

Moskovanın Ingiltereye yaptıkı tek
liflerin cevabını beklediğini söyle
miştir. 

Daily Express gazetesinin yazdığı
na göre, Moskovadaki lngiltere bü
yük elçisı Sovyet hükOmetine yeni 
bir teklifte bulunmak için yeni tali· 
mat almıştır. Bu teklife göre Sovyet: 
1er birliği, komşularından herhangı 

birine bir taarruz vukuunda taarru
za ujrayan devlettn iıtedill şekilde 
ona derbal yardımda bulunacaktır. 
Bu teklif Polonya ve Romaııya.nın 
muvafakatlerile ,.apJlnuftlr· 

Londranm iyi malt\mat alan Sov
yet mahafili, Sovyetler 'birlili tara
fmdan lngiltereye yapılan son tek
liflerin Romanyaya havadan ve Po
lonyaya da aaj cenahtan ukeri yar
dmu tazammun ettfllne dair ecnebi 
memlM:etlerde çıkan haberleri tek-

zade olarak birleşmişler ve karşı!ık
lı emniyet ve iş birliği tesisine 'çalış
mışlardır. 

Bunun içindir ki bazı büyük hü
kumetlerin Balkanlarda tekrarladık
ları siyasi faaliyetler, bu mıntakanın 
asıl teşettüt elemanı halinde tecelli 
etmektedir. Balkanlarda tekrar bas
hyan bu buhrana iki mühim tesir 
mlni olabilir. Birincisi, Balkan dev
let adamlarmm akli selim ve lhtiya!
klrlıkları, ikincisi ise İngiliz otorite
sinin tesisine çahştığı emniyettir. 
Büyült Britanyanın siyasi hedefi. yu
kın ,.rk hükuetlerinin kuvvetli 'c 
aulb için birleşmiş olmalarıdır. 
Şu halde İngiliz s·yasetinin gaycı

al. Balkan hukumetlerini zaafa du
çar edecek her türliı teşebbüsata mrı
ni olnıak ve aralarına sokulacak ni
faklara sed çekmek olmalıdır. 

zip eylemektedir. 
Bern. 27 (A.A.) - Stefani ajan ı 

ınuhabirinden: 

Bütün evlere dağıtılm14 olan bir 
risalede aile reisleri havayicl zaru
riyeden olan zahirelerle komür teda
riktııe davet edilmektedir. Bu risale
de rnuhtemel bir seİerberlik ilanı ha· 
Unde daha ilk günden itibaren ve 
belki de daha evvelden ihtikar vn
pıtması muhtemel olduğu beyan e· 
dilmektec:ttr. 



[ 
l 

'l' AN 

~fJlfZV!~-~~~ 
Lüleburgaz Gençlerinin Karaman 

Verdikleri Temsil İyi Suya 
Kavuşuyor 

Karaman (TAN) - Belediye, her 

-YAZ GİRİŞİ. .• 
ALMAN BALDA 
Fotoğraf Makineleri 

1: 3,8 - 1: 2ı9 - 4,5X6 7 6X9 - 6X6 
6 AY VERESiYE 
Komple Blılkletler 

6 AY VERESiYE 
İsviçre Cep ve Kol Kadın, Erkek 

SaaUeri ve Hediyelikler 
6 AY VERESiYE 

Ev elektrik Aletleri ve a\•izeler 
VERESiYE 

OSMAN $AKAR 
Galata : Bankalar Cad. No. 47. 

Voyvoda Han, Zemin Kat. 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 28. 

KadıklSy : İskele Cad. 33/2 

yere süprüntü atılmaması için mü- Polatlı sulh hukuk mahkemesin
nasip mahallere küçük sandıklar koy den: inhisarlar idaresine izafetle Po-

11 

~tanbul SALİH NECATİ 
Bahçekapı 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinları 

Marmara V'ssiibahri K. Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı ilk teminatı Pazarlık gi.inü ve saati 

Kuruş Lira Kr~. 

Pirinç 10.000 25 187 50 3/Mayıs/939 14 
Sadeyağı 2.500 100 187 50 " " " 15 

1 - Komutanlık deniz erlerinin ihtiyaçlarından olup yukarda cins 
ve mikdan yazılı iki kalem yiyecek maddeleri ayrı ayrı §artnamede ve 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıklar İzmitte Tersane karşısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. Bu işe aid şartname bedelsiz olarak verilir. 

3 - İsteklilerin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte ve kanunun 
istediği ıesikalarını ibraz etmek üzere muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatları. "2866" durmuştur. . . Iatlı memuru Ahmet Oztüzünün eski 

~~~w~furmnıku~a~~~ Pl ·ı ıh' -••••••••••••••••••••••••••·-~~ d lbed·ı .. h d' memur Ahmet a azeıg u a ey ıne ~· mış, Ankara an ce ı en mu en ıs • . . 
altı saat uzaktaki Lfileköyü yakınla-! açtıgı 247 lıra 50 k~:uş tazın.mat da
rında bulunan iyi suyun Karaman::ı vasının kaybolan mudueaaleyh gıya- 1 fenni surette getirilmesi için dört ay- hında yapılan duruşması sonucunda- . 

lık çalışma kafi geleceğini söylemiş- Mahkeme divanhanesine talik edil- 1 

tir. miş olan ilamda tafsilen yazrlı oldu-
Radyo neşriyatının muntazanıan ğu üzere 1701 sayılı kanunun me- J 

TURK HAVA KURUMU 
27. ci 

BÜYÜK 
TERTiP 

PiYANGOSU 
Birinci keıide: 11/Mayıs/939 dadır. 

Yaşayan ôlü piyesini oynıyan gençler 

dinlenebilmesi ve evlere gündüzün vaddı mahsusasile 1918 sayılı kanu-1 
de cereyan verilmesi için elektrik te- nun 25/1 nci fıkrası mucibince he- il 

sisatmda lazım gelen tadilat ve ısla- yeti mahsusaca tayin olunan 8 şahıs
hatın yapılması kararlaştırılmıştır. taki (ll3) lira (50) kuruş para ceza-

Büyük ikramiye : 4 O • O O O Liradır ••• 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
Lüleburgazdan yazılıyor: 
lialkevi temsil kolu, mevsim hase

bile faaliyetine nihayet vermiştir. 
l{ışa kadar köycülük ve spor gezile
rile meşgul olacaktır. 

Temsil kolu azası bu yıl çok muvaf 
fakıyet göstermişlerdir. En son oyna
dıkları "Yaşayan Olü" piyesinde çok 
muvaffak olmuşlardır. 

Belediye, tarih! eserlerin zarara sının memuriyet vazüesini ifada ih- , 
uğramamasına da itina eylemekte, 

mal ve teseyyübü neticesi müruru kimsesizlere yardıma çalışmaktadır. 
zamana uğramasına ve bu suretle I Fakir hastalara muntazaman doktor 

Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmi9 
olursunuz ... 

__ ............... ı111ıN1111•1ıııtı11"1111111ıııtttın:ıııınııırıııımıı111111ı ııııııını•ııııınırnnııııırıııınıııııımı•rııntııı•ı"'"' ,,,,. ,,,,..,., .. ... 
haksız bir hareketle idarenin muta

göndermekte, bunların ilaçlarını te- zarrır olmasına sebebiyet verdiği sa
mine de uğraşmaktadır. 

Aydın Halkevinin 
Besninin Suyu ve 

lht1ya4$1arı 

bit görülen dava olunandan bu para- Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul Elektrill 
nın borçlar kanununun 41 inci mad- 1 d I" - ·· d 

şleri Umum Mü ür ugun en: 

Dikiş 
., 

Aydın (TAN) - Halkevinin ho
parlör tesisatı faaliyete geçmiştir. 

Bu sayede hallt, radyo neşriyatını 

muntazaman dinlemektedir. 

Kursu 

Ha1kevinin dikiş, nakış ve çiçek 
kursu devanı ediyor. Yeni müracaat
lar karşısında, bu kursun bir ikincisi 
açılmasına zaruret hissolunmaktadır. 

desi mucibince tazminen bittahsil Po- 1 _ C. l. F. İstanbul teslim şartile alınacak olan ve muhammen be-
latlı inhisarlar idaresi veznesme ya- deli "9527,92" dokuz bin beş yüz yirmi yedi lira doksan iki kuruş tutan 
tırılmasına ve 5 liradan ötürü mua- 3000 adet 1 numaralı türbin kondansör borusu kapalı zarf usulü ile ek
razanın menine ve feragata binaen siltmeye konmuştur. 

Besni (TAN) - Kurulmakta olan 
yeni kasabanın içme suyu ihtiyacını 
temin için bir fen heyeti tarafından 
hazırlanmış olan proje henüz tasdik 
olunup Ankaradan iade edilmemiş

fazlaya taalluk eden davanın sukutu- 2 _ Eksiltme 25/5/939 perşembe günü saat 15 de idarenin Tünel üs
na ve (1164) kuruş d:ıva ması·afmın tünde Metro han binasının 5 inci katında toplanan eksiltme komisyo

tir. Hem bu işi, hem de kasabamıza yarısının ve (Z27) kuruş harcın dava 
ait diğer işleri takip etmek üzere olunana aidiyetine 12.4.939 da 939/ 
kaymakamımız Tevfik Kutlar ve be- 102 sayı ile dava olunan gıyabında 
tediye reisi M. Mutlu Ankaraya git- karar verildiğinden yeri ve yurdu 

mişlerdir. belli olmıyan mumaileyhin usulün 

Beyşehir Yolunda Bir 144 ncü maddesi mucibince t•\ihi 1-
Kamyon Kazası landan itibaren bir ay içinde bu ka-

Konya, (TAN)_ Beyşehirden gel- rar aleyhinde temyiz yoluna müra
mekte olan şoför Yusufun idaresin- caat edebileceği mezktir karar ildi
deki kamyonun yolda frenleri tutma- zasından bulunduğu tebliğ makamı-
_..,..-----..-~- ____ .-.oaa.- -~-•• _._._.... u..&.C'.a:~ ncaıı v•..-a-~.ı. 

yonun kontrolsuz bir süratle adeta 
yuvarlanmağa başlamıştır. Bu sıra

da, yolculardan terhis edildiği cihet
le memleketine dönmekte olan Halil 
yere düşmüş, ölmüştür. 

BAKER Ayakkabları 
Rahat ve sağlamdır. 

nunda yapılacaktır. 
3 - Bu işe aid şartnameler ve mukavele projesi idarenin Levazım 

müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 
4 - Muvakkat teminat "714,59" yedi yüz on dört lira elli dokuz ku-

ruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun ahkamına uygun ola
rak ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine verilmiş bulunması lazımdır. "2782" 

.. 

l:ııı f uııLul Dtr:lc:dirc:~i lluııluı' • . 
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Konya, (TAN) - C. H. Partisi 

şubesi, meyve ağaçlarını tütünleye -
rek haşarat ve hastalıktan vikaye i
çin, bu gibi ağaç sahiplerine bedava 
tütün dağıtmağa karar vermiştir. 

Bu ayakkablan almakla iktı-

Keşif bedeli 722 lira 53 kuruş olan Kumkapıda Mabeyinci yokuşunun 
kaldırım tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile §artna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikadan başka bu işi yapabileceğine dair Eminönü Başmühen
disliğinden alınacak vesika ile 54 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9/5/939 Salı günü saat 14.30 da Daimi Encü-Orduda Yeni Bir Hükumet sat etmiş olacaksınız. Hali ha

zırda yerli ve ecnebi malr zen-

Konağı Yapılıyor 
gin çeşitlerimiz varCır. Geliniz, 

görünüz ve intihap ediniz. 

Denizyolları Müdürlüğü 
Ziraat Bankası idare meclisi reis-

Edirne icra memurluğundan: 
liğine tayin edilen Denizbank umum Ipotekli olup bir borcun temini is-
müdürü Yusuf Ziya Erzin bugünler-

i! . e tifası için paraya çevrilmesine karar de :Ankaraya giderek yeni vaz· esın 
verilen, Edirnede iki köprü arasında 

başlıyacaktır. e kain ve halen Trakya un fabrikası 
Denizyolları umum müdürlüğün namile maruf (92548) lira muham

tayin edilen lbrahim Kemai Baybo-
- men kıymetli, zemin katile beraber ranın teşkilat kanunu çıkıncıya ka 

dar Denizbank umum müdürlüğüne dört kat kagir ebn~yeli, yanlarında 
vekalet etmesi muhtemeldir. Deniz- depo halinde kullanılır ayrLCa ilave
bank müdür muavinlerinden Hamdi leri, büyük bir avlu, ahır ve zahire 

ambarlarile çiçek ve meyva ağaçlan Emin Çap ta Ankaraya gitmiştir. 
bulunan bahçe, içerisinde elektrik ve 

Erzincan Belediye Bütçesi su tertibatını havi un fabrikası, da

;r;eraşimde Vali ve Hükümet erkanı 

Erzincan (TAN) - Belediye mec- hilinde bulunan bütün ahit ve ede
lisi nisan içtimalarına başlamıştır. vatile halen işler bir vaziyette açık 
Yeni bütçeyi hazırlamaktadır. Geçen şartnamesi herkesin görebilmesi için 
sene bütçesinde varidat yüz bin lira arttırma ile satışa çıkarılmış olup 
olduğu halde bu yıl altmış bin liraya 5.5.939 tarihinde Adliye divanhanesi-Ordu (TAN) - Kalabalık bir ha~k 

ve memur kütleşinin huzurile, h~
kumet konağının temel atma merası-

ıni yapılmıştır. . 
Vali Baran, bir nutuk söylemış 

ve temele ilk harcı koymuştur. Bun: 
dan sonra şube reisi, müddeiurournı 
ve idare heyeti azaları temele har~ 
kovmuşlardır. 

Kızday 
Ordu (TAN) - Kızılııy bura kon

gresi başkanlığa y~niO.en Doktor. 
Yekta Karamustafayı, ikinci baş-. 
kanlığa ortamektep dikiş mualli1:11 
Bayan Mükerremi, vezned~lıg~ 
Şükrü Denizi, Muhasipliğe Şu~tru 
Kaymazı, katipliğe Hi.ıseyin İşkını 
•eçmiştir. 

Kızılay menfaatine İstanbuldan 
güzel bir film getirilmiştir, yakında 
sinemada gösterilmesine başlanıla
caktır. 

e Ordu (TAN) - Büyük Şair Ab
dülhak Hamidin ölümü yıldönümü 
mi.inasebetile Halkevinde hatırası a
nılmış, hayatından ve eserlerinden 
parçalar okunmuştur. 

• Ordu (TAN) - Çanakkaleden 
Meml~ket hastanemizin başhekimli
ğine ve operatörlüğüne tayin edilen 
Kaznn Günay gelmiş, Eski operatör 
Sıtk.ı da Çanakkaleye git~iştir. 

kadar düşeceği tahmin olunuyor. ne asılacaktır. 
Bunun sebebi, geçen seneki bütçe- Birinci arttırma 7.6.939 tarihin~ 

ye istimlakler hasebile konulan tarik raslıyan çarşamba günü saat ıo dan 
bedeli fazlasının bu yıl konmasına 12 ye kadar dairede yapılacaktır. Bu 
mahal kalmamış olmasıdır. arttırmada verilen bed~l muhammen 

Bolvadinde Ameli Kııdc:ahamamda Hapisane kı.ymetin yüzde 75 şi ile birinci de-, 
Dersler Kızılcahamam (Tan) - Geçen se- !'ecede ipotekli alacat,tn tamamını 

Bolvadin (TAN) ·-Havaların ısın- ne inşasına başlandığı halde kış do- bulduğu takd'rde arttıranm üzerin
ması üzerine muayyen günlerde mek- layısile yarıda. kalan hapisbanerun de bırakılacaktır. Aksi takdirde art
tep talebesi kırlara va yakın köyle- ikmal inşasına başlanılmıştır. Hazi- tırma d"ha on beş gün uzatılarak i
re götürülıniye başlamlmıştır. Tale- rana kadar bitirilmesi ve mahp;.ısfa- kinci arttırma 21.6.!J39 tarihin"? rast
benin bu suretle nebatlar, ziraat ~ş- rın şimdiki gayri s1hhi yerden oraya lıyan çarşamba günü saat 10 dan 12 
leri ve hayvanlar üzerınde yaptıkları taşınmaları bekleniyor. ye kadar yine dairede yapılacaktır. 
tetkik ve tecrübeler, faydalı neticeler Sivas Vali Vekilliği Bu arttırmada dahi verilen bedel mu-
vermektedir. Sıvas, (TAN) - Nazmi Tokerin hammen kıymetin yüzde 75 şini bul-

Kandırada Çoc:ul< Kayseri mebusluğuna intihabile in- matlığı ve rüçhanlı ıtlacaklı olan birin 
Bahçesi hilal eden valiliğim.iz Vf'kiletine mili ci derecede ipotek sahtbi alacağının 

Kandıra, (TAN) - Belediye mec- k iye müfettişlerinden Osman Nuri tamamım bulmadığı takdirde satış 
Iisl ilk mektep yanında bir çocuk Egeli tayin edilmiş ve vazifesine ba§- 2280 numaralı kanun hükümlerine 
bahçesi tesisine karar vermiştir. lam11tır. tevfikan beş sene mi.f'Jdetle tecil edi-

Ka ra manda Bir Ma~ Burdurda içme Suyu lir. 
Karaman (TAN) - ldmanyurdu Burdur, (TAN)·- Belediye reisi, Satış, peşin para iledir. Arttırma-

takımı ile askeri kıta sporcuları ara- Nuri Artok, her şeyden evvel iyi ya girmek istiyenlerin, kıymeti mu
da bir futbol maçı yapılmış, iki içme suyu teminme çalışılacağım. bammenenin yüzde 7.5 ğu nisbetin

sın f ikinci haftaymda birer gol ata- bundan sonra da çocuk bahçesi ya• de pey akçesi veya milli bir banka
!:~ berabere kalmışlardır. • pılacağını söylemiştir. nın o miktarda teminat mektubunu 

mende bulunmalıdırlar. (B.) (2790) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
DEPO ARANIYOR 

Afyon kaymağa elverişli ve eb'adı asgari 500 metre murabbaında ol
mak kaydile ellerinde mevcut boş deposu bulunanların kiralamak ü-

1 "2907" zere Liman hanındaki Şubemize müracaat an. 

Muhabere ve Münakale VekCıleti lstanbul Elektrik 
itleri Umum Müdürlüğünden: . .. ,, . . _ 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muhammen bedelı 23450 yırmı uç bin 
dört yüz elli lira tutan 350 ton mazut kapalı zarf u.sulü ile satın alına· 
caktır. 

2 - Eksiltme 26/5/939 cuma günü saat 15 te idarenin Tünel başında 
Metro han binasınm 5 inci katında toplanacak arttırma eksiltme ~o
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım dairesinden parasız ola
rak tedarik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı "1758.75" bin yedi yüz elli sekiz lira 
yetmiş beş kuruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 No.lu kanunun ahkamına uygun ola
rak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. "2818'' 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamızın Çal şubesine olan borçlarından dolayı Üsküdar ma

liye şubesi tahsil şefliği elile haciz edilen Kuzguncukta Nakkaş mevki
indeki Üryani zade Cemil molla ve evlatlarının köşkünde bulunan yer 
halısı, oda takımları, portmanto, avize, ayna vesaire muhtelif cins ev 
eşyaları 2/5/939 Salı günü saat onda mahallinde açık arttırma suretile 
satılacağından taliplerin yevmi mezkurda mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaaü. 

2 - Mahcuz eşyanın satış fiatı muhammen bedelinin yüzde yetmiş 
be~ini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırmasının 9/5/939 salı günü 
saat onda yine mahallinde açık arttırma suretile satılacağı ilan olunur. 

vermeleri lazımdır. Mezkur fabrika
nın üç senelik müterakim vergisi 
borçluya ait olmak üzere bedeli me· 
biden ödenecektir. Belediye resimle
ri ve evkaf idaresi borçları müşteri
ye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine tev
fikan hakları tapu sicmerile sabit ol
mıyan ipotekli alacakhlarla diğer a
Iakadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ilan 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
cvrakr müsbitelerile dairemize bıl
dirmeleri lazımdır. Aksı takdirde hak 
ları tapu sicillerile sabıt olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından harıç 
kalırlar. 

Daha fazla malumat almak isti· 
yenlerin 1937 /1061 numaralı dosya
da mevcut evrak ve mahallen tu
tulan vaziyet ve takdıri kıymet rapo
rilc fabrika krokisini görüp anlama
ları iHın olunur. 
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• Et ve Sebzelerin eyi piımemesinden, meyvalann güzelce ydianmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hCisıl olan solucan dediğimiz barsak kurt- §§ 
~= • ları en muzır hayvanlardır. Bunlar, inc:e barsağın iç zarına yapııarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

• Halsizlik, Kansızhk, Hazımsızhk. karin ağrllari, karin ıiımeleri, burun, makat kaıınması. ishal, oburluk, ba§ dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri 1 
gece korkuları. · görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. ( iSMET SOLUCAN BISKOVITI ) Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere ii 

• emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer •• Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten mutlak veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse jj 
• çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmt müsaadesini haizdir. Tarzı istimalikutular içinde yazıhdır. ::: 

Dikkat: Piyasaya taklid olarak batka solucan bisküvitleri çrkmıftır. Liitfen kutuların üzerinde (IS MET) markasını arayınız. Fiat Her Eczanede ' 20 Kunıftur. ii 
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AVRUPA VE AMERiKAN AMBALAJ 
ve ETİKETLERİLE ŞANTAJ ynı.>ılmaktadrr. Fransızca, İngilizce keli
melerle uydurma isimlerle piya!'laya çıkarılan ve fahiş fiyatlarla satılan 
bazı maUarı almak kesenize ve sıhhatinize zararlıdır. 

H A S A N ITRIY ATI hakiki Avrupa ve 
Amerikan mallarından bile üstündür. 

Tabii 
Güzellik 

Hakiki 
Gençlik 

Ancak 

ITRIYATILE Temin Olunur. 
Hasan Kolonyası, Lavantaları, Esansları, Pudrası, Kre
mi, Briyantini, Ruj ve Alhkları ve her türlü parfömerisi, 
Dantos diı macunu. Diş suları, Diş fırçaları yurdun her 
tarafında aranmaktadır. En yeni metodlarla yeniden 
hazırlanmaktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzaratının azlığını bahane ile piyasada 
fiyat yiikseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlariyle müşterilerimizin 
emrine amadedir. 
İz.imirde Kemeraltında, Karaköyde Köpriibaşında şubelerimiz açılmıştır 

T raf olduktan sonra cildinize 

krem sürmeyiniz 

· Tr&f bıçakları cildi yumutatır 
ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

H d p o K E R tra.t bıçaklarını er yer e ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Haseki hastanesi tedavi kliniğinde yapılacak 3305,38 lira keşifli ha

rici tesisat işlerinin 8.5.1939 Pazartesi günü saat 15 de rektörlükte açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin en az 3000 liralık bu gibi işler yaptığına dair İstanbul 
Vilayetinden vesika almaları ve 248 liralık teminat vermeleri, ticaret 
odası vesikasını ıöstermesi lazımdır. 

Liste ve şartname her gün rektörlükte görülür. "2706,. 

•""!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- . 

Karaköyde Gabay hanında 5 numa

rada mukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Suat Karşıyakaya: 

Istanbul üçüncü ıcr.-ı memurluğun
dan: 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban

kası tarafından 28 eylül 937 tarihli 
bir kıta kira mukavelenamesine müs
tenit beş aylık bedeli icar (50) liranın 
faizi nizami, yüzde 10 ücreti vekalet 
va takip masraflarile birlikte tahsili 
hakkında ve .dairemizin 938/ 2414 nu
maralı dosyasile takip talebinde bu-

lunulmuş ve yukarki adrese gönde:
rilen ödeme emri bila tebliğ iade o-

lunduğundan icra hakimliğince hak
kınızda bir ay müddetle ilanen teb
ligat kararı verilmiştir. 

Bütün Ada çamlarinın ve lavanta çiçeklerinin l 
sıhhi kokularım terkibinde saklayan 

E · S Ç A M Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bo:zuk olanların kalbine ferahlık ve

rir ve gönlünü açar. VENUS ÇAM KOLONY ASinm formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

UMUMi DEPOSU: Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

lşbu ilanın neşri tarihinden itiba
ren bir ay zarfında borcun tamamına 1 
veya bir kısmına ve yahut alacakh- 1 Sinir Damlası asabi çarpıntılara, nefes darlanmaıma, heyecan 

nın takibat icrası hakkına d3ir bir i- 1 ve bat dönmelerine kartı fa.Yanı hayret tesirli yeni ilaç 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

tirazınız varsa bildirmeniz, itiraz et- .,._ ---
mediğiniz takdirde yine bu müddet 
zarfında 74 üncü madde mucibince 
mal beyanında bulunmanız, bulun
mazsanız hapsen tazyik olunacağınız 
ve hakikate muhalif beyanatta bulu
nursanız hapisle cezalandırıla.cağınız 
borç ödenmez veya itiraz olunmazsa 
cebri icraya devam oluna.cağını natık 
ödeme emri makamına lr..aim olmak 
üzere ilan olunur. '1i246) 

İŞ ADAMLARININ 

% 80 i 
SİNİRLİDİBLEK 

Bir kaşık 

Sinir ağrılan, asabt öksü -

rükler, Baş dönmesi, Baygın -
lık, Çarpıntı, ve S t N t R -
O E N ileri gelen bütün rahat-

sızlıklatı tYl EDF..R. 

~--------------· 

MÜTHIS SIRT AGRILARI 
ALLCOCK bütün ıztıraplarn nihayet ve
rir. Bay J. L. yazıyor: "Harpte tok defa
lar çamurlar üzerinde kalıyordum. Neti
cesi olarak dehşetli sırt o!.'Tlsına müpte
la oldum. Bilahare işimin basında iken 
hu ağrılarla kıvranıyordum. Nihayet si
dn kıymetli ALLCOCK yakılarını tccrü

BEL ACRILARI ! ZAİL OLUR Jl ı,e ettim. Ani tesiri sayesinde ağrılorrm 
LUMBAGO zail oldu ve bu illetten tamamen kurtul

dum. 
Siz de ağrılarının ALLCOCK yakısı ile dindiriniz. Sactıt~ sıcaklığı 

OTOMATİK BİR MASAJ gibi ağrı an yer\n tra{ına yayarak teskin 
ve bütün ağrılan defeder. ALLCOCK mafsalların yorj?Unluiunu J:z:nle 
eder ,.e LUMBAGO. SİYATİK veya iltihabı iııap halatında dahi Al.L
COCK yakısı safi ve müessir bir devadır. Fiatı: 27 l kurustur. 
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Taklit PdiJme~i kabil olına -
yan bir fen hartkasıdır. 

İNGİLİZ l{.o..NZOK ECZANESİ 
BEYOC:LU tSTANBUL 

Sahipsiz Sandık 
Birkaç ay evvel Sı:ırıyere Istan

buldan eşya naklederken motöni
müzde sahipsiz bir sandık şeker kal
mıştır. Kime ait ise aşağıdaki adrese 
müracaat etmesi. - Sarıyerde Akde
niz motörü sahibi Kasım Kaptan. 

_ SINGER 
1 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 

--------------------Rıza Tevfik 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTILIDIR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S 1 N GER SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 
İstimlak dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmu~tur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 
Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

Hayatı • Şiirleri 
İkinci basılış 

Tuhih ve ilavelerle ç.ıktı 
Mutlaka alınız. 

Yazan: R. G. Arkın 

Resimli Ay .l\fotbaas.' 
Fiatı 60 kuruş 

1 
Istanbul dördüncı.i icra memurlu-

ğundan: 

KURU SiSTEMLE 

yapılan KELEBEK marka 

Kontr • PICiklar 

1 

• Dr. SUPHI ŞENSES 1 
l I idrar yolları hastalıkl~n mOtehassııı 

Beyoflu Yıldız slnemRsı karsısı Lek· 
ler apat11man. Faklrlerıo oıırıııı1' 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

l lkbahar Tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı İlkbahar tarüesi 30 Nisandan itiba· 
ren tatbik olunacaktır. Yeni tarüe iskelelere asılmıştır. 

1 38/ 4650 sayılı dosyada mahcuz o
lup paraya çevrilmesine karar veri
len 474 lira kıymetinde 129 parça
dan ibaret elektrik salon avizeleri, 
gramofon ve plakları açık ve birinci 
arttırma suretile 2.5.939 salı günü 

1 saat onda Çnrşıkapı tramvay durak 
yeri 93 - 95 No. lı mağazada satıla

c:aktır. Teklü edilen bedeller mu
hammen kıymetin yüzde 75 şini bul
madığı takdirde satış ikinci arttırma
ya talik olunarak 6.5.939 cumartesi 
günü ayni saatte ve ayni mahalde 
1ekrar ve ikinci açık arttırma sureti-

Çarpılma, Çatlama, Kabarma \'e 

saire gibt hiçbir arıza 

ıöstermez. 

Kontr Pllklar bu gibi Arızalara karııı 

ıarantl ile satılır. 

Kızıl, Kayın; Karaağaç'dan 
mamul Kontr Plaklar •tok 
ol arak her zaman mevcuttur 

HER YERDE SATIŞ YERLERi VARDIR. 
•~~!!! Yazıhane adresı: Sirkeci Mühürdarzade Han No. 5 

' ---• reı: 43924 1 1 ------------------·-------

ve 

H 
BEL 

ADEMİ İKTİDAR 
GEVSEKLiGINE K A R ş 1 le satılacağından almak istiyenler in 

mahallindeki memura müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

I• lıııııı..I Sahibi v~ N~dr~t MUdürii Hnlil 
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