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BULGAR SAD 1 K 
Y akm Tarihin en esrarlı çehresi 

]<itap halinde çıktı 
Fiatı 100 Krt. 

INKILAP KiTABEVi - lstant;ul 

lngiliz-Sovyet 
müzakereleri 

Almanlar Sovyetlere 60 
Milyon Kredi Teklif Ettiler 

Londra, 22 (Hususi) - Burada hüküm süren kanaate 
nazaran İngiltere - Fransa, Sovyet Birliği müzakereleri 
yakında neticelenecektir. Fakat Berlinden gelen malUmata 
göre, Almanlar Rusyaya altmış milyon sterlinlik bir kredi aça
rak Rusya ile alış verişi ilerletmek ve bu suretle anlaşma im
kanlarım baltalamak maksadiyle son kozlarını oynamak üze
redir. DijJ:er cihetten Almanlar bir sınai hevetini Moskovnya 
göndereceklerdir. 

Bu havadise rağmen, bugün de iiç 
devlet mümessilleri Sovyet Birliği 
Başvekili Molotofun talebi üzerine 
Kremlin sarayında toplanmışlar, 

Potemkin de toplantıda hazır hu. 
lunmoştur. Anlaşılan Molotof, . 
Rus noktai nazarını izah et~ş ve 
Rusyanın mukabil tekliflerini ım. 
!atmıştır. 

Ordumuzun girişini haber alan Hataydaki Türk analan ve çocuklan senelerce çektikleri vatan haıretini 
Bu mukabil teklifler Londra ve 

Parise bildirilmiştir. Murahhaslar ye 
ni talimat bekliyorlar. Tas, dün iki 
saat devam eden toplantının neticesi 
hakkında neşrettiği bir tebliğde son 
İngiliz • Fransız tekliflerinin hiç bir 
ilerleme göstermediğini anlatmıştır. 

fanlı bayrağımızı yüzlerine gözlerine •ürerek böyle dinlendirmişlerdi 

Hatay ltil8fnamesi 
Fransız Hariciye Nazırının 

müzakereler hakkındaki 
beyanatı 

Paris, 22 (Hususi) - Hariciye Na. 
zırı Bonnet parlamentonun harici. 

(Sonu Sa.: 10, Sii: 5) 
Bugün ilan Ediliyor 
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i: da, Hatayın Türkiyeye ilhakı için yapıl- deklarcuyonu yapılacaktır. ; l Jngiliz müm~sülerine mukabil 

5 makta olan müzakereler neticesinde bu Hatayın ilhakına dair olan mukavele- ;::: 1ng,.1 tere ı_Sovyet tekMli0f110etr0i~i bildiren E İfe ait mukavelenamenin metni üzerinde name metni ile Türk • Fransız deklaras- _ ,. 
mutabakat hcuıl olmuıtur. Bu mukavele- yonunun Büyük Millet Meclisinin yarın, 

... - namenin yarınki cuma günü imza edümeri barem müzakereleri dolayısile yapacağı :: 
bekleniyor. içtimaında Başvekil Doktor Relik Say- : -i 

Pariste de ayni gün lngiltere ile ara- dam tarafından ilanı muhtemeldir. E ----111ınrm11 ınn ıuıTnnm 11n11rıu11111ım11111111 rnıı mı m uru 11111111ınıı111111111111111111111111111111111 :u ı ı lr. 

Yeni Bir Buhran 
Arifesinde miyiz? 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

lngilizler MoskovaJan bir 
askeri ittifak akdetmeden 
döner, ve yine uzlaştırıcı si
ycuete avdet ederlerse, ge
lecek aylar içinde Avrupa
da büyük bir buhranın pat
lak vermesine muhakkak 

nazarile bakılabilir. -
B ütün haberler ve hadiseler, ge

çen eyliilü hatırlatan, yeni 
bir buhran arüesinde bulunduğumu
zu gösteriyor: 

Hitlerin istirahat müddeti bitmek 
üzeredir. İngilterenin Berlin sefirin
den aldığı malumata göre yakında 

bir Nazi faaliyeti beklenebilir. 

Yine İngiliz gizli istihbaratı ile 
diplomatik servisin verdiği haberle
re göre mihver devletleri temmuz 
sonunda harekete geçmek üzere ha
zırlıklara başlamışlardır. 

A lmanya Slovakyaya asker gön
dermektedir. Polonya hududu 

takviye edilmektedir. Temmuz sonu. 
na kadar Almanyada yarım seferber. 
lik tamamlanmış olacaktır. 

İtalya, Mısır hududunda tahşidat 
yapmakta, Arnavutluğa asker gön • 
dermektedir. Ve yüz parçadan mü • 
rekkep bir İtalyan donanması pek 
yakında İspanya, Portekiz ve Fas sa. 
hillerinde manevralara başlayacak. 

tır. 

Misafirimiz Haydarpaşa garından çıkarlarken 

Misafirimiz Dün Geldi 
Bugün Bursaya Gidiyor 

Mrs1r Hariciye nazırı Abdülfettah [koymuştur. Saat 13 te vilayet tara
Yahya Paşa, bu sabah saat 9.45 te fından Abdülfettah Yahya Paşa şe
Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. refine Perapalasta bir öğle ziyafeti 

Misafirimiz, istasyonda Istanbul verilmiştir. 
vali ve komutanı tarafından mutat Misafirimiz bugün 
merasimle karşılanmıştır. Bursay,, gidiyor 

Misafir Nazır, saat 10.30 da valiyi 
Misafirimiz, dün şehirde ufak bir makamında ziyaret etmiş ve vali, bu 

· t' t 11 d i de etmı'ştı'r gezinti de yaparak müzeleri ve Top-zıyare ı saa e a . 
kapı sarayını gezmiştir. Misafirimiz Cümhuriyet 

Abdülfettah Yahya Paşa, bugün 
abidesine çelenk koydular Bursaya gidecek ve akşam Istan. 

bula dönecektir. Muhterem misafi
rimiz, yarın akşam saat 10 da Tran
silvanya vapuru ile avdet edecektir. 

Japonlara karşı şiddetli 
Mukabil tedbir alacak 

Londra, 22 (Hususi) - Mister Chamberlain bugün A
vam Kamarasında Uzakşark hadiseleri hakkında müteaddit 
suallerle karşılaşmış ve bunlara cevap vermiştir. 

\ 
Mister Chamberlain Tientsin, ve 

Svatov vaziyetlerine temas etmiş, 

Tientsine taze gıda maddelerinin te. 
ahhürle vardığını, buradaki kadın ve 

çocukların süratle tahliyesi için ted. 
bir alındığını söylemiş ve hükılme • 
tin hadiseleri azami ehemmiyetle ta-

kip ettiğini ve mukabil tedbirleri dü
şündüğünü muhalefet fırkalarına te
min etmiştir. 

Lonranın resmi mahafilinde hü -
kürn süren kanaate göre Tientsinde 
vaziyetin bugünkü şekliyle devamt • 

na imkan yoktur. İngiltere muhak -
kak ki mukabil tedbirler alacak ve 
bunları tatbik edecektir. 

Mister Chamberlain, Cvatovdaki 
vaziyetten bahsederken japonların 

buradaki yabancı zırhlıların hemen 
uzaklaşmalarını istediklerini, fakat 

bu talebin kabul edilmediğini, Ame. 
rikanın ise bilakis buradaki zrrhlıla. 
rıru takviye ettiğini söylemiştir. 

Amerikan amiralinin 
ret cevabı 

Amerikalı Amiral Yamel japon 
bahri makamlarına" 
''Amerika vatandaşları himayo ve 
yardıma muhtaç oldukları müd -

detçe" Amerikan gemilerinin Çin 
limanlarında kalacağınJ bildirmiş. 
tir. Amerikan Pillsbury torplto 
muhribi Svatov limanım terket • 

Bu resmi Almanyada · çıkan 

"Freude und Arbelt,, (Ne~e ve 
Çalı~ma) adlı mecmuanın Japon-

ya propagandası yapmak ve Ja

ponlann askerl kuvvetini göster
mek için çıkardığı nüshadan al
dık. 

Mecmuanın bu ve diğer resim
ler!, mlhverciler ile Japonya ara
sındaki münasebetleri göstermek
te ve bunlar da el altından birlik
te ı;alı~tıklarmı ispat etmektedir. 

mcmckle kalmıyacak, bu limana 
ayrıca ikinci bir Amerikan torpito 
muhribi daha gönderilecektir. 

(Sonu: Sa. 10, sü .• 
Sahillerde Çinlilerle çarpışan halil mitralyözlü 'Japon 

bahriye silahendaz/arından bir kıta 



PENCEREMDEN 

Tanzimatın 
Ylldönümü 

Yazan: M. Turhan TAN 

N izama girmeyen işlerimizden 
biri de milli mefahiri anmak, 

lıüyük şahsiyetlerin doğum ve öliim 
günlerini kutlamak ve • kısaca söyli. 
yelim • maziye nit borçlarımızı ha • 
tırlamaktır. Bazan heyecanlanırız, 
Tevfik Fikretin 27 nci yıldöniimii • 
nü • tantanalı merasimle • kutlarız. 
Bazan şuurumuzu şahlandırırız: Baş. 
ka bir şahsiyetin üç yüz yetmiş se • 
kizinci ölüm yılını mersiyelerle yncl 
ederiz. Çünkü bu işleri bizden çok 
en·el nizama koymuş, hatta bu gibi 
merasimin medeniyet vecibelerin • 
den olduğunu da bizden önce idrnk 
etmiş olan milletlerde mefahiri yfıd 

ve büyiik ciliiler için merasim ihzar 
etmenin de bir kaideye bağlı olduğu. 
nu düşiinmcyiz. Onlar, o fazıl millet. 
ler, herhangi tarihi bir hadisenin ve. 
ya tarihi bir şahsiyetin ihtifalini 
mutlaka yirmi beş, elli, yetmiş beş 
ve yüz yıl fasıla ile yaparlar. Biz bu. 
nu pekalfı biliriz, lakin bilmez görü. 
niirüz ve büyük ölüler hakkında iis. 
tiiste her yıl ihtifal yapmıya kalka • 
rız. Bu nizamsızlıktan dolayı da ya. 
pılması gerekli olan bir çok ihtifal. 
leri hazırlamaya zaman ''e imkan 

''ltızılay,, Hemşire Okulunun on ikinci devre mc:r.uniyet imtihanları 
bitmiştir. Bu sene mezun olacak 25 hayan irin yarın Aksaravdaki mek
tep bahçesinde diı>loma tevzii merasimi yapılacaktır. Resi~de görülen 
nıektep mezunları şunlnrdır: 

bulnmayız. 

Ben yıllardanberi bir çok ihtifal. 
lere davet olunmuş ve iştirak etmiş 
bir adamım. Bu münasebetlerle sU. 
tun sütun da yazı neşrettim. Fakat 
şimdiye kadar isabetli olarak, ynni 
Avrupai hesap ve kaideye uygun 
diişürillerek yapılmış bir kaç ihtifal 
tanıyorum. İhni Sinanın bininci, 
Preveze harbinin dört yUzüncU, Na. 
mık Kemalin ellinci yıl dönümleri 
miinascbetiyle yapılan ihtifaller bu 
cümledendir, yerinde yapılmıı me • 
rasimdir. 

Şimdi Tanzimatın yüzUncft yıl 

dönümü yld olunuyor ve meslekda~

lnnmızdan bir kısmı tarafından bu 

mevzun dair güzel güzel yazılar neş. 

rediliyor. Tanzimatın tarihi ve mUm. 

kün olduğu kadar canlı bir hülôsası. 

nı ilk yapan Hayat Ansiklopedis.inde 

neşreden bir muharrir olmaklrğıma, 

yani o mevzuda çok şey okumuş bu. 

lunmaklrğıma rağmen meslckdaşla • 

rımın yaı.ılarını • samimt söylüyo • 

rum - seve seve ok~4.rum \'C müste. 
fit oluyorum. 

Fakat itiraf etmeğe mecburum: 

Bu yazılardan aldığım haz ve edin • 

diğim istifade bana Tanzimatın yU • 

zUncli yıl dönilmUnU heniiz idrak et. 

mediğimizi unutturmuyor. O güne 

daha dört aydan fazla bir zaman var. 

Ayfe BUrlln, Bedriye Yüksel, Fatma GUndemlr, Fatma Kırımlı, GUlıUm GUleryDz, 

Hamdiye Aral, Hatice CantUrk, Hayriye Erinç, HayrDnnlu Kınter, Kadriye Mandı, 

Mahpeyker Aktlt, Meliha Gökçen, MUnevver GUner, Nimet Barin, Rahime Tuban, 

Saadet Blrıen, Sabahat Dllbaı, Samime SAkln, Seher Gerçekler, Vahide Akırmık, 

Zlkrlye Seyhanlı, Nlvır Akpapazoölu, Reyhan Gargla, Sırpuhl Sikin, Sırvıt Kıl· 
dıroijlu. 

Limanlarımızın lslahı 

lstartbuldan Başka Diğer Sahil Şehirlerimizin de 

Tetkiki için lngiltereden Mütehassıs Getirtilecek 
Nafıa Vekaleti, gerek muhtelif sa

hil -şehirlerimizde, gerekse İstanbul. 
da yapılacak liman işlerini tetkik et
tirmek üzere !ngffiereden bir müte
hassıs getirtmiye karar vermiştir. 
Mütehassıs ilk evvelA lstanbul !ima. 
nile Samsunda, Traozönda, Çatalağ
zında ve Mersinde yapılacak limanlar 
için tetkikat yaparak bu husustaki 
raporunu vekfilete verecektir. 

Büyük Millet MecTisinin bugünkü 
toplant1S1nda Denizbankın lağvı ile, 
Devlet denlzyolları umum müdlirlü
ğü ve Devlet liman işletmesi umum 
müdürlüğü bütçelerinin müzakeresi 
yapllacaktır. 

.Bütçeler kabul edilir ec1ilmez Mu. 
habere ve Münakale Vekaletince za
ten hazırlanmış olan her iki umum 
müdürlüğün kadroları tekemmül et
tirilecek tir. 

Bugüne kadar matbuatta bazı ze. 
vatın tayinleri etrafında yazılmış o
lan haberlerle bu iki umu!ll müdiir
lük teşkilatına ait haberlerin tah • 
minlerden ibaret olduğu ve kati şek
lin ancak bütçelerin kabulünden ve 
kadroların tekcmmülündan sonra o· 
lacağı salahiyellarlar tarafından ifa. 
de edilmektedir. 

Muhabere ve Münakale Vekili A-

li Çetinkayanın da yeni teşekkül ede
Qek umum müdürlük işlerile yakın. 
dan meşgul olmak üzere yarın Istan
bula gelmesi beklenmektedir. Bina
enaleyh, Devlet deniz yolları umum 
müdürlüğü kadrosuna dahil olacak 
memurlar ile, devlet liman işletmesi 
umum müdürlüğü kadrosuna girecek 
memurların vaziyetleri Ali Çetin Ka. 
yanın Istanbula geldikten sonra her 
iki teşekkülün umum miidürlerHe 
yapacağı son tetkiklerden sonra ta
h~kkuk edeceği anlaşılmaktadır. 

Liman işletmesi umum müdürlü
ğüne varilnn bjJCımum .llmanl::ıx.ı_ıı 
devrüt;slim muameleleri yapılmak ü
zere mahallerine müfettişler gönde
rnmiştir. Bu müfettişler şimdiden 

Denlzbanktan Uman işlerini devir al
makta ve oralarda nıevcut kadroia. 
ra göre limanlar teşkilatlarını hazır
lamaktadırlar. 1 Temmuzda her Ji. 
manda liman işletmesi umum mü. 
dürlilğüne merbut liman işletme teş. 
kilatları faaliyete geçmiş olacaktır. 
Keza devlet deniz yolları umum mü
di.irlüğü de her limanda kendisine 
liızım olan teşkilatı yapmakta acen· 
teleri tayin eylemektedir. Bunlar da 
l temmuzt'lan itibaren faaliyete geç
miş olacaklardır. 

Şu h~de med~da~anmn ac~e eL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

miş ve şimdi yazdıklarını Tanzima • 

tın hakiki yıldönümU gelince tekrar 

etmek mecburiyetini kabul eylemiş 

olmuyorlar mı?. Çayı görmeden pa. 

çalan sıvamanın sebebi ne olabilir 
ki? .. 

" 

Türkkuşulular 

Kampa Gidiyorlar 
Boğaziçinde 

Plaj Açılıyor 
Şirketi Hayriye tarafından Anado. 

luhisarmda yaptırılmakta olan büyük 
plaj ve plfıj gazinosunun inşaatt ta
mamen bitmiştir. Şimdi bazı ufak 

noksanların ikmalile uğraşılnınkta -

dır. Gazino, bugün dahi i;lliyebilecck 

haldedir. Şirketi Hayriye 30 hazira. 
na yetişemediği takdirde 1 temmuz

TAN 23. 6. 939 

imar Faaliyeti Hızlandı 
• 

için 
Laf eli 

Bir Müteahhitle Anlaşıldı, 

Yolu da Halkm Y ardımiyle 

Mecidiyeköyünün imarı 

Tamir Edilecek, 
Kapalıçarıı 

Yapılacak, 
Belediye muhasebecisi Muh- dilecektir. Bu köprü ile kasaba ara. Büyükadada su tevziatı yapılabile • 

tar, Belediyeler Bankasından sındaki saha park olarak imar edile. cektir. 

/ alınacak 5 milyon istikraza ait cektir. Yeşillik sahanın bir tarafında Cihangirle Topkapı arasında otobüs 

k ı . . da nümune bahçeleri kurulacak ka. 
mu ave enameyı valı ve bele -ı sabada amele mahalles' 'ft 1 ' işliyecck 
d. . . . l ı, çı ç ma • 
ıye reısı namına ımza etme ~ hailesi, ayrı ayrı semtlerde olacaktır. Cihangirle Topkapı arasında işle. 

üzere dün akşam Ankaraya git- Kapalı çarşı tfımir olunacak yecek olan otobüslerin fenni muaye. 
miştir. Belediye bu 5 milyon li- neleri dün yapılmıştır. Bu hatta iş • 

Kapalıçar<:T esnafı, Mısırçarctsı - lemek ı"steyen otobü's "l uhtelif radarı iki bucuk milyonunu bu :.-· :.-· cu er, m 
nın belediye tarafından istimlak edil- fiyatlar vermişlerdir. Bu fiyatlar bu. 

sene. mütebakisini de 940 sene- mest üzerine buradaki esnaftan bir gün belediye daimi encümeninde tet. 
si zarfında alacaktır. kısmının da Kapalıçarşıya gelecek • kik edilecektir En fazla konforlu ve 

Dolmabahçe stadının maketi lerini ve bu itibarla çarşının daha bü en ucuz bir tiırüe teklif eden otobüs. 
Dolmabahçe stadının planını ya • yük bir ehemmiyet kazanacağını gö. lerin işlemelerine müsaade edilecek. 

pan İtalyan miman Viyeti Violi sa. zönünde bulundurarak buranın esas. tir. 
hanın genişliğine göre hazırladığı lı bir şekilde tamiri için bir istida ile Yaz münasebetiyle, Taksim • BQ. 
yeni maket taslağını dün belediyeye belediyeye müracaat etmeğe karar yükdere hattında işleyen otobilllere 
getirerek Vali ve Belediye Reisi L(ıt. vermişlerdir. yeniden 6 otobüs ilave edilmemne be 
fi Kırdara göstermiştir. Yeni maket Esasen belediye, çarşının iman L lediyece karar verilmiştir. 

16 bin kişiyi istiap edebilecek bil - çin bir plan hazırla~ış bulunmakta • Mühendisler arasında değiflldik 
yüklükte yapılacaktır. İtalyan mi. dır Bu plana göre çarşının iman iki Belediye şubeleri baş mühendis 
man iki ay sonra yeni maketle şeh. yüz bin liraya mal olacaktır. Çarşı ve mühendisleri arasında genif te. 
rimize dönmek üzere bugün İtalya. f beddülat yapılmıştır. Bu arada •atfh esna ı evvelce bu masrafa iştirak et.. • 
ya gidecektir. şubesi baş mühendisi Şevket Adalar 

mek istemedikleri için bu planın tat. 
MccidiyeköyUnde imara başlanıyo'\' şubesi başmühendisliğine, Ulldldar 

ı bikı mümkün olamamıştı. Halbuki 
Belediye mar Müdürlüğü, son şubesi başmühendisi Salt Eyilp fil • 

zamanlarda İstanbulun bir sayfiyesi esnaf şimdi bu masrafa iştirak teme. besi başmühendisliğine, Eyüp pbesl 
mahiyetlnf alan Mecidiyeköyünün yi kabul etmiştir. Çarşının iman 51• başmühendisi Fatih şubesi batmfl • 
iman için de bir plan hazırlamış ve rasında buradaki sokaklar da asfalt hendisliğine, Üsküdar belediye 111 • 
hatta bu planın sureti tatbiki etra • olarak inşa edilecektir. besi mühendislerinden Nezihi Beşik. 
fında bir müteahhitle de anlaşmış Büyilkadnda !'U tt-sisatı yapılıyor taş şubesine, Fatih şubesinden İrfan 
bulunmaktadır. Plana nazaran kö • Büyükadada yapılmakta olan su Beykoz şubesine, Beykoz şubesinden 
yün önünden geçen asfalt cadde ge. tesisatına devam edilmektedir. Tepe- mühendis Halil. Fatih şubesine, Bil • 
nişliği kırk metreye iblağ edilecek • de . Kazoğlu deposunun yanında ye. yükdere Şubesinden Remzi Fatih IU
tir. Şimdiye kadar tramvay deposu. niden bir depo yapmak üzere burada besine, Fatih şubesinden Şeref Ua. 
nun üst tarafındaki dutluğun hiza • bir kısım arazinin istimlak edilmesi küdar şubesine, Beşiktaş şubesinden 
sında kalan tramvay şebekesi, cad • zarureti hasıl olmuştur. Tesisat ve mühendis Süreyya Büyükdere bele. 
denin genişletilmesinden sonra likör inşaat bir buçuk aya kadar ikmal e- diye şubesi mühendisliğine naldedll. 
fabrikasının önüne kadar uzatılacak. dilecektlr. 15 ağustostan itibaren mişlerdir. 
tır. Caddenin etrafında yapılacak in
şaat, villa tarzında, bahçe içinde, en 
çok iki kattan ibaret olacaktır. 

:v ::..,.... -..!.L.. -· - - __ ,.:. ___ .:.1- ..:.:..-- ·---

inşaat yapılan arsaların mülkiyet 
meselesi de halledilecektir. Bu arazi, 
üzerinde inşaat yapan şahıslara tem. 
lik edilecektir. 

Yeni planla köyün içinden geçen 
yollar da tanzim edilecek ve kanali. 
zasyon tesisatı da ikmal edilecektir. 

Lftleli trotuvarları da yapıbcak 

Laleli ile Aksaray karakolu ara. 
sında yapılmakta olan refüjlerin tan 
zimine devam edilmektedir Refüj • 
lerin tanzimi sırasında caddenin yan 
trotuvarlarıyle Aksaray karakolu • 
nun önündeki cadde kısmının geniş. 
letilmcsi işi de ikmal edilecektir. 
Yan trotuvarların yaptırılması için 
bu sahadaki ev sahiplerine de müra. 
caat edilecektir. Burada apartıman 

ve ev sahiplerinden bir kısmı beledi. 
yeye müracaat ederek Şişli ile Har • 
biye arasında olduğu gibi buradaki 
trotuvarlann da kendileri tarafın • 
dan yapılacağını ve belediyenin bu 
hususta bir plftn hazırlamasını söy • 
lemişlerdir. Bu müracaat üzerine bu. 
günlerde Eminönü Halkevinde, bu 
sahadaki apartıman ve ev sahipleri. 
nin iştirakiyle bir toplantı yapıla • 
caktır. 

Belediyede 
,•<w 7l.,,vtw11 -r_1._:ı ~-·--

Mükelleflerden tahsil ettiği para i
le beraber tagayyüp eden Kadıkby 

belediye tahsil şubesi tahsildarı Ne. 
cip dün yakalanmıştır. Necip ver
diği ifadede, mükelleflerden tahsil et
tiği 500 lira kadar parayı düşürdüğii
nü ve bu yüzden şubeye uğrayamadı
ğını beyan etmiştir. Bu memur hak
kında tahkikata başlannuştır. 

Dün de Şişli belediye tahsil ve 
tahakkuk şubesi tnhsildarlarmdan 
Rliştünün, mükelleflerden tahsil et. 
tiği parayı a.larak tagayyüp ettiği an
laşılmıştır. Tagayyüp eden tahsild3· 
rın yanında 400 lira bulunduğu tes
bit edilmiştir. 

Tahsil ve tahakkuk şubelerinde bi
ribirlni takip eden bu gibi tagayyüp
ler üzerine belediye muhasebe ınii. 
dürlüğü şubelerde geniş ve esaslı tah 
kiklere başlamıştır. 

Kara Motörlerlnln 
Muayenesi 

Üniversiteliler 
A 11 L ';;' t 11 

Alp dağlarına bir tetkik seyahati 
yapacak olan Fen fakültesi asis.tç ve 
talebelerinden bir kafile profelÖr 
Hamit Pamir ve O. Parej,·o idare
sinde elli kişilik bir grup halinde dQn 
sabah saat sekiz buçukta otobüsler. 
le Avrupaya hareket etmişlerdir. Ka
file yolları üzerindeki üniversitelerle 
temas edecektir. 

Beykoz Arpacı Çiftllii 
Hususi fdarenin üzerinde mülkiyet 

iddia ettiği Beykozda Arpacı çlftllğl 
arazisi hakkındaki tetJdknt ikmal • 
dilmiştir. Hususi muhasebe bu iddi
asını isbat etmek için bir tapu 1ene. 
di gösteremediğinden çiftlik arazisi
nin de, bu civarda bulunan Hilnklr 
ormanı ve Abraham paşa korusile be 
raber devlet namına tahdidi takarrur 
etmiştir. 

Temlıllk Baımüdürlüğl 
Belediye temizlik baş müdürlölO

nün kaldırılarak bu şubenin bir mtl
dür tarafından idare edilmek üzere 
faaliye~e devam etmesine karar ve
rilmiştir. 

VBlli Nurettin arkadaşımızın 14 
yıl sonra karşılaşacağımız büyük bir 
yıl dönümii için şimdiden hazırlan • 
maınızı teklif etmesi tam yerinde bir 
hareket olup yukarıki mülahazamın 

bu teklif ile münasebeti yoktur. Çün. 
kii (1953) te idrak edilecek yıl dönü. 
mü fstanbulun Türkler tarafından 
zaptı hidisesine taalluk ediyor ki bu 
hadise, ne Tandmatın ilanına, ne 
Namık Kemalin ölümüne benzer. O
nun ehemmiyeti ve kıymeti yalnız 

milli yalnız mahalli değildir, beyne). 
mileldir ''e beşeridir. Şu takdirde 
yapılacak ihtifal de geniş, şümullu 

ve mllnalı olmalı, yani Şarki Roma 
imparatorluğunun batmasıyle tarih. 
te yeni bir devir açıldığı merasim sı. 
rasında vuzuh ile canlandınlmalıdır. 
Bu da şimdiden hazırlanmakla an • 
cak temin olunabilir. 

Türkkuşunun bütün mensupları 1 
temmuzda Inönü, ve Ankarada açıla. 
cak olan kamplara gideceklerdir. Ye
ni kamplar !nönünde yalnız planör, 
Ankarada bir planör, bir motörlü ol
mak üzere üÇ devre olarak tesblt e. 
dilmişitir. Inönü kampına lstanbul -
dan 250 talebe iştirak edecektir. lnö· 
nü kampında 200 e yakın plfınör ;,ar. 
dır. Ankara kampında tahminen 100 
pliınör ve 50 tayyare vardır. Bütün 
kamplara iştirak edecek talebe mik
tarı bini mütecavizdir. 

da pUıj ve gazinonun açılma töreni- Siliv:riıi.n imar plim da hazulandı 

MotörlU kara nakil vaSJta!arından 
motosikletlerin, dünden itibaren fen. 
ni muayenelerine başlanmıştır. Mua
yeneler Sultanahmelte ve Kadıköyde 
yapılmaktadır. 

Halkevlerinde Düğün 

Evlenenler 
Kanunusaniden mart nihayetme 

Okuyucularımın mUsaadestyle 
sözlerimi telhis edeyim: Tanzimatın 
yüzilncU yıl dönUmU için ıimdiden 

yazılar neıretmek aceleye kapılmak. 
tır. Lakin İstanbulun Türkler tara • 
fmdan zapta gününün 14 sene sonra 
idrak edilecek olan beş yiizüncU yıl 

dönümünU kutlamıya bugünden ha • 
zırlanmak lazımdır. Ta ki zamanin • 
da yapılacak ihtifal, mevzuun tarihi 
re medeni azametiyle miitcnasip ola. 
~ilsin! .. 

Dört Ayhk lnıaat 
Son dört ay zarfında 1stanbulda 

85 apartman, 72 ev, 16 dükkan yapıl
mıştır. 

S . U . AL 

S - GUzcl Sanatlar Akademisi 
resim şubesinden mezunum, orta. 
mektep mezunu sayılır mıyım? 

C - Sayılır&Inız. 

• 
S - Tanklarda mazgal delik • 

lerinden içeriye düşman mermisi 
girmemek için bir çare bulduğumu 
zannediyorum, ihtira beratını al. 
mak için nereye mUraeaat edeyim. 

C - Mıntaka Sanayi Müdür • 
lüğüne müracaat ediniz. 

ni yapacaktır. Törenin çok ihtişamlı Mimar Sabri tarafından yapılan 

ve çok eğlenceli orması için şimdiden Silivriye ait imar planı ikmal edil • Vali ve Belediye Reisi .L~tfi Kır-
t tib t 1 - t d miştlr. Kasabanın ortasından geçen dar, Halkevlerinde ve partı bınaların-
er a a ınmax a ır. 1 k d " ııwı 1 1 Avrupa asfalt yolu imar planiyle da yapı aca u6 .. n, z yafet ve ai e * Şirketi Hayriyenin Boğaziçi va. [genişletilerek yirml metreye iblağ! toplantılarının men'i israf at kanunu
purlarında her sene tatbik ettiği yaz edilecektir. M i m a r Sinan tara-ı nun şümulü dairesine girmediği;ıi ve 
tarifesine bu sene ı temmuzda baş- fından yapılmış olan Silivri köprüsü, buralarda bu gibi toplantıların yapı
lanacaktır. tarihi kıymetine binaen muhafaza e. 1 labileceğini alakadarlara bildirmiştir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

• 
S - Göriccli Koço kimdır? 
C - Görlceli Koço değil Koç 

veya Koçidir. İsmi Mustafadır. 
Mustafa Koç! bey 17 lncl asır or • 
talarında Dördüncü Muratla Deli 
İbrahim zamanlarında yaşamış, 
Türk ordusunda hizmetleri görül
müş bir kumandandır. Pek genç -
ken Giiriceden İstanbula gelmiş. 
Enderuna girmiş, Dördüncü Mu -
radın muharebelerinde ve hususi 

meclislerinde bulunmuştur. 1631 
tarihinde devlet işlerinde ıslahat i. 
çin bir layiha kaleme almış ve Dör 
düncü Murada vermiştir. Bu lilyi • 
ha ile de edebiyat tarihimize gir • 
miştir. Nesri zamanına göre sade, 
düzgün ve kuvvetlidir. 

Mustafa Koçi beyin kardeşi 

Hurrem bey H.usyada tavattun et. 
miştir. Sülalesi son zamanlara ka. 
dar prens Koçi bey ailesi diye ya. 
şarlarmış. 

CEVAP 

S -Yugoslavya Balkan paktın. 

dan ayrıldı mı? 

C - Hayır. Şimdilik böyle bir 

ihtimal de mevcut görülmüyor. t. 
talya ve Almanyanın Yugoslavya. 

yı Balkan paktından ayırmak için 

sarfettikleri gayretler boşa gitmiş 

tir. 

kadar Istanbul vilayetinde 1777 çift 
evlenmişlerdir. 

TA K V I M ve HAVA 

23 Haziran 1939 
CUMA 

6 ıncı oy 
Arabi: 1358 
Cem. evvel: 6 

Giln: 30 

GOneş: 4.29 - Öğle: 
İkindi: 16.16 - Aksam: 
Yatsı: 21.48 - İms!ık: 

Hızır: 49 
Rumt: 1111 
Haziran: 10 

ıuı 

19.44 
2.18 

Hava Vaziyeti 
YeşllklSy Meteoroloji lstQ!yonunclan a

lınan moııımata göre. hava yurdun Eae 
bölgesinde acık, Akdeniz kıyılan ve Ce
nubu Şarkt Anadolu bölgelerinde bu
luUu, dl.Jer bölgelerde çok bulutlu ve pek 
mevzi! yağışlı geçmiş, rilzgArlar Tralqa, 
Kocaeli, Ege ve Karadeniz kıyıları b61· 
gelcrinde Simnll, diğer bölgelerde Garbi 
istikametten orta kuvvette esmiştir. 

Diln 1stnnbulda ha\•a knpnlı ve cftz't 
yağışlı geçmiş, rüzg~r Şlmall Garblden 
saniyede 1 - 3 metre hıda esmiştir. Sa
at 14 te havn tazyiki 1007,1 milibar tdl. 
Sühunet en yüksek 25,4 ve en düsOk 18,7 
santigrat olarak kaydc.!llmlstlr. 
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IBUGüNI@ 
Türkiye • Mısır 
Münasebatında 
Yeni Bir Merhale 

Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

Y eni Türkiyenin başarılarım ye. 
ni Mısırın mümessillerine ya. 

kından göstermeyi istihdaf eden '"C 
bu hedefi tahakkuk ettiren dolgun 
bir programın muvaffakıyetle tatbi. 
kı sayesinde muhterem Mısırlı misa
firlerimiz, derin bir baz ve lioşnut • 
luk içinde hükumet merkezimizden 
İstanbula döndüler. Mısır yeni Tür. 
kiyeyi anlamayan veya tanımıyan 

bir memleket değildir. Fakat Türki. 
yede Cünıhuriyetin ilanı ile başlayan 
kalkınma ve yükselme hareketinin 
şümulü, yakından görülmedikçe an. 
]aşılacak ve kavranacak bir mahiyet. 

Mihverciler 
lbnissuudu Elde 

Etmeğe Uğraşıyorlar 
Londra, 22 (Hususi) - Bir kaç 

gün önce Her liitler tarafından ka. 
bul olunan Suudi Arabistan murah
hası Salih Elhud'un ziyareti Alınan 
ve Italyan gazeteleri tarafından hala 
büyük bir ehemmiyeti haiz gösteril
mektedir. Halbuki bu Arap mümes. 

te olmadığı için muhterem misafir • i't,!ii!i!!!!~-!!!!!--!!!!-~!!!!!!!!!!ı~!!!!!!~~~~~~I 
!erimizin memleketimizi ziyaret et • ~--ı 

sili, ziyaretinin tamamile şahsi mahi
yette olduğunu anlatmıştı. Bu gün, 

bu gazeteler tarafından yapılan neş

riyıüa göre Kral Ibnissuut, lngiltere. 

nin Filistin siyaseti tadil olunmadığı 

takdirde lngiltere ile Siyasi münase

betleri keseceğine dair bir ültimatom 

verdiğini bildirmektedir. Hakikatte 

iki taraf arasında böyle bir hadise de 

vukÜ bulmamıştır. meleri ve Türk inkılabmın bütün Dün Pragda Çek 
Türkiye halkını kucaklamış olduğu - ı I 1 • 1 

nu görmeleri, iki memleket namma 1 Kahramanları çın 1 

çok hayırlı olmuştur. Yazılan şeyleri j ı lh+·ıfal Yapıldı 

Filistin hadiselerile alakadar bir 

1 nokta, Yahudi tethişçileı tn faaliyeti 

bakleında kati malumat alınmasıdır. 
Filistinin içinde veya dışında bulu
nan gizli bir radyo istasyonu Yahu. 
dilerin tethiş faaliyeti hakkında ma
lumat veriyor ve bunları öğüne öğü
ne anlatıyor. 

okumanın insanları aydınlattığı şüp. 

he götürmez. Fakat yazılan şeylerin 1 

hakikati ne derece ifade ettiğini göz. Prag, 22 (A.A.) - 1621 de 
Habsburglar tarafından idam 
edilen 26 Çek asilzadesinin 
idam edilmesinin yıldönünıii 

münasebetile bugün Çekler bir 
ihtifal yapmışlardır. Bu çek a· 
silzadeleri Beyazdağ mağhibi· 

yetinden sonra idam olunm.uş
lardı. 

Yurtsuz Y ahıuli çocukları., içinden bir türlü çıkamadıkları 
vapurun lumboz deliğinden bakıyorlar le görerek anlamanın tesiri bambaş. 

kadir. 

Benim intıbaıma göre muhterem 
misafirlerimiz üzerinde hasıl olan te. 
sir de bu mahiyettedir ve misafirle. 
rimiz gördükleri Türkiyeyi, bildikle. 
ri Türkiyeden daha çok ileri, daha 
çok sağlam yapılı, daha çok büyiik 
başarılara namzet görmüşlerdir. İki 

memleket halkı arasındaki şuurlu 

kardeşliği tebarüz ettiren ve her yer 
de bütün hararet ve samimiyetle 
kendini gösteren manzaralar, bu zi. 
yarete, uzun bir ayrılıktan sonra bu. 
luşan ve kucaklaşan iki öz kardeşin 
duyacağı s-evinç ve heyecanı vermiş. 
tir. 

Aralan bu kadar iyi, gaye ve he. 
defleri bir, anlayış ve görüşleri bir, 
menfaatleri bir olan iki memleket 
arasında, her sahada iş beraberliği 

yapmaları kadar tabii bir şey tasav. 

Son ziyaretin de bu zemini hazır. 
lamış olduğuna ve Türk • Mısır kar. 
deşliği ve beraberliği üzerinde yeni 
bir sulh eserinin temelini attığına i
nanabiliriz. 

Gerek Türkiye, gerek Mısır, bü • 
yük bir inşa devri yaşamakta olan i. 
ki memlekettir. Biz memleketimizi 
sınayileştirerek biitün verimlerinden 
istifade etmek ve halkımızı battıi 
refaha ka\·uşturrnak istiyoruz. 

Mısır da ayni işi başarmak için ça. 
hşıyor. 

Biz Türk milletinin maddi ve 
manevi bünyesini sağlamlamak ve 
çelikleştirmek, Türk milletinin me • 
deniyet ve insanlık afamindeki vazi. 
fesini tam manasiyle ifasını temin e
decek her vasıtayı tamamlamak için 
gayret ediyoruz. 

Mısır da ayni yolun yolcusudur. 
Biz dünya sulbünü korumak için, 

kolumuzun kuvvetiyle, kafamızın 
bütün uyanıklığı ile ve ruhumuzun 
bütün enerjisiyle her tehlikeye karşı 
koymak için her fedakarlığı göze al. 
mış bulunuyoruz. 

Mısırlıların da bu vadide ayni 
hattı hareketi takip ettiklerini görü. 
yoruz. 

Hulasa iki milletin dahili faali • 
yetJ.eri ve harici siyasetleri ayni he • 
deflere müteveccihtir ve ikisi de her 
şeyden evvel ve önce tecavüze düş • 
mandır)ar. 

Aramızdaki fark, Mısırhlarrn ye. 

ni inşa siyasetine henüz başlamıs ol. 
maları, bizim bir çok hususlarda, on. 
lara tekaddµm etmiş olmamızdır. 

Fakat, bu vaziyet her sahada teş. 
riki mesaiyi, geciktirmeğe değil. bel 
ki beraberliği hızlandırmağa sebep 
teşkil eder. 

Bu sabah belediye dairesi ö
nünde bu 26 asilzadenin isim
leri yazılı ve siyah bir haç la işa
ret edili bulunan tac;.m önünde ) 
halk birikmiştir. Almanlar haç
lı salip taşıyan bir kordela ile 
bağlı büyük bir çelenk getirip 
taşın üzerine koymuşlardır. Al
manlar ~ekildikten sonra Çek-
ler gelip taşrp üstüne çiçekler 
atmışlar ve bu suretle Alman

J ların koyduklan çelenkleri de 

1 örtm.ü~lerdir. 

lngiltere Polonyaya 

Silahlanma İçin 

Para Verecek 
Londra, 22 (A.A.) - Nevs Chro

nicle gazetesi, İngiltere hükumetinin 

Polonyamn yeniden silahlanması i. 

Bugün Hayfa civarında bir Ameri. 
kalı öldürülmüş ve Filistinin muhte.: 
lif yerlerinde buna benzer hadiseler 
vuku bulmuştur. 

Dün Akşamki 
Kamyon Kazası 

Bir Kadın Öldü, 
iki Yarah Var 

Dün akşam Perapalasın arkasın

dan geçen Mezarlık sokağında bir 
kamyon kazası olmuş ve Elbis Taşçı
yan isminde ve 60 yaşlarında bir ka
dın ölmüş, Salih isminde 25 yaşla
rında bir posta müvezzizi ile Osman 
isminde bir işçi ağır yaralanmışlar
dır .. Yaraıua.r ..tSeyogıu naısLanesıne 

kaldırılmışlardır. 

~ ............... 

Yahudiler 
Bohemya ve 

Moravyada zulüm görüyor 
Prag, 22 (A.A.) - Bohenıya ve 

Moravya Yahudileri hakkındaki ye
ni kanun layihası, Yahudilerin ve 
Yahudi müesseselerinin hususi bir 
mezuniyet almaksızın arazi, iktısadi 
müesseseler, her nevi aksiyonlar ve 
esham satın almalarını ve arazi veya 
müesseseleri kiralamalarını menet
mektedir. 

Uç büyük baba ve annesi Yahudi 
olan ve yahut iki büyük baba ve an
nesi Yahudi olup kendisi de Yahudi 
dinine mensup olan her şahıs, Yahu
di addolunur. 

Bir müessese, bir Yahudiye ait 
olduğu takdirde o müessese Yahudi 
telakki edilir. Bir şirketin azasından 
bir çoğu Yahudi ise o müessese Ya
hudi addolunur. 

Alman ceza kanunu, derhal meri

yet mevküne girecek olan bu kanun 
hılafına vaKi hareketlere tatbik olu
nacaktır. 

Yahudiler ordudan çıkarılıyor 
Bratislava, 22 (A.A.) - Sanomach 

Slovakya ordusunun muzur unsurlar
dan temiz1eneceğini bildirmektedir. 

: : Bütün Yahudiler ve eski düşünce-

Hususi mezuniyetler, protektör ta
rafından verilir. Yahudiler, 31 tem. 

muzdan evvel bütün altın, pla tin, gü
müş eşyalar ilo kıymettar hışları hak
kında beyanname vermek mecburi. 

yetindedirler. 
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~ Macar Başvekili Kont Teleki § 

lar ordudan çıkarrlacaktır. Bunların _=-= Mac a r•ı standa k•ı Naz·ıstler:-=-- ]erinden vazgeçmiyen bütün unsur. 

çin lazım olan parayı temin etmek : · : yerine öğretmenler getirilecektir. Bu 

maksadile Varşova hükumetine ikra- : 

1 
D d • : öğretmenler yaz tatilinde hususi kurs - Para Alıyor ar e 1 = ıara tabi tutulacaklardır. zatta bulunmak tasavvurunda oldu- : 1 ;:: 

ğunu haber vermektedir. = 5 ----<>--

Bu istikraz, Polonya hükumetinin :: k l K = lngiliz Hükümdarları 
1 .1 d h -- Peşte, 22 (Husu~l) - Bugün Macar Başve i i ont = Londraya Do"ndu··ıer ngı tere en arp malzemesi ve ip. d bil d k N · -
tidai maddeler satın almasına medar : Teleki beyanatta bulunarak Macaristan a . in e i azıst- E Londra, 22 (Hususi) - · Kral ve 

olacaktır. : lerin hariçten para alar:ık memleket içindeki faaliyetlerini : kraliçe bugün Londraya dönmüşler 
Bu istikraza ait teferruat, hali ha- ~ kuvvetlendirdiklerini anlatmış, buna mukabil Macar Nazi- = ve parlak merasimle karşdanmışlar. 

zırda Londrada bulunmakta olan ve S leri lideri, Viyanadan para getirtmek için bir takım müza- :i dır. Başvekil Chamberlain mecliste 

Albay Koc'un riyaseti altında bulu- ~ kereler yaptıklarını, faknt bu paranın katiyen yabancı pa- ~ bir nutuk söyliyerek kralın Kanada 
nan Polonya heyeti tarafından müza. : rası olmadığmı söy]eım'.?ti1'. : ve Amerikayı ziyaretle memlekete 

kere edilmektedir. ~1111111111111111nmıu1111111111ımu111111mn11nı11111nı11111111m111111117. yaptığı hizmetlerden bahsetmi~tir. 

• 

• 

HADİSELERİN iÇYÜZ.ü. 
Almanya bu hafta Bulgaristana, Türkiyeye 'ol
duğu gibi geniş bir sanayi kredisi açacaktır. Bul
·gar Maliye Nazırı., anlaşmayı imza etmek üzere 
8erline gitmiştir. 

* l\fosko\•adan verilen bir habere göre, ispanyada har. 
betmiş olan bir İtalyan tayyareci grupu, Japon hava 
kuvvetlerine iltihak etmek üzere Tokyoya varmışlar. 
dır. Bn tayyareci grupu bir Japon harp gemisile ve 

lngiltereyi rahatsız etmesinden memnun ol· 
muftur. 

• İngilterede bulunan Polonya askeri heyetile cerey:ın e. 
den müzakerelerde, bir harp vukuunda Polonyaya ne. 
l'eden asker gönderilebileceği tetkik edilmektedir. 
Alınan tarikile gönderilemez. Baltık denizinde bulunan 
GJinya limanı kullanılamaz. Bunun için Akdeniz tari. 
kile Romanya ve Rusya limanlarına sevkiyat yapılalıi. 
leceği düşünülmüştür. 

Şanghay yolile Hankow'a gitmiştir. * • Alman,·a sonbahara doğru demokrasilere ~ mıı.ltl,.llk 
Fransa hükumeti, /ngiltereye Tien. Sin hadiıe- kat'i bir talt>pname verecPktir. Bu talf'1ller şunlardır: 

d 1 - nam:ig Almanyava ;lhak edilc>cektir. 
sin e mutavassıt rol oynamayı teklif etmiştir. Bu 2 - İngilter.. Ol·ta AVTnna ve Balkanlardaki sivasi 
teklife göre Fransanın Tien - Sin konıolom ma- ve iktısadi hiitün alakalarım kese('Pk ve> lnmılıırı 
halli Japon makamlarile doğrudan doğruya mü- Almıı.11vanın tabii hayat sahası olarak kabul etli. 
zakereye memur edilecektir. lect:kfü . 

* 3 - Cehe1itarrk ispan'.\•a\·a verilreelctir. 
Genc•ral Frankonun daveti üzerine bu hafta ispanyaya. 4 - Cihutiae İtalvaya serhest liman V('rilerPkti1'. 
bir AJman askeri heyeti gidecektir. Bu heyet, İspanyol 5 - Sih•en kanalının kontrol sekli dePic.;tirile"ektir. 
ordusunu Alman ordusu tarzında organize edecektir. fl - Alman:vaya miistcmlekeleri iade edilecektir. 
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fflfK 
Dere, Maslak, 
Musluk, İbrik 

Yazan: B. FELEK 

S u hayattır, diriliktir ve faaliyet 
remzidir. Susuz bir ~y yapa. 

mayız. Her şeyin sulusu makbuldür. 
• insanın müstesna • 

Bayılırım gümrah sulara. Güldür 
güldür akan bir dere, bir şelale, bir 
çağlayana. 

Ne güzel şeydir, ne serazad, ne 
gür bir unsurdur. 

Onun kendine mahsus, şiiri, kıı • 
nunlan ve şüphesiz kuvveti vardır. 

Ateş söndürmekten, susuz kan -
dırmağa; değirmen çevirmekten e • 
lektrik çıkarmıya kadar her işe ya • 
rayan su haşmetlidir, azametlidir ve 
kudretlidir. 

Arzın dörtte üçünü kaplamış ol. 
ması da gösterir ki tabiati ganidir, 
engindir ve geniştir. 

Suyu se\'erim. Yalnız sıcakta de. 
ğil. Her zaman severim. Lakin dere 
gibi gümrah, çağlayan gibi buruşan 
ve hür suları severim. 

Neyliyeyim toprak künkler için • 
den hüzün gibi için için akıp gelen 
Maslak suyunu. Limon görmüş zur .. 
nacı ağzı gibi şuursuz ve şuursuz a. 
kar. 

Hele kulağını bükünce sesi kesi • 
len musluğu nereye koyayım? O ne 
mütevazıdan da aşağı şeydir. Vaktile 
bize edebiyat okuturlarken hayidc 
şiirler için misal olarak: 
"Eşki. çeşmim bir küçük musluk gibi 

durmaz akar" 
Mısramı göstermişlerdi. Gözya • 

şmın bir manası, bir ifadesi ve hüziin 
babrnda yüksek bir gradosu hatta 
sade hüzün bakımından değil, beliğ 
his üadelerinde önemli rolü \'e değe. 
ri vardır. Onu bir küçük musluğa 

benzetmek kadar münasel>etsizlik 
tasan•ur edilemez. Onun için müna. 
sebetsiz nazımlar içinde bu mısra 

her zaman hatır nişanım kalmışhr. 
Tuhafı ~udur ki; sızan musluğa 

bozuk derler. Musluğun makbulü su. 
yu tutanıdır. İnsanın makbulü sır 
saklayanı olduğu gibi. 

Nasrettin Hoca bir gün kırdan ge .. 
çerken yolu bir pınara uğramış. Şu 
içmek için eğilince görmiiş ki pınarın 
ağzında ağaçtan bir tıkaç var. Uğraş. 
mış \'e tıkacı çıkarmış, çıkarmasıyle 
beraber (horrr!) diye su fışklrmış ve 
hocayı ıslatmış. Rahmetli bir nükte. 
dan adamdı. Sırası gelince sözünü 
saklamazdı. 

- TevekkeJi senin ağzına bu tı • 
kacı vurmamışlar. Böyle delidolu a. 
kanın akıbeti budur. Demiş. 

Musluk, insanların suya vurduk. 
lan dereceli bir tıkaçtan başka ne. 
dir ki? 

Ve bütün bu su bahsinde görme. 
sine tahammül edemediğim şey, ib • 
riktir. 

Taharet ibriğinden tutun da gi.i. 
müş çay ibriğine kadar. Bunun ka. 
dar herkese ve herkesin türlü türlü 
keyfine ve taharetine hizmet eden 
müptezel şey görmedim. 

Dere istedl"ği gibi, istediği yere a. 
kar. Maslak gösterilen yolda fakat 
istediği gibi akar. Musluk açılırsa a. 
kar, kapanırsa durur. Lakin ayni ye. 
re akar. Her istenen yere değil. Ya 
ibriği ne yapalım? Kulpundan tutup 
götürdüğünüz her yerde her şeyin 
üstüne döki.ilür. Şunun elini, bunun 
ayağını temizler ve her temizleyişte 
kendi temiz muhtevasrnı kirletip dö. 
ker. Bu fedakarlığa ve döktüğü bil • 
tün abruya göre hani bir itibar da 
görse ya! Yine ibriktir, yine ibrik! 

lzmirde 6 Yatında Bir 
Kıza Tecavüzle Öldürdüler 

Izmir - Gülizar sokağında oturan 
Hatice altı yaşındaki kızı Perihanm 
Mehmet adında bir genç tarafından 
ırzına tecavüz edildiğini ve bu yiiz
den hastaneye kaldırılan Perihanın 
öldüğünü iddia etmiştir. Mehmet 
tevkif edilmiştir. 

.___... ............... ........ 
Bu yüzden Mısır Hariciye Nazn·ı. 

nın ziyaretini Türkiye • Mısır müna • 
sel>etlerinde yeni bir devre açacak 
bir hadise saymak çok doğru olur. 
Bu hadisenin hayırlı verimlerini em. 
niyetle bekleyebiliriz. Gen<lral Franko, son zamanda kral tarafdarlar1D1n Alınan erkanıharbiyesi bu talepleri kabul ettirebilmek 

km"·ctlenmesinden endişeye düşmüştür. için şu trdbirleri almağa karar vermiştir: Çanakkale Hafkevinde 
* 1 - Temmuz sonuna kadar yanm seferberlik ikmal Diki§ Kursu lngili.z Hava Filosu 

Müfettişliği 
Londra, 22 (A.A.) - Fhva filosu 

için bir umumi müfettişlik ihdas o
lunmuştur. Bu vazifeye Hava Mare. 
pli Charles Burnett tavin cdilmistir. 

Berlinden gelen resmi haberlere göre Japonya edilmiş olat'aktır. Çanakkale (TAN) - Halkevinde 

T . s· ,. . al d • 2 - Garptaki Zighid hattı tamamlanacaktır. altı aydanberi devam eden biçki, dL ıen. ın ı ışg e eceğıni üç hafta evvel Alman- kiş ve elişi kursları iyi neticeler 
yaya bildirmiştir. Hitler bu planı ne taıvip, ne de 3 - Alman kıtaları l\loravya ve Slovakyada tahşit cdi.. vermektedir. 

lecekHr. 
reddetmiştir. Fakat Nazi mahalili Japonyanın Bu kurslara devam eden seksen 

.f - Polnnya hududundaki tahkimat bitirilecektir. 
·-----------------------------------.------------------------------------------------..:..::..: .... :.:.:.:.::.:.::::..:.::::.::::.:..::::::::::::,::._ ____ .,.!lbayanın yaptıkları eserlerden mü. 

rekkep bir serı:ti acılma'k üzeredir. 

• 
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TAN 
ABONI aEDILI 

TDrklye Eoneltl 

1400 Kr. 1 .. ne 1800 Kr. 
750 " 1 Ay 1500 • 
400 • a Ay IOO • 
1IO " t Ay 800 ~ 

Mllletlerarua posta ittihadına dabll 
oJmJ7aD ....ıeaıı.. lo1D ebeme 
bedeli mflddet nraab-le ao. 1e. t, 
a,ı liradır. Abone bedeli pefinctır. 

Adres dellftlrmek il kuruft1n'. 
Cevap için mektuplara 10 kuru,ıu& 
pul UAved lizımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Değiımiyen 
Dertler ••• 
1 nal>al ,.ıadnla, menimlere 

lire dellte•, mewbnlerle 
Mrllkte me7daaa çdwa, ve mnalm • 
lerle l>lrllkte ortadan b11toW. bir 
pk Hrtleri var. MeHll, her yaz, 
edep --- l>a milsmba •ertıer ar.. 
amü MbıllDIU pllverenler f'lll)ar. .. 

1 - Plljlana, psbaolama paha. ..... 

'I' A 1' 

1 - Buı Mllltlerba llnlllaelder 

tuaflnüa iatlll1• .. ,.. '' 1 - Sıhhi imdat vantalaıwa 
kıd4r ,....._, 1tolalma lir•••lan • 
DID artmaa. Hat y .. u 
lı-

4 - Su it~ .,. 111 plııalıltlı-
1-Bu ltüram, ve ita pababl'-

• - ..... IM1ft pahal•ltlr. 
7 - St, ekmek pabalrbiL 
1 - Ba)'at pla maddelerinin p. ..... 
Bira dlflalltlaee ......... 

,.... kal>artmak IDlmktlMttr. 
Balk, her ,.-. 'bu denlerle kup 

brfa7 ...... Ve Jaer 7a, .......... 
18 kaWI .. vadlalel' batlpr eür: 

ı - ...... nim ...ıaracü, 
1 - ._ N-IJ7or. Vcaba7aeü, 
1 - ...... ........ illa .... 

aWeia~7eJan .. ....ıQ 

'1 - Bt meMleal hal ola117or: ft 
.. un..ıu.r 

• - llapt plalar k•tnl ~ 
J9f: ......... tol11k üimlmqacak. 

Bflt8a bir :ru menlmlnl, ita 
-.reıt ,...,, ................. . 
...... Prlltllİ ~ ... ........... • 
.. ~ .. ._.. del'tler, diau 
• MllWlr. •• .. , .. ._, seren Yll· 
Ju, .......... tebuluan ... ... 
... _.,.... ..ıtmıp. Bqla, 
suete ..,,...._. ürett1r1Jea h•"1'· 
h vaatler, ~ lmit F9rl • ....... " ........ .... ....... .. 
Q'aJMbnyor. lln 1tbl 'birer ebedi . ....,....., .............. .... ............ --......... . 
tada •Wi1• bllrenetpc ..... 
............. tb'•tle•-....... 
........... ~,ki 
artık la.ık, lrh .... ,.., tem ..... 
,.. teMUller delU, itle Midi,.;. ........ ~,.... ........... 
..... Pcineell ilk ,...m. ba ... 
..... ...... ldlfflk .. ,. ..... 
•lsltetifler ........... oW. f.Gtft 
Kuüna, .. ürtlere kup apcalan. 
üa 8mla ...... .,._ ... Ddlcadele • ......... ~··~ ........ ....., ..... IQfalanatla, ......................... y. 
vaatUr •n•lılerle ~ 
k JWIM• ellllll79tl rurahllir: ÇftDo 
ki ......... ,.......... ..... 

A navatandan, ruh ve fi· 
kir itibariyle bir dakika 

bile aynlmamıı oldulundan 
OD altı .ne deftınlı bir fahi• 
di bulunduium Hatay, mesa
haca herlwı&l bir viliyetimiz 
den çok farklı değildir. 

Fakat bot bir hUSUllyetl nr • 
dır: Bütiln colnfya lltılah1arım 
~ balrma toplamıf, bqlı. 
baflM bir dilnJa latua "maker 
dir. 

'~~ki. 
p ;a.· ·c,lltcfuk anm bu. 

nun ftatOnde kolayca, iki yüz k1. 
lometre ileri, aert gidip gelerek 
tatbtka geçebttlrter. Hatta o uta • 
cık yenle ve yanm 1Ut tçfnde lk· 
llmler, DleYllmler delfttlrebllir
ler. Şimdi llcak bir dtyudadır
ı.r, hurma ve portabl yetften 
bir diyar .• Biraz llOlU'll bi'1aft tçtn 
lçhı 1'ofl•1911 ............. ! De. 
mm kıt aonunda idiler; ınrttu o. 
vaya lnclUer ml artık 7ua kavut-
~; -- bir clödilktedlr. 
ıer, tarlalarında brpum keina-
1' ermiftlr, incir Nllenmata Jüa 
tutmuttur 

Hatayda med161G bu11mJDl78D 
colrafya tAblrJerf yok albidlr. 
Hem de bu tiblrlerin en tarihi, 
Uptk ve Dlefhuı'lama n.ttaraı
mı; 1D118lA İlk~ ~ •• 
o körfez, bqnelinlle1 bir "5lntl 
h•lıdir. Yalnu bu1üD cfe1U. JQ. 
llttan önce de öyle Wl; Aquwa 
" AfrJkuln bir bpmydı. 

Bib'iik tslrender koca Dua')rı 
bu JFörfnm bir bnarmda, ı.. 
qvuanda 7enmif, Mlara ve llW 
hudQCluna o 1'Qldan ,..U,tL Kar. 
ful oevtrea dallar. ll8l'p pçWe. 
•• )'lrmi (iç uır, bitim oiban. 
lir ord11J•na1 bpma mJatbnmt, 
f•lHuıı lwp1ere l8hna oJmu,ıu. 
Birkaç imparatorluk orada dev. 
rllmif, ......... laltablt o ,. .. 
lae7betJrre1ttı. ................ --~ .. ... ..._.._..,... ....,.. T .. ..,...,_. ~uı 

.. itibarla, ............... ,. • lfbi ... lııohmu Hatqa .. 
ala vertlfll brulaNaa lıabeıür et. IDlftlr. Toıw'Ju ı:... bu vui
metle vulf ... ola 91\'aba ...... ~ ...... ,...... Jfb'OJ• 
.......... •• nokta19 plnilek lite. 7aYl'UIUllU bepl\Clan .,_ aaa Wr 
dm ana..CUU ...._.. ~. 

Saf ............ - ile, .... Jı.tq 4liluallda 2IOO ....,. _.,...,... _.. .... ••MI• Jik-lmif .am l.tfe)-.,....... 
brulan .... ~ ... ....., ,.. .... _., ~Jı'dar, ............ .... ............. ...... fakat:__. ....... etwl 
.... ---. ............ ,... .....-u. ......... 
......,.. , .. , ...... Wabr. :rnnlderia ewt. .. ~ 

lllsee, ....._ • *-il l'AD Akra' decUtrWI ....... :S.'klal 
~ .....,.. ............. - - b.iW)ltfha acalp &6rGnGr: Ti ele. 
.ı.. tanlı, ~ .... ...ı,ı.. ıdiia 7uımdan, llpdvtt, bir keçi 
thlir. Ve W...W ......,. ... ...., ... JOluna, bir avuç kmmala bile .,. 
....._. • ile .._ .. ~ aaııaa.t v•....._., duvar lfbl J(lbellr te. 
.... ·- ....-. ........ ......,.. J)Cwlnln aaıı-ı qalımn altmdald 
Jlal ..._ etmBtht 1113• iJle abeder ki, tlmpn ha. 
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"ASI,, NEHRi VE A.111' AKY A 

YAZAN ·----. 
REFiK H 

valarda, Ulaktan bUarken, biri 
derinde, &bOrQ havada iki bq -
rOnOnGs ve bira IGllla banpt.. 
nla ........ olduıu.m fubde. 
illa hale ,.untnlz. 

O ~Un kurdup tnuanem 
bir deıatz feneridir; insan ~ 
ltııde bltıar bir adeae ve bir U.. 
IDafbncı lflk nr fanedebllir ve 
•anedeblHr ~ pceterl AldfıaL 
ze ~ bir )'irtica D111" gzM!tbl1r. 
tllıllr; J0111Da w.r. Kab!M'a 
Obtd'e. Malta'Ja .bdar qdıala&-
m•Hacif•. 

Y bae -u dal elvenada .... 
k1mf. 1a)çuı bir burun bu. 

lunuyor: Domuıburnu._ Burun. 
dan .,... _,. -llllUf bir .,_ 
unevl doaua k•faaıdar; denizi 
... IS \lr .... bla 81mticliL 

lb6ft~ -~ 
taıallllml&. 

llateruı clüııy•)i ............. 

......... .MI."""'*'• 
ona Oronte imnlni Yüıftırmıtlar
dır; ·n1ce pirlerin Dhaın aldıkta
n, ııloe hiklJecüerbı blırmwa· 
1arını yqattıklan bir meW veri. 
claebir, .. 

Aal uzun •Jilmaz, 500 kilometre 
lft yer ıeçer. hbt buJSI pllp, 
ıeçmlf, blZltl tutunup )'ttrlepbil
mlf çeflt Çtflt milletler ve ırklar 
bnarlarındlı melrb tutm~; 
koca Jl!bltallp talihi 8nllnde 7ap
mlfbr. °"8 otdutu için de bAtün 
Şart ne beraber lltlllcı Anupa
nın kam lçiae ÜIDJfbl'. Bunu ha
tırlar ıtbl IU dolapları çlım ve 
aolüt da1lanm ullı7a •lata, bir 
teriye etpn lçlli4te danflp ,.. 
d&mekteclfr. 

Naura M8J ~ ,ıhlle hftzOn 
.._ ve c&'Ofta,if bdar ela fnaa. 
nı hUlyaya IOrWi)'eD .... hlÇ
blr 11e1 ve manzara bllmlyorum. 
Su nehir ~ dolru liderken, 

blldenblre, ~. liile lı 
JO)Jamr; biraz daha PJftl ... 
d&ıilp •lı ,.. ıkactlr llbi
dir " bu itibarla da diİlaJ• .... 
birlerinin bir ı.tlsn111dır. 

H •taıda 'bir lroc.man gol de 
bulununuz: Amut golü. .. B...- lendlnden bef, on ml8ll; 

.... b& batllaıi }•••11 ~ 
l1r ve o BataJd11( aa Jlrmt; otu 
mlfU bir ova ihata ede. it bıP
auala "1n>n. ORJI ti 4fttt 
~d- ~,.. cıillar ftr. 
dırı ec;,.1eee tabiat lçiçe onda sat 

•tt~ .UlrWe .. lleft-

.. llİllik • • 
lığı da yeşil bir ova çevirmiştir; 
ova11 •8Dyla dallar ~ 
mlf8r Dalum var· Dallann IU'· 
JanM ıçll, ....... denls ,.m. 
Yübelden p attJiuuz zaman 
doludatl çCllde 1eraplann hare.. 
lendttJnl, batıdül denizde Jel
hnlel1a lil&GJdqbfl ıtntilllr
llntsl 

Bu .,..,........... ..., .... 
mından pek ıa,mem " nadir ._ 
...... ~ ....... kendllilln
,.. ..... ,.UOllll kqalar, kL 
hrtll .U pınarlar, )'iblerce 
... ~tap. ltletecet çalla-
1anlar Amanoe'da zencin demir 
madenleri. hattl Kızıldal'larda 
altın zerreleıt bulablllrrlntz. Kı-
11larında hurma ve poitalra1 ,.. 
tfeir, ovumda ı-.nuk ekilir, ır • 
~lan boldur ve flltenln bir kıa
mı ..de yenpif ve çiçek bÜçelL 
cUr. 

Denizinde ve aöJ.Onde ba1Jk a
vı JapWr; ~ ..,.ıJder 
cloltpr, ~ bk1lk dolu
dur,~ Wek.. 

- ........ llataJda bir 
AlatalQ'a- vudlr; bir ... 

_.... _........... Bama, Biwaa 
ft tslr-Yhriıenln IÖD.Üp a(lQepe.. 
J..uii mtaUals medeal1eı tehrl, 
~ niİflUU/ banadınmt 
olan tarihi belde... Kıa)h9Ç)!lar 

devrinde Türk ...... d...ıer 
libl aktıla ve Türk flthameUnbı 
dallar' 111>1 1i'kteJ4tll Antak)-al 
~· ~ ne mutludur ki 

buaon, tekıv 1ıir eUnde İltaıa-
bul, 8M,lrfbıcle An~ Akdeol
zln ve cllıı•nm Uqallna dünp
mrı m m~ lkl ~ ,.ıırtn1 
.-. ~ ~; hu4ııtJanm. 
blrial fl"'Jld• atekt Mıupta par
.,. Dd tarih ıv, tıan. ~ L 
~ 

Dal ... bvüpnU. cterler. ı.. 
te Ton,'lar AmaDOl'lanna lraw. ..... ......... ,..... 

...... PP."1Jlm .bl1dl. 
lliiab Afatflrlr O. hiç ~ 
~·~ ................. ı. 
Dlai~~A .... ~ 
alWaln, Bat., um1111 ~ 
le flkran1a ~ IBrir lfbl 
ol~ AW.Wn tulannda 
m••anm ~ rOk6a varan 
Jınbetlt abbd •tıedhorum. 

1 

am11: SciMM la.riya s.rt.ı 

D .... ,...... ........... . rhl, ,,.. ..... psbiolutla, .. . 
lanla faali7,t _.teren ecnül .._ 
aeaü ... AÜ'Tı1tlla ........... 
ptireeelderl te1allke1ed lpret etmif. 
tim. Benim ebik INnktJima -.. • lan,..., ................ 
....... ....._ tam#nh7or: 

"Emin olunua ki memleJwt nmm. 
na mevzuultablettliiDiZ teblllb~ 
daha bfly(iktür. Bu 9CD8bi alillt 
ler arasmda &bll ..m.ı.m. çaa. 
pnlan olduiu libl. qraca bar.!~ 
da Türk pDçliiini sablrıe,.ı. 
riD haddi heubı yoktur. Her 
çahft'kJ•n barlarda alM~~ 
komoJDU70D yG.ldell uı.nk 
yeluln tutamı diye tusakJanlla 
f(inlükleri •nualaa nalll ~llllGıı 
larım bir görmeUrlniz. Bu Araa.:ii 

lere aonüllerinl bptınıa D)'lf 
c1eU vatuad•tl•ıd•a aile ve ~ 
ltrmı terbdenı .. dahi rnt•na 
.,.. MemJeketladu artlat uu-. 
al altmda p1en ba an aç1ı lra 
dmlardaD UJdJd bir artlate ıua• 
mat pek mdlıdlr. 
"llepllnln bir hedefi vudlr: 
kibı parama çekmek ........ 
nn hqab blJh·- barlarm pllf'. 
doıl 1am1amdaa mma takip 
cet oluna, sabıtai abl"IJe 
bltmas Wlsenm• bir ta.uı
... tetkD eder. BJJhwa .
,_. sarfmda bu kMml.tra 
mama 1,007 namtralı kiglk 
natı& kuumıa ile 

1eket aa!DU!a ~ 
lifetbıbe tepkkarJe nml 
h1Dlarua da dlkbtial ••• 
Dizi cUl8rlm;. .. 
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Spor Kursu 
Yakında 

Açılıyor 
Klüplerde, spor salon ve sahaların

da öğretmenlik edecek gençler yetiş
tirilmek üzere bir kurs açılacaktır. 
Bu kurs Çengelköyünde Kuleli spor 
evinde olacaktır. Altı ay devam ede. 
cek olan kurs leyli ve parasrzdır.Spor 
evinin hemen önündeki bir yalıda o
kurların bütün ihtiyaçları Beden ter
biyesi genel direktörlüğünce temin 
edilecektir. 

Beden terbiyesi kanununun yüksek 
direktifleri dahilinde gençlerimizin 
fizik ve moral kabiliyetlerjnin inki
~afına birer öncü yetiştirınek için a. 
çılan bu kursta en tanınmış spor öğ
retmen ve mütehassıslarımıza birer 
vazife verilmiştir. 

Kursa orta mektebi veya muadili
ni bitirmiş 18 ile 32 yaşları arasında
ki gençlerden sıhhatleri müs1:tit o
lanlar kabul edilecektir. Askerliğini 
bitirmiş olmak şart değildir. 

Kurs kadrosu azami 50 talebedir. 
Fazla talip zuhurunda jimnastık, at
letiıı:m ve yüzmedert yalnız ameli bir 
1mtıhana tabi tutulacaklard!r. Bitiriş 
imtihanında kurstan çok iyi derece
de muvaffak olanlar hemen 100 lira 
ücretle Beden terbiyesi ve spo!' öğret
meni olacaklardır. 

iyi v~ orta derecede muvaffak o
lanlara 70 • 80 lira ücret verilecek
tir. Bunlardan lise mezunu olanlar i. 
lerde açılacak olan Beden terbiyesi 
yüksek mektebine tercihan alınacak~ 
lar ve bu nıcktepte - maaşlarını al
mak ~artile - yüksek tahsile tabi tu
tularak mütehassıs oğretmen olacak
lardır. Her bakımdan pek cazip 
ohın bu mesleğe gençlerimizin rağ. 

bet edecekleri şüphesizdJr. 
Bölgelerimizin bütün spor faali -

yellerine rehberlik edecek ve ica -
bında bölge başk.anlarınm mQ~aviri 
ola<'ak olnn bu kurs mezunlarının 

gençlik teşkilatında 'da ~Qk -'ümtaz 
ve ~erefli vazifeleri olacaktır. 

Kayıt Vfi! kabul müddeti 15 hazi
ran 939 dan 26 haziran 939 a kadar 
10 gün daha temdit edilmiştir. Taf. 
silat, kayıt ve kabul için Cağaloğ
lunda Beden terbiyesi bölgesine ve 
di~er bölgelerde de bölge beden ter
biyesi direktörlüklerine hemen mü
racaat etmeleri lazımdır. 

Deniz 
Bayramı 

Yarış Programı 

Tamamen Hazırlandı 
1 Temmuz Kabotaj bayramı mü. 

nasebetile deniz sporları programı a
şağıdaki şekilde tesbit edılmiştir: 

Yapılacak müsabakalar: 
14 Tek çüte klasik 1600 M. 
14.15 Tek çifte klasik bayanlar 

800 M. 
14.30 Dört çifte klasik 1600 
14.50 Beş çifte mektep flikaları, 

1600 M. 
15.15 
15.40 
16 

Iki çifte klasik 1600 M. 
iki çifte bayanlar 1600 M. 
Altı çfte kancab;.şlar 1600 
M. 

16.35 Yedi çifte mektep flikaları 
1600 M. 

17) 
17.30 

Deniz skisi 
Mübareze teknesi yarışları 
ve gösterişleri (Anadolu -
Rumeli) 800 M. 

18.10 Su üzerinde kaya-:C 
18.30 Elbise ile yüzme, Deniz Ti

caret mektebi talebeleri ta· 
rafından 

18.45 Yağlı direk 
Bu müsabakalar Deniz Ticaret 

mektebi önündeki saha ortasında ya
p;Jacaktır. 

Yarış sahasına beş çıkış ve beş dö. 
nüş şamandırası konmuş olup bu şa
mandıraların hepsi numaralanmıştır. 
Yarışlara beşten fazla müs:ı.bık gire
cek olursa o yarışlar iki kategoriye 
ayrılacak ve her kategori birincileri 
ırasında yapılacak ikinci bir yarışla 
birinciler tayin oiünacaktır. 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR · ı 

Boşuna Zahmet 
Değil mi? 

Yazan: Naci SADULLAH 

Gazino tarifelerinin sıki sıkıya 

tetkik edildiğini duyuyor, ve çok ya. 
kında, gazino fiyatlarının ucuzlaya _ 
cağını umuyorduk. 

Halbuki, diinkü gazetelerde oku. 
duğuma göre_. gazino, plfıj, ve çalgılı 
mahallerdeki satış tarifelerinin ne 
suretle kontrol olunduğu, Balkan 
memleketlerinden sorulacakmıs .. Ya
kında bu sualler y~rl~rine gid~cek • 
miş .. 

Sualleri alanlar, tetkikatta bnhı
nup cevap yazacaklarmış. Bu cevap
lar, birer birer buraya gelip birike • 
cekmiş. Biriken mufassal cevaplar 
terciime olunacakmış. Ondan sonra. 
bu mesele tetkik mevzuu ittihaz edi
lecekmiş ... Ve ancak ondan sonra da. 
verilecek olan kararın tatbikine ha~
lanabilecekmiş. 

Hiç şiiphe yok ki, bu havadise ga. 
zinocular bıyık altından gülecekler, 
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Almanya İle Ticaretimiz 
Kliring Anlaşmasının Müddeti 

Bitiyor. Yeni Anlaşma İcsin 

Bir 

Bir 

Ağustosta 

Karar Yok 
Geçen sene Almanya ile yapt!ğrmız ı-~ 

klir_in~ ve tediye_ ~nlaşmasının müd- ,
detı agustosun bırınde nihayet bula. 1 
caktır. Almanya ile yeni bir ticaret ,1 

a~la~ması akdi hak~ında verilmiş ye-
BORSA 

nı bır karar olmadıgından eski anlaş- ! 
manın olduğu gibi devam edeceği 1 
anlaşılmaktadır. Almanya ile ticari 
münasebetlerimiz normal şeki!dc de. 
vam etmekte olduğu için piyasada ye 
nı bir vaziyet hasıl olmamıştır. 

* Av derilerinden Almanya için pi-
yasamızdan bin adet Trakya mınta
kası tilkilerinden satılm1ştır. Bunla. 
rın çifti 325 - 330 kuruştan, Kayseri 
ve Sıvas derileri 400 - 550 kuruştan 
ve seksen adet kunduz derisinin de 
çifti 1300 - 1400 kuruştan ihracat 
için verilmiştir. 

* 

Londra 
Nevyork 
Par is 
MiHlno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Ber!in 
Brüksel 
Atina 
Sofys 
Prag 
Madrid 

22 - 6 - 939 

ÇEKJ....EU 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.5575 
67.2475 
50.815 
21.5425 

1.0825 
1.56 
4.3375 

Almanya için kuzu derisi, !talya. 
"- Ölme müşterim ölme!" Diye. ya kuş yemi, kitre, arpa, Fransaya 

Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stok:.holrn 
Moskova 

14.035 
23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 

23.9025 
ceklerdir. kendir, Romanyaya susam. Bulgaris-

Bana kalırsa, alakadarlar, boşu • tana tuzlu balık, Macarist:ana hurda 
boşuna zahmete giriyorlar: Çünkii bakır. Iraka yasemin ağrzlrk, Mısıra 
bu sayılan işler tamamlanıncaya ka. _çiroz ve rakı, Kıbrrsa gramofon pla
dar. vatandaşlar, gazinolara, plajlara. ğı, Kanada ve Avustralyaya av de. 
çalgılı mahallere gidcmiyccek hale risi gönderilmiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 
Türk blıııcu I peşin 
Sivas - Erzurum I 

19.35 
19.69 \.. ___ , _______ ,,, 

gelmiş bulunacaklardır. Sovyet Rusya bir kaç senedenberi Almanyaya 4740 kilo iç ceviz ve 
Fransaya 960 kilo fındık ihraç edil· 

miştir. Şehrimiz piyasasında ceviz ve 
fındık stoku kalmadığından dı~ piya· 
saların talepleri cevapsız kalmakta. 

dır. 

Müsaookayı tertip edecek organizatörle mahkemelik olacak 
kadar aralan açılmasına rağmen bu pazar güreşeceğini 

bize bildiren F eriştarwl 

Yazık... "tarife" lerden evYcl piyasamızdan kitre almamakta idi. 
"tetkikat" ucuzladı! Fakat son on beş gün içinde Rusya 

• hesabına piyasadaki mevcut kitreler 
toplanmıştır. 

Bulgar Pehlivanının işi 
Adliyeye intikal Etti mi 

Ne meşgalesi, bu? 

Günü Matbaamıza 

Feriştanofla 

Gelen Mülayim Pazar 

Karşılaşmak istediğini Söyledi 

Mülayim idman Ozerlnde imiş 
Bulgar pehlivanını buraya davet eden Bay Asımın mah

kemeye müracaat ettiğini diinkü nüshamızın mahkemeler sü
tununda bildirmştik. Feriştanof işinin adliyeye intikal etme
sinin sebebi, Bulgar pehlivanının buraya geldikten sonra gü
reşmek icin bir çok müşkülat çıkarmış olmasıdır. Bundan üç 
gün evvelki spor sütunlarımızda da işin o tarafını meydana 
koymuştuk. zb 
Bulgar pehlivanının güreşmeğe l 
geldiği halde güreş imkanlarmı or-I F 1 b h • 
tadan kaldıracak şekildeki şartla • ener a çenın 
rını ortaya koyan yazımızın intişa-
rından sonra Bulgar pehlivanı Ankara Seyahati 
matbaamıza g·eldi. Ve evvela kıy • 

metini ispat etmek üzere ilk gü • M·ıll"ı 
reşte Babaeskili veya Mülayimle Küme Puvanları 

Bakcmından Alakalıdır 
tutuşmağa hazır olduğunu bildir • 
mişti. 

Dün de matbaamıza Mülayim 
geldi. Mülayim diyor ki: 

-Ben A vrupada ve Kıbrıs ta yap
tığım mühimce bir güreş turnesin • 
den dönüyorum. İdmanım yerinde • 
dir. Serbest güreşteki tecrübem Ba. 
baeskiliden daha fazladır Bulgar gi
bi tanınmış bir pehlivanla, zannede. 
rim daha dikkatli güreşebilirim. Ken 
dine bu kadar güvenen Feriştanofun 
bir güreş yaptıktan sonra Tekirdağlı
yı beklemeden çekip gitmesi ihtimali 
vardır. 

Babaeskili Tekirdağlı ile geçen 
seneki bir güreşinde yenişememiş • 
!erdir. Gü.İ'eştir bu olur olur. Bir ak. 
si tarafına gelir de Babaeskili yenik 
düşüverir. O zaman Bulgar memle
ketine döndüğü vakit şöyle bir iddi
ayı ileri sürebilir: 

- Ben Tekirdağlınm yenemediği 
\'e Türkiye serbest ikinciliğini hak 
eden bir pehlivanı yendim. Baş • 
pehlivan o galebem üzerine ben • 
den çekindi. Ben de kalktım gel • 
dim. 

Halbuki ben son zamanlarda Te. 
kirdağlı ile serbestte karşılaşmadım. 
Feriştanof ezkaza beni mağlup eder. 
se, Babaeskili için yapacağı iddiaları 
ileri süremez. 

Şunu da söyliyeyim ki, bu güreşi 
Babaeskiliden evvel istememin diğer 
sebebi de, şu ara kendimi çok iyi 

Fenerbahçelilerin Ankara seyaha.. 
ti, bilhassa Demirspor karşılaşması, 
milli küme şampiyonasında mühim 
bir rol oynıyacaktır. Bu mi'11baka 
Fenerbahçelilerden ziyade Galata•»:ı
ray ve Demirsporu alakadar etmek
tedir. San lacivertliler bu oyunu ka. 
zandıkları takdirde de Demirsporu 
şampiyonluğa yakınlaştırmış olacak· 
lardır. 

San kırmızılılar, genel direktörlü
ğün verdiği Ga1atasaray, Beşiktaş 

maçıİıın tekrarlanması kararile şam. 
piyonluğu şimdiden sigortalamış gi
bidirler. Çünkü malum hadise ile bu 
maçın yapılmasile üç puvanı birden 
kaybetmişlerdi, Tekrarlama kararın· 
dan sonra maçı kaybetseler dahi, bir 
puvan kazanacaklardır. Galip geldik. 
leri takdirde de üç puvan birden ala
caklardır ki bu onların ş·,:unpiyon!u
ğunu temin edecektir. 

cek bir sözüm yoktur. Ama yener • 
sem şu bizim Tekirdağlı ile bir de şu 
günlerimde bir tutuşmak isteyece • 
ğim. Çayı görmeden paçaları srva -
mak kabilinden olmasın ama, bu ara 
Tekirdağlı ile hem yağlıda hem de 
kuru güreşte bir daha boy ölçüsür. 
sek neticeler, onun en iyi idmanlı 

benim de oldukça düşük zamanlarım 
dakine pek benzemez sanırım. 

Her ne ise şu pazar gelsin de işin 
bu taraflarını sonra görüşürüz." 

Bu ciimlc~i, "Haher" refikimiz. 
de, Necıp Fazıl Kısakürek ya. 

zı:ror: 

"- Ba~ımızro üstünden, hızh 
hızlı doğup batan güneşler altında . 
hergün zincirleme yürlitmeğe çalış. 
tığım davalarımı (!!!) bir kenara hı _ 
rakarak, sağa sola laf yetiştirmeğr. 
vaktim yok!" 

Bu da ne demek yahu? Kısakii • 
--t.. L--e! ...1-- -•-···•d-•• ..... -•----.a•.• -• "'il 

Yoksa, ikide birde aleyhinde bulun
duğu muharrirlikten, şairlikten vaz 
geçti de ... muakipliğe mi başladı? 

• 
Madalyalar yeti~ir elbet 

Aşağıdaki hazin serlavhayı da 

"Haber'' gazetesinde okudum: 

"- Üç haftalık lohusa bir kadın, 
İstanbul sokaklarında ikiz yavruları 

ile aç dolaşıyor!" 

Ben bu serlavhanın altındaki ya. 

zıyı da okuyunca anladım ki, bayan 

Fatmanın karnı açtır. Kucağında i. 

kiz yavruları, evinde de iki çıplak ço

cuğu vardır. 

"Haber" refikimiz, bu kadıncağız. 

dan bahis yazısını, şu sualle bitiri • 
yor: 

"- Ona yardım edecek bir teşek

kiil yok mu?" 

A benim yufka yürekli refikim. 

Ne telaş ediyorsun? Bayan Fatma. 
çocuklarının sayısını yarım düzineye 
çıkarıncıya kadar, Londraya ısmar • 
lanan madalyalar da yetişmiş olacak! 

• 
Ceza gören dilencileı 

Gazetelerde sık sık rastladığım 

garip cümlelerden birisi de şu: 
"Bir dilenci, on gün çahşmağa 

mahkfim oldu!" 
Acaba, bizde, "çalışmak" hakika

ten bir "ceza" haline geldi mi dersi
niz? 

Bu Haftaki Yüzme 

Yarışları 
İstanbul Su sporları aja11lığ1nın ter 

tip ettiği yüzme müsabakalarının i
kincisi pazar günü yine Beşiktaşlıla
rın yüzme havuzunda yapılacaktır. 
Bu müsabakalara, hüviyet cüzdam 
olmıyan sporcular iştirak ettirilmiye
cek ve bir müsabık iki müsabakadan 
fazlasına giremiyecektir. 

hissettiğimdir 

Bakalım şu pazar meşhur Dan • 
kolofla bir buçuk saat güreşen Feriş
tanofun karşısına çıkalım. Alnımızın 
yazısını bir görelim. Yenilirsek diye. 

TAN - Mülayimin bu mütevazi 
ve akla uygun sözlerine hak verme. 
mek kabil değildir. Maçı tertip eden. 
lerin dikkatlerini celbederiz. 

Deniz ajanlığınca jüri heyetine, 
Ahmet Fetgeri, Rıza Sueri, Sıtkı, 

Ali Rıza, Fahri, Suat, Hüsamettin 
' 

Bekir, Hikmet Ustündağ, Behzat, Ce. 
lal seçilmişlerdir. Müsabakalara saat 
13 te başlanacaktır. 

' 

* Haziranın üçüncü haf tası zarfında 

Ticaret Odaları 

Kongresi 

Oksiien Fiyatları 

Tesbit Edildi 
Her üç senede bir defa toplanması 

mukarrer olan ticaret odaları kon. 
gresinin hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bu kongrenin usulen mayısta toplan
ması lazım ııelirken Ticaret ve Iktı
sat v eKaıt:.:L~rının yt:nı ~~:;;Kılau uv· 

Ankara, 22 (A.A.) - Iktısat Ve
kfiletinden bildiriliyor: 

30G3 sayılı kanuna istinaden, 25. 
6. 939 tarihinden itibaren oksijenin 
beher metre mikabmın fabrikada tes. 
4<1.A&•4 tıt'-'.t'""".1..1. ""'A.o-.i.~ ..,'.>Q\.A.i ...... , (<LW-.& """'..&..4 .U.'4 

layısile geri kalmıştı. Haber aldığı
mıza göre, Ticaret Vekaleti kongre
nin içtima gününü henüz tesbit et
memişse de bu toplantının Cümhu
riyet bayramı sıralarında Ankarada 
vuk.u bulacağı teeyyüt etmektedir. 
!ı;tişari mahiyette olacak olan kon -
grede lktısat Vekaletinin sanayi o
dalarının kurulmasına dair o lan ka
rarı da görüşülecektir. 

ruş ve beş metre mikaplık tüplerin 
fiyatı (tüp depozitosu hariç) iki yüz 
elli kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

. Zallire Fiyatları 
lJün piyasamıza 11 7 ton buğday 

gelmiştir. Fiyatlar aynidir. Anadolu 
arpaları 4.30, çavdar 4.30, dökme sa
rı mısır 4.25, yeni mahsul kuş y!?mi 
5.35, keten tohumu 9.22.5 • 9.27.5, 
mercimek 11, susam 19.10, yf!ni iç 
fındık taze' olarak. 49 kuruşta'.'l satrl
mıştır. 

Tiftik Satııları 
Tiftik satışları yeniden hararetlen

miştir. Ingiltere ve Almanya hesabı. 
na dün de yetmiş bin kilo tiftik sa
tılmıştır. Ankara malları 112.5, Bey
pazar 108 ve Polatlı malları 109 ku. 
ruştan verilmiştir. Bazı malların da
ha pahalıya mal olması yüzünden bir 
kısım tüccarlar mallarını elden çı _ 
karmamaktadır. Boyabat malları da 
114 kuruştan verilmiştir. Ingiliz ta. 
kasları da altmış beş kuruş iken dün 
ithalatçıların takas araması yüzün • 
den yetmişe çıkmıştır. 

Yapak Sat.şiarı 
Yerli mensucat fabrikalarımız dev

let ve piyasa taahhütlerini yapabil
mek için iç piyasalarımrzdan ki.ılli
yetli miktarda yapak toplamaktadır
lar. Hariçten yapak ve yün iplikleri 
ithali güçleşmiş olduğundan fabrika
larımız bütün imalatını yerli yapak
lara tahsise karar vermişlerdir. Bu 
itibarla bu seneki yapak stoklarımı. 
zın harice gönderilmesinin mümkün 
olamıyacağl tahmin edilmektedir. 

Dün Trakyanın 15 bin kilo 65 ku
ruştan, Balıkesir beş bin kilo 62 ku
ruştan satılmıştır. Bolvadin, Aksaray, 
Eskişehir, Karahisar mıntakalarına. 
Sovyetlcre sat1ş taahhütlerinde bu -
lunmuş olan firmalar mal toplamak 
için mübayaa memurları gönder
miştir. Yapak vaziyeti, geçen seneye 
nazaran memnuniyeti mucip bir va
ziyete girmiştir. Gelecek seneye ar
tık yapak kalmıyacağı anlaşılıyor. 

Oksijen tüplerinin tazyiki asgari 
130 atmosfer ve oksijen terkibi as
gari yüzde 99 olacaktır. 

Bir tüp satış, toptan satış addolu.
nur. 

Oksijen fabrikası bulunmıyan yer
lerde azami satış fiyatları fabrika fi. 
yatına, en yakın fabrikadan o yere 
kadarki nakliye masrafı ile mahalli 
belediyelerince tesbit edilecek sair ti. 
cari masraf ve normal karın ilavesi 
suretile tayin olunur. 

Pamuk ve Zeytinyağı 
Satışları 

Dün piyasamızda on beş bin kilo 
miktarında pamuk çekirdeği yağı sa

tılmıştır. Bu yağların kilosu 43 • 43,5 

kuruştan verilmiştir. Ayrıca rafine 

ekstra ekstra zeytin yaglarından 

2700 kilo ve kutular içinde olduğu 

halde kilosu 54 kuruştan ve lüks zey· 

tin yağlarından kutular içinde ola

rak kilosu 63 • 64 kuruştan toptan 

satılmıştır. 

Piyasa.da fazla miktarda pamuk 

yağı satışlarından da anlaşıldığı üze

re perakende zeytin yağı satanların 

yağlarını pamuk yağı ile karıştır

dıkları tezahür etmektedir. 

Sığır Derisi Satışları 
Son iki gün içinde kösele imalatı 

için yirmi bin kilo kadar sığır derisi 

satılmıştır. Yerli imalathanelerin al
dığı bu malların kilosu 60 - 64 kuruş 

arasında verilmiştir· Tuzlu kuru kan· 

ber li karaman koyun deri.lerınden 4 
bin kilo satılmış ve kilosu 58 - 60 

kuruş arasında yerli imalathanelere 

verilmiştir. 

Jeoloii Talebesinin 
Seyahati 

Ankara, (TAN Muhabirinden) 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Jeoloji Enstitüsünün tehir edi1en İs
viçre seyahatine bu hafta içinde çı
kılmasına Maarif Vekaleti izin ver
miştir. Talebe Alplerde ilmi tetki· 
katta bulunacaktır 
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TahDDD ve TenkDd 
• • • 

Son Hafta içinde 
Çıkan Kitaplar 
HiÇ 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Bt1M111: inkılap Kitabeui 

M uhadarat, adlı romanını o-
kur yazar olmıyanlara bir 

efsane, münevver 
zümreye ise bir e. 
debi şaheser ola
rak kabul ettiren 
Cevdet Paşa kızr 

Fatma Aliye Ha
nım devrinden el
li yıl ilerdey i~ 
Artık kadın im. 
zası üzerindeki ya 
zılar hayret uyan-

Suat Dervİf dırmıy'.lr, gayet 
tabii görulüyor. Ayni zamanda ka
dınlarnnızın kalemlerindeki akar 
ışık yalnız bizim diyarımızda pı
rıldamakla kalmıyor, milli hudut.. 
lar dı§IDa da çıkıyor. O derecedeki 
kadın ediplerimizden bazılarını 

Avrupa ve Amerika bizden daha 
iyi tanıyor. 

Suat Derviş te Türk yazı ile
minde yıllardanberi tanınmış bir 
simadır. Iyi okumuş, Fransız ve 
Alman edebiyatile yaktndan meş
gul olmuş, realizme bağlanarak 
milli ve mahalli· hadiseleri, cere
yanlan kaynaklarında ve mecrrıla
rı içinde tetkike çalışmış olduğun
dan eserleri hususi bir değer ka
zanmıştır. Ona romancı demek ve 
dememek için ayni kuvvette sebep
ler vardır. Romancıdır: çünkü bir 
çok romanlar yazmış ve.. okut. 
muştu.r. Romancı değildir: çünkü 
yakalayıp süzgeçten geçirdiği ha
kikatlerin çoğunu bir ç~ hi
kaye etmeği tercih eder görünür 
birer romana mevzu olabilecek gö
rüş, seziş malzemelerini birer ma. 
kale çerçevesi içinde sık sık har
car. Ben onun her yazısını seve se. 
ve okurum. Zira o yazılarda erkek 
kaleminden - en bedii seviyede bi.. 
le - ayrılamıyan huşunet yoktur. 
Kelimelerde bir kadın tebessümü, 
cümleler~e yine kadın inceliği se
zilir. Biz erkekler, ara sıra bu te. 
bessümü kalemimizden doğurt -
malt, o inceliği eserlerimize ver
mek için kadın imzası üzerinde 
yazılar neşrederiz. Faltat vaziye
timiz lohosalığa imrenmiş bir za. 
vallı hatırlatır ve çektiğimiz san
CI heder olup gider! 

"Hiç,. i de - göz nurumu israf 
etmiyeceğime emin olarak - al. 
dun, okudum ve sayın Suat Der
vişin bu eserinde bilmem neden, 
rctmantizme sapmış olduğunu gör
düm. Realist muharririn bu kapri. 
zini kavramak için hikayenin mev
zuunu kısaca bilmek kafidir: Seza, 
yarım yamalak tahsil görmüş ve a
ris'°kr at muhitte büyümüş bir kız
dır. Teyzesinin köşkünde oturur. 
ken bir komşu çocuğu ona, ilk aşk 
pusulasını sunuyor. Aradan hayli 
zaman geçtikten sonra Umumi 
Harp başlıyor, Seza bir Avrupa 
ıeyahatine çıkıyor. Trende o ilk 
aşk pusulasını sunan gençle, tay
yare zabiti Yusufla karşılaşıyor. 

Zabit Viyanaya inecek ve Seza ile 
ancak bir gece yoldaşlık edebile
cektir. Fakat aşk oyunlarında ma
hir olan Yusuf, bu biricik geceyi 
boş geçirmiyor, Sezanın saçlarında 
ve yüzünde dudaklannı uzun uzun 
dolaştırmak imkanlarını buluyor. 

s eza, bu rüyayı unutmamak. 
la beraber Yusufla bir da

ha karşılaşmıyor. 

başka bir erkekle 
evleniyor. Bu er
kek basittir, Su
at Dervişin bana 
orijinal görünen 
teşbihine göre su 

gibi bir şeydir. Tadı ve rengi ol. 
mıyan bir mahluk .. Ondan ne haz 
alıyor, ne iğreniyor. Yalnız bir ço
cuk doğuruyor. Sonra kocası ölü
yor, başka birini seviyor. Bu aşk-

r······~~~~~~······· 

f M. Turhan 1 
! TAN i 
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tan tam bir saadet duyamıyor, ço. 
cuğu da ölüyor, betbaht oluyor, 
böylece mahut Avrupa yolculuğu 
üzerinden ı; yıl geçiyor ve bir gün 
Yusufla yüz yüze geliyor. Yusuf o
nu tanımamış, "Suheylıi,, diye ça
ğırmıştır. Seza ise onda ilk ve son 
aşkını bularak sevinmiştir. Lakin, 
Yusuf o sevinci aşk dili ve aşk üs. 
lubile besliyemediğinden Sezaya bir 
sinir buhranı geliyor, yerinden fır
layıp sokağa atılıyor, yani on dokuz 
sene hasretini çektiği Yusuftan 
kam almaksızın ayrılıyor. Erkek, 
onun çantasına "elli lira,, koymuş, 
Seza bunu görünce büsbütün sinir
leniyor, tekrar sokağa çıkıyor ve 
bir otomobil altına düşüp ölüyor. 
Sijat Derviş bu akıbeti kaydettik
ten sonra bir külhani ağzından 

Seza için "hiç oldu,, diyor ki, ese. 
rin adı da bu sözden geliyor. 

205 sayfa tutan romanın hulasa
sı bu .. Bir bahçe komşusunun ço
cukça sözlerini ve ayni komşunun 
bir tren yolculuğunda. saçlarından 
aldığı üç, bef buseyi hayat sırrı ve 
hayatı hatıra haline koyabilecek 
kızlan ancak romantikler tasavvur 
ve tasvir ederlerdi. Suat Dervişin 
böyle bir hlssi~te vücut ve im
kan vermesi bir kalem cilvesinden 
ibaret olsa gerektir. O cilvenin na
sıl yürütüldüğünü merak edenler, 
"Hiç., i alıp okusunlar! 

BULGAR SADIK 
Yazan: M. R. YALKIN 
Ba.an: I nlıılap Kitabevi 

T an gazetesinde tefrika olu
nurken gün başına çoğalan 

bir mera& temin 
eden "B•ılgar Sa
dık,, adlı roman 
macera ~ever bir 
zatın yakın tarihe 
ait sayısız vakıa
lara kendini karış. 
tırarak viicude ge
tirdiği entere -
san bir hikaye 
zincirinden iba -

Bulgar SaJılı rettir. Bulgar Sa. 
dık, y a ş a m ı ş ve y a ş a • 
makta bulunmuı o
lan bir şahsiyettir. Ken:ii ıfadesi
negöre mütedidir, komitacı kanı 
taşıyarak doğmuştur, O kanın zo
rile maceradan macera.ya atlamış 
ve inanılmaz hadiselerle dolu bir 
hayat sahibi olmuştur. 

Bulgar Sadık, dostlarınca bili
nen ve tatlı tatlı dinlenen bu ma • 
ceralann tadını TAN gazetesi o. 
kuyuculanna da hissettirmek is • 
tediği zaman araya tabiatiyle bir 
tahkiye meselesi girmişti. Büyük 
ve sürümü çok bir gazete, en ca. 
zip vakıalardan örülme bir zinciri 
bile uluorta kendi sütunlarına asa. 
maz. Ona bir gerdanbk zerafeti 
vermek ister. Onun için Bulgar 
Sadık'ın sergüzeşti, cümle ne de. 
mek olduğunu bilen ve kelimenin 
sesini okuyucunun kalbine duyur. 
mayı başaran bir kaleme nakletti... 
rildi ve o kalemden çıkan yazı, 

Tan sütunlarına geçirildi. 
İnkılıip kitabevi, bu merak u • 

yandıncı tefrikanın kazandığı rağ. 

beti tazelemek için Bulgar Sadık'ı 
kitap haline koymuş ve bizce isa • 
betli bir harekette bulunmuıtur. 

Bir insanın başından neler 
geçebileceğini veya bir insanın ne 
yaman hadiseler tahayyül ettiğini 
tatlı tatlı okumalt isteyenlere Bul. 
~ar Sadık romanını tavsiye ederiz. 

AŞK MEMNU 
Yazan: Büyük Oıtadımız 

HALiT ZIYA UŞAKLIGIL 
BaMUt: Hilmi Kitabeui 

Mai • Siyahtan sonra Serveti 
Fünun edebiyat devrinin 

en güzel romanı, 
şüphe yok ki Aş. 
kı Memnu'dur. 
Ben kendi hesa -
hıma bunu öte • 
kine tercih ede • 
rim ve Mal • Si • 
yahı bugüne ka.. 
dar elli kere oku. 
muşsam A ş k ı 

Memnuu mutla -
Halit Ziya ka yüz defa oku. 
muşumdur. Bunda, Halit Ziya U. 
şakhgilin bu şaheserinde okunduk. 
ca artan bedii bir tad vardır. 

Büyük üstat Halit Ziya\ • bir 
çok eserleri gibi • Aşkı Memnuu 
da böyle herdem taze bulundura • 
bilmek için nasıl bir edebi efsun 
kullanmıştır? Bence bu efsun, sa • 
yın üstadın garp roman tekniğini, 
milli zevkimize uygun bir şekilde 
kullanmaktaki eşsiz meharetten, 
tasvir ve tahlilde tebarüz ettirdiği 
yüksek sanatkarlıktan başka bir 
şey değildir. Serveti Fünun edebi. 
yatına has olan nesir ve nazım dili 
henüz revaçta iken üstat Halit Zi.. 
yanın kabına erişilmez kıymetle • 
rinden biri de tırq edilmiş, pırlan. 
ta haline konulmuş yüksek kıratlı 
elmasları andıran o lekesiz, o pü. 
rüzsüz nefis lisanı idi. 

Z amanu1 dilde de yaptıjı 0 

pek tabii ve pek zaruri in. 
kılap Aşkı Mem. 
nuun taşıdığı gü. 
zelliklerden bi • 
rint, dil zarafe • 
tini tarihe dev • 
retmiş ve eserde 
lisan baltımın • 

dan tadiller yapılmasını icap ettir. 
mişti. Fakat Fuzulinin diline do

kunmalt onun gazellerindeki yü • 
rek ateşini nasıl söndürmek de. 

mekse, Nefinin dilini değiştirmek 

ondaki tantanayı nasıl kaybetmek 
demekse Aşkı Memnuun lisanını 

terkiplerinden, izafet tetabülerin • 

den ayırmak ta onu bedii aristok
rasisinden adeti mahrum etmek o. 
lurdu. Üstat Halit Ziya bu pek na
zik edebi ameliyeyi bizzat yap • 

makla işte o büyük mahzurun 

önüne geçmiş, eserin kıymetine ve 
kıvraltlığma halel gelmeden zama. 
na göre yapılması icap eden sade. 

liği temin eylemiştir. Bu suretle 
Aşkı Memnuu biz gençleşmiş görü 
yoruz, yeni bir sevgi ile onu oku
maya koşuyoruz. 

Genç nesil ise bu eserde • dai -
ma genç kalacalt ve hiç bir zaman 
yıpranmıyacalt • edebi bir hüner. 

verliğin bütün inceliklerini gör -

mekle hem zevk alacaklar, hem 
müstefit olacaklardır. 

Üstadımız Halit Ziya Uşaklıgi. 
lin Aşkı Memnuu sadeleştirmek 

düşüncesiyle katlandığı büyük 
zahmeti edebiyatımız için rahmet 
olarak telıikki ederim. 

* "HASANIN YAVUKLUSU., - Köylü
nün kalkınması için neşredilen bu eser, 
halkın anlıyacajı bir sadelikle ya1.1lmış ve 
halkımızın çok sevditi halk türküleri ve 
manilerile süslenmiştir. 

VARLIK - Ankarada on bel günde 
bir çıkan bu milliyetçi ve memleketçi fi
kir mecmuasının son 143 üncü sayısı in
tişar etmiıtir. 

ULKU - Halkevlerl Derıislnln 78 ıncı 
aay1S1 d~«ıın münderecatla çıkmıştır. 

YENİ ADAM - Bu kıymetli mecmu
anın 234 üncil ıayısı doı.un münderecat· 
la rıkmuıtır. 

, 

Nevyork 
Sergisinde 
Birinciliği 

Alan Kız 
N evgorkta açılan "Y f.ITI.· 

nın düngaaı" aergiain
de bir çok kızlar, sergigl zi-
11aret edenlere rehberlik et
mekte ve bunlara iatedik • 

. leri izahatı vermekte, 11a
hut rad110 ile neırigat gap
maktadırlar. Bu ifi bafııra
cak kızlar araaında bir mü
Babaka arılllUf ve müaaba
ka111 kazananlardan Mu B. 
V oll birincUiği, almlfhr. 

M ia V oll, seainin güzelll
ği, zektiaının parlakl.ığı gi. 
bi sinuuının aevimliliği ile 
de birinci gelmif ve sergi • 
nin bat rehberliği mevkii.M 
gelmiftir. 

Yeni Barem Proieleri Üzerinde Anket 
. 

Memurlar Barem için 
e üşünüyorlar? 

(Yeni barem projeleri üze
rinde okugueul.arımızın dÜ§ün
celerini tespit için açtığımız a11-
kete devam ediyoruz.) 

* Müktesep Haklar Meseleıl 

"l - Hakkı milkteseplerin muhafazası 
lb.ımdır. İki güne önce mektep kaydını 
ihtiva etmiyen, bir gün önce orta mek
tep mezunlarını bir kıymet olarak telfık
ki eden bugun lıse mezunu olmayanlara 
kıymet vermiyen, muhakkak yarın, uni
versltelerin hablre verdikleri mezunlan 
arasında lise şehadetnamesıle hiç mesa
besine inecektir. 

Bu vaziyet huzur ve itimadı selbeder 
Binaenaleyh herkes vazifeye girdili gü
nün şartlannı dalına muhafaza etmeli
dir ki ıtimatla iş görebılsin. 

2 - Terfılerin zamanla mukayyet ol
ması iş verimini tenkis edeceli tabii ol
duğundan her memur yaptılı işin randı
manı derecesinde sık sık ter!ı etmek im· 
kanlarını bulmalıdır. 

3 - İyi çalıştıiı sabit olan memurlann 
ıkramiye ile taltifi çok yerinde bir hare
ket olur. 

4 - Yeni bareme naz.aran derece ara
sında kalanlann müktesep hakları da 
muhafaza edilmelidir. 

15 - Beynelmilel münasbetler dolayısi
le bilhassa devlet sermayesile işlıyen ik· 
tısadl müesaesabn hlç bir zaman müstağ
ni kalamıyacatı ecnebi lisan bilenlere bir 
fazla hak tanımak bu ihtiyaca karşı daha 
fazla hazırlanmak için alAkadarları teş
vik mahiyetinde iyi bir hareket olur ka
naatindeyım._ 

lıkendır BEll K 

• 
Randımanı Feda Etmlyellm 

"Yüksek tahsil görmüş olan bir gencin 
fenni bir tarzda yetiştili inkAr edilemez, 
fakat hayata atıldıktan sonra o genç oku
mıya hevesli delılse mektepte okudukla
rını da unutur. Yalnız. mektep dıploması 
da hayat için kAfi değildir. Pratik de 1A-
1.1mdır. 

Misal olarak kendi ıahsımı g6sterece
iim. 

Ben harbi umumide yetiştifim ve tah
sile son derece hevesim olduğu halde em
salim gibi yapamadıluna '\>e busiln elim· 
de diplomam olmadılına delil, diploma
nın her işe yaradığımı canım yanar. Yük· 
sek tahsil diplomam olmamakla beraber 
bir çok mahrumiyetler ve çetin müca
deleler neticesinde kendime güvenmek 
sayesinde hayatta muvaffak oldum. 

Hangi .ıirkete intisap etmissem evveli 

beni küçük bir kAtip olarak istihdam et
mişler, bılAhare kıdemlilere rağmen beni 
baş muhasebecillle yilkseltmlşlerdir. Bu
gün çalıştığım şırketın maliye ile olan 
ihtilA!larını hesap mutehassısları ve ma
liye mufettışlerlmiı.in muvacehesinde tek 
başıma mildafae etmek vazifesi bana tev
di edılmlstir. 
Malıye ile başka bir şirket beyninde 

uzayıp giden ehemmiyctlı bir meseleye 
beni ehli vukuf tayin etmi lerdir. Kana
atim odur ki bu iş için yazdığım raporu 
yüksek iktısat mektebinden mezun olan 
bir gencin yazabilmesi için hiç olmazsa 
3 senelik blr muhasebe stajı görmesine 
ihtiyaç vardır. İşte bu sebebe binaen di
yebilirim ki Barem Kanunu dıplomayı a
ramalı amma diploma için randımanı fe
da etmemelıdır ... 

(Adrea ve imza mehfuııdur) 

• Müktesep Haklar Meselesl 

"Barem Kanununun son tAdılAtı hak
kındaki dilşüncelere i tırak etmekle be
raber bu kanunun ne ri ve tAdılfıtıyle alA
kadar yuksek şahsiyetlerin hakikat ve 
bir vicdan borcu olarak kabul ve müda
faa etmeleri lA1.1m gelen bir noktayı te
barüz ettirmek istiyorum. Bu da Harbi 
Umumi ile birlikte Mucahedei Mıllıyenin 
sonuna kadar iştirak ederek yüksek tah
sillerini ikmal edemiyen ve bu tın ıs ba
şında bulunan memurlann vaı.lyetidir. 
Bunlann ikmall tah il etmemelerindeki 
saikin tespitiyle bu gibilere mükte ep blr 
hak tanılmasının kabulünü dilemekte
yim .•• 

T. H. 

• 
Memurlar Ne istiyor 7 

misizllk ve sakat yapılan Barem Jtanu. 
nunun otomatik bir surette işlememesi 
yüı.unden mafdur olan dlplomelı ve dip
lomasız vazifesini yapan memurlar var
dır. Yeni yapılacak olan Barem Kanunun
da Bunların müktesep haklarını koruyucu 
ve tanıyıcı blı' müeyyideyi görmek ne ka· 
dar şayanı arzudur. Yeni yapılan Barem 
kanununda terfi müddeUnin en az d6rt 
ve üç sene, kadro tertie müsait olmaclılt 
takdirde bir üç veya dört sene beklemek 
sureti tatbika ıelince: İktidar ehliyet pek 
maaşına zam edllecell tasrıh edilmekte 
ve ayni zamanda terfi için iktidar ve eh· 
llyetin esas oldutu da zikreclllmektedir 
İktidar ehliyet hekkında kimsenin bir dl· 
yecell yoktur. Herkesin temenni ettlli de 
budur. Gül.el ve cazip bir kelime. Fakat 
suveri tatbika gelince: İktidar ehliyet pek 
fiimullü bir kelimedir. Herkesin g6r(lşQ• 
ne naı.aran değişir. İktidar ehliyet için 
miyar nedir? Bu kelime idare Amirleri• 
nin 'elinde baz.içe olabilecek bir sillhbr. 
Baz.an öyle müşkülpesent idare Amirleri 
bulunabilir ki, hiç bir kimse bunlara ili· 
ni beiendlremiyebılir. Bu libi ahvelde 
müphem ı>lan bu maddei kanuniyeye müs
teniden idare Amirleri tarafından halı:lan 
1.1yaa ujnyacaklann adedi çok olacak
tır. Liyakat ve ehliyet için ölçü nedir" İt
te eski barem ve yeni baremin en mllp
hem sakat noktalan. Muhtelif tarihlerde 
devlet memurlannın tasfiyeleri 7apılnut
tır. Ve 7enl alınacak memurlar t- •'ckında 
hassas davranılacatına ıöre artık terfi 
için iktidar, ehliyet üzerinde fazla durul
masının sebebi hikmeti nedir? BuıGnldl 
ahval ve sartlar dahilinde :reni 7apılan 
kanunda da teadül beklenemez. O halde 
böyle bir kanunun neşrine neden lüzum 
ıörilldü? 

Buıün için bütçe imkAnanlıklan dola

yıslyle, teadülün teminine lmkln ~oba 
"On sekiz senelik memurum. Maaşım yeni bir barem hazırlamıya da istical et

(115) liradır. Diplomalı memur olduğum memek münuip olmaz mıydı?,, 
halde memurıyette terfi ve tefeyyüz im-
kAnını bulamadım. Acaba bunun esbap NICAT 
ve avamıll nedır' Kısaca söylıyeyim: İs- e 
tikrarsıı.lık .. 
Memurların istekleri üç maddede he- Terfi Micldetlne itiraz 

men telhis edılebılir. 
1 - Muayyen zamanda otomatik bir "Yeni Barem Kanununda kıdem mae-

terfi. lesi ıöz önüne ahnmazaa hiç dolnı olmaz 
2 - BueQnkü geçim şartlarına nazaran Ve ben bundan phaen zarar görecekler 

ele geçecek paranın uygun olması. arasındayım. Beş senelik Muallim Mekte-
3 - Evli ve çocuklu olan memurlann bi mezunuyum. Yirmi beş liııa meaş alı· 

ayni emsalde bulunan bekAr arkadaşlan· yorum. Hususi surette iki yıl Avrupada 
na nazaran bir parça daha fazlaca maq tahsil ettim. Lisan biliyorum. MuntQll• 
alması. man kıdem aldım ve l4 yıllık kıdemtm 

Bu.Un devlet hizmetine alınacak me- var. Gelecek sene kıdem zammı g&re
murlar için vazedilen esaslar doğru ve cekken, anlafllıyor ki, yeni kanuna e&e 
yerindedir. Fakat evvelce Devlet hlzme- bu, bir seae daha ıeclkeeek. Ba bekım
tine intisap edip te hiç bir sunu taksiri , dan bu hükmll, dotru asmırı:rorum.,, 
olmadıtı halde sırf kadronun darlılı. hl- ı &tretınn N. L 
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Fa • a Devam Ediyo u 
Oldürülen 

Birer Birer 
Şehzadelerin Gebe Cariyeleri de 

enize Attırıh Boğduruluyorlardı 

F akat haile bir perd~lik de. 
ğildi, Safonun telkini ve 

tazyikı ile yeni padişah cinayet
~er işlemekte devam ediyordu. 
Sekiz on· tanesi analarının kuca.. 
ğından alınarak boğulan şehzade. 

lerin anaları da - hep o uydurma 
töhmet ileri sürülerek - şuna bu. 
na ve ekseriyetle fıdi adamlara 
• zorla - nikahlanıp sa:roydan sü. 
rilliıyordu. Bunların da çocukları 
gibi boğdurulmalan kolaydı. Fa. 
kat, Safo, kendisi dairesinde yal. 
ruz uyurken, manalı manasız rü
yalar görerek ateşler içinde ka
lırken kocasının yanında aşk ge. 
celeri geçirmiş olan bu kadınları, 
baltacı, kapıcı, helvacı gibi kim. 
selerin kahırlarını çckmeğe mah
kum ederek öc almak istediğin. 

den zavallılar bu suretle evlendi. 
riliyordu. 

Safo, doğmıyan çocukları da i
dama mahkum etmekten geri kal. 

madı, hayatlanna hatime verdir. 

diği bedbaht şehzadelerin - Mus. 
tafa, Osman ve Bayzid gibi - ynş

lnn on yedi, on sekizi aşmış olan. 
larından gebe kalmış cariyeleri de 
denize attırdı. Bu zavailı halayık. 

lar, çocuklarını düşürmeğe ve yi. 
ne her haktan mahrum birer cari. 
ye durumuna bürünmeğe razı idi. 
ler, ceUatların ellerine ayakları

na sanlarak şefaat ve merhamet 
dilenmiştiler. Fakat Safonun ira. 
desi kati idi, cellatlar rikkat göS
termeğe mezun değildi. O sebeple 
facia devam etti ve bir küme ge. 
be kndın, karınlanndaki çocuk. 
larla birlikte balıklnra yem yapıl. 
dl. 

Sıra kız anası olan kadınlara 

gelince bunlar da şehzade doğur. 
muş halnyıklar gibi aşağı tnbaka. 
dan insanlara verildi, yalnız ço. 
cuklarına kıyılmadı. Lakin "Sul
tan,, adını taşıyan "yirmi yedi kı
za, Osman oğulları sülalesine 
mensup diğer sultanlar ve mese
la Safonun kızlnn gibi ihtiram 
gösterilmedi" neseblerinin şüphe
li olduğu töhmetilc zavallılar eski 
saraya naklolundu ve büytik bir 
veba salgını imdatlarına yetişip 

te kendilerini ölüme kavuşturun-

caya kadar orada mahbus bırakıl
dı. 

S nfo, tacdar oğlunu kendi 
gözü öm.inde ve daima ha

remde tutabilmek için Sultan Mu. 
radın cücelerini, sazendelerini, 
hanendelerini, hokkabazlaı-mı, 

masknralarını da dağıttı, o arada 
Cüce Caferi bile feda etmekten 
çekinmedi. Sonra içeride tasfiye 
icrasına girişti, Sultan Murat ü. 
zerinde büyük nüfuz sahibi olan 
Canfeda kalfayı eski sarayd:ı ika
mete memur etti. Fakat Nuruba. 
nu'nun ölumünden sonra kendisi. 
ne hizmet etmiş olan bu kadını 

tamamile menkup bir hale koyma.. 
dı, bol maaş bağlamak suretile ok
şadı. Kocası tarafından okşanmış, 

fakat ana olamamış bütün hala. 
yıldan esir pazarına yollayıp sat. 
tırdı. Yalnız Raziyeyi sarayda a. 
lıkoydu, Yahudi Kira ile adamla. 
nnı da alış verişlerinde serbest 
bıraktı. Bu meyanda Canfcdanın 

kardeşi olup kitaba ve hesaba sığ
mıyan rezaletlerinden dolayı • kız 
kardeşinin hatırına rağmen - Ye
dikuleyc atılmış olan Deli İbrahim 
paşannı da kafası kesildi. 

Bu işler çarçabuk yapılıp biti. 
rildikten sonra ikram ve ihsan kn
pılan açıldı, sağa sola milyonlar 
saçıldı. Yalnız askere her biri on 
bin altın ihtiva eden yüz otuz altı 
kese [bir milyon üç yüz altm1ş bin 
altın] dağıtıldı. Bu büyük bahşiŞ
tcn başka olmak üzere Y niçeri a-
ğasına yfiz bin, sekbanbaşıya otuz 
bin, zağarcıbaşılara üçer bin, Ye
niçeri katibi müverrih Aliye elli 
bin, İstanbul bostancıbnşısıncı elli 
bin, Edirnedekine yedi bin, sadra. 
zamana üç yüz bin, vezirlere i

kişer yüz bin, şeybülislama otuz 
bin, kazaskerlere yirmişer bin, 
büyük müderrislere onar, küçük. 

lerine üçer bin akçe verildi ve bu 

uğurda binlerce hil'at snrfolundu. 

U çüncü Sultan Mehmet, l\fa_ 
nisadan bırlikte getirdiği 

adamları da birer büyük hizmete 
yerleştirmcği geciktirmedi, o ara. 
da anasının tavsiyesile Raziye Ha-

lçindc oturdukları harap baraka, onun ~özlerine 
bir saray kadar muhteşem görünüyordu: Ve o, bu 
harap barakanın avlusundaki ağzı kırık su küpünü 
bile seviyordu: Hatta, bahçeciğinin adi taşları bile 
ona, birer kocaman pırlanta kadar kıymetli gcirünii
yordu: Çünkü onların hepsi kendisinindi! 

tunun oğluna paşalık verdi, dama. 
dının da rütbesıni yükseltti. Fa. 
kat kendi mührünü henüz cebin. 
de tutuyordu, kimseye vermiyor
du. Halbuki mührün sadrazam o. 
lan zatın elinde bulunması lfızım. 
dı ve o sırada sadaret mevkiini 
işgal eden Sinan paşn serhadde 
bulunduğu için mührün böyle aS

kıda kalışı hiç te hoş görülmüyor. 
du. 

Safo, oğlunun tahta çıkışından 

bir ay sonra mühür meselesile de 
ilgilendi, kaymakam Ferhat paşa 
ile anlaşmayı miiteakip oğluna 

telkin yaparak onu sadarete ge. 
çirtti, mührü verdırdi ve kocası
nın henüz Sinan paşa tnrafından 

iade olunmayan muhrünü almak 
için yola adam çıkarttı. 

Hünkar, anasının bu iş hakkın. 
da verdiği öğütlerden dolayı min. 
nettar idi. İyi bir sadrazam buldu. 
ğuna inanıyordu. Safo, köşesinde 
parlak bir sızdırma vesiles'i buldu. 
ğunu, Ferhat ve Sinan paşaları re. 
kabete düşürerek iki taraftan e
tekler dolusu para alacağını düşü. 
nüyordu, fıkır :fıkır gülüyordu. 

L nkin onun bu planı yürüt
mek içm kullandığı vasıta. 

lar ulu orta hareket ettiklerinden 
netice pek kanlı çıktı. Faci3nın 

hulasası 'şudur: Eski sadrazam ve 
milyarder Sinan paşa Malkarnda
ki çiftliğinde ikamete memur edil. 
miş olmakla beraber el altından 

Snfo il e muhabere ediyordu, ona 
pek kıymetli hediyeler yolluyor. 
du. Venedikli fettan kadın, kubbe 
altında vezir bulunan kendi da
matları İbrahim ve Seyavüş paşa. 

lan teşvik ederek genceden gel. 
miş ve ocağa kayıtları yaptırıla. 

mamış olan on bin kadar kol oğla
nını kışkırttı, Ferhat paşaya hü
cum ettirdi. Kendilerine nefer 
namzedi demek muvafık olan bu 
kalabalık sadrazamı saraya gider. 
ken çevirmişlerdi, kendilerine ni. 
çin cül(ıs bahşişi verilmerliğini 

sormuşlardı. Vezir, k.uru gürültü
ye pabuç bırakan takımdan değil. 

di, kalabalığın vaveylasına aldırış 
etmedi: 

(Devamı var) -
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&OLDAN SAGA VE 
Y UKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir memleket e Ulaşan. 
2 - Bir çiftçi fı.leti e Yaymak lşaa. 
3 - Su e Bir rnilzık tüb!rı e İle. 
4 - Bir J;cnk e Bir bağlama edatı e 

Eklenir. 
5 - Eklenir e Akıl. 

6 - Bir nota e Sı1_ 

7 - Siz e Ekmek yapılır e teilir. 
8 - Bir renk e Şart edatı e Ha.}'.\'an 

yer. 
9 - Bir çiçek e Mangal değil. 
10 - Bir hayvan e Utanmaktan emir. 

~"" ~,.,._ , .................. """'"'"'~ 

~ ASKERLiK iŞLERi ~ 

' ..... """' ...... ' ' ' ...... ~ .............. ' 
Şubeye Davet 

ÜakDdar Aıkerllk ş. Ba9ka n l1Gından: 

Şubemiz halkından olup dokuzuncu kor 
nakliye taburunda zabitlik stajını yapa

rak tabip yarsubay (asteğmen) olarak 

terhis edilen 325 doğumlu ve 46969 kayıt 

numaralı Mehmet Şevket oğlu Ali Maz

har terhis edildikten sonra şubeye uğn

yarak yedek subay defterine kendisini 
kayıt etnrmeaı&den şimdiye kadar şu
bemizce avnklbi mechul kalmıs oldultun
dan halen nerede bulunduğunun ve han

gi askerlik subcsinde kayıtlı öulunduğu

nun burada ise derhal taşrada ise nihayet 

bir hn!ta z.a.rfındn şubemizi mektupla ha

berdar etmesi ve aksi takdirde hakkında 

1076 sayılı kanunun ceza ahkamının tat

bik edileceği 

• 
Şubemizde kayıUı olup 933 senesinden 

beri avakibl meçhul kalmış olan ve Di

yarbakır merkez hastynesl başklıtlpliğln

den 25 EylQl 340 tarihinde tekailt edilen 
yedek 7 sınıf muamele memuru 1296 do
ğumlu İstanbullu Ahmet oğlu İsmailin 
burada ise derhal taşrada ise nihayet bir 
hafta zarfında ~ubcyi mektupla haberdar 
etmesi ve aksi tııkdirdc hakkında 1076 
sayılı kanunun ceza nhklmunın tatbik e
dileceği. 
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RADY 
.----"""!"9'!!"-!~""""!!~"!!!!!'~ .. 'En büyük sergilerde 18 diplo 

48 madalya kazanmıştır. 
Böyle güzel difler yalnız 

AD o i 
Kullananların dişleridir. 

Diş Tabipleri Diyor k 
"Dişlerin ve ağzm sıhhati sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde üç defa ditleri temizlemelde kabildir.,, 

...................... 
7fiıri $';Fili- .7ta r~ f 

OT0:\10BİL ,.c MAKİ ·JsT OKULU 

Taksim - Stad)·oın. 'l'clefon: 42508 

ŞOFÖRLERE: Yeni ders devresi 10 
Temmuz 939 da açılacaktır. Dersler 
başladıktan sonra yaz mevsimi mü
nascbetile, okul, Pazartesi, Salı ve 
Çarşamba günleri saat 14 ten 20 ye 
kadar açılacak ve müracaatlar yalnız 
bu saatlerde kabul edilecektir. 

Motör otomobil ve montaj dersle
ri 25, di

1

reksiyon talimlerile 50 lira
dır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Yer temini için son günü bek 
memek lazımdır. Anadoludan gelenlerin, tahsillerini bitirinciye ka 
yapacakları masraf yekunu, mektep ücretile beraber, 125 lirayı geçm 
Tafsilat için program isteyiniz. AMAT~R .EH_LİYETNAMESİ ALAC 
LAR, hususi ders ve talimlerle Beledıye ımtıhanlarına hazırlanır. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Ahnacak. 

ı - Genel Kurmay başkanlığının tenslplerlle Türkkuşu Genel D 
rektörlüğı.inün emri altında bu.yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazı 
lama yuvasına) Orta okul mezunları alıncktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranaca 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, Anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak 
B - Bekar olmak \'C yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak, 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin nzasım gösteren vazıh ad 

resli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdik 

ten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak vazif 
görmeyi taahhüt etmek (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına gel 
dikten ve hava sağlık heyetince yapılacak kafi muayene iyi netle 
verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra nlı17ncak aylık ve tay· 
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malümat almak istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörliik
lerine, askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk hava kurumu ile Türk
kuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazım gelen 
şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta o'kul me
zunları kayıt edilmek üzere Türk hava kurumu şubelerine, ı\nkarnda 
Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. (3845) 

Türkkuşu lstanb.\.I lspekterliğinden : 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için ve

sika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar (Taşradakilerin mek
tupla) müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. (4506) 

"-Söylesinler ... Sen işin sonuna bak! .. Onlar §im
di bana: 

"-Pezevenk!" derler ama, ben yükümü tutunca, 
hepsi: 

İçinde oturduklan iki odanın rafları, renkli bar. 
daklarla ve duvarları, ufacık bayram bayraklarile 
suslüydu. !simlerini duyduğu bı.iyuklerin, boyalı re
simlerini ,o bayrakların arasına hi.ırmet ve itinayla 
yerleştırmişti. . ~ I· : . • . , .... r '' . 

"- Kadri Beyefendi!" diye sellim dururlar!.." 
Fakat, bütün bu münakaşalara rağmen, Zehra, bir 

türlü, kocasının istediği şekle giremiyordu. Bu yüz
den de, meyhanenin işi, iyi gitmiyordu: Bütiin müş. 
terileri, bir tek sarhoş kafilesine münhasır kal. 
mıştı. Bu vaziyet te, Fitil Kadriyi kara karn düşün. 
dürmeye başlamıştı: Her gece, meyhaneyi aynı kü
çük karla, hatta bazan ziyanla kapattıkça, kanı ba • 
şına çıkıyor, şişe tıpası gibi tepesi atıyor, ve zavallı 
Zehrayı, daha fazla dövüyordu. 

• lki odayı dolduran bütün eşyaları bunlardan, ve 
bir masadan, dört sandalyeden, bir karyoladan, eski 
bir keçeden, ve iki sandıktan ibaretti: Fakat bun. 
lara sahip olmanın lezzeti, ona, Fitilin attığı tokat
ların acısını bile duyurmuyordu: O, bu odacıkların, 
ve bahçeciğinin içinde, her acıya giıler yuzle katla
nabilecek kadar mesuttu. 

Sokak kapısının önündeki aşınmış Malta taşını, 

adeta gôğsü kabara kabara süpürüyordu. Pat.ska 
perdeleri yıkarken şarkılar söylüyor, ve döşemeleri 
silerken, tahta bezine, tabanının butün kuvvetile 
basıyordu. 

Komşularile konuşurken, temizlik yaptığından da 
bahsediyor, ve: 

"- Epey yoruldum ama, ev de gıcır gıcır oldu .. 
Diyor, sonra çamaşırdan büzülmüş, beyazlaşmış 

parmaklarını birleştirerek dudaklarına götürüp: 
"- Şap!" diye öpüyor ve komşularını, evinin te. 

mizliğine kıskandırmak, imrendirmek ister gibi ila. 
ve ediyordu: 

"- Bulamaç dök yala! .. " 
Küçücük evinin, bir de tavan aralığı vardı: Yağ

murlu havalarda çamaşırlatı orada kurutuyordu. 
Sıra kendi evinin çamaşırına, ve kendi evinin si. 

linmcsine, süpürülmesine gelince, Çakır Z-ehranın 
hamaratlığı büsbütün şablanıyor, becerikliliği büs
biıtün artıyordu: O zamanlar, ayaklarına, kollarına, 
daha taze bir kuvvet ve istek doluyordu. 

Her hafta, tavan arasına, yıkadığı bezleri, ve ko-
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casının ıslak gömleğini asarken, masum bir hulynya 
dalıyor, ve tavan arasındaki iplerin gıcır gıcır yı. 
l ımmış gomleklcrle, çamaşırlarla dolacağı günleri 
dtişiinüyordu. O zaman için için: 
"- Ah, diyordu, günün birinde, bizim de, içi, 

kendi çamaşırlarımızla tıklım tıklım dolu bir dolabı. 
mız olsa!.." 

Fakat bu arzu, ona hiç te acı gelmiyen bir gıptay. 
eh: O, bunu düştinürken, tesellisini de birlikte bulu. 
yor ve: 

''-Adam sen de! diyordu. Bu da mı tasa? Sabre
den derviş, muradına ermiş ... Gı.inun birinde, o da 
olacak inşallah! .. " 

Fitilin ısrarile, çamaşırcılığı da bırakmıştı. Fakat, 
bütün gayretine rağmen, meyhanedeki işine, bir 
turlü alışamıyor, ısınamıyordu . 

Kocası ona, gelen müşterilere fena muamele et
memesini söylemişti: Kendisine laf atanlara, hatta 
el şakası yapanlara kızmamasını söylüyor, ve: 

"- Ne çıkar? diyordu. Neyin, neyimiz eksilir? 
Yeter ki biz, birbirimizden emin olalım!" 

Fakat kocasının böyle düşünmesine rağmen, Ça. 
kır, sarhoş müşterilerin sarkıntılıklarına bir türlü 
alışamıyordu. 

Fıkır fıkır konuşacağına, suratmı asıyor, kırıtıp 

sıntacıığına, gittikce ciddilesiyordu. 

Hatta kocasının kendisini kıskanmaması, biraz da 
güciıne gidiyordu. Fakat bu kırgınlığını imıı edince, 
Fitil ona: 
"- Canım, diyordu, fenalık yapacak olan kadın 

kıskanılır ... Ben onların senden hava alacakların. 

dan eminim ... Enayiler, vıırsınlar akınt ıyıı kürek 
çekedursunlar: Yeter ki, bizim işlerimiz tıkırında 

gitsin! .. " 
Hatta, biçnre Zebranın, bu yüzden, kocasından da

yak yediği bile oluyordu. 
Çiınkü Fitil Kadri, me:/h:meyi açarken, Çakıra 

çok güvPnm~şti: Çakırın, kendisine ihanet etmiyece. 
ğinden emindi. Hakkında söylenilebilecek sö:derc de 
kulak asmıyacak kadar deryadildi. Karısının müşte. 

rileri idare edebileceğini, ve bu suretle de, küçük 
dükkfmın an kovanı gibi işl iyeceğini umuyordu: 
Çok para kazanmak uğrunda, karısının da kendisi 
kadar fedakarlık etmesini istiyordu. 

Ve ona: 
"- Sen, diyordu, çok değil, bir müddet dişini 

sık ... Ş!.lrada biraz para yapalım. Ondan sonra, baş. 
ka bir yere geçer, başka bir iş tutarız. O ıarnaıı, se. 
nin vaziyetin de değişir ... 

Zehra itiraz ediyordu: 
"- Fakat, burada, senin için de, benim i~in de, 

fena söylerler ... 

Bir gece, meyhaneye iri yarı bir herif geldi. Fitil 
Kadri, bu geniş omuzlu, dört köşe çeneli, uçlan bu. 
ruk bıyıklı adamı, hiç kimseye karşı göstermediği 
bır hürmetle karşıladı. Kadrinin ona gosterdiği bu 
hususi hürmet, Zebranın güzünden de kaçmamıştı. 

Fitil konuşurken ona: 
"- Sakız!" lakabile hitap ediyor, ara sıra da: 
"- Hasan ağabey!" diyordu. 
Sakız Hasanın ne iş yaptığı belli değildi. Fakat tttı. 

na rağmen, hiçbir zaman varasız bulunmşzdı. Mer. 
mer meyhane masasının başına kcndınden emin ve 
halinden memnun bir insan tavrile kurulmuş, ayak 
ayak ustüne atmıştı. Fitil onun karşısında oturu. 
yordu. Ve konuşurken, dimdik oturan Sakız Hasana 
doğru, adeta secdeye vanr gibi eğiliyordu. 

Çakır Zehra, kocasının çok itibar gösterdiği bu a. 
damla neler konuştuğunu merak ediyordu. Fakat 
çaktırmı:dan kulak kabartmasına rağmen, söylenilen. 
leri tamamen işitemiyordu. 

Fitil Kadrinin, bozuk giden işlerinden şikayet et
tiği anlaşılıyordu. Bir aralık, Sakız Hasan, Fitıle: 

"- Bir iş var ama, dedi, bilmem kıvırabilır mi. 
sin? 

Fitil Kadrinin siyah gözleri ümit ve sevinçle par. 
ladı: 
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ACIK PENCERE ~ 

Ali Kemal Damat Feride Çatıyordu ~ 
~ 

Yazan: Saki Çeviren: Cevat Şakir 

8)<)<)<><><;~·< 

Mustafa Kemal Paşanın Adeta Zorla Aldığı •A~nn~em~iny ..... uk,ardaişivarMis-' 
Salahiyet İtilaft!lları Korkutuyordu ter Muttel. Kendi~i aşağı-

.Bir ha!tadanberi, Damat paşa. 
nın mahrem ve hususi müşavirli
ğini yapmakta olan Ihsan bey de, 
o gün itilaf mümessillerinden bi
ri tarafından Babıaliye verilen bir 
notayı türkçeye tercüme ile meş
gul oluyordu. 

Y aZl salonunu bir me. 
zar sükun ve süku -

neti bürümüştü. D u v a r -
daki saatin tıkırdılarından, Damat 
Feridin sinirli parmakları arasın. 
da dönen kehribar tesbihin şıkır. 
tılanndan, Ali İhsan beyin ara sı
ra kanştırdığı kağıtların hışırtı. 
!arından başka bir ses işitilmiyor. 
du. Damat Ferit, bir aralık alıklık 
üade eden bir nazarla Dahiliye 
Nazırına baktı. Tekrar başını önü. 
ne eğerken fısıldadı: 

- Evet, Ali Kemal Beyefendi 
hazretleri. Gafil av landık ve işte 
neticesi pek meşkuk bir vaziyette 
kaldık. Çok fena, çok fena, mon. 
şer. 

Dedi ve tesbihini çevirmeğe de.. 
vam etti. Bu söz üzerine Ali Ke
mal Bey, parmaklarını bükerek 
çıtırdattı. Başını kaldırdı, hışımlı 
bir nazarla Feride baktı. Acı bir 
gülümseme ile: 

- Evet, paşa hazretleri.. dedi. 
Heyeti vükela ile istişaresiz yapı. 
lan icraatı sabıkanın tabii netice. 
leridir bunlar. Ekseriyetle, saray. 
da verilen indi ve mahrem karar
lar, şüphe edilmemelidir ki, bu gi_ 
bi hadisat tevlit eder. Mustafa 
Kemal paşanın üçüncü ord~ mü. 
fettişliğine tayini, gerçi, kabine-

nin erkanı sairesini alakadar etmi_ 
yen ve zati devletleri ile Harbiye 
Nazırı arasında cereyanı tabii gö. 
rülen bir mesele olduğuna şüphe 

yok. Fakat.... Müfettiş paşaya, ma. 
hallindeki şekavetin tenkil ve iza
lesi maksadı ile de olsa, artık ki. 
min arzu ve tensibi ile ve nasıl 

verildiğini bir türlü anlıyamadı. 

ğım ve havsalama aldıramaÜı~ım 
bu vasi ve idari salahiyet için, 
Dahiliye Nazırının 'olsun mütale
ası alınmalıydı. İşte hata burda ... 
Şakir paşayı tanımasam, millet 
ve memleketine olan sadakat ve 
merbutiyetini bilmesem, şu anda, 
onun da bir ittihatçı entrikasına 

alet olduğuna hükmedeceğim. Fa. 

kat, paşa, bütün bu salahiyetlerin 
padişah hazretleri ile zati devletle
rinin emir ve malfımatları ile ve 
hatta bazı itirazat dermeyan et. 
mesine rağmen, Mustafa Kemal 
paşa tarafından bu salahiyet em. 
rinin kendisine dikte ettirildiğini 
beyan ve itiraf ile, teveccüh ede_ 
cek mesulyetten teberri ediyor. 
Sonra, zati devletlerinin bu emri 
bir defa olsun tetkik etmemeniz .... 

D amat .l<'erit, gômüldüğü kol. 
tuktan silkinerek kalktı. 

Gazaplı bir tavır ve yüksekçe bir 
ses ile: 

- Kim söylüyor, diye bağırdı, 
Dahiliye Nazırının mütaleası alın
madığını?.. Harbiye ve Bahriye 
Nazırlan ile bir encümen halinde 
toplanıp Mustafa Kemal paşanın 
salahiyet hususundaki mutaleba
tını tetkik etmeleri emrini, bizzat 
ben verdim Mehmet Ali beye, hu
zuru şahanede. Bunca mehamı u. 
muru siyasiye ile meşgul bulunan 
hiçbir sadrazam bu gibi teferrüa. 
tı umur ile meşgul olamaz Beye_ 
fendi. Hata. ne bende ve ne de 
haşa sürnme haşa padişah hazret
lerindedir. Vükela encüm~ni bunu 
tetkik etmiş ve bilhassa muvafık 

görmüstür. 
Ali Kemal Bey bu beyanat kar. 

şısında cidden kızdı ve kızardı. 

İstihza karışık tehevvürlü bir ta. 
vırla: 

- Mademki öyledir, paşa haz. 
retleri, dedi, Mustafa Kemal paşa
nın, hılafı usul olarak. işten el 
çektirdiği Samsun mutasarrıfı ile 

lis müdürünün vazüelerine ia-

3 ya ininceye kadar, müsaadenizle, 
desi hususu ile, emir buyurunuz 
da, badema Mehmet Ali Bey \ eş. 
gul olsun. Kulunuz, ordu müfettiş. 
lerinin dahili idare ile, azil ve na
sıp işleri ile meşgul olmalı:ı:rmı 

tecviz edemem. Mazur görürsünüz 
bendenizi. 

Ş iddetli bir münakaşa halini 
alan bu mübahase uzadık

ça uzamış, vakit te gece yarısını 
bulmuştu. Ali Kemal Bey, Musta. 
fa Kemal paşanın derhal azlini ve 
İstanbula celbini istiyor, ısrar e
diyordu. v c bu ısrarında arleta i
tilaf devletleri mümessillerini ve 
hatta patrikhane kapı kahyasını 

tanzir edercesine ileri varıyordu. 
Vaktin geciktiğini bile unutmuştu. 
Bir türlü kalkıp gidemiyor, otur. 
dukça münakaşa mevzuunu tebdil 
ve tevsi ediyordu. Bir aralık git
mek üzere ayağa kalktı ve: 
- Müfettiş paşanın şayi olan H::ıv

zadaki faaliyetlerini, Erzurum iç
timai teşebbüslerini de ordu mü. 
fettişliği vezaüinden mi addetle. 
ceğiz paşa hazretleri? Mustafa Ke. 
mal paşa, giriştiği bu işlere ait sa.. 
lahiyeti her halde, ne padişahtan, 
ve ne de zati devletlerinden değil, 
her halde mevcudiyeti bizlerce 
meçhul bir kuvvtten aldığına hük. 
metmemek pek ziyade safdi.llik o
lur paşam. 

Dedi ve hırs ve hışımla salon. 
dan çıkarak konağı terketti. 

Damat paşamn hakikaten asil
bı bozulmuştu. O an için 

!zmirin işgali hadisesini, konfe
ransa iştirak meselesini bile unut. 

muştu. Mustafa Kemal paşanın, l'>. 
tanbula karşı muhalif bir siyaset 
takibine başladığını tasdik ve ka.. 
bul etmekle beraber, bu hususu 
da düşünmüyordu. O yalnız, Ali 
Kemalden çekiniyor, mahrem tut-

tukları bu hadiseleri, temas ve 
münasebette bulunduğunu yaki. 

nen bildiği bazı ecnebi mahfelle. 

rine ifşa etmesinden çok korku_ 

yordu. Bilhassa o sıralarda, Cami, 

Mahir Sait, Agah Mazlum, Asaf 

Muammer, Refik İsmail, İsmail 

Suphi, Bekir Sami, Mühendis Re

fik, Tevfik Hamdi, Sarıcazarle Şa. 

kir, Abdülhak Şinasi, Süleyman 

Nüzhet Beyler gibi memleketin ta. 

nınmış simalarının teşkil ettikleri 
(Milli Ahrar) fırkası mensupların. 

dan bazılarının, aleyhine yaptık-

ları menfi propagandalar ile, bazı 
ecnebi mahfellerinde uyandırdık-

lan menfi tesir ve fikirleri, Ali· 

Kemalin körüklemesinden adeta 

ürküyor ve bunu düşünüyodu. Bir 

aralık, uyku değil de, hüzün ve e. 

lem sızan gözlerini muhibbi, mah. 

rem müşaviri İhsan beye çevirdi 

ve: 

- Bu haris ve hodbin adamın, 
dili ve kalemi ile bazı ecnebi ma
hafilini aleyhime teşvik ve tahrik 
etmesinden endişe ediyorum Mon. 
şer. Bu küstahın bu gibi teşebbüs. 
lerine mani olmak çarelerine a
cilen tevessül etmeliyiz. Fakat ııe 
yapmalı? .. 

(Devamı var) 

Çocuğu Nereye Götürmeli? 
Ha\•a tebdiline gitmek kararlaş. 

hrıldıktan sonra nereye gidilece. 
ğini tayin etmek, ailece hircok 
şartlara bağlıdır. Her şeyden Ün. 
ce iktısadi şartlar. Onlar müsait 
olunca da gidilecek yerin eğlen
miye, tatlıca vakit geçirnıiye mü
sait olup olmadığı... Eğlenmek 
şartlarım aramak ta pek haklıdır. 
Hava tebdili için gidilen yertle ço. 
cuklar sıkılırlarsa, havanın tabii 
şartları ne kadar müsait olsa bek. 
lenilen fayda tamam olamaz. Gö. 
nül ferahhğt da sağlık için pek lii. 
zumlu bir şarttır. Yemek bile gö. 
nül ferahlığı ile yenilnıeyince in. 
sana zarar verir ... 

Bu "artlan aramak pek haklı 
olmakla beraber, hava tebdili ço. 
cukların hatırı için yapılınca ço. 
cuğun yaşını ve mizacını düşün. 
mek te pek Jüzuınlıu'lur. 

Mesela pek küçük ı;ocuklar:ı 
deniz kenarı havası pek te iyi gel
mez. Hele kiiçiik çocuk sinirli o. 
lursa, uykusu intizamlı olmazsa, 
uyk~sunda sıçramaları çoğalıı-sa 
denız havası daha ziyade zarar 
verir. Bunun gibi hazmı düzgün 
olmıyan, vücudünde kızartılar 
peyda olan kiiçük cocuklar da de. 
niz kenarından z~rar görürler. 
Pek kiicük çocuklara yüksek yer. 
lPrİn havası, şüphesiz, daha iyi. 
dir. 

Çocuk hiraz hiiyiiyiince deniz 
kenarı ha,·asından istifade edcl'. 
Hele, eski hekıimlcrin lenfatik de. 
dikleri, hoyunlartnda bezler si~
miş, boğazlarında hndenıciklcr 
hfrviimiiş olan ve lıurunlarında, 
boğazlarında fazla eHer hulunım 
Mcuklara deniz kenarı iyi gelir. 
Hir olmazsa iki av kalmak şartL 
le. Orada cocuğa deniz banyosu da 
~·-.nft .. 1lır_ -tı.;. iir va~•'ldakilf',. dP
niz suvu 35 ctererede ı~ıhlarak 
hanvo' ir.ine konulur ... Yalnız heş 
dakika. Beş va.,tndan sonrakiler 
denbe de :o;okulahil:r. Cocuk de. 
nht1en korkarsa ilk ~iinleri k•ı. 
cakta. ilaha sonra pPk kenardı:ı. 
yahu' r1enİ7in kov11ldarında vııl
mz. f'akat ancak hirkac dakika 
hH·a'krırak. O. hirkar dakika iç:n. 
de de ç.:-ctık su içinde hareketsiz 

durmamalı, oynayıp s1çramsh. 
Çocuklara deniz banyosu tabii 
güneşli günlerde ''e güneşin sıcak 
zamanında yaphrıhr. 

Yedi yaşından sonra da çocuk 
kendi kend~ne deniz banyosu ya. 
pabilir. Fakat o yastaki çocuk
ta gene çabuk üşlir. Omm için on, 
nihayet on beş dakikadan fazlası 
zararlı olur. O kadar zaman için. 
de de çocuk su içinde da:ına ha. 
reket eder, yüzmeğe çalışır, sıç. 
rar ... Deniz banyosundan sonu 
da plaj üzerinde bir müddet gü. 
neş banyosu ... 
Çocuğun barsak.lan rahatsız o. 

lur, stk sık kann aih'ısı.ndım şika
yet ederse, baş ağrısına da tut•1-
lursa, hele sık sık kay ederse do. 
niz kenarı hiç faydalı olmaz. On. 
lar ~ihi, çok kasman. arada sıra
da kurdeşen döken çocuklar da 
deniz kenanndan zarar görürler. 

Bir de sinirli çocuklar. Kiıni"'i 
J!'Ürültücü, yaramaz olur, yerin. 
de durmaz. söz dinlemez, çabuk 
öfkelenir. Gece uykusu da rahat 
dei!ildir, çok sıçrar, korkulu rü. 
yalar görür, ağhyarak uyaT11r. 
Bö:vlelerinin sinirli olduğu ko1:ty 
anlasdır. Fakat, mahcup çocuk. 
1ar da vardır. F"ki zaman kız co
cuklan gibi çekingen, daima bir 
kenardA ya1m7. ve !'!essiz durur. 
Karanlıkta kalmaktan korkar. 
Yalnız basma hir :vere ırötürt". 
hıezsiniz. Bu c;ocuk görHniişte sa. 
kin olduiu icin ona helki sin;rli 
rfivemezs-iniz.' Halbuki o da sinir. 
lidir. 

Böyle sinirli ~ocuklıın Vf' on-
1nrdan biraz önce sövlerfilderimi 
deniz kenarına hav~ t~hd:line ı?Ö
tiirürsenİ7. :vanlı" olur. Denb; ha. 
vası övlelerini daha ziyade sinir. 
1endirir. midesi yahut hRrsakfarı 
hozuk ôlanl~rın rah~tı:;17.lığını art. 
tınr ... Bunlara yiik-kcf' da2'1ık 
haVRsı da ;vi ge]mP'f. neniz kPna. 
rından uzakça. rfüz1ilk yerlerin 
hııv:ı~tndan isHfn-1 .. ederler. 

Rnl"itn !f;Övledii!im co<'111c:lann 
lıi.-hirine. fal.it hastA denilc-mc~. 
Sa~h'l'l. helki hastalıkla sağlık a. 
TAı;;ıntfa bir mizacfa çoculclı:n· ... 
Co.-nk hı:t"tn olnnra hava tebdiU 
şartlan da deiisir. 

ben sizi ağırlıyayım. 
Misafire bu sözleri söyliyen, 

süzgün gözlü ve mahmur bakışlı 

genç bir kızdı. 
Mister Muttel hem kızı pehpeh

liyecek, hem biraz sonra yukardan 
inecek olan annesini zemmetmiye
cek, münasip bir cevap araştır. 

makla meşguldü. Kendisinin son 
sıralarda asabı biraz zıvanadan çık
mıştı. Doktorun tavsiyesi üzerine 
dinlenmek ve dinçleşmek üzere bu 
sakin ve sapa yere gelmişti. Orada 
hiç kimseyi tanımıyordu. Orasını 

tanıyan eş ve dostundan, şehir di
dinme ve gailelerini ona en ziyade 
unutturması ihtimali olanların ad. 
reslerini almış ve birer de tavsi
ye mektubu yazdırtmıştı. İşte ilk 
önce uğradığı ev buydu. Ktz: 

"- Burada tanıdıklarınız çok 
mudur?,. Diye sormuştu. 
"-Hayır, hiç kimseyi tanımıyo

rum. Dört sene evvel kız karde
şim, bazı arkadaşlarile bir eyyam 
burada ikamet etmişlerdi. Onlar. 
dan tavsiye mektupları aldım.,, 
"- Oyleyse, annem hakkında 

hiç bir malumatınız yoktur .. , 
"-Hayır, yalnız adıyla adresini 

biliyorum.,. 

Diyen Mister Muttel, odanın et
rafına bakındı. Kadının evli olup, 
olmadığını ve evliyse dul olup ol
madığını bile bildiği yoktu. Ve o
dadaki tütün kokusundan mıdır, 
yoksa masa ve rafların üzerine di. 
zili ufak tefek eşyadan mıdır, her 
nedense, evde bir veya bir kaç er
keğin ikamet etmekte olduğunu se
ziyordu. Kız: 

"- Annemi çarpan facia, iki, üç 
sene evvel vaki oldu idi,, dedi. 

Muttel: 
"- Anneruzi bir facia mı çarp

tı?,, dedi. Böyle asude ve sükuti 
bir yerde faciadan bahsedilmesi bi. 
raz tuhaf oluyordu. 

K ız: 

"- Şuradaki alçak pence
reyi neden her zaman açık bulun
durduğumuzu merak etmediniz 
mi?,, Dedi ve açık duran pencere
lerin birini gösterdi. 

"- Hayır! Etmedim. Hava sı. 
cak. Pencereyi onun için açık bu
lundurduğunuzu sanmıştım.,, 

"- Bugüne bugün tam üç sene 
oluyor, bir sabah babamla üç er
kek kardeşim, ava gitmek üzere o 
pencereden çıktılar ve bir daha hiç 
geri dönmediler. Yabani ördek a

vına çıkmışlardı. Pek sinsi bir ba. 
taklığın üzerinden geçerken ayak
ları çamura daldı. Ayaklarımızı 
kurtaralım derken, ve çabalarken 
bu sefer elleri battı. Canım1zı kur

taralım diye tebelendikçe daldılar, 
daldıkça tebelendiler. Ah sorma -
yın? Bataklık onları yıvışık ve aç 
bir ejder gjbi, yavaş yavaş çeki
yordu. Tabesabah bağırmışlar ve 
çağJ.rmışlardı, fakat o ltuş uçmaz. 
kervan geçmez yerde bir imdatla
rına koşan bulunmamıştı. Velha
sıl dört erkek, var iken yok olu
verdiler. Hatta cesetlerini bile bun
ce arama, taramadan sonra bula
madık. Ah işte babamın ve ağa
beylerimin acısına zavallı anneci

ğim dayanamadı. Sahirlen daya • 
nılır gibi değildi. Az kalsın ben de 
çıldırıyordum. Annem döğünür, 

yolunur, kocasının sırtında beyaz 
palto, dudağında şen bir şarkile. 
bir saat sonra nelere uğr1yacağın
dan bihaber, nasıl çıkıp gittiğini 

anlatır, anlatır. hıçkırırdı. Bir gün 

annemin göz1#;ri birden fal taşları 
gibi açıldı. Bana vahşi vahşi baka, 
baka: "Biliyor musun kıztm? Ne 
baban, ne de üç evladım ölmediler. 
Onlar sağdır. Her halde avdan dö
necekler. Onun için sakın ha pen
cereyi kapama, pencereden çıktık. 
)arı gibi dönüp girsinler,, dedi. 

M ister Muttel'in saçları diken 
diken oldu. Içinden galiha 

deliler divaneler arasında düştüm 

diye düşünürken, genç kızın anne
si dudağında pek tabii ve misafir
perver bir tebessümle içeri girdi. 
Misafiri bekletmiş olduğu için af
fedilmesini rica etti. Mister l\lut. 
tel'e: 

"- Umarım ki, kızım Vera, ben 
gelinciye kadar sizi ağırlamakta 

bir kusur etmemiştir,, dedi. 

"- Hayır, kendisi cidden alik:eı 
uyandıran şeyler anlattı. 

Pencerenin açık kalması sizi ra
hatsız etmez değil mi? Hemen ne
redeyse kocamla üç oğlum avdan 
dönecekler. Bu sabah bataklıklara 
doğru gittiler. Bilirim yine çamur
lu ayakkabılarile girip kilimleri her 
bat edecekler. Erkekler hep böy. 
ledir değil mi?,, 

Ve ihtiyar kadın ayni minval 
üzere mevsimin bu sene kuraıt git
miş olduğundan, ördeklerin pek kıt 
bulunduğundan bir serçe kuşu gi
bi çıtır pıtır konuşmakta devam et-

ti. Mister Muttelse, kadın anlattık. 
ça, renkten renge giriyor, ara sı
ra soğuk terler döküyordu. Aman 
artık yeter diye hemen bağtrıp dı
şarıya fırlayası geliyordu. Zaten 
anlatırken kadının bakışları hep 
pencereden tarafa yılıp kayıyordu. 
Kadının bu söz selinin oni.ine geç
mek için: 

"- Bana doktorlar, tam bir is
tirahat tavsiye ettiler. Sinirlerim 
bozulmuş olduğu için biç heyeca
na kapılmamamı ihtar ettiler,, dedi. 

Fakat ihtiyar kadın dinlemiyor
du, bakışları onun yüzünün yanın
dan arkasındaki açık pencereye 

dala kalmış bulunuyordu. Birden. 
bire kadının gözleri açılmıya, par
lamıya başladı: 

"- Hah .. Işte kocam çocuklarJa 
beraber avdan dönüyorlar,, diye 
bağırdı. 

M isterMuttelin tepesine sanki biı 
kova dolusu kaynar su dö

külür gibi oldu. Onuri ardı sıra da 
sanki birdenbire kaldırılıp bir buz 
gölüne daldırılmıştı. Hakikaten de 
kartça bir erkekle üç delikanlının 
pencereye doğru yanaşmakta bu. 

lunduklarını gördü. "Eyvah!,, di
ye bir çığlık salarak, hızından 

ardını topuklarile döve döve ken

dini kapıdan dışarıya fırlattı. 
Ihtiyar kadın bu hali görünce a

falladı. Kızına dönerek "yahu bu 

ne?,, diyebildi. 

K ızı sanki hiçbir şeycikler 

yokmuş gibi : 
"-Ne olacak? Herifin sinirleri 

gevşemiş, her halde babamın av 
köpeğinden ürkmüştür. Çünkü siz 
gelmezden evvel, bana Hindistan. 
da iken, Gange nehrinin kıyısında, 
bir gece oralı fakirlerin köpekleri
nin hücumuna uğradığını anlat -
mıştı. Anlatırken de saçlarıntn ba
zan at kestanesi dikenleri gibi 
kalktığını, hazan da kendiliklerin
den yatıverdiklerini gördüm. Av 
köpeğini görünce gözleri az kalsın 
yuvalarından fırlıyacaktr,, dedi. 

Kızın marifeti en tabii ve zümre 
hadiselere şıpın işi romantik bir 
tefsir koşmaktı. 

lst~~bul · Belediyesi ilanları 

lstanbul Belediyesinden : 
Muhammen 

bedeli 

4517,08 

4619,44 

Teminat 
mikdarı Yapılacak i~in mahiyeti 

338,78 Anadoluhisan - Yenimahalle yolu 600 metre
lik kısmının şose olarak inşası. 

346,46 Büyükadada Şehbal ve Kolbaşı sokaklarının 

katranlı şose olarak inşası. 
Muhammen bedelleri teminat mikdarları yukarda yazılı yol inşaatı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait keşif ve şartnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin yevmi ihale olan 3/7 / 939 

Pazartesi günü bu baptaki teminat makbuz veya mektuplarile saat 14,30 
da daimi encümende hazır bulunmaları. (4314) 

Bartın Malmüdürlüğünden : 
Satılacak malın cinsi: Amasra limanında batık iken yüzdürülen Rize 

vapuru enkazı. 
Bulunduğu yer: Amasra nahiyesi. 
Hurda mikdarı: Tahminen 300 tondur. 
Tahmin olunan kıymet: Demirin beher kilosu 1 kuruş bakırın beher kilo-

su 10 kuruş ve pirincin beher kilosu 7,5 kuruş. 
Şartname münderecatı: Bedelsiz olarak Bartın Maliyesinde ı?Österilir. 
İhale günü: 5/ 7 / 1939 tarihine müsadü Çarşamba günü saat 15 te. 
Arttırma yeri: Bartın Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda. 
Arttırmanın şekli: Açık arttırma. 

Muvakkat teminat: Altmış yedi buçuk liradır. 67.5 liradıı. 
Arttırmaya girebilmenin şartları: Müşterilerin Türkiyede mukim bulun 

duklarına dair hüviyeti ve ikamet kil· 
ğıtları. 

Masraflar: Gümrük tarife kanununa göre resimler, gazete, ilan masrafı 
damga, dellaliye elhasıl bütün masarifatı alıcıya aittir. 

Nakil müddeti: Üç aydır. 
İşe başlama müddeti: İhaleyi müteakıp bir haftadır. 
Yukarıda cinsi ve evsafı ve mikdarı yazılı Rize vapuru enkazı açık 

arttırma ile satılacağından taliplerin ihale günü olan 5/7 / 939 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 15 de Bartın Malmüdürlüğü odasında mü
teşekkil Satış komisyonunda hazır bulunmaları ilAn olunur. "4521 .. 
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Ye i Bir B hran 
Arifesinde miyiz? 

(Başı 1 incide) 

Dünkü makalemizde de izah etti
ğimiz veçhile Avrupadaki hadiseler
le, Uzakşarktoki hUdiseler şimdiye 

kadar daima birbirine müvazi olarak 
yürümüştür. İtalyanlar Akdenizdc 
hadiseler çıkardığı zaman Uzakşark
ta Japonlar Çin sahillerini ablok3 
etmişler, cylul buhranı başladığı za _ 
man Japonlar Kantonu işgal etmiş
ler, İtalyanlar Arnavutluğu işgal et
tikleri gün Japonlar Hainan'ı zap
tctmişlerdir. Demokrasiler Sovyet -
]erle müzakereye girişince Japonlar 
da Almanlarla askeri ittifak müzake
resine başlamışlardır. 

Bugün de mihver devletlerinin 
faaliyet hazırlıklan ile Japonyanın 

Tien - sinde hadise çıkarmasının ay
ni zamana tesadüf ettiğini görüyo • 
ruz. 

Bütiln bu haberleri ve hadiseleri 
yanyann getirince insan gnyriihti. 
yari kendi kendine soruyor: Yeni 
bir buhran arifesinde miyiz? 

* Dünyanın böyle mütemadiyen 
harp tehdidi altında sinir im. 
tihanına tabi kalışından, tota. 

liter devletlerin mütesaviz siyaseti 
kadar, demokrasilerin kararsız ve 
bati siyasetleri de mesuldür. 

İngiltere ve Fransa marttanberi 
Sovyetlerle başladıkları müzakerele
ri hala bitirememişlerdir. İngiliz ef. 
!karıumumiyesinin şiddetli tazyikı • 
na, İngiliz siyasetinin yeni bir istika. 
met aldığı Avam Kamarasında iltın 

edilmiş bulunmasına, ve İngilterenin 
Polonya, Romanya ve Yunanistnna 
garanti vermiş olmasına rağmen, 

'Mister Chamberlain hala uzlaşma si
yasetini terkedememiştir. Bir taraf. 
ıtan Moskovada müzakereler devam 
.ederken bir taraftan Almanlara sulh 
:müzakereleri için teklüler yapmak • 
'tan geri durmuyor. Sovyetlerle as
Bı:eri bir ittifak yapmayı düşünür _ 
lten, bir taraftan da Düseldorfta Al. 
~anlarla dünya piyasalarını paylaş
!mak için iktısadi müzakerelere giri
ı§iyor. 

Bu hareketler, bir taraftan Mos. 
!kovanın itimadını sarsıyor, bir ta
:raftan da Alnuı.nlan teşvik etmekten 
!:hali kalmıyor. 

Bizce İngiltere bu mütereddit ve 
uzlaştıncı siyase te devam 

ederse, şimdiye kadar bu siyasetin 
verdiği neticelere bakarak, önümüz. 
de yeni buhranlar bekleyebiliriz. 

Mihver devletleri, 1ngilterenin 
.şiddet siyaseti tatbikma başladıktan 
sonra durakladılar, Danzigi bile il. 
l:haka cesaret edemediler. Fakat 1n _ 
gilterenin şiddet siyasetinde samimi 
'°lmadığt kanaatine varınca yine fan. 
liyete geçtiler. 

Binaenaleyh, önümüzdeki ayla • 
rm mukadderatını, ve dünya sulhü • 
'Jlün akibetini İngilterenin takip ede. 
.ceği siyaset tayin edecektir. İngiliz _ 
1er Moskovadan bir ittifak imza et • 
meden dönerlerse, gelecek aylar i. 
çinde bir buhranın patlak vermesine 
muhakkak nazariyle bakabiliriz. 

Bir Matbuat 

Davası Bitti 
Nazilli, (TAN) - İzmirde münte

şir "Yeni Asır,, gazetesinde, "Nazil
IJde hukuk hakimliğinin münhal bu
lunmasından halk işleri askıda kal
maktadır. Adliye Vekilinin nazarı 
dikkatine,, serlavhasiyle ve Rıza Öz 
imzasiyle çıkan yazıdan dolayı mez
kur gazete neşriyat müdürü İsmail 
Hakkı Ocakoğlu ile•yazı sahiöi Mu
allim Rıza Öz haklarında açılan ve 
muhtelif safhalar geçirdikten sonrn 
bura Asliye Ceza Mahkemesinde gö
rü len "müphem ve suizannı mucip,, 
neşriyat davası, beraet karariyle ne
ticelenmiştir. 

Diğer taraftan, Nazilli Adliyesi de, 
davaya sebep olan vaziyetten kurtul 
muş, tam kadrosiyle muntazaman iş
lemiye başlamış bl!lunmaktadır. 

--o-

Yunan Krala 

italyaya Gidiyor 
Atina, 22 A.A.) - Gazeteler, kra

lın Yunan donanmasının Iyoniyen 
denizlndeid manevralarını takip et
mek üzere hareket etmiş olduğunu 
haber vermektedir. 

Kral, manevralardan sonra Italya. 
ya giderek Yunan prenseslerinden I
rene'nin izdivaç merasiminde hazır 
bulunacaktır. 

TAN 23 - 6 - 939 

ili~~tE9'V~i1 
Zonguldak Muallimleri 
yardım sandığı kurdular 

Zonguldak merkez kazası köy öğretmenleri 
Maarif Müdürü ile beraber 

Zonguldak (TAN) - Köy mek. mesleki kitapların listesi ortaya ko· 
tepleri, imtihanlarını da bitirerek nulmaktn ve istenilen kitaplar teda-
kapanmıştır. rik edilmektedir. 

Şehir ve kasabalardaki ilkmek- Bu toplantılardan birinde, maarif 
teplerde bir haziranda d~rsler ke- müdürü M. Şevki Erksunun t$lifi 
silmiş, ve son sınıfların imtihanla- üzerine, bir "Muallim yardım san
rı bitmiştir. dığı,, kurulmuştur. Sandık bilhassa 

Mekteplerin- tatilini miiteııkıp, hastalanan muallimlere, ölen mual
Zonguldak vilayeti içinde mutat ol. Hm ailelerine ve çocuklarına nakdi 
duğu veçhile köy muallimlerinin yardımda bulunacaktır. 
kazalarda maarü memurlarının; şe- Meslekte 25 - 30 seneyi doldu
hirde maarif müdürünün riyaseti rup ta tekaüt edilen muallimlere 
altında toplanmaları başlamıştır. sevgi ve saygı gösterilmesi, onlar 

Bu içtimalarda bir yıl içinde gö. için jübileler tertibi ve kendilerinin 
rülen işler, gelecek sene gösterile- her toplantıya, merasime mutlaka 
cek mesai, mesleki cereyanlar ve fi- davet edilmeleri de kararlaştırılmış
kirler mevzuu bahsolmakta, yeni tır. 

lzmir Fuarında! Yeni 
~ergi Sarayı IAydın Valisi 
inşaatı lş Başında 
İzmir, (TAN Muhabirinden)=.. İz

mir Fuarının bu sene en muhteşem 
eserlerinden biri sayılacak olan ser
gi sarayı, süratle inşa edilmektedir. 
Görülen lüzum üzerine buradaki a
melenin gece ve gündüz faaliyette 
bulunması kararlaştırılnıışhr. 

Fuarın sergi sarayı; bu yıl için 
Ankara sergi sarayından iki misli; 
gelecek sene yopılacak tadiliıtla beş 
misli olacaktır. Fuar komitesi, ha
riçten Fuara iştirak etmek ve fnkat 
memur göndererek masrafa girmek 
istemiyen yabancı müesseseler ıçin 
sergi sarayında hususi bir yer yap
mıştır. 

28 vitrin bunn. t<lhsi3 edilmiştir. 

Burada, her hangi bir yabancı mü

essese veya ve milletin istediği eş

yalar teşhir edilecek, kapalı kalaca

ğından burası Fuar komitesinin kon

trolünde bulunacaktır. 

Londradan on beş kadar firma 

miiracaat ederek, Fuar hakkında 

malumat; iştirak şeraitini ve yer bu

lup bulamıyacaklarının bilidirilme

sini istemişlerdir. Bu hususta ken

dilerine lazım gelen malumat gön

derilmiştir. İngiliz sanayi ve ticaret 

müesseselerinin bu seneki Fuarda 

bir kaç pavyon bulunduracakları 

anlaşılmaktadır. 

lnönü kitabesi 
Fuar komitesi; iki yıl evvel, Baş

vekil iken Fuarı uçan ve pavyonla
rı gezdikten sonra, halkın arasında, 
havuzun karşısında bit· kanapcde 
istirahat eden Milli Şefimizin otur
dukları bu kanapeye "lnönii kana
pesi,, ismini vermıştir. Buraya: "İ· 

nönli, Başvekil iken bu kanapede 
oturmuştur,, levhası konacaktır. 

-0-

Dafrada Çekirge 
istilası Var 

Bafra, (TAN) - Bu sene bü

tün mahsulün ve tütünün çok bere

ketli olocağı, vaziyete bakılarak, tah 

min olunuyordu.Fakat şimdi çekirge 

tıfetinden çok korkulmaktadır. Zira

at Odası bu hususta Ziraat Vekale
tine müracaat etmiştir. Çekirgelere 
karşı tedliirler ittihaz edilmektedir. 
Çekirge afetinin onu alınmazsa, 

mahsulün mahvolacağı muhakkak
tır. 

Aydının yeni Valisi 
Sabri Çitak 

Aydın (TAN) - Valiliğimize ta
yin edilen Sabri Çitak selmiş, tre
nin gece yarısından sonra muvasa
lat etmesine rağmen, istasyonda ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmıştır. Kendisine kiiçİ.ik bir 
kız, sehrimiz namına buket vermiş
tir. 

----o,---
Malatyada At 

Yarışları 
Malatya (TAN) - Burada yapı

lan at koşuları heyecanlı olmuştur. 
Sekiz hayvanın iştirak ettiği bin 
metrelik sürat koşusunda, Kiihey. 
lan adlı Arnp kanı tay birinci gel
miş ve sahibi elektrik şirketi me
murlanndan Osman Altın, yüz on 
lira ikramiye almıştır. 

-0-

Kütahyada Yağmur 
ve Dolu 

Kütahya, (TAN) - Şehrimize iki 

saat fasılasız, dolu ile karışık şiddet

li yağmur yağmıştır. Bu yüzden, şeh 
rimizin içinden geçen iki dere taş

mıştır. Yüzbaşı Yahya Koral'ın evini 
su basmıştır. Başka zarar yoktur. 

. Alman Elektrik 
Şirketleri 

Satrnalma Mukavelesi 
Dün İmzalandı 

Ankara, 22 (A.A.) - Ankara e
lektrik ve hava gazı ve Adana ~lek
trik Türk Anonim şirketlerı, hisse se
netleri ile bu şirketlerde Alman Di
dicr ve E. L. G. şirketlerinin matlft

lngilizler Japonlara 
karşı şedit tedbir alıyor 

"fl""r .. - - (Bap birincide) 

Lord Halifax'ın Uzak 
Şarka dair nutku 

Dün akşam muhafazakarların ziya
fetinde bir nutuk söyliycn Lord Ha. 

mandanına verilecek ve i arargah Sin 
gapur olacaktır. 

batı, hükumetimiz tarafındım satın n- lifax, Tientsin hadisesinin, Japon
lınmış ~·e bu husustaki mukavele bu ya tarafından Uzak arktdki Ingiliz 
gün saat 19 da hükumet namına 'Na- menafiinin tahribi arzu edilmemekte 
fıa Vekili Konya mebusu General A-ı olduğunun beyan edilmesi şartile, 
li Fuat Cebesoy ıle bu şirketlerin ve d~stan~ b~r surette halledilebileceğini 
Ingiliz R. Benson Limited şirketinin I soylcmıştır. 
mümessilleri arasında, Vekulct salo- Gazeteler vaziyeti endi,eli 

2 - 1htilıif halinde iki milletin 
harp malzemesi bakımından mevcut 
olan vesailinin ve iktısadi kuvvetle
rinin birleştirilmesi, 

3 - Japonyanrn Uzak Şarktaki 

bahri faikiyeti nazarı itıbara alın -
mak suretile Japonyaya ka.rjı muka. 
vemet usulleri, 

4 - "Fransız Singapuru,. haline 
gelmek üzere olan Camrham Fransız 
limanının inkişafını temin, 

nunda imzalanmıştır. 
Bu mukavele esaslarına göre, mu

bayaa bedeli üç milyon yüz bin Türk 
lirasıdır. Satın alınan hisse senetleri. 
nin itibari kıymeti mecmuu dört mil
yon ve alacakların mecmuu ti milyon 
616 bin 131 Türk lirasıdtr. Satın al
ma bedeli olan üç milyon yüz bin li
ranın 450 (dort yüz elli) bin lirası pe
~in ve mütebaki 2.650.000 lirası yüz
de beş faizle yirmi sene zarfında Ö

denecektir. 
Hisse senetleri ve alacaklar ma

halli belediyelere devir ve temlik e
dilecek ve bu müesseseler onlar ta
rafından işletilecektir. Yarından itı

baren bu şirketlerin işletmeleri hüku
metin murakabesi altında cereyan e
decektir. Bu içtima devresine yetiş
tirilecek olan satın alma kanununun 
Büyük Millet Meclisince tasdikinden 
itibaren belediyeler bu müessesele· 
rin fiilen işletmesine başlıyacaklar

dır. 

=--o-

görüy:Jrlar 
Bütün Ingiliz gazeteleri vaziyeti 

çok endişeli görmekte ve Ingilizlerin 
Tieııt.iin'de müdafaa tertibatı aldık
larını anlatmaktadır. 

* Japon kabinesi karar veremedi 
Tokyodan verilen haberlere gö. 

re bu sabah Azinnnın riyasetinde 
toplanan kahine Ticn - Sin ınesc

Jcsini konuşmuş ve ayın 21 inde 
llalifaksın bir nutkunda yaptığı 
davete icabet mesclc.c;ini görüşmüş 
se de bir karar verememiştir. 

l\liizakerclere yarın sabah ka
bine konseyinde devam edilecek
tir. Verilen mahlmata göre, bazı 
nazırlar Japon isteklerinin tasrih 
edilme i taraftarıdırlar. Zira bu 
isteklerin viisat ve şiimulü ingil
terenin hattı hareketine bağlı bu
lunacaktır. 

Fransız gazetelerinden ExelsiN."'a 
göre Uzak Şarkta alınacak tedbirler 

5 - Çindeki imtiyazlı Fransız ve 
Ingiliz mıntakaları ticari müessesele
rinin himayesi, 

6 - Ticaret gemilerinin himayesi, 
7 - Siyam, Felemenk, Hindistanı 

ve Amerika ile mtinnsebat meselesi, 
Ayni muhabir, Fransızlarla lngiliz

ler arasında Singapurda cereyan et. 
mekte olan müzakereler ha~kında A
merika ile Hollandaya malumat ve
rilmiş olduğunu ilave etmektedir. 

Pekin civarında muharebeler 
kızıştı 

Hongkong, 22 (A.A.) - Çekiai A
jansı bildiriyor: 

Pekin ...!._ 'Tien - Sin civarında mü
sademe sesleri açık surette işitil

mektedir. Pekin'in Şimal - Batısın

da muharebeler tekrar başlamıştır. 

Çin kıtalarının mukabil 
taarruzlan 

Çungking, 22 (A.A.) - Çin Ajan
sı bildiriyor: 

Türkkuşu Filosu 
Şerefine Ziyafet 

• şu merkezdedir: 
Çin kıtalan, Şansi, Hopei ve Şan

tung vilayetlerindeki mukabil ta
arzularını genişletmektedirler. Şan

tung'da taarruz bilhassa şiddetlidir. 
Ve Çinliler altı şehri geri almaya 
muvaffak olmuşlardır. 

Adana, 22 (A.A.) - Dün akşam 

Yeni otelde belediye tarafından Türk 
kuşu filosu şereiine mÜKellef bir zi
yafet verilmiş, ziyafette vali, tüm
kumandanı Ismail Hakkı, belediye 
reisi ve bütün teşekküller mümessil. 
leri hRzır bulunmuşlardır. Ziyafet 
çok samimi ve neşeli ôir hava içinde 
geçmiştir.Türkkuşu tayyarecileri her 
yerde olduğu gibi burada da bu sa
bah meydanı dolduran büyük bir 
halle kütlesi önünde heyecanlı ve çok 
nlkışlanan hava hareketleri yapmış-
1ardır. U uS\arın yapıldığı sahayı 

halk daha sabahın erken saatlerinden 
doldurmıya başlamıştı. 

Bugün Adanada hava kapalı oldu. 
ğundan Kayseriyc yarın hareket e
dilecektir. 

-0-

Meksika Petrolleri 

Meselesi ve 

lngiltere 
Londra, 22 (A.A.) - Resmen öğre· 

nildiğine göre, Ingiltere hiikuıneti, 
istimlak edilmiş lngiliz - Amerikan 
petrol kumpanyaları ile Meksika hü
kumeti arasında cereyan etmekte o
lan müzakereleri alaka ile takip et
mektedir. lngiltere ile Meksika ara
sında münasebatın Meksikanın bu 

müzakerelerde takip edeceği hattı 

harekete bağlı olduğu beyan edilmek
tedir. 

Manisa Muallimleri 

Hataya Gidiyor 
Manisa, (TAN) - Şehrimiz mu

allimleri, maarif miidürii Rauf İna
nın riyaseti altında, memleket için
de on beş günlük bir tetkik seyaha
tine hazırlanmaktadırlar. Gidile
cek yerlerdeki yatılı mekteplerde 
kalınması temin edildiği için, seya
hatin çok ucuza mal olacağı umulu
yor. Her gidilen yerdeki bütün mü
esseseler ve mektepler ziyaret edi
lecek, icap eden tetkikat yapılacak
tır. 5 Temmuzda buradan hareket 
edecek olan muallimler, Balıkesir, 
Kütahva ve Eskişehir üzerinden An
karay~ gidecekler, orada üç gün ka
lacaklardır. Sonra, Kayseri, Adana, 
Toprakkale yoluyla İskenderun ve 
Antakyaya geçecekler, orada iki gün 
kalacaklar ve Adana, Konya, Afyon 
karahisar yoluyla Manisaya döne
ceklerdir 

---o

Yıldırımdan Ölüm 
Adapazarı, (TAN) - Koydibi ma

hallesinden İbrahim oğlu Aziz, Ada 
ile Karakayış köyü arasında yağmu
ra tutulmuş, bir ceviz ağacının altı
na" sığınmış, yıldırım isabetiyle öl
müştür. 

1 - Uzak Şarktaki IngUiz ve 
Fransız deniz kuvvetlerinin mütte
hit kumandanlığı, zannolunduğuna 

göre bu kumandanlık, bir Ingiliz ku-

lngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

(Başı 1 incide) 

ye enciimcninde bugün beyanatta 
hulunmu ve fogiliz - Fransız -
Rus miizakerelcri hakkında beya . 
nattn bulunarak Baltık de\•letleri
ne teminat vermek meselesinin en 
belli başlı ihtilaf vesilesi olduğu -
nu, fakat bir çok noktalarda iiç 
devlet arasında tanı bir itilaf hasıl 
olduğunu söylemiştir. 

Nazır şöyle demiştir: 

"Fransa hükiımeti, mümkün ol -
duğu kadar mükemmel bir itilafa se. 
ri bir surette vasıl. olmak için hiçbir 
gayreti esirgememeğe azmetmiştir. 

İtilaf, taarruza mukavemete azmet
miş olan biitün devletlerin girişecek
leri teahhütlerin tamamiyle yekdiğe
rine miimasil ve mütekabil olmasını 
temin edecektir.,, 

İspanyadan bahseden nazır, iki 
memleket arasında ihlfıs ve itimat e
saslarına istinat eden bir mesai birli. 
ği yapılacağından emin olduğunu be. 
yan etmiş ve şöyle demiştir: 

Fransa, Berard Jordana itili'ıfı ah
kamına sadıkane riayet etmiştir. 

Bonnet, kuvvete müracaat için ya. 
pılacak her türlii muhtemel teşebbii
Ee karşı koymak için Fransanın bü
tün diploma.tik ve nskeri tedbirleri 
almakta berdevam olduğunu söyliye

rek beyanatını bitirmiş ve sonunda 
"suJhii teminin en iyi çaresi budur,, 
demiştir. 

* lngili:z: gazetelerinin 
mütaleaları 

Jngiliz gazeteleri dün Molotofla 
lngiliz ve Fransız miimessillerinin 
yaptıkları müli'ıkat hakkında Tas a-
jansının neşrettiği tebliği mevzuu 

Neues Vormaerts adındaki Alman 
gazetesinin hali hazırda İngiltere -
Fransa - Sovyet Rusya arasında 

cereyan etmekte olan müzakereler 
hakkındaki bir makalesini iktibas 
etmiştir. 

Bu gazete, muahede maddelerinin 
tesvidi meselesinin tali derecede bir 
iş olduğunu kaydettikten sonra asıl 
meselenin en iyi mütekabil itimat 
şartları dahilinde mütearnza muka
vemet hususundaki müşterek kara
n natık bir muahedenin imzası oldu
ğunu yazmakta idi. 

Bun~-·m başka Havas Ajansı, mu
tasavver misakın Uzak Şarka teş

mili meselesinin asla ileri sürülme
miş olduğunu beyan edebilecek bir 
mevkide bulunmaktadır. 

*' 
Alman gazetelerinin 

mütaleaları 

Alman gazeteleri, Moskova müza
kerelerin in boşa gideceği kanaatini 
ileri sürmektedir. Bugün Berlinden 
verilen maltimata göre yakında Mos 
kovaya bir Alman sanayi heyeti gi· 
decek ve Sovyet Rusyaya altmı~ 

milyon sterlinlik bir kredi açmay 
teklif edecektir. Almanlar Rusyndan 
petrol ve saire alacak ve Rusyaya 
istediği masnuatı vereceklerdir. 

-o--

Nazillide 
Sıtma Derdi 
Kalmıyor 

bahis etmekte ve bu mülakatın ınem Nazilli (TAN) - Güzelköy ile 
nuniyet verici bir neticeye varmadı- Duramilli köyü arasındaki yarım ki
ğını kaydeylemektedir. lometrelik sahada, demiryollan ec. 

Times gazetesi Strang'la beraber nebi idaresinde iken açılmış olan 
Moskovaya gitmiş olan Roberts'in bu derin hendeklerde kışın biriken ve 
gün tayyare ile Londraya döneceğini yerden kaynayan sular yüzünden 
yazmaktadır. Roberts tayyare ile hasıl olan sivrisinek ve sıtma ile 
dönmüştür. mücadelenin mazot dökmekle başa-

Bu gazete, pek nikbin görünmüyor rılamıyacağı görülmüş, demiryıJl1arı 
sa da müzakerelerin her safhasında idaresi bu hendekleri doldurtmuş.. 
bir çok milli menfaatlerin ve muhte- t ur. 
lif noktai nazarların nazarı itibara Nazilli istasyonundan basma fab
alınmaSl lazım geldiğine binaen 'TnÜ- rikasına bir şube hattı yapılırken, 
zakerelerdeki terakkinin zaruri ola- demiryolunun iki tarafında meyda
rak yavaş yürüyeceğine işaret eyle. na gelmiş olnn büyük çukular da 

mektedir. fabrika idaresi tarafından doldur-
Sovyet gazetesinin mütaleası tulmağa başlanılmıştır. Böylece sıt. 
Pravda gazetesi, Pariste çıkan ı ma, kökünden kazılmış olacaktır. 
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Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden : 
Üsküdar ceza evi mabluim ve mevkuClarının mali haziran 939 tari

hinden 31/Mayıs/939 tarihine kadar bir sene zarfında verilecek ikinci 

neviden azami 175200 kilo ekmeğin kapalı zarfla 14/ 6/ 939 günü yapı
lan ekailtmesinde talipler tarafından viki teklif komisyonca muvafık 

görülmediğinden tekrar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme ve ihale 3/7 /939 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar C. 

Milddelumumiliği dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
2 - Teklifler kapalı zarfia o gün saat 14 de kadar Komisyona veri

lecek ve bu saatten 10nra vuku bulacak teklifler kabul olunmıyacaktır. 

3 - Muhammen bedel 17520 lira olup % 7 ,5 ğu hesa!>ile muvakkat 
teminat 1314 liradır. 

4 - Arzu edenlerin tatil günlerinden maada her ızün mesai aaatla
nnda Usküdar ceza evi müdürlüğüne müracaatla şartnamesini görebi-

lecekleri il6n olunur. "4319,. 

Malkara Belediyesinden: 
200 hektar tahmin olunan ve hektan 18 lira bedel muhammenlik Mal

kara kasabasının 1/2000 1/5000 1/10000 mikyasında hali hazır harita ve 

müstakbel plAnlarmm yapılması 15/ 6/ 939 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle kapalı eksiltmeye konmuştur. İstekliler teminatlarile birlikte 

5/7/ 939 tarihinde saat 14 de kadar Malkara Belediyesine müracaatlan 
ilan olunur. "4328 .. 

Hangi Renk 
Sizi Mesut Eder? 

PARASIZ~ 

Bu ılhramiz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecriibe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, y(izfinü· 
ze korkunç bir makyaj manza
rasını verir ve sizi olduğunuz
dan daha fazla yaşlı göst~ 

rlr. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yeaAne 
çaresi. yüzünüzfln bir tarafında 

bir renk ve diler tarafında bat
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu ~rübeyi hemen bugün, 
ılze parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki •ro
kalon pudrasile yapınız. Bu Y• 

nl .. Cild renkleri" CKromoskop) 
tAblr edilen en son ve modern 
bir makine va11tasile kanftınl
IJllfbr. Slhrlmiz bir göz. tam ve 

kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir y(iz görünmiyecektir. Toka
lan pudrası, imtiyazlı bir usul 

10 KADINDA 9 a 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

dairesinde "Krema köpO.lft,, ne 
karıştınlmıştır. Bu sayede pud· 
ranm saatlerce sabit kalma11nı 
temin ettiği gibi pudranın cil· 
din yağlı tıabil ifrazatını mM

setmeslne ve bu suretle clldJa. 
kurumuma ve sertlepnesine ve 
binnetice buru§Ukluklarm su
buruna da mlni olur. ~ vakit 
krema köpüğile kaftfbnlmıt 
meşhur Tokalon pudramı kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacatı cazip tekem
mülü görilnflz, dalma lnıtulann 
üzerindeki Tokalon tmıtne cllk
kat ediniz. Tenlnla uypn NDk 
intihabında tereddflt ettilhdz
de bltfen İstanbulda 822 No. poe 
ta kutusu adrellne rl'oblon 
pudralı servlst 22 No.) vAJd ola

cak . talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunellk 
altı ufak paket pudra ıw... 
celfz. 

'1' AN 

Motörlerini ve Santrifüi Tulumbalarını Tercih Ediniz. 
Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR. 

Toptan ve perakende sahı yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 
Karaköypalaı kartıııada 

Osman Taşçıoğlu 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektepliler, Mühendisler 
velhasıl bütün mürekkebll kalemle yazı yazanlar, 
mürekkebin ceblerine akmuından, kurumasından, 
ve ucun bozulmasından kurtaran yegane 

T 1 K U DOLMA KALEMi 
Açık bırakıl· 

Avrupda tasdik olundulu ıfbl bntün 
Türkiyede de mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde ola" 
halkı hakikaten bu eziyetten 
kurtarmıştır. TIKU ucu 

dıjı halde her ne 
eektlde durursa dur

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz, TIKU en aallam 

ve en kullanışlı kalemdir. 
aşınmaz. Bol rnürekker 
alır, lmv•etU bllar
lırsa 3 - 4 kopye 
çıkanlabilir. 

Siyah - Yeşil - Mavi ve Kırmızı 
Nnkleri vardır. Her büyük kırta

siyecide ttulabillrıdn!z. Israrla 'l'IKU 
markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka üzerine 
r I K U yazılmış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded sipariş 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercuc:lur. 

Depoıa : Havuzlu han No. 1, lıtaabal 
Saat - Mücevherat ve RADYO Ticarethanesi. 

J ga;~J ;;~ · ı::::::::ı:ı:ka:rd::o::L•:v:ı:h:•:'.,::' :':ıL:ı:':':o::L:ı':'::::::: 
---- .. ç·~-"'· ~I 

Edirne icra memurluğundan: 938-
1216 - Edirnede lstanbul yolu cad-

ARMUTLU KAPLICALARI 
Şifa haaaaı, Radio • Akti'riteıi en yüksek bplıcadır. 

desinde mukim iken halen mahalli Otel, Lokanta ve Gazinosunda Fiatlar her keseye elverişlidir. Mu-
lk•rneti meçhul bulunan Isuıall oğlu danya Postalan Haftada dört gün gidiş ve dönüE_e uğrar. Fazla tafıi-

u c::::::== 

Pagikalds 

Kundma 
majuumcla 

Yazlık ayü
kaplannm en 
10n yenilikleri
ni bubcakıınız. 
Yerli ve İsviçre 

BALLY 

DAIKOYIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentallğı 

cSCHULDT • ORIENT • LINI• 

J:aQf ticariye nakit leln Mrl pGlta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburl, 

Bremen, Anvers. Yunanistan, Tllr
klye, Bulgaristan, Romanya) n ••
det. 

Eşya tahliyesi fcfn beklenen ,,._ 
purlar: 

Donau vapunı 24 Hazirana dolnı. 

Tahmn lcln beklenen vapurlardan: 
Jılarltza npmu 18 Hazirana dolru
Donau vapuru 6 Temmuza dolna. ... 
H. PAJKURIÇ 

Vapur Acenta11 
•ZET8f<A PLOVI DBA A. o.. • 
Kotor Balkan •ntantının ekonOIWllc 
konforaneında hela edilen .....,. 
balkafltk ttft. 90ytlk IDka ll'lod.,.. 

"LOVCEN. 
vapuru ne f .ta~bul, Klatanoe, Pi• 
re, Korfo, Arnavutluk. Dalm..,.a 

uhlll, Trlye.t.. Venedlk ve 8u1ak 
araaında muntazam poata. 

Yolcu va esn7f ti.cariye abr. 
Teaaaah ft Hft 19)'ahatl için 

llflltıema tmat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 11 Temmuz saat 11 te. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal-

ma~ sablllerl, Venedik •• Trt,.... 

teye ilk poeta H Temmuz saat 15 te. 
Her nevi taımılt için Galatlıda 

(Yolcu aalonu brşımıda) umumi 
acentellle: Telefon: 44'108 ve bGtoD 
seyahat idarehanelerine mGracaat. 

Ali Kişif Filbeye: lat için, Sirkeci İstasyonu karşısında Nemlizactı"Han 11 numaraya 
Edime hususi muhasebe idaresine müracaat ediniz. kemeslnden: Koca11 Hamdinin ken. 

dairemizin 938 - 1216 numaralı dos- dia1ne bakmamuı dolayaUe aralarm-
yaslle masrafsız on altı lira borcu- da pddetli geçfmsfzltk oldutundan 
nuzdan dolayı yine dairemizin 938 - •••••••••••••••••••••••••• bahisle bopnmalarına karar veril • 
1012 numaralı dosyasile Ziraat Ban- L A R E s mesi hakkında Makbule tarafında, 
kuma olan borcunuza mukabil ipo- • • • • • Befikta§ta Abbuala mahallesinde 
tek olup satılığa çıkanlan 32 parça Hü116metin iştirakile işletilen Rumen Hava Postalan llhan sokak 34 No. h hanede mukim 
gayri menkul emvalinizin ipotek faz- EMNiYET _ SÜR' AT _ iSTiRAHAT mumaileyh Hamdi aleyhine mahke-
lasına pmil olmak üzere l~bu borç. menin 39/ 972 No. lu .:a-·ası ile...._ 
tan d 1 h · •·t· ak :r-ıdi ~ · d Dünyanın en Modern, Ticari Tayyarelerile -;, -Y-o ayı acıze "9 ır ew aın en lan bopııma davasına alt arzuhal iL 
bu husustaki itirazmızm ilan tari- lıtanbul • lükreı Hava Posta11 Seferleırl aleyhin yeni tkametg&lmun meçtıu-. 
hinden itibaren bir hafta içinde tah- l.taabuldan: Puan.I, Çarpnaba ve Cuma ıünlert .. t 8,15 te liyettnden bahsile blla tebliğ iade .. 
rirl veya şifahi olarak dairemize bfi- hareketle: Saat 10,38 da Bükre~ muvasalat. dllmekle ilanen tebligat ifasına dair 
dfrmeniz lüzumu icra ve iflls lranu. Ayni mahallere ayni gün muvasalat eden Budapeşte, Viyana, Berlin, verilen karar üzerine arzuhal sutetl 
nunun 103 cü maddesine tevfikan 1- Belgrad, Zagreb, Venedik, Milano, Turin, Amisterdam, Varşov.a ve Pa- mahkeme divanhanesine talik edile&. 
lln olunur. rise hareket eden tayyarelerle hemen aktarma yapılır. lfnden mumaileyh Hamdlnin bir •'! 

Biletler: VAGONLI, NATTA. İTTA ve Galatada Tahir hanında SER- zarfında müracaatla o1beptald arzu. L 
1 
i ~Ü 

11 
.. ____ v•t•S•M•AR-•İT•İ•M•R•UME••N••a•c•en•ta•h•ia•b•tirot••ıuul••asa•tı•hr• .• .ıı ~! s~=~~ tebellüğ etmesi lüzuma 

DA K T 1 LO ARAN 1 y o R l .,ldrarr. •o~~~~!.~~ErnNa~~~ Fatih sulh 3 üncü hukuk hAldmU- , .....,, ...... UJUU"I ı.cı.-
llnden: Fatih Hüaambey mahallesin- Almanca veya Franll7.Ca konupnlar tercih edilecektir. Müracaat: Beyollu Yıldız stnemua karımı.-. 
de Çıkmaz sokak 5 numarada oturan Galata Vovvoda caddesi 44 No. Cınar Han 4 üncU kat. ıer anıı~maıa. Faktr1f'rf' narRına. Hüseyin ollu Ali lbarm h!lcrile ken- ._ ___ _.. ____________________ _. reı: 4192 r 
dl.sine Fatih camii kayylmi Hüte. 

yln Hümtlnün 22.8.939 tarıhinden i- 5 o M E R B A N K 
Ubaren vut tayin ecllldlli ilin olu· ----· ·----

nur. SELLULOZ SANA Yll MÜESSESESiNDEN: 

OSMANLI BANKASI 
1 L .\ N 

Osmanlı Bankası hiuedarlan 
mı Jıeyeti 1939 hazlranmın 20 

TURKIYE iş .. a. .. .,. a. cıı aah ıünü Londrada toplammftlr. 
DAnW Mı ..... emlade birikmit olen takribeaı (8300) adet mulıte- ldare heyeti ıarafından 

l•nhal Şube.in~en : lif cim müstamel bot çuval ile (510) adet bot teneke 4 T.. lann tasdikine arzedilen 
Papadopulo blraclerlere alt 25379 mu 1939 tarihine müaadif Salı ıGıdi eaat 14 de lsmitte mü- müttefikan kabul olunmufhır. 

ve 25582 No. b ltiban .Milli muvak· 26 Hulran 939 tarihinden l 
kat hisse seneUeri zayi edilerek l· eaae1e Merkezinde açık arttırma turetiyle aablacaktır. ren 70 numaralı kuponun ibrazı m 
kinci nüshalan verileceğinden eskile- •Talip olanların % 7,5 pey akçeeiyle müracaadan. kabilinde temettü hiasesi olel'U 
rinln hükmü olmadJjl iJ.ln olunur. _________________________ .. le ba$lfta 3 filin tediye edilecektir. 
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Gripin kutularının üzerine resimde gördügünüz 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde- israrla pullu kutuları. isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

' 

D i K KAT: 

23 - 6- 939 

EN BiRiNCi KAN, KUVVET, 1$TIHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL 'u. bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhc:a hassa: Devamh bir surette itan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

HR$RRRT 
sıhhalinizi 
leı~did edigor 

--~ 

(,_.~%~ 

Otllfllll 

ila öldürünüz 
u ........ ,". l 1. '""''· lttHbul, Cıtllı . v.,.~. HU 1 

KANZUK 
SiNiR . -1LAC1 

BROMOFLORİN 

---------··ı ,,------------•: ______ , 
NereyeGideyimDiye ÇAKMAK TAŞI İHRAÇ 
Düşünme, Jıloda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, hem ya

kın, Hem Güzel, 

aranıyor. 

Duhuliye 1 O Kuruştur. 

MUHTEREM SUBAYLARIMIZIN -
NAZARI DiKKATiNE: 

K 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi lstanbul Şube$İnden 

PEŞİN ve VERESiYE 
Olarak birinci sınıf harç, i9çilik ve aşağıdaki Hatlarla 

ISMARLAMA ASKERi ELBiSE 
YAPILMAKTADIR 

FlATLAR: KASKET DAHiL BiR TAKIM ELBiSE 

44.5 • 42 • 40.5 - 35.75 lira ----> ~ •• . ~ 1 

VEN US Kadar Güzel Olmak isterseniz .. .! 
Meşhur Alman güzelllk miitehassısı Profesör Doktor E. WİN'TER 

tarabndan formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahza
ratın en mükemmeli olan VENÜS ızüzellik 

Mllıtalızaratını kullanınız. 

VE NAKİL MÜNAKASASI 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Balıkısık istasyonuna takriben sekiz kilometre mesafede gösteri

lecek yerden 10.000 ton çakmak taşının ihracı, şartnamesi veçhile 

kırılması, Balıkısık istasyonuna nakli ve vagona tahmili işi bir mü
teahhide verilecektir. İhale 26 Haziran 1939 pazartesi günü saat 15 de 

Karabükte Müessese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip olanların tek
lif mektuplarını, 2000 liralık muvakkat teminat akçelerile birlikte 
ihale günü olan saat 14 e kadar muhaberat servisimize teslim etme-
leri ilan olunur. 

Bu husustaki şartname beş lira mukabilinde müessesemizden te
min olunabilir. 

Müessese bu işi dilediği talibe vermekte serbesttir. ' . , 

Sinir, Çar'pıntı, Tıkanıklık, Baygınlık, Uykusuz· 
luk' evham gibi üzücü halleri giderir, en emin 
ve kat'i tesirli bir ilaçtır. Sinir cümlesini te~kin 
ve tanzim eder. Bromoflorin tıer eczanede vardır . 

lNGILiZ KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

Sahib1 ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCt), Gazetecilik ve 

Umumi deposu: Nureddin Evllyazadc Ecza, ahit · .. ıı:ı 
Itriyat deposu İstanbul 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yel' TAN Matbaası '---------------··-----, 


