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AN'ANEVİ 

Türk· Frans12! 

Dostluğu 

Ne Demektir? 
Yazan: Aka Güntfüz ı 

Artık he~ şey bitt~. Ne ?e<l
binlerın menfı nazcırıye

leri, ne liodbinlerin bo~ncu 
propagandaları, ne dedikodu, 
ne kötü haber fabrikacılığı· ne 
tezvir .. 

Hiç, hic bir şey kalma.dı. Ve 
hakikat bütün haşmeti. debde
besi ve olgunluğu ile mtisbet ne
ticenin şahikasına Öayrağmı 
çekti. 
' Türk = Fransız dostliığu teessüs 
etmiş ve Türk - Fransızı ittifakı iki 
nğlı süngünün ve iki muzaffer san
cağın ortasında başlamı#Jr; kuvvet
li ve demokrat Türkiye-ile kuvvetli 
....e demokrat Büyük Britanya İmpa
ntorluğu ve diğer dostlar arasında 
.,lduğu ~'bi 

Bu insani, güzel ve demokratik iş 
.:....zaten otomatik bir surette mevcut 
olmakla beraber- Sovyetlerle Bü. 
yük Britanya arasında dahi böyle 
clacaktır; birinin çekingenliği, öteki
nin kaçmganlığı hakkında uçurulan 
:renk, renk tezvir balonlarına rağ
men. 

Büyük ve kuvvetli sulh cephesi
nin perçin noktalarmdan biri de 
Türk - Fransız birleşmesiydL Bu 
perçin çakılmıştır. Öteki veya öteki. 
ler ise belki bir gün meselesidir. 
Çünkü bunun aksi, tabiate ve insan
lık teşkilatının vücut hikmetine uy-

Tn~ Diz burada cepheınitln umumi 
bir tahlil ve terkibinden ziya. 

de Türk - Fransız birliğinin özüne 
dokunan bir noktayx tebarüz ettire. 
ceğiz.. Bu nokta bir kelimeden iba. 
rettir: (An'anevi) kelimesinden iba-
Tet. . 

Ötedenberi yerli yersiz, vesileli 
vesilesiz bir (an'anevi dostluk) tabiri · 
kullanılagelmekteydi. 

An'anevi Türk - Fransız dostluğu 
nedir ve ne demektir? 

Bir dostluk ki herhangi bir tarihin 
1ıerhangi bir noktasnıdan başlamıŞ
tır, sürmüştür, uzamıştır ve uzıya
gitmektedir. Buna an'anevi dostluk 
deri~. Bu mesafenin hiç bir yerinde 
bir pürüz, bir aksaklık görülmemesi 
de ne demektire cevaptır. 

Yeni Cü.mhuriyet Türkiyesi, yani 
Atatürk - İsmet İnönü Türkiyesi ile 
bugünkü Fransa arasmda böyle bir 
dostluk var mıydı ve an'aneleşı:ni§
mfydi? 

Biz, ikimiz de realist miiletleriz, 
açık konuşuruz, samimiyiz. Onun 
için bu soruya hemen cevap verebL 
liri:ıo:: Hayır, yoktu. Ve yoktu ki an'
aneleşrniş olsun. 

Böyledir de, uzun zamanlardan. 
beri vakit vakit kullanılan (an'anevi 

(Sonu: Sa.. 10, sü. 1) 
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Hatay, Bayr~m Son Anlaşma 
Sevinci içinde HergerdeDerin 
Çalkanıyor Akisler Yaptı 
Cümhurreisimiz, Anlaşma -

Dolayısile Vatandaşlara 

T ebrikf erini Bildiriyorlar 

Alman Gazeteleri lngiltereye 

Çatıyor 

Ona 

ve Mesuliyeti 

Yüklüyorlar 
--, Yalova, 24 (A.A.) - Riyaseticüm-s t e B e 1 • hur Umümi katipliğinden: 

Londra, 24 (Hususi) = Türk ~ 
Fransız karşılıklı yardım deklaras-.. a le )nası ŞI Reisicümhur Ismet Inönü, Hatayın 

. ~:: v~!:n:a~:r:~~::s:1~~~~;~:il:ey~:~ 
yonunun imzalanması, totaliter mem 
leketler hariç olarak, her tarafta bü • 
yük bir memnuniyetle karşılanmrŞ
tır. Türk - Fransız ittifakı, sulhün 
muhafazasını garanti altına alan t!n 
mühim bir amil addedilmekte, sulh 
cephesinin bir kat daha kuvvetlen
miş olduğu bilhassa tebarüz ettiril
mektedir. 

1 e 2 K e e D h tandaşların sevinç ve tebrıklerini bil-ç in işi a a diren telgraflardan 5ok ~ütehassis 
olmuşlardır. Teşekkurle.•ının ve mu
kabil tebriklerinin iblağma Anadolu 

Tevkl6f Edı·ıdı• Aj7'::~y~:m:~y~;i~:~~~iıklar 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden) -

Hatay'ın Türkiyeye terkine dair o-
Alnıan gazeteleri, ise, Türk -

Fransız deklarasyonundan son 
derece memnuniyetsizlik göster
mekte, ve İngiltereye çatarak bli
tün bu işlerden onun mcsul oldu
ğunu öne sürmektedirler. "Folkişe 
Beobahter,, daha ileri giderek İn
~enin geçen Büyük Harbe de 
seoep olduğunu ve Almanyayı ga. 

Reasürans Avukatı Atıf Ödül ve Malik Kevkep 

Hakkındaki Tahkikat da Mevkufen Yapdacak 
Müddeiumumılik ve birinci sorgu hakimliği dün öğlt=".den 

sonra daireler tatil olduğu halde saat on beşe Jçadar Kabataşta
ki. Satie binası, D~njzbank tarafından satın alınırken yapıldığı 
iddia edilen yolsuzluk tahkikatile meşgul olmuşlardır. 

Atıl ôdül, tevkil edildikten 
~::>nra Adliyeden çıkarken 

Evvelki gün tevkif edilenler
den ayrı olarak Reasürans avu
katı Atıf Ö d ü 1 ile Reasürans 
ikinci müdürü Malik Kevkep hakla. 
rında da dün tevkif kararı verilmiş
tir. Bu suretle Denizbank ile Reasü
rans ve Jerans şirketleri müdür ve 
erkanından tevkif edilenlerin sayısı 
sekizi bulmuştur: 

Denizbank eski umum müdürü 
Yusuf Ziya Öniş, umum müdür 
muavini Tahir Kevkep, bankanın 
hukuk işleri müdürü İsmail İsa 
Caniş, umumi katip Sadun Galip 
Savacı, mühendis Neşet KasımgU, 
Jerans şirketi müdürü Mete Us
temel, Reasürans ikinci müdürü 
Malik Kevkep, hukuk miişavirj 

dat Odül. 
Haklarında gayri mevkuf takibat 

devam edenler de şunlardır· Deniz" 
bank eski idare meclisi reisi Ziya 
Taner, idare meclisi azasından Şa
hingiray, idare meclisi azasından Se
dat Odol. 

iki kişi daha tevkil edileli 
Suçlu sanılanlardan eski Deniz

( Sonu Sa. 10 Sti. 2) 

lan anlaşmanın imzası bütün yurtta 
ve Hatayda çok büyük bir sevinç u
yan<lırmıştır. Birçok şehirlerde bu 
münasebetle tezahürat yapılmıştır. 
Hatay, emsalsiz bir sevine ve heye
can içinde çal.Kanıyor. Halk, tari.fi 
imkansız bir neşe içindedir. Büyük
lerimize minnet ve şükran ifa.:le e
den müteaddit telgraflar çekilmiştir. 
Hatay, daha şimdiden kurtuluş bay
ramını teside hazırlanmaktadır. 

Hatay anlaşmasının Pazartesi 
günü Büyiik Millet Meclisinde tas
dikinden sonra ayni gün Hatayda 
Bayram yapılacaktır. Asıl büyük 
kurtuluş bayramı 23 Temmuzda 
pek muhteşem ve muazzam teza
hüratla kutlanacaktır. O günkü 

Başvekil, evvelki gün Mecliste 

,- lskenderunda 

Bir Üs Kurulacak 
Londra, 24 (Hususi) - Röyterln 

aldığı haberlere göre TUrkiye hilkO.
mcti İskenderun limanını kuvvetli 
bir deniz ve hava n~sil yapmağ:ı ka
rar vermiştir ve bu karar buranın 
Anavatıına ilhakı üzcn ne tatbi:t e
dilecektir. 

ınerasimde bulunmak iizere An- • 
karadan miiteaddit heyetlerin ge. ı Antakya, 24 (Hususi) - YenigUn 
leceği anlasılmaktadır. 

1 

gazetesi, Reuter ajansına atfen, şu 
5 T - k h haberi veriyor: 

emmuz a raman ordumuzun "Ba ı ·li t 
1 1 

· h b 
zı ngı z gaze e er nın a er 

Hataya girdiğinin yıldönümü olması verdiğine göre, bir harp vukuunda 
münasebetiyle, bu mesut gün de par. u·cap eden müdafaa tedbirlerini ka-
lak merasimle kutlanacaktır. rarlaştırmak üzere bir Türk asker! 

H . heyeti yakında Suriye, Filistin ve 
ataya gıclen mebuslannuz Mısırı ziyaret edecektir." 

Mebuslarımızdan Rahmi Apak, ~ ....... .. .._ ____ , ______ _ 

fil. avbdılanı anlatnıaktadır. 

Am}rika mahafiline göre 
Amerika diplomatik mahafili 

Türk - Fransız anlaşmasının akdi
ni Avrupada sulh ._hesinin kuvveL 
lenmesinde ciddi · b!f '~il olarak te-
18.kki eylemektedir. Ayni mahafil 
Türk - Fransız anlaşmasının Mos
kova müzakereleri üzernde de müsa
it bir tesir yapacağı ümidindedir. A
merikan mahafili Moskova ile yapıl
makta olan müzakerelerin neticelen
mesini totaliter devletlerin geniş1e. 

mesine set çekmek için siyasi ve as
keri bir zaruret olduğuna işaret ey
lemektedir. 

F ran1ız; gazetelerinin neşriyatı 
Fransız gazeteleri, Türk - Fransız 

anlaşmasının imzası münasebetile 
(Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) 

Cevdet Kerim İncedayı, Ali Münüı-

bugün Hataya gelmişlerdir. Payas K d M H · • • 
istasyo~ı:nda ~~rti erkanı, m~buslar . ar eş ısırın arıcıye 
ve dahılıye musteşarı , emnıyet u-

mum müdürü tarafından karşılan- N 
0

. .. G 
mışlardır. Misafirler, İskenderun azırı un ece 
Halkevinde karşılayıcılar ile hasbi- ' 

:;;:.ı.d·n sonr~ Antakyaya gitıni§ler- Biikreşe Hareket Etti 
Bonnet izahat verdi 

.. 

Gaf enko, Balkan Askeri 
ittifakının Kurulması için 
Teşebbüslerde Bulunuyor 

Londra: 24 (Hususi) - Reuterin · 

Paris, 24 (TAN Muhabirinden) -
Fransız Hariciye Nazırı Bonnet, bu
gün Reisicümhurun riyasetinde top
lanan kabine içtimaından evvel 
Fransız - Türk anlaşmalarını izah 
etmiştir. Bu toplantı münasebetilc 
neşredilen resmi tebliğde şöyle de
niliyor: 

"Bonnet'nin izahatına na7aran 
akdolunan anlaşmalarla, Türk -
Fransız münasebetleri tarihinin o 
kadar mesut olmıyan anları ka
panmıştır. Bu anlaşmalar. iki 
memleket arasında karşılıklı yeni 
bir itimat devresi açmaktadır. İki 
devlet Balkanların ve Şarki Ak
denizin sulbünde işbirliği edecek

Milli Şefimiz, Abdülfettah Yahya 

imzalı Bir Portrelerini Hediye 
Paıaya, 

Ettiler 

Bü.kreştcn öğrendiği haberlere gö
re, Romanya Hariciye Nazın 1\1. 

Gnfenko, Balkan antantını askE'ri 
bir ittifaka çevirmek için teşeb. 
büslerde bulunmuştur. 

Bu yeni teşebbQsün hedefi Tür- , 
ki,ye, Romanya, Yunanistap ve:• 
Yugosla\·yanın ııskeri h.ir_ .; ~ı.k 
dahilinde birleşerek her ··; \;rj.a_ .• .. 

raftan gelen taarruza bir ... 

fl koymalarıdır. · .. · · ·"1'i·f.. 
Haberin Bükreşte yayılm~~ 

zerine İtalyanm Bükreş se~·'ı ;f, 

laşılan M. Gafenko ile görüşerek 
İngiltere ve Fransa tarafından tu. 
tulan siyasetin Romanya tarafın-

dan takip olunmaması lazım gel
diğini izah etmiş, verilen rn\lvsuk 
haberlerden anlaşıldığına göre M. 

Gafenko bu teşebbüse karşı son 
derece metanetle muJmbelede bu
lunmuş, ve Romanyanın sullı ba
kımından lüzumlu gördiiğü. siyac;e. 
ti takip etmekte tam hürriyetine 
malik olduğunu ve bu hürriyeti bil 
diği eibi kullanacağını bildirmiş
tir. 

lerdir." 

Fransanın Suriyedeki vazifesine 
ait olan beyanname hakkında da bir 
tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğe gÖ· 
re, deklarasyonun metni şudur: 

Cümhuriyet hükumeti beyan 
eder ki, Fransa Suriyede ve Lüb
nanda ifa etmekte olduğu vazife

( Sonu Sa: 10, Sü: 5) 

Dün şehrimizden ayrılan kıymetli misafirimiz, 
Elçilikteki çay ziyafetine gelirken 

(Yazısı onuncu sayfa.mızdadn) 
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PENCEREMDEN 

Derlemeler 
Yazan: M. Turlıan TAN 

l - İnsan gülünç olmaktan korka 
korka yucclmckten vazgeçmiştir. 

Canrobert 

2 - Fertler için fikir ne ise mil. 
Jetler için de tarih odur: Şahsiyetin 
şartı! 

\ Sorel 

3 - Bir zaman gelir ki insan ha. 
Jiı düşman kazanabilir, hala nankör 
kazanabilir. Lakin artık dost kazana. 
maz. 

Julcs Clarctie 

4 - Hakiki tevazu, dürüst akıl 
kaidelerine aykırı bir şey yapmaktan 
utanır. Sahte tevazu muhatabının 
mizacına aykırı bir şey yapmakt~n 
utanır 

Adi son 

5 - Amir olamıyanlar memur ol. 
mıya tahammül etmelidir. 

Shakcspeare 
6 - İnatçı bir adam fikirlerine 

haklın değildir. Fikirleri ona hıikim. 
dir. 

Popc 

7 - Muztarip olanlar karşısında 
asla gülmemeli, fakat' gülenler kar. 
şısında bazan istırap hissetmelidir. 

Hugo 

8 - Nefsine karşı hiç bir şeyi af. 
fctmiyenin herşeyi affolunur. 

Confucius 

9 - Kendilerine başkalarını ita. 
at ettirmek istiyenler yerinde ve ica. 
hında başkalarına itaat etmeyi bil. 
melidirler. 

Bossuet 

Annesini ve iki 

Kardeşini Vurdu 
Adann - Giincşli mahalle

sinde oturan Mahmut oğlu Mu
alla. miras mesele i yiiziinden 
kavga ettiği kardeşleri Haydar 
ve Mahmut ile annesi Havliyi 
ağır surette yı:ırnlı:ıınıştır. 1\1 u
alln, tutulmuştur. 

Dilencinin 
Ha ime Cevabı 
" Belediye İş Vermiyor 

Aç Duramam ya, 
Yine Dileneceğim 11 

Sultannhmet sulh birinci ceza ha. 
kimi, diin, Yakup isminde bir dilen
cilik suçlusunun duruşmasını yaptı. 
Yakup, üç gün evvel yine yakalan
mış ve ayni mahkeıneye verilerek on 
gün amme hizmetlerinde çalışmıya 
mahk(ım edilmişti. Dün sorgusu ya
pıhrk~n: 

- Ne yapayım, bay hakim, işim 
yok, param yok. aç kalacak değilim 
ya .. Elbette dileneceğim. 

Diyordu. Hakim kendisini yine on 
gün amme hizmetinde ça~ışmıya mnh 
kum etti. Salondan çık::ırken: 

- Beni mahkum etmek ekmek ye. 
rine geçmiydr ki, belediye karnımı 

Not: (Umumi Harp sırasında Bağ. doyursa elbette dilenmem. Belediye 
dat Vali i bulunan rı:ıhmetli Süley. de ekmek ve iş vermiyor. Beni bura
nıan Nazif il~ Üçüne~ Or~u Kuman. dan götürüp belediyeye teslim ecli
dı:ını rahmctlı Hafız Ismaıl Hakkı a. yorlar; oradan dn: 
rasmda hiç yoktan bir ihtilnf çıkmış - Haydi defol, diye kovuyorlar .. 
''C Süleyman Nazif tarafından fs. Tabii ben yine dileneceğfm ve tabii 
mail Hakkı Paşaya yı:ızılan bir tel~ beni yine huzurunuza ğetirccekler, 
grı:ıfta: "Muta' olmak istiyenler mu. diyordu. 
ti' olmayı bilmelidirler,, denilmiş idi 
ki Bossuct'nin bµ ,şö~füı.ü hatırlnt.nn 
bir ''Çcizcdir. 

10 - Dostluğu söylemeden belli 
etmek için yüz yol vardır. 

Bir Resim Sergisi 
İstanbul ort.A okıılıındn hU. ,..,.~ 

sergisi açılmıştır. Sergiyi açan resim 
muallimi Ekrem Akmandır. Bu ser-

Madı:ıme de Sevignc 
gi şimdiye kadar açılan bu kabil ser-

11 - Mi'mari dondurulmuş musi. 
kidir. gilerin en güzcli ve en muvaffak ol-

IUadame de Stacl 

12 = Nasihati akıllılar, çareyi 
zenginler vermelidir. 

l\fozart 
13 - İkbal, büyük bir muallimdir. 

Fakat idbar ondan da büyük bir mü. 
rebbidir. 

J. M. de Heredia 

14 - Eğlence, işlek ve sezen hir 
dimağ için tetebbü demektir. 

P. Lı:ırousse 
15 - Tahammülü güç felaketler 

hiç gelmiyenlerdir. 

J.ou\•el 

16 - İtizar hodgamlığm tersidir. 
Holmes 

17 - Çok başlıyan az bitirir. 
Lacordairc 

POLiS: 
y 

2? Saatteki Valialar 
Yirmi dört saat zarfında İstanbulda 12 

yaralama ,bıçak çekme, 6 dövme ve 5 te 
sövme hAdlsesl olmuştur. Polis bunların 
hepsini tahkike başlamıştır. 

Dükkana Çarp+. 
Galatada Mendo Radyoları acentesinde 

Faruk Tfimnyın idaresindeki 202 numa
ralı hususi otomobil Beyoğlundan gider
ken lınl olarak önUne çıkan tramvaya 
çarpmamak için İstikli\1 caddesindeki ıs 
numaralı bakkaliye mağazasının camını 
kırmıştır. 

Bir Otomobil Kazası 
DOn sabah Fenerden geçen 483 numa

ralı hu usı otomobil beş yasında İsmail 
isminde bir çocuğa çarpıru5 ve yaralamış
tır. Polls otomobilin şoförilnil yakalamış, 
tahkikata ba§lanuştır. Yaralı çocuk has
tanede teda\ 1 altına alınmıştır. 

Yeni Hastabakıcllar 
Türkiye Kızılay cemiyeti hastaba

kıcı hemşireler okulunun diploma 
tevzii merasimi dün saat 17 de mek
tep bahçesinde yapılmıştır. Merasim. 
de S. l. M. V. müsteşnrı hazır bulun
muştur. Beş yüze yakın davetli önün
de yapılan merasimde müsteşar. Dr. 
Asım Arar, bazı öğretmenler tarafın. 
dan hitnbclcr verilmiştir. Merasim 
arnsında davetlilere müzik dinletil • 
niştir. 

muş olanıdır. ' 

Fıkaraperverin 

Kongresi Yap ıld ı ,, 
Topkapı Fıkaraperver Müessese. 

sinin senelik kongresi dün ressam 
Şevket Dağın riyasetinde yapılmış, 
müessese ve muhit için faydalı ola. 
cak bazı kararlar verilmiştir. 

Bu arada yeni Cemiyetler Kanu. 
nuna uyularak yeniden hazırlanan 
nizamname de umumi tasvibe ikti. 
ran etmiş ve cemiyetin ismi "Top. 
kapı Fakirlere Yardım Cemiyeti .. 
olarak değiştirilmiştir. 

İntihabından bugüne kadar cemi. 
yet ve muhil için cidden faydalı me
sai sarfeden, bir sene zarfında da 
15 lirası Sular İdaresine verilen su 
parası olmak üzere topyekun 56 lira 
gibi ayda beş liraya bile varmıyan 
bir masraf yaparak bütün idare ve 
hayır işlerini başaran idare heyetine 
teşekkür edilmiŞtir. İki saat kadar 
devam eden bu kongre iptidasından 
sonuna kadar hıçkırıklarla geçmiş, 
her yapılan işte, her düşünülen ha. 
yırda müessis merhum doktor Ga. 
lip Hakkının aziz hatırası teessiirle. 
ri arttırmıştır. Kongre Erzurum Me. 
busu Nakiye Elgiiniin reisliğindeki 

idare heyetini ipka etmiştir. 

. . . 

SUAL 
S - 2290 nmnı:ıralı ve 10.6.933 ta

rihli yı:ıpı \'C yollı:ır kı:ınunundan 

başkı:ı bu husustı:ı yeni bir kanun 
çıktı mı ? Bi nı:ılı:ınn kat yüksekliği. 
ne ve ıııığınn dair İstanbul bele
diyesi yeni hük ümler t atb ik edi. 
yor. Asıl olan kanun mu, talimat. 
name mi? Talimatname kanuna 
aykın olabilir mi? 

C - Kanunun numarası 2290 
değil 2190 dır. Bu kanunu tadil e
den diğer bir kanun henüz çıkma. 
mış olduğu için bugün için mcri -

·Ekmek Ucuzlayabilir 

B ğday Kaç Kuruşa Satılıyorsa 
Ekmek de O Fiyata Satılabilirmiş 

Ekmek meselesinde fırıncılarla un- ha yüksek fiyatta olduğu halde bu j !iller vardır. Buğdaylarımız da çav
cular ve değirmenciler biribirlerini nokt.aya itiraz etmenin manası anla- darların nisbetine ve her mıntaka 
cerheden mutalealar serdetmektc- şılamamaktı:ıdır. buğdaylarından hangilerinin diğer 
dirler. Fırıncılar bugünkü narh üze
rinden ekmek satılabilmesi için un 
çeşnisinin değiştirilmesini ileri sürü
yorlar. Fırıncılara göre, Luğdaylarm 
her gün nevi değiştirmektedir. Bunla. 
rın randımanı da tebeddiil etmekte-

İDDİALAR DO(mu DEÔİL buğdaylarla karıştırılarak ekmeklik 

dir. Değirmenciler ise, Toprak mah. 
sulleri ofisinin sattığı buğdayların 
randıman vermediği gibi fiyat itiba
rile de pahalı olduğunu ldd~a ediyor
lar. Ofise gelince, ofis satılan buğ
dayların 3 - 4 ve 6 - 7 çavdarıı yu
muşak ve sertlerden olduğunu ve ö
tedetıberi bu cins buğdayların piya
sada daima ek.mek yapmak için alı
nan nevilcrden bulunduğunu söyle. 
mektedir. 

Bu mesele etrafında yapt!ğımız tnh buğday mahlı"ıtunun ha::ırlaııabil~
kikatn göre, ne fırıncıların, ne değir. ceğine dair de yapılmış fenni çeşni 
menci ve ne ele uncuların iddiaları tertipleri mevcuttur. Bütün bu esaslı 
doğru değildir. Kaide olarak kabul noktaların halli lazımdır. Bu esasJn
edilen bir nisbet üdeta teamül dere- rı Belediye iktısat komisyonunun e
cesine girmiştir ki, o da, buğday kaç hemmiyctle nazarı itibara almasını 
kuruşa satılıyorsa. ekmeğin de o fi- arzu ediyo:-uz. 
yattan satılması 13zımgelcHği noktası- ESKİ BiR TETKİK 
dır. Milli Şef. ismet Inönünün daha 

Bugün 7 • 8 kuruşa satılması icap Başvekil iken ekmek meselesi hak
ederken 10 kuruşa satılmaktadır. 72 kında gösteı·diği yakın nlıika ve em
kiloluk bir çuval unun vereceği ek- ri üzerine o zaman zahire borsası 
mek hesaplarını hakkile anlamak i- kimya laboratuvarı müdiirii olan ve 
çin yapılmış tecrübeler vardır. Ek- şimdi Yüksek Mühendis mektebi 
meklik buğdayların ne miktar ran. kimya profesörü bulunan Nurettin 
dımanlı olduğunu, glütenini, hamur Münşi tarafından hazırlanarak hü

Tüccnr n_nmına gelen ve satılan haline giren unların uğradığı tahav- kiımete verılmiş raporların bir defa 
buğdaylar bile ofisin satışından dn- vüllcri gösteren yapılmış fenni tah- okunması ile fırıncıların, uncu ve 

Vilayet ve Adliye 
değirmencilerin bütün iddiaları suya 
düşecektir. 

Halkımız pahalı olan ekmekten 
sarfınazar, Beşiktaş, Ortaköy semt
lerinde dişler arasında gıcırdıynrak 

Sultanahmette Yapılacak eziıemiyen tnşıı ekmek yemektedir. 
Taşından, toprağından temizlenme
miş olnn buğdaylardan yapılan bu 
unlar, halkımızın sıhhatini tehdit e
dici bir mı:ıhiyet almıştır. Ekmek fi. 
yatını yükseltmek için çalışanlar ev
vetn değirmenlerinden temiz mııl çı
karmıya çalışmalıdırlar. Ofisin snttı. 
ğı buğdayların kaliteleri ve randı
manları düşük değildir. Mesela 3 • 4 
~avdarh yüksek malların veya 6 - 7 
çavdarlıların randımanını da Nııret. 
tin Mün~iden kolaylıkla, öğ:-enmek 
mümkündür. 

Her iki 

Saraylar 

Daire için 

Önümüzdeki 
Yerinde Adliye sarayının yapıla. 

cağı umumi hnpishanenin yıktırıl

ma~nna ait keşifname hazırlanmıştır. 
Hapishanenin yıktırılması 1 O bin li

Sene Tamamlanacak 
depolarının Kadıküyle Usküdar ara
sına yerleştirilmesi ve buradaki li
man dolayısile bu iki kazaya müntehi 
olacak caddelerin istikametieri ta. 

raya ihale edilecektir. Hazırlanan mamilc değişecektir. 

TARİHi ESERLER 
şartnameye nazaran bina 100 günde 
yıktırılacaktır. O güne kadar Adliye 
sarayına ait plan işi de ikmal edile- lstanbu1un imar planı tatbik edi
cektir. Planın tanzimile meşgul olan! lirken, gerek Osmanlı impanıtorJuğu 
mühendis Asım Kömürcu bu hususta tarafından, gerekse datıa evvel ya-
,.,,, ~""c .. ,, •• __._., .uı..-..--~--... - ,.:...... ı\1lmıa. ,ı,,,._ .. n...,.la9'. ~oh~.rııı .... 1.o.- ,.,,..... :t-.-

• t' mer ri vesair tarihi binaların yerleri mış ır. 

V·1· t - d "'dl. de tesbit edilerek meydana çıkanla. 1 aye sarayı a .n ıye sarayının 1 . .. . .. 
b d 1 kt ~n· t caktır. Şehır mutehassısı ıle muzeler 

yanı aşın a o aca ır. v aye sara- . .. . 
b ··t·· ·ırı t t k'J" t · ı· idaresı, muşterekcn \alışarak bu gı-yının u un vı ye eş ı a ını ıs ıap . . , . w 

d •"J · · · J20 ..l ·hı· bi eserlcrı tesbıt edece;(lcrdır. Eger P. eoı mesı ıçın oaaya ı ıyaç var . . 
d Y . ilr;. t . 1 1• bunlardan bır kısmı hususı eşhas e-
ır. enı v aye sarayına aı p an . . .. . 

h l k b kt d .k lıne geçmışse ve yahut uzerlermde 
azır anır en u no a nazarı ı - . . . . • 

k 1 kt bına yapılmışsa, bu bınalar ıstımlak 
ate a maca ır. a·ı k b "b' k' 1 · 
l\Iilli emlfı.kin satış ve idaresine a- e ı ere u gı ı es ı eser er tamamı-

it kanunun bir maddesine göre satı- le meydana çıkarılacaktır. 
lacak milli emllıkten temin edilecek HALKIN MERAICI 
para Vilayet sarayının inşaatına sar
Cerlilecektir. Bu itibaııla Vilayet sa· 
rriyının inşantiiia ait masrafların bu
radan temini için Maliye V ckaletile 
Dahiliye Vekaleti arasında temaslar 
yapılarak mesele halledilecektir. 

Inşaatı 940 senesi zarfında ikmal 
edilmesi diişünlilen her iki sarayın 
ön tarafları, baştan başa mermer mer' 
divenli olacak ve bu merdivenlerden 
sonra birer ciimle kapıbrı buluna· 
caktır. Sarayların önünde boydan bo· 
yu devam etmek iizere merasim m:?y
danını ihtiva edecektir. 

KÖl\IÜR DEPOLARI 
Eminönünün tanzimine ait plan 

bitmiştir. Prost burası için hazırla
nan maket üzerinde pek az bir tadilat 
yapmıştır. Yapılan tadil.'.it ta binala. 

Imar planının tatbik va.ziyctini an. 
lamak istiyen bir çok alakadarlar 
kendilerine ait mülkün yola kalbedi
lip edilemiyeceğini öğrenmek için be
lediye imar müdürlüğüne müracaat 
etmektedirler. Bu yüzden belediye i
mar müdürlüğünde her gün akşama 
kadar büyük bir izdiham müşahede 
edilmekte ve büroya ait ba~ku işlere 
bakılamamaktadır. Belcrliye bu va. 
-ıiyete tnani olmak i<;in imar planını 
.teksir ettirerek her belcdiy~ şubesi
ne birer kopye göndermıye karar 
vermiştir. 'üadema alakadarlar men
sup oldukiarı belediye şubelerine mü 
racnat ederek mülklerinin vaziyetini 
öğrenebileceklerdir. Bundan başka i
mar planı ayrıca gazetelerle de ilan 
edilecektir. 

rın inşaat tarzı ile cephelerine veri- Yapı ve yollar kanununa göre plan. 
lecek stildir. l\Iütehassıs Kndıkiiy \'e da yola gidecek olan emlakin, planın 
Üsküdar cihetinin imarına ait tet - tatbikine başlandığı günden itibaren 
ktklerini de ikmal etmiş gibidir. Şe- beş sene zarfında istimlıik edilmesi 
bir mütehassısı önümüzdeki hafta i- icap etmektedir. Bu müddetin hita
çinde Ankaradan döndükten sonra mında belediye isterse bir defaya 
plan üzerinde son bir tetkik daha ya-ı mahsus olmak üzere 5 sene duha tem· 
parak son şeklini verecektir. Kömür dit ettirebilir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

yettedir. Maamnfih bu kanunun 
bazı maddelerinin tadili için Dahi. 
liye Vekaletine teklifler yapılmı~
tır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin M 
fıkrasında deniyor ki: 

"Müstakbel şehir haritasında 

yollann mevki ve ehemmiyetine 
göre binaların kat adetleri ve yük. 
seklikleri tesbit olunacaktır. Şehir 
haritaları yapılıncaya kadar bele • 
diyeler bu fıkranın hükmiinü tat. 
bika salahiyettardır.,, 

İstanbul belediyesi kanunun 
verdiği bu saliıhiyettcn istifade e -
derek yapmış olduğu bir talimat • 
nameyi şehir ve vilayet meclisin. 
den geçirmiştir. Bu talimatname 
de temmuzun birinci gününden i. 
tibar en mevkii tatbika vazoluna • 
caktır. 

• 
S - Halk biletleri Avrupa hat 

tındı:ı dı:ı mutehcr midir? 
C - Muteberdir. Yalnız Edi!" • 

neye gidilirken Yunan hududun. 

ı:.d' .. 1'1 ~~ .1. 11.ft .1 a AJ.-, U.aa•.1~&;.l.>.11..11.1\i 

Tetkikatımıza göre fiyatın yüksel
tilmesi değil, bilakis inditilıne:ı'i vt• 
hatta buğday fiyatına yakın bir hu
duda indirilmesi ltızımdır. Gerçi buğ
dayın demlryolları nakliyatı ve Hay. 
darpaşnda rıhtım masrafı gibi kilo 
başına 60 • 70 para kadar masrafı 

vardır. Belediyemiz bu masrafın ya
rı ynnya indirilmesi için tcşebbüsat
ta bulunı:ıcak olursı:ı, ilk hamlede ek
mek bir kuruş ucuzlatılmış olacaktır. 

Bazı tüccarlar Anndoludan namla. 
rına gönderilen buğdayları bir kısım 
nakliye masrafile rıhtım parasından 
kurtarmak için mallarını Izmitt! gr.· 
tirmekte ve oradan motöl'lcrle daha 
ucuz navlun ve rıhtım parası - kilo 
başına l O para • vererek piyasaya 
arzetmektcdlr. 

Böyle olmasına rağme:ıı bu buğday. 
lar da kalitelerine göre ve trenlerle 
gelen ayni kaliteli buğd3yların fiya
tından farksız olarak sat ılmaktadır. 
Halbuki arada 25 - 30 para fark v:ır
dır ki, bu İark tüccarın kazancını ar. 
tırmaktadır. 

FIRINCILARIN BiR ~IÜRACAATI 
DAHA 

Fırıncılar, dün belediye iktısat mü
dürlüğüne müracaat ederek ekmek 
pişirici ve diğer fırın amelelerine ve
rilmek üzere belediyece tesbit edilen 
156 kuruş imaliye parasının arttırıl
masını istemişlerdir. Halbuki beledi. 
ye iktısat müdürlüğünce yapılan tet
kikattan bu 156 kuruşun da tama • 
mile ameleye verilemediği anla~ıl-
mıştır. 

C ·EV AP 
./. ,, . ' 

dan geçilir. Bu kısma ait ücreti ö. 
demek lazımdır. 

• S - Trende ölen bir yolcu için 
en yakın hükömet merkezine tes. 
lim edilinceye kadar katedilen me· 
safe dahilinde her k ilometre başı
na elli kuruş ücret ahndığı doğru 

m udur? 
C - Hayır, böyle bir şey yok

tur. 

25 - G - 939 

Kar Yağdı, Bir 

Kadın Dondu 

Bulanık 24 (TAN muhabirin

den telgrafla) - Hamirpct yay

Jasına kar yağmış, tipili bir fır

tına olmuştur. Bir kadın \'C 25 

koyun donarak ölıniiştiir. 

Üç Ç uval 
Ta hkikat Evrakı 

---o---
T ef graf Kelimelerini 

Eksiltip Para 

İhtilas Ediyorlarmış 
Miiddeiumumilik epeydenberi Be. 

yoğlu posta ve telgraf idaresinde ya
pılan ve miktafı mühim bir yekün 
tutan bir ihtilas iddiasını tetkik edi
yordu. HfüHse suçluları Beyoğlu pos
ta ve telgraf muhabere memuru Ce.o 
mal ile Niyazidir. 

iddiaya göre bunlar bilhassa hari
ce çekilen telgraflardan çıkarılmala• 
rında mahzur olmıyan kelimeleri s~ 
mek suretile ve makbuzlarda tahrifat 
yaparak hayli para ihtilas etmişler. 
dir. Mesela telgraf sahibi Tahrana 
göndereceği telgrafın baştn:ı (Iran .. 
Tahran) yazıyor. (Iran) kelimesi kon
masa da bu telgraf Tahrana ~ekile
cektir. işte bu gibi telgraflardan (!. 
ran) gibi kelimelerin paralarını mür
sillerden aldıkları halde sonra bu 
kelimeleri çiziyorlar ve parasını da 
kendileri afiYorlnrmış. 

Müddeiumumilik tahkikat dosya
sını üç çuval ile birinci sorgu ha· 
kimliğine vermiştir. 

Bir- Bulgar 

Müddeiumumilik Eyüpte kahveci
lik yapan Tanaş isminde bir Buigar 
tebaası hakkında tevkif kararı al • 
mıştır. Suçu da halkı heyecana vere
cek mahiyette yalan işaelcrde bulun
mak ve yabancı devlet lehine propa
ganda yapmakt.ır. 
Tanaş Yunanistanda Atına üzerin. 

de tayyare manevraları yapılmasın· 

dan istifade ederek fena niyetini iz
har etmiş ve dost ve müttefik devlet 
aleyhinde de propaganda yapmıştır. 
Müddeiumumilik tahkikatını ikmal 
ettikten sonra dosyayı bir!nci sorgu 
hakimliğine vermiş ve .suçlu hakkın
da tevkü kararı almıştır. 

Denizbank Yangınında 
Kast Yok 

Denizbank deposunda çıkan yan· 
gın tahkikatını:ı Denizbankça teşkil 
edilen bir heyet tarafından devam 
edilmektedir. Bu heyet henüz rapo
runu ait olduğu makama vermemiş
tir. l\lı:ıamafih alakadarlar yangında 
bir kast olmadığı kanaatini izhar ey
lemektedir. 

-o-
El lıleri .Sergisi 

Dün saat 16 da Usküdar kız ensti. 
tüsiinde ders yılınm sona ermesi mü
nasebetile talebelerin el işlerinden 
müteşekkil serginin açılma merasimi 
yapılmıştrr. 

TA K V I M ve HAVA 

25 Haziran 1939 
PAZAR 

6 ncı oy GUn: 30 
Arobt: 1358 

Hızır: 51 
Rumi: 1355 

Cem. evvel: 8 Haziran: 12 
Gilncş: 4..29 - Öğle: 12.16 
İkindi; 16.17 - Ak5am: 19.44 
Yatsı: 21.48 - İm&:ık: 2.08 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malômata &:öre hava yurtta Egenin 
cenup kıyısı ile Akdeniz kıyılarında d 
bulutlu, diğer bölgelerde çok bulutlu ve 
mevzU yağışlı geçmiştir. Rilzgfırlar gar• 
bl f!:tlkametten orta kuvvette esmiştir. 

DUn İstanbulda hava ekseriyetle kapalı 
geçmiş, rilzg!ir şimalden saniyede 3 - 1 
metre hızla csmişUr. Sa:ıt 14 tc ha\•a t.'IZ" 
yikı 1010,1 milıbıır tdl. Suhunct en yüksek 
2ı:i ve en dfiş{lk 20 so.ntlgrııt kaydedılmış• 
Ur. 
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~ ilfi.EK 
HAT AY 'ANLAŞMASI IMZALANIRKEN : 

Oh! Yerimizi 
Buluyoruz! 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Mısırın güzide mümessilleri 
memleketimizde bir hafta 

ikamet ve seyahatten sonra dün Bal
kan devletterini ziyaret etmek üzere 
İstanbuldan ayrıldılar. Bütün Balkan 
devletleriyle kuvv~tli münasebetle
ri bulunan Mısırın, Türkiyeyi ziya
ret eden Hariciye Nazırının Türkiye. 
ye komşu olan Balkan memleketle. 
rini de ziyaret ederek seyahatini ta
mamlamasını çok tabii buluruz, 

Mısır Hariciye Nazırı ile kıymetli 
arkadaşlarının memleketimizi ziya
ret etmesinin çok kıymetli neticell"l' 
vermiş olduğunu bu sütunda bir kaç 
kere izah etmiş bulunuyoruz. Şarki 
Akdeniz emniyetinin en kuvvetli iki 
rüknü olan iki devletin yeniden biri. 
birini tanıyarak asırdide bağları ve 
münasebetleri tazelemeleri ve bu. .. 
günün şartlarına göre üzerlerine dü. 
şen müşterek vazifeleri tesbit etıne. 
leri, bu vazifeleri ifa hususunda bi. 
ribirine müzahir olduklarını göster. 
melel'i icap ediyordu. Bunun azami 
muvaffakıyetle başarılmış olduğunu 

apaçık görerek derin bir memnuni
yet hissediyoruz. 

Ankarada Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile Fransız Bliyiik Elçisi MassigJi arasında, Hatay'ın Anavat ana kavuşmasına dair olan mukave
lenamenin imzasını müteakip, nutuklar söylenirken 

Sulh 
Cephesi 

Müzakeresi 
--o--

ı·s;·;;·;+ .. :·J;;~·~111

G;·;;i~'l'i'ij'i'! in~nü ile 
E ~ Erdun Emiri 
!Mançuri Hô.diselerii Arasında - -

--0-

Bonnet izahat Verdi ~Japonları Kızdırdı ~ Mektuprar Teati Edildi - -

Yazan: B. FELEK 

- Ne o! Hayırdır inşallah! Seni 
bugün pek neşeli görüyorum. 

- Vallahi kardeş! Ne saklıyayun! 
Pek neşeliyim. 

- Allah versin! Piyango falan mı 
vurdu? 

- Ne münasebet! O bana v~ 
mu? 

- Maaşına zam mı yaptılar? 

- Bak şu diişündüğüne 

- Deyiver de yorulmıyayım! 

- Dinle kuzum! Bu sabah radyo-

yu açtım. Karş.ıma Paris istasyonu 
çıktı. Spiker Fransa ile aramızdıt. 

imzalanan muahedeyi \'e daha sair 
bir takım dış haberleri verdikten 
sonra Paris gazetelerinin siyasi yazı
larını okudu. Hayret ettim. Takdir 
ettim \•e doğrusu göğsüm ka~. 
Çok sevindim. Figaro gibi sağ f'l'kir
li aristokrat gazeteden, Populer gibi 
sosyalist ı:azetelere kadar bütün 
matbuat Türkiye ile Fransa arasında 
aktedilcn bu ittifakın ehemmiyetin
den, kıymetinden, sülhe olan hizme
tinden o kadar sitayişle, o derece 
iştiha ve memnuniyetle bahsediyor
lardı ki; insanın memnun olmaması
na ve memleketJnin bu mertebe tak
dir ve itibar edildiğini işittiği zaman 
göğsü ve koltuklan kabarmamasına 
imkan yoktu! Biraz zaman evvel İn
gilizlerle imzaladığımız ittifak ta, 
İngilterede ayni ehemmiyetle karşı
lanmıştı. Doğrusu kardeşim; şu son 
on, on beş sene içinde Türk diplo
masisinin elde ettiği muvaffakiyet
lere dost düşman, takdirle karışık 

hayrandır. 

Doktor Tevfik Rüştü Arasın Mısırı 
ziyaret etmesiyle başlıyan yeni ta. 
nışma, Abdülfettah Yahya Paşanın 
Türkiyeyi ziyaretiyle ve Türk kal. 
kınma ve yükselme hareketinin ba
şanlarmı yakından görmesiyle, fer. 
sah fersah ileri adımlar atmış ve iki 
memleketin biribirine güvenerek, 
ayni gaye ve hedeflere doğru şaş. 

mak bilmez ve asla sapmaz adımlar
la ilerlemelerine engel olacak hiç 
bir mania bulunmadığı gün gibi ta
vazzuh etmiştir. Çünkü iki memle
ketin gaye ve hedoef bakımından a. 
ralarmdaki mutabakat hiç bir ~üp. 
heye yer bırakmıyacak vuzuh ile te

Moskova, 24 (Hususi) - İki tara- 5 Hsinking, 24 (A.A.) - "Domd ajansı": : Bağdatta çıkan El-Yevm gazetesi, Seni bilmem ama ben, bu memle
kette rasgele şu veya bu nazırın key. 
fi uğruna ne şekil siyasi hatalar ir
tikap edilmiş olduğuna ve bunun 
neticesi olarak koca imparatorluğun 

celli etmiştir. 
Bugün Türkiye ile Mısır arasmda 

müşterek hudut Akdenizdir. Ve iki 
"-'~1_,. u• ~;11,.+;'1~ "'" \.ii"ını,. l.ft-1 J: 
ııcısı arasrnaa en oeın başu muvasa. 

fın noktai nazarını tavzih etmesi ü- : Mançurideki Japon ordusu neşrettiği bir tebliğde hulasaten di- : Milli Şefimiz Ismet Inönü ile Erdün 
zerine Molotof ile İngiliz ve Fransız : yor ki: : Emiri Altes Abdullah arasında teati 

sefirleri arasında yeni bir mülak:a- S Sovyet hava kuvvetleri tarafından son zamanlarda M'ançuri top- § edilen mektupların ter::ümesini neş
tın vukuu beklenmektedir. Mülak:a- : raklarının ihlali hadiseleri Bu:r gölünün şimalinde 200 kilometre ge- :! retmektedir. 
tın pek yakın bir tarihte vuku bula- : nişlikte ve Mançuko toprakla..--ında 60 kilometre derinlikteki bir sa- : Cümhurreisimiz Ismet Inönü, nasıl yıluldığına şahit olduğ\1m için, 

- - t 
Bonnet'nin izahah 

Faris, 24 (Hususi) - Bugün Reisi
cümhur Lebrun'ün riyasetinde yapı
lan Nazırlar Meclisi içtimaında Ha
riciye Nazırı Bonnet, Moskova mü
zakereleri hakkında izahatta bulun-

= ""J •. ~-··· "' ..__ .. _ . ..__, _""4.X•• • n _ 4 -t....;1 • .;+ l~ı•1lr nl~<ığH muho.b~loyi ~ö- = ":Muhterem Kardeşim,, diye başlıyan şimdi Türkiyeyi ngiltere, Fransa 
: recektir. Eğer Sovyet hava kuvvetleri iki defa uğradığı ağır zayiat;an E mektubunda istikbal hakkında en gibi dünyanın en medeni. en zengin 
5 mütenebbih olmıyarak tecavüzlerine devam ederse Mançurideki Ja- : parlak ümitleri beslediğini söyHye. ve en büyük imparatorluklarile yan-
E pon ordusu karşı tarafın teşebbüsü yüzünden hasıl olacak her türlü - · 1 ı "f k k - _ rek fahri yaverliğinde bulunan Emir yana ve müsavı şart ara vı a a -
E vaziyeti süratle ve müessir bir tarzda karşılamak üzere icap eden -- detmiş \'e bunu dünya sulhünün ida-

b .. .. edb" ı ··ı ~ k Nayıfın çalışmasından ve gayretin-: utun t ır ere tevessu etmege arar vermiştir. : mesi, nüfusu az milletlerin istiklAl 

la hattı olan Akdenizin emniyetini 
korumaktır. İki devletin Akdenizin 
en mühim noktalarından ikisine ha. 
kim olmaları ise, onlara bu emniye. 
ti korumak için, başkalarına nisbetle 
daha çok büyük vazifeler yüklenıek-
t d. muştur. 
e ır. Bu vaziyette olan iki kardeş 

;HllllllllllllllllllllllllllllllllUllltllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllll~ den bahsediyor ve "Prens Nayıfın i
lerde tam bir asker ve ciddi bir ku-

lngiliz Gemileri 

Swatova Gidebilecek 
Tientsin Hakkında 

Chamberlain'in Sözleri 

devletin anlaşması ve birleşik dav. Son Fransız - İngiliz tekliflerine 
ranması kadar tabii bir şey tasavvur Molotof tarafından verilen ve İngili.z 
olunamaz. Bilhassa bu iki devletin Hariciye Nezaretine gelen cevabı ve 
Şarki Akdenizde sulhü ve sükfulu bu hususta Paris ile Londra arasında 
karıştıran ve bozan her amil ile ala. yapılmakta olan poktai nazar teati- Tokyo, 24 (A.A.) - Svatov'dan Cardüf, 24 (A.A.) - Burada bir riyor. 
kadar olmaları ve bu imilleriıı urta- lerini bildiren Bonnet, mevcut müş- bildirildiğine göre, dün bir İngiliz mitingde söz söyliyen Başvekil B. yazıyor: Bü ... ·ük Harpte iki Alman zırhlısı-

mandan olacağına dair günden gf.ine 

kuvvetlenen kanaatimi size müjdele
mekten büyük bir zevk duyduğumu 
bildirmek isterim,, diyor. ve Prensi 
kendi evlatlarından ayırdetmediğini 

ve hürriyetlerinin muhafazası ve 
ayni zamanda hakiki menfaatinin 
gösterdiği yolda ytirüyerek yurdun 
sükun ve emniyetini sağlamak için 
yapmış görmek. ölçülmesi yeni nesil 
için biraz güç bir gönü] ferahlığı ve-

dan kalkinasl l·çı"n elbı"rlı·g~ı· ı"le har""- külatı istihfaf etmemekle beraber t 't h "b' ·ı b" İ ı· . t Ch b 1 " .. orpı o mu rı ı ı e ır ng ız tıcare am er ain, Uzak Şark meselelerı·- Emir Abdullah verd·ğ· t 1 · f k ıA 'f d 1 ı cevap a, nın Boğazlara girmesi, Marmarada 
ket etıneleri, bugu"'nkü vaziyetı"n en mese enın ev a ade girı t ve üzel- g . . l' . . 1 d. J t d k d . . k tilm . . emısı, ımana gırmış er ır. apon ne emas e ere emıştır i: oğlunun ancak Milli Şeften gördüğü bir Fransız vapurunu tevkif edip a-
kati icapları arasındadır. esının pek güç olduğunu ela u- makamları, rıhtımlar üzerine bari- "H İ 

t k ı A ld' - . . .. 1 . iç bir ngiliz hükumeti, kendi te- yüksek ihtimam ve aldı~ı kıymetli raştırmalar yapması, Karadenizde 
Takip ettikleri tecavüz siyasetiv)e nu mama azım ge ıgını soy emış katlar koymuş ve gemilerin mürret- b ~ 

.; ve fakat Frans ·ı İ ·1t . b" aasının Tientsinde yapıldığı bildi- ög-ütler sayesinde ilerlemekte oldu - Ruslara sarkıntılık etmesi suretilc 
zorbalık devrini yeniden ihya eden. a 1 e ngı erenın ır tebatını karaya çıkmaktan menet- ·1 ı 
1 • ~ . f d neticeye varmak için hı"çbir gayret- rı en er gibi muameleye tabi tutul- - ·· ı d'kt d. k' Türkiyenin, efkarı umumiyesi hilii-
erın ursattan ısti a e ederek ve bir miştir. Bu gemiler, üç saat sonra mas .. d d gunu soy e ı en sonra ıyor ı: 
takım anlaşamamazlıkları istismar ten geri durm.ıy~caklarıru da ilave Svatov'u terkeylemişlerdir. ına musaa e e emez. Ve hiçbir "Çok yüksek şahsiyetinizle tanışmak fına harbe nasıl sürüklendiğini bil· 

d k 
etmiştir. İngiliz hükumeti, kendi harici siya. diğim için, ancak bir ~ocuk yaşı olan 

e ere , yahut bir takım istırapları B hAd• ·· · J k ve dost olmak yüzünden Allaha şt'ı'k 
ve sıkıntıları bahane tanıyarak b .. M. u a ıse uzerıne, apon ma am- setini tesbit için başka hükumetle- - on, on beş yıl içinde Lozan muahede-

.._.. ları, üçüncü devletlerin, herhangi rin emrine tabi olamaz. Bundan do- rediyorum. Bu dostluğun ilk semere- · d t t t R 1 ı · ~ ·t·ı~n 
numuzun dibinde veya hududumu. sın en u a us ar a s1yası ı ı a ar, 
sun bitişiğinde birer fitne ve fesat o- ..........-.aı~...........- bir geminin limana g~rmesinden yir. layı ümit ederim ki, Japonyanın si oğlumun ilerde en mükemmel as- Balkan ittifakı, Sadabad paktı. Türk 
cağı kurmaları, herhalde kayıtsız lngiltere Romanyaya Beş mi dört saat evvel Svatov Japon ma. böyle bir niyeti yoktur, kendi asker. kerin ve en büyüle kumandanın san- Hatay'm istiklıil ve niha:ret Anava-
gözlerle karşılanamıyacak teşebbüs. Milyon Kredi Verdi kanılarını meseleden haberdar et- lerinin bu hareketlerini affedecek cağı altında tam bir asker ve ciddi tana iltihakı, İngiltere ve Fransa ile 
]er arasındadır. Londra, 24 (A.A.) _ Ingilterc ile meleri lüzumunu bildirmişlerdir. değildir ve İngiliz milletinin Çinde- bir kumandan olmasıdır. Bunun şe- yapılan son (tecavüze karşı gelmek) 

Nitekim bizim bu teşebbüslere na. Romanya arasında Londrada cere- Svatov'da oturan yabancılara ait ki hak ve menfaatlerini istihkar et- refi yalnız Türk kardeşlerimize de- ittifakı gibi her biri bir şaheser olan 
:ıarı dikkati celbetmemiz ve bu müş- yan eden mali müzakerelt?r nihai bir yiyecek ile mektupların Japonlar ta mek arzusunda bulunmamaktadır." ğil, bütün şarka ve bilhassa lslam a. sivasi zaferlerin elde edilmesinJ, 
terek alakanın sarih bir mahiyet al. anlaşma ile neticelenmiştir. Bu an- rafından kontrolden sonra karaya --o- - lemine ait olacaktır. Türklük namına Ö\'iiniilccek \•e in-
nıasını istememiz, tecavüz cephesi- laşma mucibince Ingiltere, Roman- çıkarılmasına müsaade edilmekte- ltalya Hava Müsteşarı Müjdenizin, prenslerinden birinin, saniyet namına takdirle ancak kar· 
nin çığırtkanlarını korkutmuş ve yaya beş buçuk milyon sterling ik. dir. B 1· G•tt• sizden büyük bir askeri terbiye al- şılanabilecek bir mu\'affaki)·et röko-
kendilerini Araplan kurtarmak için raz edecektir. Bu para, iki memleket Hongkong, 24 (A.A.) - Svatov- . er ıne 1 1 masının, bunu iki millet arasındaki ru sa~·ıyorum. 
mukadderat tarafından gönderilmiş arasındaki mübadelelerin kolaylaştı- daki Japon makamları, bugün öğle- .~erlın, 24 (A.A.) - Italya hava verimli vaziyeti dostluk ve kardeşli- - Yaşa be! Vallahi gözlerim ya. 
birer Hızır gibi göstermiye ısevket. rılmasına tahsis edilecektir. den itibaren İngiliz vapurlarının Sva musteşarı General Valle, Mareşal Gö- ğin en parlak delili olarak gören A- şardı. 
nıiştir. Bu riya perdelerini yırtmak ..,,s:ur.ızu • ....., ............... tov limanına girebileceklerini bildir-! ~ingin daveti üzerine bugün rayyare raplar arasında çok derin tesiri ola- - Yaşanr ya! Daha yirmi sene 
ve hakikati bütün viizuhu He anlat. mişlerdir. ile buraya gelmiştir. cağına kaniim.,. evvel şu karşıda dalgalanan bayrağa 
nıak ve tanıtmak sırası gelmiştir. yapılan hürmetsizlikleri unutmamış 

Bilhassa iki memleket matbuatı. olanlar, bugiin ona \•erilen haklı pa• 
ıun ve diğer neşriyat vasıtalarının hu ye ve hürmeti görünce: 
vazifeyi de benimsemeleri icap eder. - Oooh!. Yerimizi bulduk!. diyor· 

Hulasa iki devlet ve millet arasın. lar, diyoruz. 
da yeniden hızlanan mesai birliği ve 8 /ngiliz gazetelerinin verdiği bir habere göre, in- ti Alman t:ı·kfınıharbiye reislerinden General Haldcr hu İnan be birader! Şu kurulan sulh 
hedef beraberliği, hiç şüphe yok ki, giltere ile T iirkiye arasında, en son sistem harp rı a~·ın yirml altıı;mda Baltık devletlerinden Estonva \'C ve istiklal cephesinde Türkiyenin 
iki taraf arasında yeni bir devir aça. tayyaresi yapan tayyare fabrikaları in,a.sı için orad:.ın Finlandiyaya gidecektir. Alman Gener~li hu mevkii bir anahtar tasıdır. Bütün 
uk mahiyettedir v·e bu devir, hem müzakereler cereyan etmektedir. Bu hususta mü- ikı mcınlckcttc. orcuyu ,.e müdafaa vasıtalarıoı teftis garp matbvı tı. diinyanın iki büyük 
Akdeniz sulhü, hem Yakın Şark nıil. zakerelerde bulunmak üzere fngilterenin Ankara edecektir. " petrol ,.e zahire yollarından birinin 
Jetlerinin kurtuluşu ve tealisi bakı. * bizim elimizde olduğunu ileri süre-

d Atafemiliteri Kapten George Londraya gitmiştir. p · b l d l h b ının an son derece hayırlı olacaktır. a arıs men a arın an ge en a erlere göre, Is- rek bu sulh cephesindeki mühim ve 
Aramızda bulunduğu müddetçe Ü- Bu plan gizli tutulmaktadır. inşa edilecek tayya. panyada General Franko aleyhindeki hoşnutsuz- büyük rolümüzden hararetle bahset-

zerimizde çok güzel bir intıba hıra. renin şekli belli değildir. Bu fabrikalar Orta Av- luk günden güne artmakta, ve Franko aleyhine mededirler. 
kan, iki memleket arasındaki müua. \ k l l k A b' · l k Polonya, Danzla meselesinin had rupadatı va i o acak tayyare hücumlarına maruz fi as erı ır ısyanın pata vermesi ihtimali çoğal· " 
sebetlerin takviyesine hizmet eden \ ~ k d devrelerinde sulh cephesine intikal 

b l b . d · ed l k ma ta ır. General Yagu ve Gordana da dahil ol-Abdillfettah Yahya Paşa ile arkadas. u unmıyan ır yer e ınfQ i ece tir. Fakat bu ettiği zaman İngiliz ve Fran~ız ~aze-
larına daima munffakıyet1er diler labrikalaft!a inşa edilecek tayyareler Tiirkhe· / '· duğu halde, birç.ak lspanyol generalleri ispanya- teleri Türkiyenin bu cepheye iltiha-
ve Tü k" d M h da Alman ve ltalyan tahakku'"mu'"ne tahammu··ı k d b f d ki r ıye en • ısıra en araretli den Londraya uçabileceklerdir. ın a u se er göster i eri memnu. 
selamlar ve muhabbetler götürme. edememektedirler. niyeti izhar etmemişlerdi, Halbuki 

lerinl bekleriz. ---------ı\1------------------------------------------------------J Polonya bu cephe~·e talimli olarak 4 
1 (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Sabiha Gökçen Konyada 

Türkkuşu filosu son turnesi esnasında Konyaya da uğramış, her yerde 
olduğu gibi burada da birçok hava gösterileri yapmıştır. Bu resim Türk 
kuşu muallimlerinden Sabihn Gokçe ni, kendisini sevenler arasında gos
termektedir. 

SevhansDor. Bölae Şampiyonu O~du 

TAN 

Bu Baba Katil midir? ÖLÜM HABERLERi 

isabetli Tahmin 
Yapan Okuyuculara 
Hediye Veriyoruz 

iRTiHAL 

1 

Stivari yiizbaşısı Havza jandarma 
komutanı Sabri Subutayın annesi 
Afyonkarahisarlı Bayan Hanife Su
butay 24 - 6 - 1939 günü saat 9,30 da 
müptela olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak vefat etmiştir. 

Cenaze namazı Aksaray Valide 

Camiinde kılınarak Şehitliğe defne

dilmiştir. Allah gariki rahmet eyle

sin. 

Amerlkada nomuslle, dilrllstll\ğil ile, ça
lıııkanlığı lle tanınmış bir baba, doğduğu 
gUndenbeı 1 bUtlın hayatı hastalıkla ge
çen, doktorların teşhisine göre tcda\•lsl 
mlımklin olmıyan on sekiz yaşındoki aptal 
oğlunu bir llAçla öldUrUyor. Vaka mahke
meye lntlkııl ediyor. Kariler arasında bu 
bab:ı hakkında verilen hükmü tahmin et
meleri için bir anket açtık. BugUne ka
dor gelen cevaplan neşrettik. Okuyucu
larımızın leh ve aleyhte intişar eden ml.İ
tnlealıırı cidden kuv\ etli ve isabetli Jdi. 
Fakat biz yalnız bunlardan baba hakkında 
verilen hükme uygun olnnlnra mükfıCat 
vereceğimizi illin ettik. 

Gilrkan (bir seri Cep Kitabı), Bursa er
kek lisesi karşısında Dr. Ahmet Selfımi 
(bir takım Çocuk Ansiklopedisi), İstan
bul 18 lm•I okul öğretmeni Hediye Işık
sal (bir takım Çocuk Anı;ıklopedisl), GUI 
pazarında yazıcı fbrııhım İşlere! (bir seri "' 
Cep Kitabı), Ank::mı Yenişehir And a-ı ~ Bugün LALE' de 111 
partımnnınde Şaı.iye Pelit (bir seri Cep 

Kıtabı). 1 1 • Paris Işıkları 
AfıQıdıkl okuyuculara d• Aka GUndU· 

zUn ''Atkın Temizi,. romanından birer nUı· İ 
TINO ROSS tarnfı ndnn ha hediye edilecektir: 

• 
Tıp Fakültesi 2346 Turhan Akhulut, 2. Ölüm Geçcdi 

JAK HOLT tnrafmclnn 

3 - YENi METRO JURNAL 

Yaz !iatları: 20 - 25 - 30 Kr. 

25 - 6 - 939 

.RADY.Ö 
ANKARA RADYOSU 

Tiirklye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Rndyosu Anknra Radyosu 
Dalgn Uzunluğu 
1639 ın. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

Pazar, 25. 6. 1939 

12.30 Program. ı2,35 Türk muziğl (KHl
sik program) İdare eaen· Mesut Cemil Kü
me ses ve saz heyeti. 13 Memleket saat 
13.15 MUzik" (Küçük OrkC'stra - Set: 
Necip Askın) 1 - Ludwig Sied - Sev
gJlim (İntermezzo) 2 - IlC'rger - Ma
non (Vals boston) 3 - Hnns Schne der 
- Meshuı· röfrenlerdC'n (Potpuri) 4 -
Paul Holzner - Saksonya köylü dansları 
5 - Nlemıınn - Zenci dıınsı 6 - Bruno 
Hartmnnn - Parlak gunes ışılında d, ns 

1 

(Entermeuo) 14.15 - 14.30 Müzik (Me
lodiler - - Pi.) 

1 
18.30 Program. 18,35 Müzik (Şen oda 

müziği - İbrahim Özgür ve ateş bocek-
lcrl) ı9 Çocuk snaU. 19.25 Türk müziği 

(İnce saz faslı) 20 Memleket saat ayarı, 
ııjens \'e meteoroloji haberleri. 20.10 
Neşeli plaklar - R. 2ı15 TUrk mnzlğl: 

Mahkeme çocuğunu öldüren bu babayı 
kanunen affetmek imkfınını göremiyor. 
İşi jlıriye havale ediyor. Juri heyeti, ba
banın bütün hayatında temiz, dlirilst ya
şadığını, çocuğu için her !edaktırlığı yap-

DarulAcezede ten.l Mustafa Ademoğlu, 

Sıhhat ve ktımni Muavenet Vekliletl 
Hıfzıssıhha şubesi kfıtiplerlnden Necmi 
Mutlu, Haydarpaşa Devlet Deınlryolları 

memurlarından Rnuf Duran, Tophane: H 
Mlthat, Eyüp Kızılmesclt 13 No. da M. V 
Arrıba, Mersin Filruzan Hepoer, Beşiktaş 
Muhtarıevvel sokak Ekrem Kıulağeç, 

Tıp Fakültesi 2126 Muammer Ertıın, E
dırne Kııranflloğlu Arapkcrvanı caddesi 
66 No. dn Adil Karakullukçu, İzmir Göz
tepe Trnınvııy caddesi 910 No. da Yakup 
Çukurcl, Göztepe Yeniyol No. 12 f. Pamlr-
11, Sırkecl l\Iurııdiye 49 No. da Nıko, An
kara Tayynre Pıyangosu Kısmet Gişesinde 
A:ı.iz Bulak, Kadıkby S. Şim ek. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilfıtlı ı - Hicaz peşrevi. 2 - Hafız Yusuf -Hl 

tığını, çocuğun ne ailesi, ne de cemiyet 
için faydalı bir unsur olmasına lmktın ol
madığını, ve babanın sinir buhranı içinde 
çocuğu kurtarmak için bu işi yaptığını 

nnzrırı dikkate ıılıyor ve mnznunu afCcdi
yor. 

Bu knrara az rok uygun mütalu. beyan 
edenler ve nldıldnrı hediyeler şunlnrdır: 

Eskişehır fenni clcktrikcvl sahibi Hal! 

İzmirin İmar 
)\dana şampiyonu olan Seyhanıpor takımı PICinı Y apıhyor 

Izmir, 24 (A.A.) - Belediye tara
fından sipariş edilmiş olan 27 otobü
sün bir kısmı yarın şehrimize gelmiş 
olacaktır. Ismarlanan bu otobüsler en 
son sistem olup aralarmtla elli kişi 
taşıyacak genişlikte olanları vardır. 
Bunlar plSjlara ve asan atika bulu· 
nan kasabalara işletilecektir. Alman. 
yaya yapılmış olan siparişler arasın
da fuar zamanı kültürparka200 kişiyi 
nakledecek romorklu bir otobüs te 
vardır. 

Bir Kömür Ocağı 

Çöktü, Bir Ölü Var 
Adana şehir stadında lig maçları

nın en heyecanlısı ve finali Seyhan
spor ve Torosspor klüpleri arasında 
yapıldı ve 2 - 2 berabere bitti. Şim
diye kadar yapılm·, olan maçlarda 
en çok puvan nfan Seyllanspor klübü 

Nevşehir 

Belediye 
Programı 

Nevşehir (TAN) - Belediyenin 
beş senelik imar pliınınn göre, yapı
lacak işlerin başlıcası şunlardır: 

Bu sene, belediye - hiıkumet ara
~ıındaki caddeye parke taşı döşene
cek, geçen seneden kalan lağımlar 
da tamamlanacaktır. Laf:ımların ik
mali 941 senesi sonuna kadar süre
cektir. 

940 da umumi hıı1alar, 7 bin Ura 
sarfile de bir pazar yeri yapılacaktır. 
Pazar yerinin ortasında, zahireyi 
yağmurdan muhafaza edecek terti
bat bulunacaktır. 

941 de, 7 bin lira sarfiyle bir seb
ze ve meyva hali, 942 de de on beş 
b in lira sarfiyle meydanlar ve anıt 
vücude getirilecektir. 
Be~ senelik programın tatb ikine, 

938 yılında başlanılmıştır. 
Belediye, bu sene bir arazoz al

mağa da karar vermiştir. 

Macarlar Köyünde 

Bir Cinayet 
Balıkesir - Küpler nahiyesine 

bağlı Macarlar köyünde bir cinayet 
işlenilmişitir. 

Mehmet oğlu Ahmet ismindeki 
köylü on beş gün evvel evli bir ka
dını dağa kaçırmıştır. Oz teyzelerinin 
böyle bir felakete uğramasına kızan 
Fettahm oğulları Zeynel, Ramazan, 
ve Hasan, geceleyin Ahmedin yolunu 
beklemişler ve tarlasından dönerken 
hüJum edip onu bıçak ve oraklarla 
sğır surette ynralam1şlnrdır. Ahmet, 
yarım saat sonra ölmuştür. 

Uç kardeş te tevkif edilmişlerdir. 

nıllyonluk hir ordu \'e 2500 tayyare 
ile iltihak etmişti. 

Bu mukayese ile de anlaman l t\-
7:1111 ki; bizim coğrafi ~ nziyctimiz, 
siyasi ve milli karakterimiz, emsal
siz ordumuz, bu kozların kıymetini 

iyi takdir eden diplornatlanmız, yur
dum uzu birinci derecede mUe~ir ve 
m Uhim devletler hizasına getirmiş

t ir,. 
işte bu nıiilahazalardan dolayı be

şiış \ 'C ne eli ~ im. Şimdi hana bi r 
k nh vc ı marln da içeyim! dedi. Beş 

dnkikn sonra o kah\·eslni içmiyc ha"
lad ı. Ben de bu okuduğunuz. bend i 
la nrl adım. 

bölgemiz şampiyonu olmuştur. Klüp
lerin puvan vazıyeti aşağıda yazıiı ş& 
kildedir. 

Seyhan 
Idmanyurdu 
Torosspor 

Konya 

9-1-
3-2-
7-3-

' 

Resim Sergisi 
Kapandı 

Kız. Sanat Enstitüsü 
Kültür park civarında inşa edilmek 

te olan kız sanat enstitüsünün ikmali 
:oı&.yı.•• ~?-...&:·- •.T-"-4.~ .O.~ t.J- C.00 1.1..--

Konya (TAN) _ Halkevinde açı- tahsisat göndermiştir. Inşaatın sü • 
lan resim sergisi, ll gün içinde 4 ratle tamamlanması için azami gay

r et sarfedilmektedir. bin kişi tarafından gezildikten son. 
ra, kapanmıştır. lzmirin miistakbel planı 

Sergide teşhir edilmiş olan 82 fab· Beleôiye Izmirin müstakbel imar 
lodan teşvik mükfıfatı almağa layık planını tanzim ettir mek için maruf 
olanları seçen heyet işini bitirmiŞ- Fransız şehircilik mütehassısla rın. 
tir. Orta mektep resim muallimi Sa. dan K urbozye ile temasta bulunmak
mi Sümer, askeri orta mektep re- tadır. Mütehassısın bu işi üzerine al· 
sim muallimi Ferit Saymay, bölge mak için ileri sürdüğü teklifler tetkik 
sanat mektebi muallimlerinden Fu- olunmuş ve mukabil bazı teklifler 
at Uzel ve doktor Behçet Uçku ta. yapılmıştır. Şilide biraz işi olan mü
rafındnn yapılmış olan tablolar, sa- tehassıs üç aya kadar şehrimizo gelc
nat kıymetleri itibariyle müsabaka- cektir. 
nın fevkinde görülmüş ve sahipler i. Yunanistandan seyyah geliyor 
ne, güzel sanatleri teşvik ve tergi. Fuar zamanı Yunanistandan şehri
be çalışmış olmalarından dolayı mlze 400 kişilik bir seyyah kafilesi 
halkevi reisliğince birer teşekkür gelecek tir. Bunlara oteT ve yer temini 
mektubu gönderilmiştir. için belediyeye müracaat edilmiştir. 

Yapılan ikinci tasnifte, Suavi Te- 1 Yunan devlet bankası bu kafileye 
nolcayın tablosu birinciliği ka1.ana- dahil olacaklara 40 Türk liralık dö
rak 30 lira, Vahdi Esgilin tablosu viz vermiye karar ver::niştir. 

Zonguldak (TAN) - Kozluda, I
talyan şirketine ait olan kömür o. 
caklarından biri, gecel~yin ansızın 
çökmüştür. Göreleli Fehmi adındaki 
işçi, toprak altında kalarak ölmüşti.ir. 
Diğer amele, bir kısmı yaralanmak 
suretile, kurtulmuştur. 

S'" , , ,,... ,,... ,,... ,,... ...... , " ,,... ~ 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 

~1'- " " ,.. " " " ..... ,,,,._ ,,...,.,.. ' 

"!f edek Subayların 
Yoklaması 

a . .... -••- "--11 A .ı. • • ua. •~-·--
Şubemizde kayıtlı yedek subay \'e os-

lterl memurların yıllık yoklamaları hazi
ran sonunda biteceğinden, yoklnm::unnı 

hcnilz bi1,znt veya mektupla yaptırmıynn

ların evvelki iıtınımız veçhile acele etme
leri. 

Hesap Memuru Olmak 
lstiyenlere 

ı - Bu r:ene ı - 11 - 939 da nçılacak 
hesap ve muamele memuru okuluna ta
lebe alınncaktır. 

2 - Bu talebeler yed<'k subaylardan o
lup (208) sayılı ordu emirnıımcslnln 12 
inci snyfasında yazılı Geralt dahilinde ve 
10 temmuz 939 tarihine kedıır dllekçelc
rlle birlikte Eminönü askcrlık şubesine 

milrac:aatları iliın olunur. 

-o---

YENi NEŞRIY AT : 

JÜT NEBATI - Sıcak iklim nebatları 
ile meşgul kıymetll zlrantçllerdcn Mahir 
Okçuoğlu JUt N ebıtı ve z.ır11tl adlı bir 
eser neşretmiştir. Sıcak ve mutedil sıcak ikinciliği kazanarak 30, Abdülahat 

Yegiının tablosu üçüncülüğu kaza. 
narak 1 O lira teşvik mükafatı ka-

Kongreye Davet olan memleketlerde JUt yetiştirmek usuı-

zanmıştır. 

Kaşta Evlere Su Verilecek 
Kaş (TAN) - C. H. Partisi şube

si, ağustosta Gömbe yayfasında ya
pılmak üzere pehlivan gureşleri h:ı . 
zırlamağa başlamıştır. 

Belediye, senede üç lirıı mukabi. 
linde biıtün evlere su vermcğa ka. 
rar vermiş. bütün ev sahiplerine 
tebligatta bulunarak, kendilerine iki 
ay mühlet ita etmiştir. 

B.elediye, evlerin baclalanması, 

sokaklara pislik ve süprüntü atılma. 

ması, kasaba içinde başı boş hayvan 
gezdirilmemesi hakkında da y<:"ni 
kararlar vermiştir. ---Hummayi Klôyi 

Gümrükler idaresine gelen bir teb
liğde Mısırın Manufiye ve Kalubiye 
mıntakalarındaki hayvanatta. Hum
mayı Klfıyi hastalığı görülmüş oldu. 
ğundan buralardan gelecek hayvanat 
ve mahsuUıtın yeni bir emre kadar 
memlek etimize ithal edilmemeleri 
bildirilmiştir. 

Bulvadin ve Divriiji 
Kaymakamhkları 

I)lvriği (TAN) - Kazamız kay. 
makamı Hayri Özlü, Bulvudin kay
makamlığına nakledilmiş, yeri•1e 
Merzifrn kaymakamı Rüştü Altıok 

tayin olunmuştur. 

l ııtanb u ı Maarif MUdUrlüjjU Biriktirme lerlnden bohceden bu eser bllhassn Akde-
vc Vardım Sındığı Cemiyetinden: nlz ve Hatay mıntnknlarımızda yeni bir 

Nizamname tl'ıdili üzerinde ıtörüşi.ilmek krızanç menbaı olabileceğini ve sulak yer
Uzere 28 - VI - 1939 da saııt 17 de Cıığn- !erde kendirden daha ziyade mahsul ve
loğlundnkl Eminonil Hnlke\'i snlonundn rebllcn bu neb.ıtın yeti5tlrilmesl ile çlftçi
umuml heyet toplantısı yııpıl;:ıcaktır. Oyc- lerlınlzlıı milli sanrıyllmlze de bilyilk hlz
lerin bulunması rica olunur. \metlerde bulunacaklarını lzııh etmektedir. 

" , 
tÇIN 

liANTULIA -e-
Toptan ve perakende satlş yeri: lstanbul Sultanha· 

mam Hamdibey geçidi No. 48 • 56 Tel: 21295 

matineler JI cnz şarkı - Sevdayı ruhun aşk eline. 3-

Genç ve taze görünmek 
is/erseniz 

PUORAN IZA BiR KAŞ I K . 

KREMA 
t\Ot-'UGO 

Cil
diniz bı.. 

zan kurt. 
muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes
beder. 
kii, pudranız 

cildin tabit 
yağlı ifrazatını 

masseder. Yeni 
bir giizcllfk ted; 
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak
sınız. Kullandığınız 
pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın

da "krem köpüğü" 
ilave ediniz ve karıştın. 
nız. Bu sayede pudranın 
cildin tazeliğini massetmc
sine mani olur ve yumuşak
lığı muhafaza ve idame eder. 
Hali hazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
matlub nisbette "krem kopü
ğü" karıştırılmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; yeni 
Tokalon pudrasıdır. Tokalon 
pudrası terkibindeki kremn 
köpüğü sayesinde saatlerce 
sabit kalır, ne r üzgar ve yağ
murdan, ne de terden kat'iy
yen müteessir olmaz: tende 
temin ettiği "Mat" tazelik ve 
sevimliliğini bozmaz. Tokalon 
pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gün zarfında teninizde 
temin cdcccgi gi.izclliği gbru
nüz. 

Arif Bey - Hicaz şarkı - Benim halim 
firakınla. ~ - Kemençe taksimi. 5 - Bl
men Şen Hicaz şarkı - Yıllar ne çabuk 
geçti. 6 - Hicaz şarkı - Gillşenl hilsnU
ne. 7 - Hicaz sez semnlsl. 8 - Artaki 
- KUrdllihlcazkllr ııarkı - Yetmez ml 

tiıkenmez mi. 9 - Faize -Nikriz şarkı
G6n01 ne için ateşlere yansın. 10 - Nev
res Bey - Muhayyer şarkı - GUn ka
vuştu. 21 Konuşma. 21.15 Milz.lk (Violo 
solo - Zeki Berkilren tnrefından: Fr; 
Schubert - Aspegglone sonate) 21,35 MU
zlk (Ncseli mUzlk - Pl.) 21.50 Anadolu 
Ajansı (Spor sarvisl) 22 Müzik (Caz
band - Pl.) 22.45 - 23 Son Ajııns ha
berleri ve •yarınki program. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Ailemin ölümden kurtulmasında 

yardımları göriılen Haseki hastane
si doğum profesörü Tevfik Remzi ve 
asistan Naşit, asistan İsmail Timar, 
hnstaneye kaldırılmasına yardımlar
da bulunan köyümüz Başkomiseri 

Naci Sözen ve muavin Osman Kara
ya teşekkürlerimi sunarım. 

Arna\'utkÖ)': Faik Birleşen 
Kadıköy Sulh :\l ahkemesi Başkiı-

tipliğinilen: Miıddci Hüseyin Sarıca 
ile M. Aleyhler Mehmet Sarıca, Mü
zeyyen, Zekiye, Şerife, Kerrar ve 
Mükerremin şayian ve müştereken 
mutasarrıf oldukları Kadı'köyündc 
Cafcrağa mahallesinin Bahariye cad
desi üzerinde eski 27 ve yeni 61/ l 
No.lu ve caddeye gelen kısmı du
varlı ve ortasında bir sokak kapısı 
bulunnn arsanın sağ tarafı Hüseyin 
ve Mehmet Sarıca arsası ve sol tara
fı Abdullah Paşa veresesi hane ve 
arsası ve arka tarafı Hüseyin ve 
Mehmet Sarıcaya ait hane ve bahçe 
ile mahdut ve dosynsında mevcut 
haritasında yazılı olduğu üzere (339) 
metre murabbaı ve (3390) lira kıy
meti muhammeneli ve içerisinde ba
zı meyva ağaçlan bulunan arsanın 
tarihi ilandan itibaren yirmi gün 
müddetle eshabı müracaate açık bu
lundurulan satış şartnamesinde mu
harrer şerait dairesinde ve peşin pa
ra ile 2 - 8 - 939 tarihine tesadüf e
den çarşamba günü saat ondan on 
ikiye kadar Kadıköy Sulh mahke
mesi başkiıtipliğindc açık arttırma 

suretile satılacaktır. Yevmi mezklır
da satış kıymeti muhammenenin 

. 1 yüzde yetmiş beşini bulmad~~ı .. tak
dirde en son arttıranın taahhudu ba
ki kalmak üzere müzay~denin on beş 
gün daha temdidi ile 17 - 8 - 939 ta
rihine tesadüf eden perşembe günü 
saat ondan on ikiye kadar en son art· 
tırana ihaleyi katiyesi icra kılına· 

<'aktır. Taliplerin yiızde yedi buçuk 
pey akçesi vermeleri lazımdır. Satış 
tarihine kadar arazi ve evkaf ve 
yirmi senelik taviz bedeli ve bina 
ve belediye müternkim vergi bor<:· 
ları He rüsumu dellaliye ve satış 

harcı hissedarlarına ve ihale pulu 
müşterisine ait olmak üzere satılık· 
tır. icra ve ülas kanununun 126 ncı 
maddesi mucibince ipotek sahibi a· 
lacaklılarla diğer alakadarların gay· 
rimeı1kul üzerindeki haklarını, hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbitelerile yir111l 
gün içinde icra dairesine bildirrne
lcr i, aksi halde hakları tapu sicille
rile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasındnn hariç kalacakları ve 
daha fazla mah1mat almak isteyen· 
lcriıı mahkemenin 939 552 No.lıt 
dosyasına miiracnat etmeleri Jiızırtl 
geleceği ilan olunur. 



zs ••• 131 TAN 

%0 Ha&iran 939 

TAN 
ABONE BEDILI 

TIJrklye Ecnebi • - • ................... !!lllill 
1400 Kıo. 1 lene 2800 Kr. 

710 • e Ay 1500 • 
400 • 1 Ay 800 ~ 

1IO • 1 Ay aoo • 
MWetleraraaı posta ittihadına dahil 
olmayan memleketler için abone 
bedeli müddet ıırulyle ao, 11, '· 
1,1 liradır. Abone bedeli ı>etlndtr. 

Adrea delittinn.tc 21 lıturuftur. 
Cevap için mektuplara 10 kW'Uflu1' 
pul Ulval lbıQadır. 

BiR SES. BiR RA YIHA 

GÜNÜN MESELELERİ -- . 

Almanların 
Ruslara 
Yaptıkları Teklif 
Ticari münasebetlerde siyasi a. 

lddelerin, hatta siyasi men. 
faatlerin büyük rol oynamadıtına 
yeni bir misal: Almanya Sovyet 
Rusyaya 7 50 milyon markhk ıeniş 
blr kredi açmak niyetindedir. Bir 
Alman ticaret heyeti Moüovaya ha. 
reket etmek üzeredir. Bu heyet Sov. 
yet Rusya ile Almanya arasındaki 
ticari mUnuebetleriıı inkişafını te. 
nün lçla yeni bir ticaret muahedesi 
müzakere edeeektir. İki devlet 
anlqnuya muvaffak olurlana, Al. 
ınanlar Sovyetlerden çok muhtaç ol. 
duklan ham maddeleri temin ede. 
eekler, Sov7etler de Almanyadan lo. 
komotif, makine ve aaiı'e satın ala
caklardır. 

Bu müzakerelerin, ilk hamlede 
· unnedildiii libl, siyasi bir mahiye. 

ti yoktur. Sovyet Hariciye Komiseri 
Molotof, daha bir ild hafta evvel in. 
llliz teklifleri baklanda Sovyetler 
Şıiruına babat verirken, Alman. 
larla ticari münasebetlerin 'batla· 
mak Usere lnılunduiuna da lpret 
etmiı, ve bunu temin için iki taraf 
arasında mtlakereler cereyan etti
ilni bildirmişti. Bu,On Almanyanın 
Sovyetlere açacatı bildirilen kredi, 
ikJ memleket arumdakJ bu ticari .. . . . .... . . 

Almanya ile Sovyetler arasında 
eneJa •lr W~ ....... ..,, nr. 
dır. Sovyetler Nul Almanyanın 
dilşmanıdırlar, N adler de yer yü. 
sUnden komünizmi kaldırmıya karar 
vermiı olduklamu itin ededarurlar. 
Hatti İnlillz Bqveldllnin toplamak 
istedifl beynelmilel konferans teşeb. 
bUsftnün bir tUrlU muvaffak olama. 
maımm en büyük sebeplerinden biri 
de bu konferansta Sovyetlerre Al. 
manian bir masaya oturtmanın lın
ktansl•m. 

Bl1le ol•uiu halde Ud devlet te 
ticari mlbawbetleftala lnldpfaada 
bir mahnr sörmUyorlar. Bililis, 
1lmdl1e kadar ıiyul tesirler altında 
muattal libl daran ticari alq veri. 
18 1eal bir hız, yeni bir haJat ver. 
mek istiyorlar. Halbuki bir taraftan 
da M.oskovada İn&flizlerle Sovyet. 
ler arumda mUtecavlderl durdur. 
mak ve onlara kup bir cephe kur. 
mak için mtiukereler cereyan et
mekte devam ediyor. 

Sl71MU W..ttu aJll'lllak llf
tür. Fakat ba dalaa sifade birik 
dnletlerte ki~ devletler anan. 
da lldıaadl münasebetler için dojru. 
dur. Harid ticaredaln Jtbd• sebe
nini mihver devletleriyle yapan Ya. 
soslaVJa i~ bu devletlerin siyasi 
nlfmmıdan kartalmak pek kolay 
deflldir, Almaa7annı Balkan devlat. 
lerinde tealslne ~alıttıiı lldıaadl he. 
pmonya, slyul .betemon1a ile be. 
raber )'8rtir. Onan Jçin küçük llev. 
Jetlerin bliyflk devletlerle yaptıkta. 
n iktuadl münasebetlerde clikkatli 
olmafan, iktaaadJ7atlanm bir devle
tin monopolü altma dflPirmemeleri 
lhundır. Aksi takdirde eli kola baf. 
lamr, hareket ve lstiklllini kaybe. 
der. 

Almanyanın Balkanlardaki hede.fi 
budur. TflrkJyeye kup takJp ettltt 
iitaadl sl7uet te bu idi. Açtılı kre. 
dJ ile Ttirld1'9J'1 lmldnak batlama. 
11 dtltfbuntlftl. Nlteldm Wr aralık, 
Tart - .................... ... 

Ç lngene sesi kadar insanı yaı 
hakkında aldatan bir ses 

yoktur. 
Bu sabah, oldukça erken, odam

da çalışırken uyal111llf olan büyük 
tehrin çok canlı, çok zevkli hare
keti içinde, çeşit çeşit, uzaklı, ya· 
kınlı, tiz veya bojuk satıcı sesleri. 
ne karışmış taze, ,en, fakrak, b(t. 
lur akisli bir kadın najınesi. du
yuldu: 

- Lavanta çiçeği! Kantoron çi
çeği! 

Ses o kadar berrak, tefiaf, pii. 
rüzsuz, körpe, hatti musikili idi 
ki, gözümün önüne, on altısına bas
mış bir Deanna Durbin geliverdi. 
incecik beli, gevrek endamı, içi 
gülen gözleri ile tam kadınlaşma
mış olan viıcudünde henilı kendi 
kokusunu taşıyan o tertemiz, kıv
rak sinema yıldızı! 

Şiıphesiz, balkondan eğilince o
nunla karşılaımıyacaktırn. Fakat 
hiç olmazsa pembe baş örtüsiınun 
kenarına bir katır tırnagı çiçeği i
liştirmiş, sapsan entarili, bembe
yaz dişli ve masmavi gôzlli genç 
bir çingene kızına rastlıyacaktJm. 
Gözgöze gelince kıvrılıp bükülecek· 
d, ıüzülup salınacaktı; lilmdısına 
da cilve katacaktı; kelimeleri uza. 
tıp, büzecek, yayvanıa,tınp peltek
leıtirecek, hulisa bir süriı çinge
nelikler edecekti. Bu, .bir seviınli 
maymun seyri ıibi hoş olacaktı. 

Zaten bende daim& böyle olmuş
tu-: Nedense bu cemaat çocukları. 
na içimden bir fındık, tıstrk atmak 
arzusu gelirdi; öyle farzeclerdim ki, 
verdiklerimi avurtlarına doldura. 
caklar, diılerini açıp sırıtacaklar ve 
tiıylu ellerile pantalonumun paça
sına yapıpcaklarr 

Yerimden kalktım. Caddeye 
baktım: 

Kart bir çingene ka1'111Jı, kolunda 
yiizü kadar kın§ık ve çürük bir 
sepet, bu sıcak mevsimde tozlu ve 
yön terliklerini sürüyerek gidiyor 
ve ara sıra haykınyor: 

- Lavanta çiçeği! Kantorun çl
çeji! 

Ne çti.ldn, ne hantal, ne "acuze,, 
bir tekil; bir yuvarlanan paçavra 
Jllım... Fakat ne fajfur, ne gQ • 
müı çınlayıflı bir ses; elmastraş 
bir yaydan kopup gelen bir ahenk 
oku! Bu sesin pembe, ferah, aydın

lık bir ağızdan çıktıjJna yemin e

deceğim geliyor .. Oyle bir ajlz ki, 
demin ya çilek prbeti lçmif, ya 
matın üstünde gül yaprağı çiğ
nemiştir. En apjı sakız ve filiz 
kolluyor. Halbuki.H 

• 
ŞUpbenz çotu 188 aldatıcıdır; 
~I hepsinden fazla! Şüp
Mslz Hllerin de r&yihuı, rengi, 
hatta endamı, teni vardır ve bun· 
lar sahlblalnkOere her zaman uy
maz. Llldn çinıene kirllligile sesi
nin temlzlltt arumdaki fark bil. 
diklerlmizn en tezatlısıdır. Blhas
aa 

11

1ivaııta çiçeji!,, diyen bir Hl 

ude güzel olmakla kalmamalıdır, 
sahibi de çiçek gibi bir şey olmalı
dır. 

Çinpnelere dair fıkralardan 
• mililaiz bir nikbinliji, teselli yo. 
lu bulma sırrmı göstennek itiba· 
rile • hOfUDl& lldiuıl §Udur: Karh 
ve fırtınalı bir günde çinpne, ley. 
me leyme, ldeta balık atma dön
müt çadıruun bir delljfnclen par
map dıprı uzatmJt: n, bu bedtyt ~ • 117. 

............ l'üat .. Wulitlmal Uma 
muktedir ol•masl...._ Ç8aldl Tar. tılı lktmadt anlapaadan 9'acak .._, 
Jdyeden almakta oldülan maddele. tiee pdur. 
re fİddetle U.tlyaçlan vardı, ve bu Müsavi milletler arasında iktıaadJ 
maddeleri buka pazarlardan temin münasebetler, siyasi menfaatlerle 
etmedikçe, Ttlrklyeyi ilunal ede. mavui ytlrümez. Aksi takdirde 
meslerdl. mllletlerin iktisadi münasebetleri 

Sovyet Rusya ile yapmıy.a çalıt- felce uiramıya mahk6m oturdu. 

VE BI 
HATI A 

Yazan: ·-----11111 
Refik 

- Allah açıkta kalanların yar
dımcısı olsun! 

Demiş. Kışın, tren Kumkapı, Ye. 
nikapı tarafianndan geçerken vi
ran yurtlara baktıkça daima bu 
fıkrayı hatırlarım. Onunla da kal
mam; hazan kendi başımın üstün
deki manevi damı ve tavanı da böy. 
le görürüm, üzüleyim derim; fakat 
bakanm ki, buna da gıpta eden var. 
Bana öyle gelir ki dışardakflerden , 
biri, daha iyi vaziyette olmasına 
rağmen ara sıra, hasetle soğumuş, 
kanı çekilmif parmağını içeriye u
zatıyor: 

- Hele şunun keyfine bak! 
Diyor. 

L Avanta çiçeii temlzliJc çlçe
ğldir; temize yarafll'; utülu 

bembeyaz, serin çarşaflıırın, ıe

celiklerin, çamaprlarm arasında 

yatar. Ev hanımı çiçeğidir; sabun 
l\.V:ı.uo>u1;,. cıı ö"UL.t::ı nııuı.aı; t:Ut:ıı Ulr 

t•flllı•• ot tillllldllfd"hlsa ıtaune 
gelmifl, çiçek açmıpdır. 

Onun içindir ki, bu sabah, so
kaktald ses ve sepetteki demetler 
bana çocukluğumu, aynalı dolap
lardan evvelki sandık devrini ha
tırlattı. SandıJdardald çamqır ve 
yatak takımı istiflerini - Edirne sa 
bunu, Halep kili ve livanta çiçeli 
keseleri aramda • gördüm ve kok
ladım. Sonra, güve girmesin diye 
servi •tacından yapılJDJf, biraz da 
türbe ve ahret kokan bu sandığın 
kenarında anamın eğilen başını 
seyrettim; yanında kendimi, yere 
oturnnıt. bir '"Lubin., ılfeslle oy. 
nuyor buldum. 

Benim, dedijlm zamanlatda, ha· 
ll, vakti yerinde Istanbullu bir ev 
hanımının kullandığı te' parfon 
bu idi; biraz kınakınayı andıran, 
llvanta çiçeği, menelqe ve temiz· 
Uk kokan ııhht, sallam hamın ha· 
nımcık bir çamapr losyonu.. Oyle 
flmdiki llvantalar ıibi mahremi 
hatıra ptirtmek, hayale villat ver. 
dlrmek, çıplalı dufilndürtmek, lat
kutmak ve kamçılamak için kulla· 
ıntau~ ve bu itlere kıtiyen ya· 
ramazdı. Onların mana11 sadece fU 
idi: Temizlllt severim! 

lClrk bet ... aeçtt, ......... 
dılm temizlik kokusu btJl bur· 
numdadır ve Lubtn (Lüben oku
nacaJc) tJpsinln eski pkll, batın· 
daki bükülup döndürülerek açılan 
taç biçimindeki yumupcık kUl'fUD 
dan kapallle hllA ıösünuin önün· 
dedir. Ben, bu kurtunu.,, zamanki 
sivri, kurt yavrusu diperimle çig· 
nerdim! 

Şimdi böyle bir ite kalkl§Sam 
günlerce pepeme kalmaklığlm ve 
ditçfye de oldukça hatın uyılır bir 
fatura ödemeklijim lcap eder. 

L avanta tilrtçemtzdo, ~çek
aiz JnıUanıhnca ••ıtriy•t,. 

"esam,, man•na setir. Son Delil 
bunu Adi 'buldu. Bazı bayanı.r du. 
daklanna tuhaf bir bükulu, vere
rek ve yanlıı olarak, ~mi patta
laa edalle .. parfüm,, diJOl'lar; .... 

Halid 
n1 hafifçe Jmarmıya ve ufaktan 
ürpermiye sevkedlyortar. "parfôn., 
diyebilseler hiç olmazsa yalnız üt. 
perme geçirirdim, utanma duy
mazdım. Zira insan sade kendi ha
tasından değil, ba§lcasmmkinden de 
mahcup dUşebilir. 

"Albüm., de yanlıttır; frenkçede 
o şekilde yazılır ama kaıde itiba· 
rile "albom,, okunur ve bu şekli bt. 
zimldne daha uygundur. Lüsumını:ı: 
ineeWdel'l baralap fala dudak bük
mekten kurtulAk apm1Z rahat e
derr 

Hof, llvanta da ecn9bt bir keli
medir; ama yıkanmak rnudarmdım 
ıelmek itibarile temizlik ve çama. 
tır çlçellne pek yarapklt dilfmtlf
tur; IODra ahenlf de tUrkçeye U• 

yar. "partön,, ve bllhaua .. par. 
f\im,, deki özenti, züppelik, sahte 
kibarlık bunda yoktur. Lavanta ye. 
rine sadece "'koku,, kellmulni kul· 
lananlar da var. Şu kadar ld 0 ko
Jnı,, tek ..... ~ ~ bir 
kelimedir; bapna nevtnl bildiren 
bir isim veya tarifini yapan bir ıı· 
fat konmazsa "rayiha., yerini tut. 
maz. ı..au.t kokmaktan ziyade kok· 
muı bir JeY olur? 

Tuhafı, Avrupa, ehli salip sefer
lerinden önce ıtriyat nedir, bilmez
di. Bunu biz.im ülkelerimizden oj. 
rendi. Hem nasıl biliyor musunuz? 
Kokulu eldivenler gotürerek .•• 

O devirde Şarkta t,,ir nevi bot 
kokulu deriler ve bu derilerden el
divenler yapılırdı ve onun içindir 
ki, Avrupada llvantalar eldlvenci 

mağazalarında aatıhrdı. Fransada 
hükUmet ıtriyat ıatqına resmen 

bundan yedi buçuk uır evvel ~ 
vermııtir. Şarkta ise KalObelldan
bert ticareti yapılırdı. l'rengistan
da kibarlar !Avantaya delicesine 
sanldı. Neden? Zira hiç yıkanma. 
dıkları için pek fena kokarİardı; 
kokuyu ıtriyatla bastırmıya çalıfır
lardı. Meaell o danteller, ipekler, 
kadifeler, mmalar içinde duruıu
na bakıp mis gibi temi& bir rayi
hası olduğuna hükmec:le.cejimiz on 
dördüncü LOuia'nln, pislikten, bir 
keçi fbl imalı 1aat koktutwı11, 
yanına yanafmaktan ıtrendijin• 
kendi metresi söyler. 

A vrupa krallan tarihinde mad. 
dl manadaki murdarLk tıts

v'ri de ciltler tutmaktadır; öiilr
mekten okuyamazsınız Livantanm 
~acını ve llvantacdılın terakki
sini bunda aramalıdır. Bugün lse 
llvanta çok yı)wımaktaıı tadı kaç. 
IDlf vflcutlere biraz çepıl vermek 
için de kuDanıJıJOr. 

Ev arlJU]ann ilk .... artık, ;tr
dilderl blwla, enall baJo dal
Nline bapurmak.. Havadan, ne
uretten, IÜnettea çok buna .. 
hemmlyet wrlyorm. Beferiyet de
virleri yalnız taf, demir, tunç ve 
aalre olarak delil, bqlra turlü de 
aynlabilir: Bir zamanlar insanlar, 
bilhassa ıarptakiler keadi gübre-

1erl tı.rlne yatıp bytfll keyilll 
pvlf ptiren boynuzlu hayvanlar 
kadar kirli lmifler, perileri mur • 
darhktan huedermlı; bu öküzlük 
devridir. Şimdi yan ômrilmliz IUe 

da ~yor; ordekllk devrindeyiz. 
Şa7'1t yarın merak artar da evler
de banyolar yavq yavq aenltle
ylp odalar birer havuz halini alır
sa, balık devrine lh'mif oluruz. 
Fakat daha önce ufukta bir kısa 
köstebeklik devri aörünüyor! 

Nutuk gibi llvant.ma da adisine 
tahammül edllemıu. 

Birfli kulala ~ tilr at llnelf. 
öteki buruna glrmlf bir yaralı W... 
ta k&ınllU kadJr müziçtır. Ucm e
tin yahnisi tatsız olur, derler; u
cuz livantanın rayihası daha tat
sızdır. Sem llwntatım fena koku. 
yu butırcblm& inanmayınız; azdı· 
nr. Bu. femıhk ve iyilik iWı1arllwı 
havada milcadltleal gibi bir şeydir; 
ıalebe fenasmda kalır. Ayrıca gü
zeli de arada glvur olur, gider. 
Kokuya hassas olmak !!\edeni a'1a
mın ihmal edemiyeceği bir "par, 
dır. Hacıyai kokusunu allp ta başı 
çatlıyacak kadar ajnmıyan bir şah. 
sm medeni seviyealnden şuphelen
mellcllr. 

K okuya işık olanlara da rast. 
geldim ama, tatııdığım ses 

aşıklannın adedi daha fazladır 
Bir vakitler, otomatik telefon

dan evvel, ı.tanbulda santral kız. 
!arının bazısı pek cilveli, manalı, 
...... .....,~ . ............. ai· 
rayetll sıcaklıkla konu§Urdu; za
ten akıllan başlarından gitmiye 
miistait erkekler bmılara kulaktan 
tutulurdu; arada "ma:ceraliır geçer· 
dl. ftthayet en tafh ....... ta m 
gudubet olduğu anlaşılır, sese de, 
görünı.iş gibi aldanmamak lüzumu 
hayli zorluk ve fedakarlıkla öjre. 
nlhnif olurdu. 

Daha .onra Biıkreı radyosunun 
halAveW sesine Atık olduk; bunu 
lnl".n gazeteler 1e1 sahibesinin fo
tojraflannı koydular; belendlk; 
fakat radyo, telefon gibi bir mu
habere 'VUıtuı olmadığindan ve 
"Allo! Allo!,, ile it bitmiyeceğin • 
den ateşimiz içimizde, aklımız ıtü. 
dio'da kaldı. Ses, muhakkak, aşk 
bakımından tesirlidir. Bir istatisti
ğe göre frenk Werlnde kadınların 
en çok cazibesine kaptldıldan er
kekler "tenor,, lar tm.lt. hatt! te
norlarm akbabaya d&nmilf, kartlaş
Jmf)arına bile terütue Jmlar gonül 
verirlerml,. 

Ben, daha fbla hayvan seslerini 
severim; bunların arasmda da en 
çok belendiiim at kipıemesidir • 
Kipıeme, pek cofkun, pek ahenkli
dir; bu sese sarılıp öpec:ejim ge
lfr. 

Lüin anırmayı da candan ko
pup aellt. azamet, velvele itibari. 
le yabana atmamahchr. D1e .onun
daltf o iç çekit hın ve hasreti pek 
beliğ ifade eder; kocaman, daya

mkb, cefaket bir yüreğin tahassür
le titreyifinc:len gelen bir debdebeli 
inilUdir; havayı kartal kanadı gi. 
gi vekarla harekete geürir; hey
betlidir. 

Hem dikkat ettiniz mi? Etek bu 
ubn Dhacfan ve IOnUDdaJd titrek 
iç çeJdften sonra 6yle bır li1k1lnet 
blbecler, bir rahatlık duyar, te
..W bul~ ki, hemen hemen yarı 
bir vllal ıeçlrmip d6ner. Anlıyo
rum ki. 8f8kte anırma bir emnt. 
yet ve ahll1ı: ApabldJr; bu olma.. 
•ohaJvam~ve~ 
lerl arasından pçlrmek inıklnı bu
lunamaiıdı. 

Bazı erkek imanlara anırma id. 
mam yaptırmak, galibe, bu cihet
ten faydalı olabilir! 

1 

G'ö&>tlŞLE{) 
Halayın ilhakı ve 
Türk • Fransız 
Anlaıması 'l. 

5 0 
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YCIMll: Sa6Uuı Zehriya Sertel 

Hata,-, Umumi Harbin 10aanda 
plip devletlerin Tflrldyeclen 

hall8ls kopadJp ltlr vatan parças17. 
dı. Banin muk«lderatına bo,.an e. 
len, plw milli iatild•Jtet kurtar. 
IMk Asla RftPll 'l'tlrk CUmhurlpt 
MYletl, .. ,. .... ı..an ............ 
.... ltu davanın tlserinde futa du. 
ramMı. Ancak Fraıws mandası al. 
tına siren Sariyenin istikWlnl ala
calı libıler, Cemiyeti Akvam baa
li1le ve sulh yoluyla bu haklonı dof. 
raltmıya çalıttı. O zaman, Fransa. 
ana •ilierdili mfltldilAtı, Atatlrldla 
.._,. .. ftSIDa verdiil ehemml,ati 
ft ~ asabiyeti heplmb ha. 
tufanz. Dt.rendif devlet adamlars. 
nm ıöstenlltl teyakkus ile, Bata,... 
Wç bir saman cebir ve sor ile, taar. 
ru ve teeavtls ile ana topraldannu. 
1a ilhaka .ıtlttl•llmedi. Framn mL 
meullinln dedili pbl Hatay meNle. 
si "hali ve istikbali zehirllyen blr 
mui meselesi,, idi. 

Dünya hadiselerinin bu kanpk 
devıwinde. Tlrki)'uain her hudutta 
oldulu sJlti Akd•lsle alAluıdar hu.. 
dutlarda da emniyetini temin etmesi 
için, Hatay davası, süratle halft 
icap eden davalardan ltiri,..._ Bu
... ......... l..ıll, •ki bir .bak. 
11zhi1 tamir ettijt pbi, ..U. eephe. 
ıini lnlVvetlendlrmiı, Fransa ile Ttlm. 
kiye araamdaki anbıtma)'l kolayl91-
tmnqtır. Ba ianımı ilk tereft, .ut 
mthlaf.il ehnü ltit.riyle. Atattlrke, 
davayı sulh ve diplomasi yoluyla ka. 
onmak ve tahakkuk ettirmek ...... 
ft •e. Ctlmlaurreisl 1amet lnönt...,, 
ve onun idari ve ıiyut davasuu ite. 
raber cildea erlJA1U har1ti7emise ve 
hükW..etimize aittir. Eter totaliter 
devletler sJbi ba dava)'I eebir ve sor 
ile •alletnaek 7olwıa tutm11t olsa7' 
dık, buciLD 1e1111(1e sirdillm'• .. 
cephesinin cl'ışnu1a kalacak, l>ltla 
hakkı ve ıulhtl mtldafaa Hen ..._ 
yanın nHUtnda, mlltecavls • .,...._ 
ler ar8'ında yer alacaktık. Jii .a. 
saU. ve koı111pna yelayla her Mllll 
davanm halledilebilecelinin delUL. 
•ır. ismet İnönll, bu meselede .. 
totaliter si7uilen bir den vermif. 
tir. 

Hatay davuının haW7le berabea 
Fransa ile aramızda yaptıfıınq •• 
laşma da, sulh cephesini kuvvet)._. 
«liren Amillerden biridir. Demoknlil 
ve sulh taraftarlarınuı yaptıklan .. 
anlaşmalar, totaliter devletlerla W. 
dia ettikleri libi bir çevirme ....... 
keti delil, taarruza ujramau m111iı. 
temel devletlerin bir müdafaa W.. 
Uiidir. Çevirme, ancak tecavfiu a. 
Jen bir ordunun taarrml bir • 
ketidir. Demokrasiler ve salla c~ 
si tecavüzde dejtldirler kJ, M1 
taarrml bir harekete tetftMll 
sinler. Çevirme hueketiei, to..ut. 
devletlerin Balkanlarda ve Merkelt 
A~ ÇIUe 1apblrla11 teea•a.. 
lerde sörilyons. Bu tecavüzlere W, 
P yapılan anlatmalar, prek uked, 
seftk ıiyul, prel içtimai ......... 
bir mldafaadaa ltqka ltir ..,- •ellL 
dir. Hataym ilhakını bir tecads, 
Türk - Fransız uılapnuım p 
harebffnln ........ teWdd .... .._ 
taliter devletler, bu demapjlk 1.., 
alarla kendi efkln umumi~ 
kandıl'llll)'a, dya tecavtbe ....,._ 
kendllerl lmlf pbl mllletlerbai lıuli 
haarlanuya çalıpyorlar. 

Demokrasi devletleri ve l1l1Jıı ..,.. 
hesine siren her dnlet ae ..._ 
sulh taraftarı ise, TUrld7e ......_ 

fasla sulhe taraftardtt. Bu taraltu. 
Jıiuu keadiMen habıs ko~ 

topraklan dahi ıulh ve •tpkrmlll 
yoluyla elde etmek suret11ı. ......_ 
dili ıiy.-tle ispat etmiftir. 

Bata7 davasının halli "ıallal 
istikbali sehirll7en J,ir mui aa•ıll 
..... halli"; Türk Pranms ~ 
- ü, ftrldyenla DtlkWbd 
eı,.t ala. alan salla eeplııdnta 
kat ..... ~ .......... . 
~ bvapa, Ttlrk ...... ~ 
ayaklan altına 7ataa Tllrk, 
ıözlerini minaetle '1'tlrk Cllnh 
isine çevirmişse, blttla Ttlrk mıı11ttr 
de --tayni minnet ve filbanla 
lerini tamet hinllnln b• sart•t'i 
çevirmi •• alkqlamaktam 
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GAZETELERLE 

ŞAKALAR .. 
Şedde ! 

Yazan: Naci SADULLAH 

A lman propaganda Nazırı Gö • 
beis, bir Alman mecmuasına 

yazdığı yazıda, Almanyadaki münev. 
\'erlere şu sıfatları \'eriyor: 

"- Miskin, korkak, idealsiz, al -
çak, hain, tiifeyli, ,.e • hiışahuzur -
dan . ... Eşek! .. '' 

Gözlerimize inanamıyarak oku • 
duğumuz bu satırlardan sonra, Al • 
manyaya acımak elimden gelmedi. 
Ve kendi kendime: 

"- Kimbilir, dedim, münevver
leri bu \'aziyette olan bir milletin ca
hilleri ne haldedir? Zira bu hesapça, 
Almanyadaki cahillerin de tarif o • 
lunması lazım gelirse, Göbelsin kul
landığı sıfatlara iliive edebileceğinıir. 
en hafif şe;\' şudur: 

"- Şedde!" 

• 
Adam temizlemek 

GALATASARAY • ATEŞSPOR MAÇINDAN BiR GORUNUŞ 

Dünkü gazeteler yine, arkad:ışuu 
ka~·nar sabun kazanına atarak öldü • 
ren adamdan bahsediyorlardı. Şu bi
zim meslekdaşlara da .. Cinayet be • 
ğendirmek imkanı yok: Sabun kaza
nı içinde işlenen bu tertemiz cinaye. 
te bile: "Feci!" demi~ler. Galatasaray 

Ateşsporu 3 - 1 
Mağlôp Etti 

Beykoz • Kurtuluı Muhteliti, Şiıli .. 

Süleymaniye Muhtelitini 4 • O Yendi 

İzmirin Ateşsporu ilk milli küme maçını dün Galatasaraya 
karşı yaptı. Ateşsporlular Galatasaray karşısında çok talihsiz 
fakat çok enerjili bir. oyun oynadılar. Birinci devreyi 3 - O 
mağlubiyetle bitirdikten sonra ikinci devrede blrgol k-ayaeac
bildiler ve bu maçta da 3 - 1 mağlup oldular. 

-, Takımlar sahada karşılıklı olarak 
IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1 şu kadrolarla yer aldılar. 

Bugün. Nerelere 
Gidebilirsiniz? 

Taksim stadında: 
1 :, 

1 

lı 

l ı 

,, 

GALATASARAY: Osman - ran1k, 
Yusuf - Ce!Al, Rızıı, Musa - Bedii, Sa
lAhattin, Cemil, Boduri, Sarafim. 
ATEŞ8POR: Seyfi - Sezai, Cemal -

Avni, Reşat, Mehmet - Salih, İzzet, 
Ethem, Ömer, Ferit. 

Hakem: Ahmet Adem. 

il 

Profesyonel güreş müsabaka
ları, saat 15,30. 

Şeref Stadında: 

1
, Oyuna İzmirliler başladılar. Kale
' ye kadar dayanan bu hücum sol için 

1 acelesi yüzünden neticesiz kaldı ve 
1 bir fırsat kaçırdılar. Mukabil bir a-

l kında Bedii topu avuta gönderdi. Yüzme teşvik 
ıı saat 13. 

müsabakaları, 

Pera Istanbulspor • Hilal Kur. ' 
tuluş saat 15.30. 1 

Beşiktaş - Ateşspor saat 17.30. 1 

1 

Demirspor 

Fenerle 1-1 

Berabere 
Ankara, 24 (TAN) - Milli küme 

maçlanna bugün ~hrimizde devam 

edilmiş, Ankara şampiyonu Demir

tpor Fenerbahçe ile 1 - 1 berabere 

kalmışlardır. Stadyomda 25 bin se

yirci önünde oynanan bu maçta, Fe

nerliler daha ilk dakikadan başlıya-

rak hücuma geçtiler. Bu akınlar, De

mirspor kalesi için çok tehlikeli olu

yordu. Maçın ortalarına doğru, ha
kimiyet bir aralık Demirspora geç

ti. Ankara muhacimleri topu Fener 

kalesine kadar bin bir müşkülatla 

ilerletebiliyorlardı. Nihayet Ankara

lılar, İbrahimin ayağı ile ilk golleri

ni yaptılar. İkinci devrede, maç bi

raz sert bir şekil aldı. Fakat, oyun, 

Fenerin bariz hakimiyeti altında de

vam ediyordu. Bu sırada Fenerliler, 

penaltıdan bir gol yaparak 1 - 1 be

rabere vaziyete girdiler ve maç ta 
bu şekilde nihayet buldu. 

Oyun beş dakika kadar karşılıklı 

hücumlarla geçti. Dakikalar ilerle
dikçe oyun Galatasarayın hakimiye-

1 ti altına girmeğe başladı. San kır
mızılılar birbirini takip eden hücum-

lar yapıyorlardı. Fakat bu hücumlar 
bir türlü netice vermiyordu. 

İzmirliler çok canlı bir oyunla mu
kabele ediyorlar. Galatasaray müda
fileri İzmir hücumlarını kesiyorlar
dı. Oyun tekrar Galatasarayın haki
miyeti altına girdi. San kırmızılılar 
birbirini takip eden hücumlara rağ
men netice alamıyorlardı. Bundan 
istifade eden İzmirliler tekrar can
landılar. Bir hücumda Osmanın pa-
talı bir hareketi az kalsın Galatasa
raya bir gole mal oluyordu. 

25 inci dakikada müdafilerin ile
ride bulunmasile topu yakalıyan Sa
lahattin Cemile uzun bir pas verdi. 
Cemil buna yetişerek sıkı bir şiltle 

Galatasaraya ilk golü kazandırdı. 

Bu gol İzmirlileri sarstı. Bu sarsın
tıdan istifade eden Salahattin, 
iki dakika sonra İzmir müdafilerinin 
tereddüdü arasında topu kale
ye gönderdi, Cemil yetişerek ikinci 
Galatasaray golünü de kaydetti. 

Bu golden sonra İzmirliler canlan
dılar. Ve Galatasaray kalesine inme
ğe başladılar. Bir hücumda sol için 
bir şütünü Osman elinden kaçırdı, 

merkez muhacim ikinci bir şüt attı 
ise de Osman bu defa yakalıyarak 
ilk hatasını tamir etti. 

34 üncü dakikada bir Galatasaray 
hücumunda Cemil topu kale önünde 
yakaladı ve müdafileri, kaleciyi de 
geçerek üçüncü Galatasaray golünü 
yaptı. Ve devre de karşılıklı hücum-

(Devamı, 10 uncuda) 

Bugün Mülayimle tutu,acak 
olan Polonyalı 

KARA ALİ 
Habeşli İle . 
Tutuşacak 

Futbol müsabakalarının stadyum
da yapılmamasından bilistifade bu
gün pehlivanlarımızla yabancı gtireş
çiler arasında müsabakalı:ır olacaktır. 

Bu müsabakalara saat üçte başla. 
nacak ve iki çift küçük pehlivan gü
reşinden sonra Habeş pehlivanı Kas
sam Tafari bin Abdul ile Kara Ali 
yenişinciye kadar güreşe~eklerdir. 

Matbaamızı ziyarete gelen Habeşli 
pehlivan beyaz Bornusa sarılmış ol
duğu için hakkında bir mütalea der. 
mivan edemiyeceğiz. Bundan başka 
MÜiayim pehlivan da Polonyalı gü
reşçi ile 'tutuşacak ve Türkiyede 
Türk pehlivanlarile ciddi güreş tut
ması müşkül bir şekil alan Bulgar 
Feriştanof da Babaeskili Ibrahimle 
karşılaşacaktır. "' .., 

Pendikteki Güreşler 
Kartal Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından tertip edilen güreş mü
sabakaları, 2 temmuz pazar günü 
Pendlkte Bülbül bahçesinde yapıla
caktır. Başa 70, yenilene 20, ba~ altı. 
na 35, yenilene 10, ortaya 20, yeni
lene 5, desteye 10 lira mükafat veri
lecektir. * Fenerbahçe müessisleri 2 tem
muz pazar günü cemiyetler kanunu. 
na uyulacak şe'tilde nizamnamelerin
de tadilat yapmak için bir kongre 
yapacaklardır. 

-0--.::::.. 
Zenci Lewis Tek Gözlü 

Olduğundan Boks 
Yapamıyacak 

Nevyork, 23 (A.A.) - Nevyork ' 
atletizm komisyonu yan ağır sıklet 
dünya boks şampiyonu zenci Levisin 
tek gözlü olduğunu tasdik etmiştir. 

Binaenaleyh, Levisin boksörlük ha 
yatı sona ermiş bulunmaktadır. Un
vanı Amerikalı Bettina'ya devredil
miştir. 

Sabun kazanında cinayet... "A • 
dam temizlemek" diye, asıl buna der
ler de~il mi? 

• 
Garip bir dava 

Kadriye adında bir kadın, kocası 
aleyhinde bir boşanma davası açmış. 
Fakat kadının kocası tımarhanedey • 
miş. Bu yüzden, davaya bakılam.ı • 
yormuş. Bundan sonraki celsede, bir 
avukatımız koca rolüne çıkacakmış 
ve hakimin suallerine, bayan Kadri
yenin tımarhanede bulunan kocası -
nın yerine, o avukat cevap verecek. 
miş. 

Bana kalırsa, bu hiyle yüzünden, 
hile.imla• 1.ov•• ll .. cıulrİvA"; ;•'&.•- -
dr.miyeceklerdir. Zira, kurna7. kadı • 
nııı vereceği ~u cevap önünde, akar 
sular duracaktır: 

"-Kanuni hakkımdır: Vekil tut
tum!" 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var. 

Dişleri mikroplardan, çilrükler

den, iltihaplardan koruyarak 

sağlamlaştıran, ht•m de minele-

rinin bozulmasını ve sararması

' nı menederek daimi bir güzel

likle muhafaza eden asrın en 

k uvvetli diş macunudur. 

Her Sabah, Öğle ve Akşam i 

yemeklerden sonra günde 3 defa 
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E K o N o M i 1 
Almanya Zahire Topluyor 

ltalyanlar da Fazla Mal Almağa Başladılar 

Fiyatlarrn Yükseleceği Umuluyor 
Almanya ithalat bürolarının (Ra- ,

yiştelle) yiyecek maddeler i, hayvan ,
yemi, zahire ve biralık arpa gibi mad BORSA deleri, istihsal mevsimi dolayısiyle 

fazla m iktarda ithal etmek için faa. 
liyete geçtiği piyasamızda duyulmuş 
tur. Almanyadan gelen haberlere gö
re, ithalatı artırmak için ne miktar
da mal bulunabilirse müb:ıyaası ta. 
karrur etmişti r. Bundan dolayı Al
manyanın klering hesabı carisi bu
lunan memleketlerden bı.ı gibi mal. 
ların toplatılması için hazırlıklara 

başlanmıştır. Eylülden evvel arpa, 
mısır, buğday, yulaf, gibi mad
delerin Almanyada stok haline geti
rilebilecek n isbette depo edilmes!ne 
çalışılacağı an 1aşılmaktadır. Rayiştel

lenin memleketimizden hudutsuz 
miktarda arpa ve mısır almak iste
diği de resmen tahakkuk etmiştir. 

Almanya için Sif Hamburg Veser 
şartile yemlik arpa ve sarı ve be
yaz mısır talepleri gelmiştir. Bu ta
lepler için arpaların 64 - 65 hekto
litrelik ve yüzde dört analizli olma
sı icap etnıektf!dir. Bu kaliteli arpa. 
ların haziran sonu yüklemesi tonu 
51.50 lira, temmuz ayı ilk on beş gü

Londra 
Nevyorlc 
Paris 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atına 

Sofys 
Preg 
Madrfd 
V81'$0V8 

Budepeste 
B U kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stok.'1olm 
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ç~c 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.2575 
50.7925 
21.5425 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14.035 
23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 
Sıvas-ErZUftım I 
Aslan Esklhlsar Ci-

19.19 
19.70 

mento pc~?t 8.80 

~----~--~-----.J 
nü için tonu 50 lira, temmuz sonu ka kitap ve mecmua gönderilmi§Ur. 
yüklemesi için tonu 48 lira fiyat ve- Klering alacak/an 
rilmiştir. Temmuzun on beşine kadar Muhtelif memleketlerin merkez 
sarı mısırın tonu 54,50 lira, beyaz bankalarında tutulan kliring hesap
mısır ise 50.50 lira olarak satın ah. larındaki alacaklarımıza gö!"e Al. 
nacaktır. • Piyasalarımızdaki satışlar manyadan A hesabından 3.430.400 ve 
ise sarı mısır 4.25, beyaz mısırlar B hesabından 248 bin lira ki ceman 
3.35 kuruştur. Arpaların 'l'rakyn çu- 3,678,400 lirayı bulmaktaclır. Yuna
vallı 5.03 ve dökme Anadolu 4.30 nistanın C hesabından 9900, Italya. 
kuruş olduğuna göre bu yeni talep- nın B hesabından 98 bin, Letonyanın 
ler karşısında fiyatların 4 - 5 para 9400, Estonyanın 33,600 liradır. 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Yerli Malla r Sergisi 

Dün Almanyaya yeniden ipek hah, Istanbul yerli mallar sergisi için 
yaprak tütün, yünlü paçavra, kuzu müracaatlar başlamıştır. Serginin ih
derisi, barsak. san mısrr, sığır kuy- zari komitesi de faaliyetini aı;.ttır
ruğu kılı mercimek gönderilmiştir. ~~t!~~alatasn_:ay lisesini~ imtihan. 
7 .,. ... -- --

koyun barsnğı, oğlak ve kuzu derile- cak o tarihten itibaren sergi yerinde 
ri ihraç edilmiştir. ltalyanlar piyasa- inşaat faaliyetine girişilecektir. Bu 
mızdan fazla miktarda yumurta, kit- seneki sergide Avrupa sergilerinde 
re, keçi derisi, beyaz mısır ve kır - olduğu gibi bir Luna park kurulması 
pıntı kağıt satın almış ve ihraç mua- takarrur etmiştir. Luna park işini 
melelerini itmam etmişlerdir. Kü. müteşebbis bir Türk üzerine almış ve 
çük partilerde olmak üzere Yunanis- bu tesisatı yapmak için Peşteye git
tana yumurta ve kuru çiroz, Roman- miştir. Peştede meşhur Luna park. 
yaya susam, lsveçe yün halı, Fransa- !ardan birinin şehrimize nakli lemin 
ya ham kendir, lngiltereye halı, Ira- ı edilec~ktir, .. • • - . 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü llônları 

Cinsi Miktan 

Birinci nevi burma dağlıç 1800-2000 

ilk pey 
Lira Kr. 

58 50 
Sürp Agop hastahanesine alınacak yukarıda yazılı etin mübayaası 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 3 _ 7 - 939 günü saat 14 te yapılacağından isteklilerin Müdür-

lüğümüze müracaatları.- (4275) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü llônları 

I _ Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası için satın alına~~.k 160.000 
kg. ağır !3izel yağına 25/V /939 tarihinde talip zuhur etmedıgınden pa· 
zarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı 840 liradır. 
ııı - Pazarlık 29/Vl/ 939 perşembe günü saat 16 da Kabataşta leva· 

zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İstekliler pazarlık için tayin edilen ııün ve saatte % 7,5 güven-

me paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (4202) 

Cinsi 

82X 114 ebadında 
molenz kaadı 

Perçin mücellit hu-

Mikdarı 

50 to takri. 
4000 Kg. 

rufatı ve teferruat 6 takım 

* Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

1160.-

445. -

% 7,5 te-
minatı 

Lira Kr. 

Eksilt· 
menin 

Şekli Saati 

87. - A.Eksiltme l~ 

33.37 
" 

15 

ı - Nümune ve listesi mucibince yukarda cıns ve miktarı yazılı 2 ka
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 4 tVII/ 939 Sah günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv _ Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
vemne paralariyle birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. "4329 .. 
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Karanlık Uçurumdan 
Geçen Yol 

HiKAYE 

O tobüs birdenbire durdu. 
Içerde bir haykınş. 

Bir kadın çığlığı. 
Şoförün yüzü sapsarı kesilmişti. 
- Eyvah! diye bir çığlık attı .. 
Ne mi olmuştu? 
Durun, anlatacağım! 

• 
O tobüs, yola çıktığı zaman, 

artık, insan değil ya, fazla 
bir tavşan dahi alamıyacak kadar 
doluydu. Bütün yerler dolmuş, 

yersiz kalan çocuklar bile, otobüs 
parası verdikleri halde, anneleri. 
nin, babalarının kucağına otur. 
muştu. 

Otobüsün içinde, yanyana, gö. 
ğüs göğüse, sırt sırta yapışık ola. 
rak ayakta duranların sayısı da 
caba .• 

Şoför, daha hareket etmeden, 
yolculardan topladığı paralardan 
memnun, otobüsü son süratle bir 
kasabadan öbür kasabaya doğru 
sürüyor, ellerile direksiyonu kul
lanırken, dudaklariyle şarkı söyr 
lüyordu. 

Kartallar bütün sür'atlerile uç. 
sa ,tavşanlar olanca hızlarile koş. 
sa, yine otobüse yetişemezdi. Oto
büsçü, sert rüzgar, yüzüne çarpa. 
rak, kabarık saçlarını dalga dalga 
uçurdukça, işte birinci, işte üçün. 
cü kilometre diye keyifli keyifli 
bağın yor, sonra yine, dudakların. 
da yarım kalan şarkıya başlıyor. 
dtL 

• 
H emen hemen, yan yolu aL 

mış gibi idi ki, korkunç u
çurumun başladığı yamaca geldi. 
Arabayı ikinci, sonra birinci vi

tese aldı. İşte o za~an, gözlerine, 
heğbesini sırtına omuzlamış, orta 
yaşlı bir köylü çarptı. 

Köylü, otobüsün önüne geçmiş: 
- Beni de alıver! Çocuğum bek. 

liyor! Bir yıldır onu görmedim. 
Şehirde amelelikten geliyorum! 
diyordu. Şoför, zaten su ~lmak i.. 
çin duracaktı. 

Arabadan inerken: 
- Peki adamım, seni de almz. 

Yalnız görüyorsun, araba dolu! 
Çamurluğa oturursan buyur! Yal
nız bunun için iki lira verecek
sin! dedi. · 

Köylü: 
- Nasıl olur; şuracıkta bizim 

köye ne kadar yol kaldı ki.. Ben 
Durhasanlarda ineceğim, iki lira 
olur mu? diye cevap verdi. 

Onlar, pazarlık ederken, yolcu. 
lar, yolcuya: 

- Vazgeç! 
Şoföre: 

- Alma! Otobüs zaten tıklım 

tıklım! diye bağırdılar . 
Ama şoför hiç oralı olmadı. 

Köylünün de yayan gidecek hali 
yoktu. Üstelik, çoluk çocuğunu 
öyle göreceği gelmişti ki.. 

J ki lirayı çıkardı. Verdi. Oto-
büsün çamurluğuna kuruL 

du. Heğbesini bir sopaya geçirmiş, 
sol elile sımsıkı tutuyor, sağ elile, 
otobüsün şoför kapısından tutu. 
ruyoıdu. 

Yolcular, birbirlerine: 
- Uğurlar olsun! Uğurlar oL 

sun! derneğe başladılar. 
Motör işlemeğe başlamıştı. Tek. 

rar yolculuk başladı. 

K öylü, araba kilometreleri al. 
dıkça, kalbinin sevinçten 

küt küt attığını duyar gibi oluyor, 
çocuğuna bir an önce kavuşacağı. 

nı düşündükçe, heyecandan, deli 
gibi kahkahalarla gülüyordu. 

Ne iyi etmişti de iki lirayı ver
mişti. 

İşte en azdan, yedi saat önce 
köyüne varmış olacaktı. Klm bi. 
lir ev halkı ne büyük bir neş'e ile 
onu karşılıyacaklar, nasıl bir me
rakla heğbesini açacaklar, ona ne 

Yazan: ilhan TEK 
güzel köy yemekleri pişirecekler. 
di. 

Q kadar dalmıştı ki, uçurumun 
ta tepesine geldiklerini, 

meyli gittikçe alçalan karanlık yo. 
lu inmekte olduklarını anlama. 
mıştı. 

Yolun meyli birdenbire çoğal
mış, bütün yolcular şoföre: 

- Burası adile san1le Karanlık. 
yol, yavaş sür ... derneğe başlamış
lardı. 

Sağda, solda, karanlık '.l.çurum, 
bütün korkunçluğile derinlestikçe, 
çocuklar, ihtiyarlar, onu görme. 
mek için gözlerini kapıyorlardı. 

İşte tam bu sırada: 
- Gırçç~ diye bir ses duyuldu. 

Sonra derin bir çığlık .. 
Otobüs büyük sarsıntılarla dur. 

muştu. 

Yolun tam kenarındaki yiik. 
sekçe ağaçta bir heğbe sal. 

lanıyordu. Cesur yolcular, ba"?lan_ 
nı sola çevirdikleri zaman, zavallı 
köylünün apar topar ,kara b!r göl. 
ge halinde, karanlık uçurumun 
ta derinliklerine doğru, hala tc. 
kerlenmekte olduğunu gördüler. 

Zavallı, sopasına asılı heğbesi. 

nin ,ağaca takıldığını görünce, O

nu kurtarmak için, sopayla benı. 
ber var kuvvetile kendisine doğru 
çekerken, rnüvazenesini kaybet_ 
miş, minare boyundan derin ucu. 
ruma yuvarlanmıştı. ,-
Siz Bu Kuşu Bulunuz 

Soldan sağa doğru altı, yukar. 
dan aşağı doğru üçer kutulu 18 ku. 
tuluk büyük bir şekil çiziniz. Sol. 
dan sağa doğru birinci üst sıraya 
soldan sağa doğru sırayla şu harf. 
leri ya~ın: 

A, Y, A,K, A, T 
En alt sıraya da sırayla yazı:ı.ca. 

ğınız harfler şunlardır: 
I, Z, I , Z, i, T 

Şimdi sözlerime iyi dik.kat edin: 
- Eğer orta sıraya bir kuş adı. 

nı yazacak olursanız. yukardan a
şağı doğru, biri lezzet, biri isy&nc•, 
biri mevsim, üçü de birer hay. 
van bildiren 6 kelime meydana ge. 
lecektir. 

Öğre~menin Oyunu 
Bir öğretmen on talebesiılden 

dokuz' tanesini sinemaya götüre. 
cek. Sinemada onlar için ancak 
dokuz kişilik yer ayrılmış. 

Sınıfın en yaramazı Erkali gö. 
türmemeğe karar veriyor. 

Fakat çocuğu gücendirmek te is
temiyor. 

Talebesini, bir halka halinde 
topluyor. Rastgele çocukların bi. 
rinden beşer beşer saymıya başlı
yor. Her beşinciyi sinemaya git
mek üzere ayırıyor. Böylece kal
dığı yerden yine başlıyar~k. beş 
saymağa ve beşinciyi çıkarmağa 
devam ediyor. 

Çocuklara, en sona kalanın sıne
rnaya gitmiyeceğini de evyelce 
bildirmiştir. 

Öğretmen, daha beşer beşer say. 
mağa başlamadan, Erkalin en sona 
kalacğını biliyordu. 

Acaba, öğretmen, çocukları bir 
daire halinde sıralarken, ilk sayı 
saymıya başlıyacağı. çocuğa naza. 
ran Erkali kaçıncı yere koymuştu. 

Kuşların Adları Ne? 
Üç kuşa adlarını sormuşi:::ır. 
Kuşlar demis ki: 
Üçümüzün bGtün harfleri <Jn ye. 

di tanedir. Bu 17 harfin sekizi A 
' ikisi P, ikisi S dir. Kalan beş har. 

!imiz de birer sessiz harftir. 
Acaba bu kuşların adlarını bu. 

labilir misiniz? 

TAN =================================================- 7 
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Y ukardaki fek ilde 13 kibritle naaıl bir d ikey dörgenle iki kare yapılabildiğini görüy,orsunuz. 
Ayni . l~ k.ibritle şunları da yapmak mümkündür : ( 3 kare), (2 dikey dörtgenle bir kare), (4 

kare) , (ıkı dıkey dörtgen). 
Çalışın bakalım! Y apabilecek miıiniz? Yalnız, bunları yaparken geriye hiçbir kibritin artma

maıına dikkat edeceksiniz. Bu, ıiz uğraştıkça çok hoşunuza gidecek tir. 

Yddız Oyunu 
Bu şekilde, beş yıldız görüyor. 

sunuz. Soldan sağa ve yukardan 
aşağı her düz çizgi üzerinde ı.iç yıl. 
dız vardır. 

Şeklin altındaki dört yıldızı da 
dilediğiniz yerlere koyunuz. Şı.ı 

şartla ki: Her biri üzerinde üç yıl
dız bulunan on doğru hat meyda
na gelebilecektir. 

Adamları Bul 
Resmini gördüğünüz kuş, ken

disini tutmak isteyen iki adama 
bakınıyor, fakat görem;yor. 

Siz onun arayıp ta bulamadığı 

bu iki insanın nerede olduğunu a. 

caba bulabilir mbiniz? 

Kurşun Kalem 
I1k kurşun Kalemlerin 1564 yı

lında İngilizler tarafından yapıl
ı mış olduğunu biliyor mu ıdiniz?. 

İngilizler, tamam 2 yi.iz yıl kur

şun kalem yapmak işini yalnız keıı 

dilerine hasretmişlerdir. 

B i·R LEŞ T j R i N ._:_' 
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Karenin içinde, dört sımsiyah 

şekil görüyorsunuz. 
Bunlar, çocukların çok sevdikle

ri bir hayvanın resminin kesilmiş 
parçalandır. 

Siz, bu dört parçayı güzelce ke. 
siniz. Dilediğiniz gibi, yanyana ge. 
tirerek, bu hayvanın resmini orta. 
ya çıkarınız. 

Bakalım, bu güzel hayvanın ne 
olduğunu bulabilecek misiniz? 

• 
" 

Üçgen Oyunu 
<A B CJ, (D E F), iG H !) üç. 

genlerine dikkat ediniz. 
Göreceksiniz ki, bu üçgenlerin 

her birinde 4 tane rakam vardır. 
Bu . üçünden hangi üçgenddri ra. 
kamları toplarsanız toplayın, hep 
20 çıkmaktadır. 
Şimdi sizden istediğimiz şudur: 

Numaraların yerlerini dilediğiniz 
gibi değiştirin! 
Şu şartla kL 
(a b c), (d e f), <g h i) üçgenle. 

rinden herhangi birinin rakamla. 
rını topladığınız zaman, 20 <leğii. 
17 saY!sı e1de edilecel;.tir. Istersf'. 
niz, bu şekli olduğu gibi büyük bir 
kartona çiziniz. Birden ciokuza ka. 
dar dokuz rakamı da kesiniz. Son
ra onları oraya buraya koyarak 
dediğimizi yapabilmeğe çalışınız ! 

- A -
Şekilde, dörde bölünmüş bir ka. 

re, her parçanın içinde de, bazı 

harfler görüyorsunuz. 
Eğer, b u parçaların her birin. 

deki harflerden ikisini, karşısın. 

daki parçanın harflerinden i
kisi ile değiştirirsen;z, her parça. 
daki harflerle birer kelime teşkil 
eylemek mümkün olur. 

Bu dört kelime de bir ar2ya ge. 
lince, bir atalar sözü meydana ge
lir. 

Haydi bakalım, bız~ bu atalar 
sözünün ne olduğunu bulunuz! . 

-B -
Size üç tane kibrit veriyorum. 

Bu üç kibriti dilediğiniz gibi kulla. 
nınız! İstediğiniz şekilde birleşti
rin, yanyana getirin. 
Şu şartla ki: 
Bana bu üç kibritle ayrı ayrı, 

hem sıfır. hem üç, hem dört, hem 
altı, hem dokuz ve hem de on bir 
sayılarını elde edeceksiniz. 

Üç kibritle bu ayrı ayrı 6 sayı. 
yı da elde edebilmeniz, hiç te güç 
bir şey değildir. 
BU BILMECELERl YAPANLAR

.L>A'.N 25 KİŞİYE MUHTEL!F HE: 
DiYELER VERlLECEKTIR. 

Bilmecemizde Kazananların 
Adlarını Yarın 
Neşredeceğiz •• 

r • 

·~{"';::.;;-·. \'. :.··· ~ .~· .. . . . -', ' . 

~:.::'.":°-:Ç~O~C.:U K .. Ş i.i R i ·. 

Bugünün Genci 
Ey Türk oğlu sen her :a:.anıan ~ağ. 

la ki, 
Coşkun sesin dört bucaktan du. 

yu1sun; 
Yan bakanın benliği dağla ki 
Çirkin ıröLlel' su tonrakt.l ovulsun. 

Yurda salım düşmo111ıı:-ı mezar n~! 

Yeşil \:atan hep şa • .una bürünsün. 

Çakışlarda yıldırım ol ate15 sa.,ı 

Her an gökte ay yıldızın göriinsün! 

Rilat Kaya NAZiLLiLi 

Ninem 
Eli titrek. saçları kar, 
Beli iki kat ninemin; 
Gül dalından bastonu var, 
Yürür sokaklarda tin! Tin! 

Ondan daha yaşlı değil, 
Ne bakır mangal, ne maşa; 
Neler çekmiş bizim için 
Getirmek için bu yaşa ... 

Saati var baş ucunda, 
Oturduğu yerde kilim; 
Ninemin çocukluğunda. 
Ne radyo varmış, ne filim. 

Kış günü helva yerlermiş, 
Karagöze giderlermiş, 

Cıcvıldarmış çocuk sesi, 
Onun da varmış ninesi. 

Kızlar büyür, anne olur, 
Anne büyür, nine olur, 
Tatlı tatlı, ağır ağır, 

Nineler masal anlatır ... 

/ 
CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE - Bir miktar cevi. 

zim vardı. Yarısından bir fazlası
nı Ahmede verdim. Kalanın yarı. 
sından bir fazlasını yine Ahmede 
verdim. Sonra, kalanın yarısından 
bir fazlasını, yine Ahmede verdim. 
Şunu gördüm: 
Elimde tek ceviz kalmıştı. 
Acaba bütün cevizlerin sayısı ne 

kadardı? 

CEVAP - 22 ceviz. 

* MESELE - Bir mağaza sahibi, 
adamın birine 89 kuruşa bir bo. 
yunbağı satar. Müşteri ona bir Ji. 
ra uzatır. Geriye verecek on bir 
kuruşu bulunm.ıyan mağazacı li.. 
rayı bozdurmak için yakın dük. 
kanlardan birine gider, lirayı boz. 
durur. Müşteriye de paranın üsti • 
le beraber boyunbağını verir. 

Fakat, bir müddet sonra, para
yı bozan dükkancının kan ter için. 
de geldiğini, bozduğu liranın sah
te (kalp) para olduğunu söylediği. 
ni görür. 

Tabii o lirayı alır, yerine başka 
bir lira verir. Şimdi soruyorum si
ze: 

Asıl değeri 50 kuruş olduğunu 
bildiğiniz bu boyunbağı satışın. 

dan dolayı, mağaza sahibinin ha
kiki zararı ne kadardir? 

CEVAP - 50 kuruştur. 

* 
MESELE - Çocuklar, her ke-

narı bir santimetre olan. 343 tane 
küçük küple, onları üstüste koya
rak büyük bir küp yapmağa ça. 
lışmaktadırlar. Söyleyin bakalım, 
bu büyük küpün her kenarının u. 
zunluğu ne kadar olacaktır?. 

* CEVAP - Yedi santim. 
MESELE - Adamın biri, ihti. 

yarlayınca dört oğlunu çağırmış. 
bütün parasını, hepsine müsavi o. 
larak pay etmiş. Bir sene sonra 
dördü de geldikleri zaman Ali 
demiş ki: Ben paramın yarısını ye. 
dim. 

Veli demiş ki: Ben, 500 lira ka. 
zandım. 

Hasan demiş ki: Ben ticaret yap. 
tım, paramın yarısı kadar kazan. 
dım. 

Mustafa demiş ki: lşte baba, gö. 
rüyorsunuz ki, bana verdiğiniz pa
radan ,yalnız şu tek lira ;:ırttı. 

Babası hepsinin mevcut parala. 
nnı toplamış. 3501 lira ettiğim 

görmüş. 

Acaba adamın, çocuklanna da
ğıtmadan önceki bütün parası ne 
kadardı? 

CEVAP - 4000. 

© 
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Sinan Paşa Kaçıyordu 
AzleC:lildikten Sonra Tekrar Sadarete Getirilen Sinan 
Paşa, Padişahı Ordunun Başına Geçirmek istiyordu 

Onun yeni bir hazine daha düz
mek için bulduğu vesile şuydu: 
Askerin elinde ganimet olarak bir 
çok araba, bir çok koyun, bir çok 
esir var. Kanuna güre bunların 

beşte biri, devlete aittir. Halbuki 
asker devlet hissesini henüz ver-
memiştir. Köprüden geçilirken, 
bu hissenin alınması, borcunu 
vermiyenlerin öbiır yakaya geçi. 
rilmemesi muvafık olur! 

Sinan Paşa böyle düşündü. Yer
gokü köprüsü başına müfettişler, 
katipler koydu, vergi tahsiline ko
yuldu. Bu teşebbüs, ordunun ilk 
saflarını durdurdu, geçişi oyala
clı. Mişel de bu sırada yetişti, 

di.imdar kuvvetlere hücum etti, 
bir hayli esir ve eşya aldı. 

Sadrazam, ancak bu taarruz ü

zerine aklını başına alabildi, ver

gi tahsilinden vaz geçerek, ordu

yu yürütmeğe kalkıştı, keııdisi 

de geceleyin öbür yakaya can at. 
tı. Akıncılar ötede sıra bekliyor. 
lardı, köprü başını dolduran top 
arabalarının, ağırlıkların geçiril
mesini gözliiyorlardı. Mişel bu 
knrışık vaziyette yetişti, topla 
köprüyü yıktı, akıncılarla ordu
nun biiyük bir kısmı arasındaki 
rabıtayı kesti, sonra akıncılara 

hücum elti, o seçkin bahachrları 
top ateşi altında eritti. lşte bu tn. 
rihten sonra Osmanlı tarihinde, 
akıncılık ölü bir hal almış ve ya
vaş yavaş ortadan kalkmıştır. 

S inan Paşa, ardına bakma
dan İstanbula doğru kacı. 

yordu. İbrail, Varnn, Kilya, 1-
sakçı, Silistire, Rusçuk kaleleri 
gibi mlihim yerler de birer birer 
Mişelin eline geçiyordu. Avustur
ya sınırında da - başta Osturgun 
olmak üzere -- bir kaç önemli 
kale, elden çıkmıştı. Snfo, bu ha
diselerin uyandıracağı hoşnutsuz. 
luklardan korkarak sadrazamı az
lettirdi, Malkaradaki çiftliğine 

sürdürdü. Fakat oğlunun lalası o. 
lup sadrazamlığa getirilen Meh. 
met Paşanın üç gün içinde ölüver. 
mesi üzerine, padişahın mühürii 
yine Sinnna verildi. Çimkü Lala 
Mehmet paşanın ölümünü Safo, 

Sinanı himaye eden ilahi kudre. 
tin ihtarı olarak kabul etmiştı! 

Sinan bu sefer, akıllı davran
mak istedi, bizzat padişahı ordu
nun başına geçirmek planını ta
kibe koyuldu. O, efendisi ile ko. 
nuşurken, şu şekilde dil kullanı
yordu: 

- Padişahım. Sefere zahmet 
edip kendiniz çıkmalısın~z. Cenet
mekan dedelerinız gibi orduları. 
nızı zaferden zafere götürmelisi •• 
niz. Artık açığa çıkmıştır ki, ba
şında padişah olmadıkça, ordu i. 
yi harp etmiyor. Zaten bu, biraz 
da tabiidir. Çünkü ordulara ya 
sadrazamlar, ya vezirlerden biri 
kumanda etmektedir. Eğer sadra
zam sefere çıkmış ise, lstanbulda 
bıraktığı kaymakam paşa, ordu
nun ihtiyaçlarını temin etmekte 
gevşek davranıyor. Çünkü s..ldrn
zamın muvaffak olmıyarak güz
den düşmesini ve yerine kendisi
nin getirilmesini istiyor. Eğer or
du1a vezirlerr.U-n biri kumanda e
diyorsa, sadraznm !stanbulda gev
şeklik gösteriyor, orduya yardım 
etmiyor. Çünkü kumandanın ınn. 
vaffak olursa, kendi yerine geç
mesinden endişe ediyor. Şu hal
de efendimin ordularını bizzat i
dare etmesi "Farzı ayn,, hükmü. 
nii almıştır. 

Sinan Paşaya hoca Sadeltin e
fendi de candan müzaheret etti. 
ğinden sultan Mehmet miişkül bir 
durumda kalmı tı. Sefer tekllfini 

reddetmek kendini küçük düşür. 
mek, lekelemek demekti. Halk 
ve hele ordu, onun harbe gitmek
ten çekindiğini, veziriyle hocası 

tarafından bu yolda yapılan tek. 
lifleri reddettigini duyarsa, mut
laka aleyhine ayaklanırlardı. Fa. 
kat bu teklifleri kabul etmek te 
bir türlü elinden gelmiyordu, ııe

lcmiyordu. Çünkü korkak yaratıl
mış bir adamdı. Tenperverdi, yal. 
nız yeyip içmekten, kadınlar a
rasında dolaşmaktan hoşlanırdı. 

Top sesini donanmalarda, şenlik. 
lerde duymaktan zevk alırdı. O 
sesin ölüm işareti teşkil ettiği 

ve ölüm taşıdığı yerlerde bulun
maktan ödü kopardı. 

Bu kadın nereden peydahlanmıştı? Bu halleri ney
dı? Netice nereye varacaktı? 

Bütün bunların hiç birisine cevap bulamıyor, h!ç 
bır şey· anlıyamıyordu. 

Biraz sonra, sarhoş kadının altındaki şiltelerden 
birini zorla çıkarıp tavan arasına taşıdı: Soğuk bir 
geceydi. Uzerine alabileceği bir ikinci yorganlnrı 
yoktu. Şiltenin içine iyice büzüldü. Entarisinin e
tck)erini ayaklarının altına sıkıştırdı: Fakat ısına. 
madı .... 

Aşağıdan, meyhaneden, müşteriler çoktan git. 
mişlerdi. Kapıyı içeriden kilitliyen Fitil Kadri ile 
Sakız Hasan, geç vakite kadar içtiler... Sonra, Sa. 
kız Hasan da çıkıp gitti, ve Fitil tavan arasına çıktı. 

fonlu gramofon, 
arttırmıştı. 

Onun için Sinan Paşanın da, 
hoca Sadcttinin de telkinlerine, 
tekliflerine bir müddet karşı koy. 
du, anasının da yardımiyle işi 

sa\·saklamağa girişti. Lakin hu
dutlardan gelen haberlerin acı. 

lığı, ağırlığı gün başına çoğalıyor. 
du, sınır muhafızlarının yardı!l'l. 

istiyen sesleri gittikçe kuvvetle
şiyordu, sertleşiyordu. Ocaklılar 

arasında da heyecan ziyadelcş. 

mekte ve halkın dedikoduları ge
nişlemekteydi. Ayasofya şeylıınin 
- Sultan Mehmet camide bulu
nurken - büyük bir ciiret göste
rerek, bu vaziyeti teşrih, serhat 
!elaketlerini tahlil etmesi, "Düş. 
man ellerine düşen mescitleri, ca. 
mileri kurtarmak, kafir evlerinde 
zincire vurulan müslümanları hür
riyete kavuşturmak padişahın, 

vezirlerin, ordunun ve bütün mem. 
leketin vazifesidir,, diye bağırması 
ve Ayasofyayı o sırada doldur
makta bulunan halkın yaşlı göz. 
lerini hünkar mahfiline çevirerek 
"Duyuyor musun ey sağır sultan!,, 
Der gibi davranması, vaziyeti son 
derece ciddileştirdi, ağırlaştırdı. 

Bununla beraber padişah, ilna
sının dizi dibinden ayrılmak, ka. 
dın kokusundan uzak kalmak f e. 
dakiırlığını bir türlü kabul edemi
yordu, bir yolunu bulup, sefer 
zahmetini yine sadrazamın omu • 
zuna yüklemek istiyordu. Fakat 
bir ulfıfe tevzii sırasında yeniçe
rilerin saray mutfaklarından ve
rilen çorbayı - hoşnutsuzluk nl'
şanesi olarak - içmemeleri ve 
başlarında padişah bulunmadıkça, 

sefere çıkmıyacaklarını açıkça 

söylemeleri Ü7.erine iş değişti, 

Sultan Mehmedin etekleri tutuş. 
tu. 

Y eniçerilerin münakaşa kn. 
bul eder, sözlerinden dö

ner bir tayfa olmadıkları mal(ım. 
du. Onların ağızlarına düşen bir 
sözün mutlaka yerine getirilmesi, 
yani ocaklının istediği şeyin ya
pılması icap ediyordu. Onlar, o 
gem almaz asker, Fatih Sultan 
Mchmcdc bile karşı dunnuşlcır ve 
ondan zorla bahşiıj almışlardı. Yi
ne onlar, Yavuz gibi şaka bilmez 

TEFRiKA No. 
meyhanenin neşesini büsbütün Zehra, hala titriyordu. Hatta, yanına uzanan 1''ı

tile sokulmak bile, o gece onu ısıtamamıştı. Içinde 
garip bir korku vardı. Düşünmek istedi. Fakat di.ı

şünmeğe alışmamıştı: Düşünmesini bilmiyor, bece
remiyordu. 

Şafağa doğru, göz kapakları ağırlaştı. O anda, yı. 
kadığ. beyaz çamaşırlar, birer kefen gibi g;jzlerinin 
onünden geçiyordu. Bu beyaz hayaletlerin de kay. 
boluşundan sonra, yorgun başı, derin bir gaflet uy. 
kusunun buz gibi soğuk zindanına dalıp gitti! 

Benli Mclahnt bu alemlere iyice alışmıştı. Attığı 
kahkahaların kadrini daha iyi bilen bu basit fa
kir, kaba, fakat daha samimi görünen insanlar, ona 
Bc?oğlunu aratmıyorlardı. 

-6-
Artık, "Safa., meyhanesi, hakikaten saf'asiyle 

.&ıeşhur bir yer olmuştu. Hele cumartesi geceleri 
"Safa., meyhanesinde yer bulmak, memuriyet bul. 
maktan zor bir iş halini almıştı. 

Meyhanenin eğlenceleri arasına, iskambil kağıdı 
da karışmıştı. Köfteci Hüseyin, ~astık Ali, Civa 
Mehmet, hemen her akşam oraya düşen gönüllü 
müşteriler arasındaydı: Geliyorlar, bir taraftan içi
yorlnr, bir taraftan da, ya üç kol altmış altı, yahut 
ta kapiği on parasına, prafa çeviriyorlardı: Oyun 
kızışınca, iskambıl kağıtları, mermer masa üzerin
de. adeta şamar gibi şaklıyordu, 

Fitil Kadri, Kapalıçarşıdan elden düşme bir de 
gramofon almıştı. 

Bu "Dcka,, markalı, ve kocaman pembe mega. 

Cumartesi geceleri, kapılar kapatıldıktan sonra, 
içerideki cümbüş sabaha kadar sürüyordu: Bu yüz. 
den, po.zar günleri, öğleye doğru oradan gelip ge. 
çerıier, "Safa., meyhanesini kapalı buluyorlardı. 

Sakız Basanın meyhaneye geldiği geceler, müş
teriler, Jicnli MeUıhate sarkıntılık etmiyorlardı: 

Çünkü Benli Meliıhatin, ona tutkun olduğunu an
lamıyan kalmamıştı. Fakat diğer geceler, Melahat, 
küçük meyhanenin müşterilerine, bol bol rakı ile 
birlikte, bol bol ümit te dağıtıyordu. 

Bu sahte ümitlere kapılanlar arasında Moruk 
Mehmet bile vardı. Vakıa: 

"- Şimdi zaman delikanlıların.. Bizden geçti!,, 
Diyordu ama, her gece meyhaneye uğrayıp, Mela. 
hati görebilmek için, kapı kapı dolaşıp, boyanacak 
kundura arıyordu. 

i\foruk Mehmet, iskambile oturunca, Benli Me1fı. 
hat tc, yanına sokuluyor, ona takılıyordu. O zaman, 
Moruk Mehmet, Topkapı çeşmesinde dakikalarca 
yıkadığı, ve taşlara sürdüğü halde boyalarını tama. 

BULMACA 
DllnkU bulmacamızın 

halledilmi~ şekli 

J 1 1 • • • ' • • 11 

ı YIAIS A .FA RIE 
2 AIY f N •• ,A 'AIK 
a sı t •'•lelll• isi t 
4 AIN B• ulT ••I t iP 
5 IJleıu •llıslt•• 
6 •Wıt IT'••ınlN• 
7 pfA•• siu •• EIL 
0 AIF•cTTN••ısıT 
9 RJAlelt •iilEISIEIR 
ll EIKI t IPl••ILI I IRIA 
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ıı 1. =--------SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir uzvumuz. - Pul 
2 - Ecdat - Bır sesli harf - Bir hayvan. 
3 - Rir nota - Emlin - RUzgdr. 
4 - Bir sesli har! - Hayvan değil, ne

bat değil - Siz. 
1 5 - Eski bir İran şairi - Bnğışlamnk -

Bir harf. 
6 - Bir harf - Ve - Dinle, duy. 
7 - Bir renk - Bir halk sanatkArAmız -

Bir harf. 
8 - Bir çalgı - Denkleşmek, fitne - Bir 

işaret zamiri. 
9 - Meşhur bir İngiliz siyasisi - Bir 

harf - Bir yer. 
10 - Bir villlyctinıiz - Bir hayvan. 

İLAN 
Vekilim olan Bay Muhittini veka

letten azlettiğim cihetle alacaklı var
sa ilan tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında Aksarayda Yusufpaşa 
caddesi yedi numaralı haneye mü
racaatları ilan olunur. 

Seniye 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmarilı Banıtası liissedailan umu
mi heyeti 1939 haziranının 20 1inci 
salı günü Londrada toplanmıştır. 

Idare heyeti tarafından hissedar
ların tasdikine arzedilen kararlar 
müttc1ikan kabul olunmuştur. 

26 Haziran 939 tnrihindcft itiba
ren 70 numaralı kuponun ibrazı mıı· 
kabilinde temettü hissesi o\erak his
se başına 3 şilin tediye edilecektir. 

bir taçdarı, Şark seferinden zor
la gerj ~evirmişlerdi. Üçüncü 
Mehmet gibi gölgesinden korknn 
bir adamın böyle sert bir ziimrc 
ile başa çıkmasıııa, onları <'mcl
Jerinden vaz ge-;ırmesine imkfüı 

mı vardı? 
(Devamı var) 

11 

s·Aç EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları hec;lcr, köklerini kuv\'ct

lendirir, dökiilıncsini önler, kepek
leri giderir. 

l:\GILIZ KANZUK 
ECZAllASESl 

Beyoğlu - lstanbul 

İstanbul Daimi Encümenindeft : 
Muhammen 

bedeli 

50 850 
5 450 

Teminat 
Miktarı 

3754 25 
405 

Alınacak malzeme 

(339000) litre Benzin 
( 90000) " Motorin 

Muhammen bcdellerile teminat ve mübayan miktarları yukarıda ya
zılı benzin ve moterin kapalı zarf usulii ile ayrı ayrı eksiltmeye kon
muştur. İhale 5 - 7 - 939 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mü6ürlüğünde görülebilir. İstekli
lerin 939 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 No.lu kanun çevresinde hazırlıyacaklan 
kapalı zarflarını ihale tarihi olan 5 - 7 - 939 Çarşambn günü saat 14 e 
kadar Daimi Encümene vermeleri. (4340) 

Bursa Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
I - Bursa ceza evinin 939 senesi haziran ayt iptidasından 1 Haziran 

940 gününe kadar 939 mali senesi zarfında Bursa Ceza evinin ekmclı 
ihtiyacı aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarf usullle eksiltmeye çı 
karılmış ve ihale giinüni.in 15 - 6 - 939 perşembe günü saat 16 da yapı 

lacağı ilan edilmiş ise de bazı noksan 1ı muamele dolayısile yevmi mez
kurda ihale yapılamadığından yeniden ilanat icrası komisyon kararı 
iktızasından bulunmakla keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üzere Han o-. 
lunur. 

1 - Safi buğday unundan yapılmak ve belediyenin piyasada ikinci 
nevi addedeceği ekmekten olmak ve aynı şerait dahilinde pişirilmek 
üzere beheri 960 gram itibarile her gün için en az 300 en çok 900 ek
mek eslim edilecektir. . 

2 - Ekmekler sabahlan saat 9 da ceza evine teslim edilmiş olacak-
tır. 

3 - Evsafı ve miktarı gösterilen ekmeğin muvakkat teminatı 1977 
lira 94 kuru;,ıtur. 

4 - Teminat banka mektubu veya mal sandığına yatırılacak nakit 
veya tahvilata ait nakit ve ayniyat makbuzudur. 

5 - İhale 10 - 7 - 939 pazartesi günü sant 16 dadır. 
6 ~ İhale Bursa C. Müddeiumum iliğinde yapılacaktır. 

7 - Talipler teklif mektuplarını ve teminatlarını ayrı ayn zarflara 
koyarak 10 - 7 - 939 da komisyona azami saat 16 ya kadar ibraz etmele
ri lazımdır. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak teklifler kabul edil
miyecektir. 

8 - Bu hususa ait masraflar ve ilanat ücretleri alıcıya ait olacaktır. 
9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz olup ta münakasaya iştirak edecek

lerin fazla malumat almak ve şartnameyi görmek üzere Bursa C. Müd
deiumumiliğine veya ceza evi direktörlüğüne müracaat etmeleri lüzu-
mu ilan olunur. "4408,, 

Fakat, bir arabacı kavgasını, bir çocuk kavgasını 
seyretmek, Melahatin yeniden eski neşesine kavuş
masına, ve kahkaha makaralarını koyuvermesine 
kitfı gelirdi ... 

Artık kazancı yoluna giren, meyhanenin ~~hr~i 
de değişmişti: Meyhanenin iç ve dış duvarları ba. 
danalanmış, ve jç duvarlardaki çıplak kadın tablo. 
ları çoğaltılmıştı. 

Meyhanenin kapısındaki eski tabela da k ldınl. 
nnş, yerine yenisi asılmıştı. 

Çakır Zehra da, bahçeyle meşguldü: O da, saksı. 
lannı çoğaltmış, küçücük bir de kümes yapmıştı. 

men temizliyemediği ellerinin kirinden utanıyor, 
adeta atacağı kağıdı şaşırıyordu. 

Fakat kocası, kendisile hemen hemen hiç meşgul 
değildi. Onun varlığını bile unutmuş görünüyordu. 
Zchranın hatırını arasıra, kapının önünden 6e~en 
Morak Mehmetten başka soran yok gibiydi. Bu acaip sevda, biçare Moruğu biisbütün sars. 

mıştı: Pantalonunun paçalarından görünen ayak 
bilekleri, biret değnek kadar inceleşmişti: Artık es
kisinden fazla öksürüyordu. Kan tükürdüğüniin gö
rülmemesi için, ağzı tükrüklc doldukça, elindeki 
kadehi veya kağıdı öniindcki masaya bırakıp, nıey
haneden dışarıya uğruyordu. 

Benli Melahat, bir gün, Beyazıttaki odasından 

şikayet etmişti: Orası, hem kendisine pahalı geli
yor, hem de meyhaneye uzak düşüyordu. 

Fitil Kadri, bunu duyunca, Melahate kendi yat
tıkları odayı vermişti: Zehra ile Fitil de, bütün bü. 
tün tavan arasına yerleşmişlerdi. 

Benli Melahat, artık, sabahları da içmeğe başla. 
mı,tı: Her gün, ayılır ayılmaz, meyhaneye iniyor: 
"- Çivi çiviyi söker!,, Diyerek iki kadeh yuvar

lıyordu. Ondan sonra, Çakır Zebraya yardım edi
yordu. Zehra da, içmekten, ve gülmekten başka bir 
emeli kalmamış gibi görünen bu kadını zararsız 
görmeğe, ona alışmağn başlamıştı! 

O neşeli M'elahatin hüzünlendiği anlarda, yok 
dC'ğildi: Ne zaman~ meyhanenin önünden, sekiz on 
fukaranın Topkapı mezarlığına taşıdıkları tahta bir 
tabut görse, gözleri dolardı. 

Çakır, bu veremli boyacıya acır, ve arasıra ona, 
ıçinde şeker eritilmiş bir bardak su, biraz haşlan
mış tavuk, veya yenecek, içilecek başka bir şey ve
rirdi. 

I-for zaman, hatırını soran Moruk Mchmede, Ça
kırın verdiği cevap şuydu: 

"- Çok şükür iyiyim!,, 

Bir gi.ın, yine ayni suale maruz kalınca, ilk defa 
olarak, hayatından şikayet etmek ihtiyacını duydu: 

"- Iş çok .. Dedi ... Çok yoruluyorum! .. ,, 
Fakat, bicare Zebranın bütün şikayeti, bu keli

.nelerden ibaret kaldı: Ve o, bu şikayetinde, hiç te 
halmz değildi. Zira hakikaten, evin, ve meyhane. 
nin bütün işleri, onun sırtına yüklenmiş gibiydi. 

Sabahlan, Fitil, onun tutulmuş dizlerini yumruk. 
lamaciıkça, yatağından kalkamıyordu: Kıremit ve 
çürük tahta kokan tavan arasının havasızlığı ve ka. 
ranhğı, yavaş yavaş ruhuna çökmeğe başlıyordu. 
Başında her sabah, müziç ve ağır bir ağn duyuyor
du. Dizleri titrediği için, çalışırken, ikide bir de, 
ya bir sandık kenarına, ya bir iskemleye ilişip din
lenmek mecburiyetinde kalıyordu. 

(Dcvnnu \'nr) 
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Puntos lıile Meşgul Olmaya Başlamııtı 
Almanya, Avusturya ve Macaris
tanın mukadderatlan bir emri va
ki ıeklinde tayin ve teblij edildiji 
halde, Osmanlı hükumetinin mu
kadderatı hakkında verilecek ka. 
rarm tehir edildijini ve bu karn
nn ancak bızlm arzu ve reyimizle 
tayin edilecejini ilan ve işae et.tiri
yordu. Yemen, Hicaz, Irak, Fılis
tin ve Suriyede lngiltere ve Fran. 
sanın himayeleri altında muhte
lif hükumetlerin teıekkül ettiğini 
ve Istanbulun tehlikeli ikıbeilere 
maruz bulunduğunu saklatmak is
tiyordu. 

1 335 yılı mayısının on altıncı 
cuma günü lstanbuldan ha

reket eden, o zamanki Seyrisefain 
idaresinin, Bandırma vapuru, Ka. 
radenizin karanlıldannda ve cot
kun dalgalarının arasında çırpma, 
çarpına, üç korkunç gece geçirdik
ten sonra, dokuz saat teahhurla, 
ancak ayın on dokuzuncu günü sa. 
bahleytn saat dokuza yakın Sam. 
.wıa varabildi. 

Deniz, tJpla büyük yolcunun yük
aek ruhu gibi hlll co§kun ve hl· 
ll kabanyor ve köpürüyordu. Bu 
sebeple, vapur sahile sokulamadı, 
açıkta demirlemek mecburiyetinde 
bldL lskelenin üzerinde asker ve 
polisten mürekkep bir merasim 
müf:rezeaile, mutasarrıf, kumandan, 
belediye reisi de, içlerinde olduğu 
halde kalababk bir istikbal heye
ti bulunuyordu. Sabırsızlıktan Jor. 
pıpn bütün gözler, açıkta, drmir 
üzerinde sallanan ve gran direğin
de ihtiram bayrajı dalgalanan va
JMll'& 'bakıyordu. Hiç fÜphe yok ki, 
bütün yürekler de tatlı bir heye
can ne çarpmıyordu. 

Bir aralık, vapurun dlrelindeld 
bayrak süzüle iüZ\ile indi· Tam o 
esn•da, beklenilen büyük yolcu ka. 

ve nesilleri kanşıp eserleri mah
volmuş veya meçhul ve medfun 
kalmış bir çok Türk akvamının va. 
tanıdır. 

Amasya şehri merkez olmak ü
zere Iran imparatorluğunun Kü
çük Asyadaki arazisine dahil olan 
ve bir Iran vilayeti halinde bu • 
lunan bu kıtanın, Iskenderin lrani. 
lere karşı kazandığı zaferden ve 
bilahare de vefatından sonra, o 
sırada vali bulunan Mihrıda: ta. 
rafından istiklali ilan edilmiştir. 

Mihridat tarafından kurulan 
Punt hükumeti Miladın altmış be
şinci senesine kadar devam ettik
ten sonra, Romanın bir eyaleti ol. 
muş ve (Sezar) zamanında ise Punt 
arazisi sureti katiyede Roınaya il
hak ve iki vilayete taksım edil • 
miştir. 

Ele geçebilen vesikalara göre, 
Puntosculuk hulyası 1320 - 1904 
senesinde, Merzifonda doğmuştur. 
O tarihte, Merzifondaki Amerikan 
kollejinde okuyan Merzifonlu Rum 
gençlerinin teşebbüsleri ve kollej 

müdür ve muallimlerinin muave. 
netleri ile (Puntos klübü) ve 
(Rum Irfanperver klübüJ namile 
iki klüp tesis etmişler ve buna bir 
de musiki kısmı ilavesile ( Puntos 
Cemiyeti) namı altında bir cemiyet 
vücude getirmişlerdi. 

B u ilk gizli cemiyet Samsun, 
Merzifon, Trabzon, Gümüş

hane, Amasya, Giresun, Ordu gi
bi şehirlerde tedricen yapılacak 

büyük ve geniş bir teşkilatın baş. 
langıcı mahiyetinde idi. Bu cemi
yet 1326 - 1910 ~-ılında .ıµıtos) 
adh bir risale neş.-1 suretile faali
yetini atttırmıştı. O sıralarda Sam. 
sunda da ayni gaye için çalışmak 
üzere (Rum Teceddüt' -ye ihya 

Cemiyeti) de teşkil edilmiş bulu
nuyordu. 

1324 - 1908 senesinde (Müda
faai Meşruta) namı altında bütün 
Anadoluya şamil müsellAh bir teş. 
kilat meydana getirilmişti. Bu teş
kilatın o zamanlar elde edilen ni
zamnamesine göre Unye, Fatsa, 
Kırşehir, Kavak, Inebolu, Hav il, 
Çarşamba, Bafra, Sinop, Kayseri, 
Urgüp ve Tokat şehirlerinde de şu

beleri bulunuyordu. Az bir zaman 
sonra, bu teşkillt köylere kadar 

teşmil edilmiifti. Yirmiden yukarı 
yaşta olan bütün Rumlara silah 

tevzi olunmuştu. Bu teşekkülden 
başka, para toplamak, teşkilata 

girmiyen veya muavenetten istin. 

kil edenleri korkutmak ve ecnebi 

memleketleri lle temas ve muhabe

rede bulunmak vazifeleri ile meş
gul olmak üzere Samsunda (Mu· 
kaddes Anadolu Rum Cemiyeti) 

adıyla bir komite teı!dl edilmişti. 

Böylece tanzim ve teslih olunan 
bu teşekkül, 1324 - 1908 senesinden 
sonra, adi şakaveti bıraxmış, mwı

tazam bir disiplin ile iaaliyetc baş
lamı§tı. Bilhassa Cihan Harbi es

nasmda Osmanlı ordula.'"I muhtelif 

cephelerde düşmanlarla boğuşur • 

ken, bu teşkilat faaliyetini arttır
mıştı. Harbin dahilde tevİit ettili 
müşküllt dolayısile bunalan ve 
sıkılan halk ile hükumetin arasını 
açmak ve bu suretle dahili muka
vemeti kırmak teşebbüslerine de 
girişmişlerdi ve hatta Trabzon 
~tro»Qlidi Hır~ı~ i~wMe 
Kahraman askerlerlmlR titr be -
yanname dağıttırmak cüretinde bi
le bulunmuşlardL 

(DevaJlll var) 

yıp bindi iskele ü7.el'inde ve ıa- --------·------------------

~~~: ~-""'·~·==:·~·~ {OJl(:M.· ~ .. ·'-~NJl'a• nız de, büyük yolcuyu bekliyenle- .~.r .. LjıF"~,. 1 iN 
rine bir an evvel kavufturmak için ;i.!... • • ..... ., .,. 11\1 mn,J 
köpüklü dalıalan ne kucakladığı e'G'C:!J~T'L4E R.i 
kayıtı, asabi bir tezli$le aahile ge. 

~~u. 1 
,. B':"=-~!": D~l~y~~N~~~U~~~ ... ~ıE~~ .. 1-

TOrk milletine ebedi bir bap ola- re~ ıöre biru deiiflr. Meseli ma hutalıiJ, nefes darbiı, böb-
rak ballfladığı vakur, fakat nazik Iqillzler, 10nbaharda, eyltilden rek ve ytlrek hutalıldan da de. 
taVJrlı, ciddl ve fakat tatlı bakıflı ildnciteşrine kadar denbe airmeyi niz banyosuna mini olurlar. Bir 

.aı-... bir t1adı. Kar tercih ederlermiı, hem de sabah. de cilt hastahklan. 
l8DÇ W UM&\' pap a • Bunlardan sonra ne kaldı, de-__ ,__ ruhlar emnfv t leyin erkenden... Oralardaki mü. 
pla,,..--~a, a ,,e Ye tehusıs hekimlerin dediklerine meyiniz. Bir kere, herkes mutla. 
itimat veren bir gözle baktı, gül- söre, ,ı,manlar ve kanlı adamlar ka hat• delildir. Deniz banyo. 
do ve herkesi seIAmladı. için sonbaharda deniz banyosu da- suna mlni olacak hastalıklar çok 

Mustafa Kemal Pap, Anadolu.. ha faydalı olur, ÇGCuklara ve za. bile olsa, ıene bir hutahiı ltu. 
nun mübarek toprajma kavupnuş, yıflara da yazın, sıcak menbnde.. lunmıyaalarıa hepsi kalır. Onlu: 

dix.ı mili til Bazı yerlerde lutın deniz banyo- da denizde buyo4an, aonn da, çok sevdiği ve güven e.. e e gün91 bany•udan istifade Mer. 
bulnınnu-+u. Dk iti hükftmet kona- •u yaparlar. Meseli Fransanın ce. ler. 

-r-· .,- w.ıabundalü tehirlerin bazılannda 
im• gitmek, Samsunlulan::ı dert- kıpa deniz banyolan adeta moda Soaıa da laaatalıldann ....... 
lerini, dileklerini dinlemek oldu ve olnıaıtur. Buna sebep olanak, Ak. nna •.u bany•a iyi bir dewa o. 
hemen o anda Puntos ipne el koy. deniz ıalannııl' kıt mevsiminde lur. Mesela kamerlere, leafatlk o-

rtesi ....... h i 1335 senesi oralarda sıcak oldu&.·-u ileri sü- lulara, mide ta.tahldaruun bir 
du. E IBua •yan 5 ...... çoiaaa, sbalr hutabklaruua sa1ıf maywnın yirminci günü icraata ko rerlerae de, lıtanbula ilk defa o- ı..ı 

-n larak ıelen Fransız tayyarecisinln ° anna ... 
,.Wdu. Pap müdafaa edeceii ~- kıt ortasında, Karadeniz üzerin- Denb banymana linrbn iL 
n davayı ele almı§tı. den ıeçerken terini kur.ıtmak ı. mmla olan Uatiyatlu ... pek çok 

1 çin, tayyarealyle birlikte yere ı. delildir... Deniz kenarı havuına 
,unfos meselesi ne idi .. nerek Karadenlzde banyo yapmı' alıpk olma)'lp ta b•10 yapmak 

M uatafa Kemal Papııın Ana. olduimıu hatırlanamz, bu işte için uzaktan deniz kenanna ıe-
doluya ayak bastıjı o sırada daha ziyade alıtıldıiın tesiri ol- lenle.r için, denize ıinneden önce 

kta dulunu kabul edeniniz. bir kaç gün beklemek iyi olur. 
o havalide faaliyette buhınma •- Çoc··LJar i,.ln bir hafta ..• Fakat•-Zaten utanbulda bile, abpk o- ua > n-
olan Puntosculann maksat ve ga- )anlardan kıt ve yaz, bütfin yıl tanbal ıihi zaten denb kenannda 
yeterine ve bilhassa Puntosculujwı deniz banyosu yapanlar vardır. yapyanlar için, tabii, hiç bir kai. 
ıe~ül aebebllU"ine ve tarihine Dotnııu bu güzel idetleı' his: bir de yoktur. 
fÖylece bir göz gezdirmek her hal- suretle tenkit edilemez de... Denize ılrince, birdenbire bil· 

dalı ı Bununla beraber, bizde deniz tiln vücudiln ıslanması lüzmn1111a, 
de fay 

0 
ur. ba i lkin"'ı' titreme •elm-~en ,.-'-ak ) k. y an- nyoau mevs mi karpuz kahuiu '" • OEIU ,ıanı 

(Punt - Okzen , en es l un d · dH· il-- oldux--u ve den'ı -~-'"Len, . enıze ..,ünce ıelir. Karpuz ka- ...... ...... - .. ,, .. 
lıların Karadenize verdikleri isım- buiunun hanıi mevsimde ve han- yüzmek bilmezseniz, daima hare. 
dir. Ayni zamanda, Karadenize i- ıl ayda denize dilttütinil takvim. ket etmek iyi oldujunu, tabii, bi. 
zafetle sahilde bulunan Trabzon, ler yamıazlana da, karpazuıı ken. linlniz. Deniz banyosunun aatlı-
Ordu, Giresun, Samsun ve da· dlai manav diikkinlannda görü. ia uyıun olanı on b8f, nihayet 
hilen Amasya ve Sıvasın bir kısmı- lilnce, deniz banyosu mevsbul de yirmi& ydo~~adır.ti, L _._, -xre 

da relmlı demektir. an n-... ..e..,uu ze AV , 
Dl ihüva eden arazi parçasının Onun için, fhndiye ka•ar zaten aabalı on ile on Od aruuula yahut 
eski ismidir. Kurunu kadime tarl· batlamamıpamz, hem911 denize ötleden sonra iç ile bet aruında. 
hinde bu sahada Punt adıyla tefek· ıtrmete .batlıyabilininlz. Tabii, Fakat yemek berine olma, ye. 
kül etmif bir hükUınete tesadüf e. biraz ihtiyatlı bulunmak şartiyle.. mekten sonra en az tlç '88t seç. 
dilmektedlr. Fakat, bu hükWııetin Deniz banyosu yapmata mini meli. 
YunanWıkla hiçbir alüa ve mü • olacak hastalıklar pek te çok de. Deniz bany•andan sonra da 

Midir. En önde, tabii, verem hu- pl4 j '"--rinde ..,. __ L--y-11 mut nuebeti yoktu. Esasen umumiyetle ... • IUıı:s ..... ._.... _.. - • 

talıp. Hele akciier veremi hiç a- laka lhımdır. Yalnız karat'lllak 1. 
Küçük J.r/a, tarihin çok eski de- teplz de olsa, deniz banyosu yap. çtn bile olu, onan da btlyflk fa1. 
\'lrlerinde, Orta Asyadan Plmlt mata bilyök millidir. daaı Yardır. 

HDKAVE 

VAZiFE • VE AŞK 
" Pearl - Buck .. dan Bir Çin Hikayesi. 

K aplan Wang askerlerile şeh
rin kapısından içeri girince 

dosdoğru valinin konağının kapı. 
sına dayandı.. Kapıdaki muhafıza 

"içeri girip efendileriyle hususi 
konuşacağını,, anlattı. Muhafız bu. 
na imkan olmdığmı söyliyerek ka. 
pıyı kapamak istedi. Bunu gören 
Wang'ın yaveri kılıcını muhafızın 
göğsüne dayıyarak kapıyı açması. 

nı emretti .. Zavallı muhafızın ren. 
gi kül gibi oldu. Öne eğilerek 
yol verdi .. 

Wang iki yaveriyle birlikte içe. 
riye girdi.. Ve bir çok pavyonlar. 
dan geçtiler.. O kalın kaşlan, iri 
siyah gözleri, ve sert ba.kışlariy1e 
tıpkı bir kaplana benziyordu. Et. 
raftaki hizmetçiler onu görünce 
korku ve dehşet içinde kaçışıyor. 
lardı .. 

Wang uşaklardan birine gür 
sesiyle haykırdı. Bu ses salonda 
korkunç akisler yaptı. 

- Efendiniz nerede?. 
Uşak korkudan tirtir titriyor. 

du. Kekeliyerelı: cevap verdi: 
- Buyurun.. Sizi yanına götü. 

reyim .. 
Wang sert adımlarla uşağı takip 

etti. Uzun bir koridoru geçtikten 
sonra büyük bir kapının önünde 
durdular .. 
Uşak içeri girdi.. İhtiyar vali u. 

yuyordu. Evveli uyandırmak iste
medi. Fakat dışarda bekliyenin 
emrini yerine getirmek lazımdı. 

Bir müddet sonra Wang valinin 
huzuruna çıktı. Önünde ihtiramla 
eğilerek selim verdi .• 

\1 ali korku ve hayı-et içinde 
bir kaplanı andıran bu genç 

askere baktı .. Ve oturmasını işaret 
. 

Ona tendi eliyle şarap ve mey. 
va ikram etü .. Nihayet Wang söze 
başladı: 

- İşitiyorum ki.. Uzun zaman. 
danberi eşkıya ve çeteler sizi ra. 
hatsız ediyorlarmış. Biz de size iyi 
bir ordu ile yardım etmiye gel. 
dik .. 

Vali §&§kınlık ve korku içinde 
çatlak sesiyle: 

- Haklısınız... Düşmanlanma 
karşı gelecek kuvvetli bir ordum 
yok.. Fakat iki .gün evvel yeni bir 
general geldi. Onu nasıl geri gön. 
derebilrim? .. 

Hem, siz kimsi°niz?.. İsminiz 
nedir? .. Nereden geldiniz? .. Diye 
sordu. 

Wang bunlara cevap vermedi .. 
Yalnız: 

- Bana bqka bir şey sormayı.. 
nız. Biliyorum ki yeni generaliniz 
ihtiyardır; kudretaizdir .. Size fay. 
dası dokunamaz.. Beni generali. 
n1z olarak kabul ediniz.. 

Vali uzun uzun düşündü. Artık 
ihtlyarlamıftL Yerine geçecek bir 
ojlu yoktu.. Bunun için de haya. 
tının ne kıymeti vardı. Fakat ko. 
naimda bir karw ve bir çok cari. 
yeleri vardı. Onlan himaye etmek 
llzımdı .. Haris düpnanlan onu za. 
yıf düf(irmek için her an çatıyor. 
lardı. Bunlarla uğrapcak kuvvet. 
U bir ordusu yoktl!. Yeni generali 
de ihtiyar bir adamdı. Hem de pek 
dürüat bir insana benzemiyordu. 
Şu halde bu genç ve cesur askerin 
isteğini kabul etmekten başka ça. 
re yoktu. 

Başını kaldırdı. Gözleri kendisi. 
ne emniyet ve samimiyet tel.kin e. 
den hikim bakışlı, fakat biraz kor. 
kunç iki siyah gözle karşılaştı. 

Ona ayni samimiyetle isteğini 
kabul ettiğini söyledL O zaman 
Wang kalktı. İhtiramla ihtiyar va. 
linin önünde eğildi. Ve sonra uzun 
zaman pllnlar üzerinde konU§tu.. 
lar •• 

Ertesi ak§am konakta ziyafet 
vardı. En nefis §8l'aplar, na. 

dide meyvalar, ve güzel yemekler 
Wang'ı ve adamlanm neşelen. 
dirdL 

Gece yarısına kadar içtiler. Ve 
eğlendiler .. 
Wanı bir aralık oturdulu aalo. 

nun camlı bölmesinden ince uzun 
bir gölgenin kayıp gittiğini, ve 
dikkatle bakınca bunun genç bir 
kadın olduğunu görmüştü .. 

Kendi dairesine çekildiği zaman 
yeğeni: 

- "Amca biraz evvel dışarda 
güzel bir kadının dolaştığını gör. 
düm. Acaba kimdi? . .,, Dedi. 

Wang kadınlarla pek alakası ol • 
madığı için aldınş etmedi. Ve: 

- Ne bileyim ben? .. Belki va
linin kansıdır. Belki de cariyesi
dir .. Elbette bir gün öğrenirsin; 
diyerek yeğenine sert bir bakış fır. 
lattr .. 

Wang nedense bu gece uyuınak 
istemiyordu. İçinde kalbini ezen 
bir sıkıntı vardı. Eski generalin zi
yafette bulunmayışına bir mlna 
verememiş, canı sıkılmıştı. 

Fakat durmıya gelmezdi. Yann 
erken işe başlıyacaklardı. Ağır a. 
ğır kalktı. Yatağı bitişik odada idi. 
Kendisininki ile yanındaki o. 
~ ......... ~ .. per. 
de ayınyordu. Perdeyi açtı. Fa. 
kat!!!... hayretten donakaldı .. Elin. 
de gümüş kakmalı bir hançer bu. 
lunan genç ve çok güzel bir kadm. 
la göz göze geldi. Hayatında ilk 
defa olarak bir kadınla karşı kar. 
şıya bulunuyordu. Nihayet kendi. 
ni toplıyablldi. Ve bir kaplan hızı 
ile bileğini yakaladı. Gümüş kak. 
malı hançer yere düştü. 

. Müstehzi ve ateşin bakışlarla 
genç kadını süzerek: 

- Maksanız ne idi?.. Dedi .. 
Kadın hırçın bir sesle: 
- "Sizi öldü.rmak .. Başka ne o. 

ıabilir!.. Diye bağırdı .. 
- Beni öldürmek! .. Niçin?. Si

zi himaye etmiye gelen bir adamı 
öldürmek istedinz, öyle mi? • 

- Evet!. .. 

Bu söz yüze vurulan bir tokat 
kadar sertti. Wang kendisi.. 

ne meydan okuyan bu kadına nef. 
retle baktı. Fakat gözlerini uzun 
bir müddet onun yüzünden ayır. 
mak kudretini kendinde bulamadı. 

Beyaz yüzü, ince kızıl dudaklan. 
geniş alnı, parlak ve keskin bakışlı 
gözleri sanki onu büyülemişti .. E. 
vet; bu çok güzel bir kadındı. Fa
kat ne olursa olsun düşmanı idi. 
Adamlannı çağırdı. Ve onu alıp 
götürmelerini emretti. 

Ertesi gün Wang küçük bir hüc. 
reye kapatılan bu kadını gönnlye 
gitti. O ottan yatağında uyuyor ve 
derin nefesler alıyordu. W ang 
yaklaştı; ve yüzüne eğllerelı: baktı .. 
Oo.. bir peri kadar güzel ve seh. 
hardı .. Onu bu sakin uykusundan 
uyaJıdırmak istemedi. Sessiz adım. 
larla çekildi .. 

Bu kadın kimdi? Nereden gel. 
mişti? .. Acaba eski generalin kan-

• 
Si mı idi? .. 

Bu düşünce Wang'ın dimağını 
altüst ediyordu. Fakat vazıie aşkı 
bir zaman sonra bunu da unuttur. 
du ... Konakta artık yerleşmifler. 
dl. Adamlan iyi bakılıyordu. ES
.ki generali de başka yere gönder. 
mişlerdL. Böylece herşey yoluna 
girdikten sonra Wang genç kadını 
hatırlacjı. Günlerce o daracık, ka. 
ranlık hücrede kaldığım düşüne. 
rek üzüldü. Adamlarma hemen o.. 
nu getinnelemi söyledi Bir cihet. 
ten memnundu; onu herhalde yap. 

• 

tığına pişman olmuş görecekti. Bu. 
nu kuvvetle ümit ediyordu. Alilta 
ve sabırsızlıkla bekledi. 

Dışarda lapa lapa kar yağıyor. 
du. Rüzgar yoktu. Fakat acı 

bir soğuk etrafı dondurmuştu. Ka. 
lın buz parçalan ev)erin saçakla
rından sarkıyordu. Wang kaplan 
derisi ile örtülü divanında uzan
mış etrafı seyrediyordu. 

O sırada ayak sesleri duyuldu. 
Geliyorlardı.. Kapı açıldı. Genç 
kadın iki gardiyanın ortaamda içe. 
ri girdi.. Dimdik, başı yukarda, 
kindar nazarlarla Wanga bakıyor. 
du. Yüzü solgun, gözleri kızar. 
mıştı. 

Wang mütebessim, ona yaldat
tı .. Kadın birden bir çığlık kopar. 
dL Ve oradakilere: "Oh .. Ne olur 
beni hücreme götürünüz. Ona bak 
mıya tahammül edemiyorum .. ,, dl.. 
ye bağırdı. Wang aldırış etmedi .. 
Sükunetle: ''Görüyorsunuz ki.. Si. 
zi himaye edec!ek yeni bir genera. 
le sahipsiniz. Memnun değil qıilL 
niz? .. ,, 

O bir şey söylememek için du. 
daklanm ısırclı. Ve yere baktı. Gar 
diyanlar onu alarak dıprı çıkar. 
dılar .. 

lr 
Wang ciddi çalışmalan. dürüst 

hareketleriyle şehirde sevgi ile a. 
nılıyordu. İhtiyar vali de çok mem 
nun idi. Onu evladı gibi seviyordu. 
Wang'ta ona hürmetinde kusur et. 
miyordu .. Böylece günler geçti. Bir 
gün askerlerine yaptırdığı talim
den yorgun gelmiş, divanına uzan.. 
mıştı. Bir müddet sonra kapı hafif 
çe vuruldu. W ang dalgın ve biraz 
canı sıkılmıı: 

- Giriniz! Diye bajırdı. 
Başını kaldırdığı zaman genç 

kadının yanma kadar geldiğini ve 
önünde eğildiğini hayretle gardü. 
Gözlerine inanamıyordu. O mağ. 
rur ve çılgın kadın önünde bat e. 
ğiyordu. Artık .. üzerindeki siyah 
elbise onu büsbütün güzelleftir. 
mişti .. 

Wang gülerek: 
- Artık iyi oldunuz .. Buna ~ 

memnunum.. Serbestsiniz. İstedi. 
ğiniz yere gidebilirsiniz. Dedi 

O zaman genç kadın bapnı kal
dırarak samimi ve saf balaflarla 
ona baktı. W ang bu füsunklr ba. 
kışlann tesiriyle bapnın döndülQ. 
nü hissetti. Kanı sanki bir heyecan 
dumanı hallnde damarlanndan çe. 
kiliyordu. O sert, hapn, hlkim ,ba. 
kışlı adam asker elbiselerinin için. 
de heyecandan titriyordu. Gözleri 
kendinden daha kuvvetli bakışla. 
rın cazibesine kapılarak onların 
üstünde durdu. Sanki büyülen.. 
mi§ti.. Bir kadın bakışı karşısmda 
mağlup olmak.. Hayır! Wang'J 
baştan aşağı bir alev sardı. 
Sert bir sesle: 

"Serbest.siniz diyorum. Niçin 
gitmiyorsunuz.. Gideceğiniz yeri 
söyleyiniz, size bir kaç adam vere. 
ylm; sizi götürsünler.,, Dedi. 

Kadın, ayni saf ve füsunklr ba. 
kışlarla Wang'ı süzdü. Ve: 

- Siz de billyorsunuz ki gide
cek yerim yok.. Evim burasrclır. 
Ve ben de sizin esiriniz cariyeniz. 
karmızım.. Her ,eylnlzlm.. Diyen 
sesi salonun tavanmda p.ı akta. 
ler yaparak dalılc:h. 
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AN'ANEVİ 

Türk- Fransız 
Dostluiju 

Ne Demektir? 
1 

(Başı 1 incide) 

Türk - Fransız dostluğu) tabiri ne 
diye sürüp gidiyordu? 

Evet, eskiden böyle bir tabir var
mış: Osmanlı İmparatorluğu ile Klod 
Farer arasında kullanılırmış. Bu ne 
derecede bir dostlukmuş, an'anesinin 
şekli, gidişi nasılmış, ne gibi tarihi 
istihaleler, duraklar, pürüzler ge~ir
miş? Bunların hiç biri bizi ve blzd-n 
sonra gelecek nesilleri alfıkalandır. 

maz. 
Biz Osmanlı İmparatorluğu ile 

Avrupalılar arasındaki siyasetlerden 
hiç birini miras almadık. Bilmiyo. 
ruz. Hatırlamak istemiyoruz. Ve tam 
unutmayı milli bir vazife tanıyoruz. 

İmparatorluk devrindeki kedorse 
ve Piyer Loti dostluğu başka; Ata. 
türk - İnönü devrindeki Türk -
Fransız dostluğu başkadır. Ve biri. 
birine o kadar benzemezler ki izahı 
!hem uymaz, hem pek uzun sürer. 
-Ondan bahsetmek bile faydasızdır. 
Bahsedilse bile ancak başkalanna 
.ait olan çok geçmiş bir tarihten baŞ
kalanna ait bir sayfa hikaye eder gi. 
föi bahsedilir. Ve bu, iki taraf için de 
(böyle olmalıdır. 

Bizim devrimiz Ebedi Şef Ata. 
türkün 19 Mayısta Samsuna 

ıçtkışından başlar. 

Ve Türk - Fransız dostluğu, öz 
ıdostluğu Milli Şef İsmet İnönünün 
neisicümhurluğu zamanında ve pak
ııtın imzalandığı günden başlıyacak. 
tır. An'anevi değilmiş. Fakat bir gün 
gelecek an'anevi olacaktır. Her an'. 
anenin, her asaletin bir başlangıcı 
,yok mudur? 

Milli Şef, Kurultaydaki büyük 
mutkunda ne demişti? Hatayın haL 
1inden sonra Türkiye ile Fransayı 
biribirinden hiç bir kuvvet ayıramı. 
:yacaktır, demedi mi? İşte bu ayrıl
anayış ve ayıramayış uzadıkça (an'

ıane) teessüs edecek, kökleşecek \ 'e 
mesilden nesile miras kalacaktır. 

Kaldı ki bugünden başlıyan bu 
ıdostluk diplomatik formlillerin, ye. 
şil masa nazariyelerinin üzerine ku
tl'lllmuş değildir. Bu dostluk; cesur 
silühlann, asil kalblerin, k~hraman 
~~~rm,b~m~c im~ifilW~ 

ırin ve sulh ideallerinin birleşme. 
ısinden doğmuş bir dostluktur. 

Fransanın vatanı ve hakkı nerede 
!haksız bir tecavüze uğrarsa; ben, 
Türk neferi o noktada ve o saf ta dö
lvüşeceğim. 

Türkiyenin vatanı ve hakkı nerede 
'1ıaksız bir taarruzla karşılaşırsa; o, 
Fransız neferi o noktada ve o safta 
dövüşecektir. 

Müttefiklerimiz için de böyleyiz 
ve bpylc olacağız. 

İşte öz dostluk budur ve bunun 
an'anesi makbul ve tebcile şayandır. 

Biz Milli Şef vatanının on sekiz 
!milyon silahlısı ve insan kalblisi; 

Büyük Briand vatanının kırk beş 

mily<;>n insan kalbli silah arkadaşla. 
rmı sevgi ve and ile seltimlarken in. 
sanlık dünyasını da tebrik etmeyi 
unutmuyoruz. Akq Gu"6~ 

Sovyet Büyük 
,. 
El~isinin Ziyafeti 

Ankara, 24 (A.A.) - Sovyet bü
yük elçisi ve Bayan TPrentiev, bu 
akşam büyük elçilik bahçelerinde bir 
gtırdcnparti tertip etmiştir. Çok sa
mimi bir hava içinde geç vakte ka
dar devam eden bu gardcn partid~, 
ezcümle Nafıa Vekili General Ali 
Fuat Cebesoy, Muhabere ve Münaka
lat Vekili Ali Çetinkaya, Ali Rana 
Tarhan, bir çok mebuslar, başta ki'ı

tibi umumi Numan Menemencioğlu 
olduğu halde Hariciye erkunı kordip. 
lomat k ve Türk gazetecileri buluı:
rnu~tur. 

Bir Alayımıza 
Madalya Verildi 

Kayı;eri, 24 (A.A.) - Piyade alayı 
!ancağına, lstikltil madalyas1 talik 
toreni bütün nlayın, memurların, te
şekkül1erin ve binlerce halkı.1 işıtirn
kile dün yapıldı. Korgeneral Muzaf. 
fer Err,undcrin soylevinden sonra 
bütün alay sancai,rını ve yurdu son 
nefeslerine kadnr koruyacnkların'l ve 
snncaklannı zafer madalynlarilc süs
liyecckkrinc and içmişlerdir. 

TAN 25 - 6 - 939 

Satie Binası için iki Kişi 
Daha Tevkif Edildi 

Galatasaray 
Ateşsporu 3 - 1 
Mağlup Etti 

!Türk -Fransız Ittif akı 
Hatay Bayram Son Anlaşma 
~evinci içinde Heryerde Derin (Başı 6 ıncıda) 

larla 3 - O Galatasaray lehine kapan
dı. 

I kinci devre 
Çalkanıyor Akisler Yaptı 

Eski Denizbank Müdürü 
Yu•uf Ziya Önİf 

(Baş1 1 incide} 
bank umum müdür muavini Hamdi 
Emin Çap, sonradan Maliye Vekaleti 
kırtasiye umum müdürluğune tayin 
edildiği için, avukat Atıf Odül de LU
leburgazda bulunduğu için evvelki 
gün müddeiumumiliğe celbedileme
mişlerdi. Telgrafla Ankara ve Liile

burgaz müddeiumumilik-erinden ih
zarları tebliğ edilmiş, dün sabah Lü
leburgaz müddeiumumiliğinden gl!

len cevapta Atıf Odtılün lstnnbula 
hareket ettigi bildirildiği için Emni
yet müdürlüğüne derhal tezkere yn
zılmıştır. Müddeiumumi Hikmet O
natta, bizzat telefon ederek ihzarın 
tesriini istemiştir. Saat dokuza doğ
ru Atıf Odül, adliye koridorlarında 

görülmüş, sonra Emniyet miidiirlü
ğü, Ankaraya hareket ettiği cevabını 
vermiştir. Anknraya telgrof çekilir
ken Atıf Odül bir avukat arkadaşile 
müddeiumumiliğe müracaat etmiştir. 
Sorgu hakimi, evvelki giın serbest 
bırakılan Maiik Kevkeple, Atıf Odii
lun yüzleştirilmesine hizıım göster· 
diği için Malik Kevkcp te daha evvel 
adliyeye getirtilmiştir. 

Sorgu hakimi Sami, evvela Atıf 0-
dülü, sonra da Malik Kcvkebi istic
vap etmiştir. Bu 1ki zatın Satie ır. 

keti binasını Denizbanka evvela şifa
hen, sonra da yazı ile tnvsiye ettik

leri öne sürülmektedir. Malik Kev
kep, dünkü ifadesinde bir gün evvel. 
ki söylediklerini. değiştirdiği için hak 
kındaki serbest muhakeme kararı ge

ri ahnmış ve sorgu neticesinde Atıf 
Odülle birlikte tevkif edilmiştir. 

Hamdi Emin Çapın, dün geç vak
te kadar Anknradan hareket ettiğine 
dair müddeiumumniğe bir malCımat 

gelmemiştir. Onun da yarın getirile
rek 'Sorguya çekileceği tahmin edil
mektedir. 

-Bankanın uki Hukuk işleri 
Müdürü lsmail lsa Cani' 

T ah/iye talebi tetkik edilecek 

Galatasarayın hücumile başladı. 

Bu hücum soldan İzmir kalesine da
yandı. Sarafim topu Boduriye geçir
di. Bodurinin şütünü kaleci kurtar
dı. Bundan sonra İzmirliler daha 
canlı oynamağa başladılar. Ve çok 
geçmeden oyunda bir hakimiyet te-

l sisine bile muvaffak oldular. Fakat, 
ele geçen fırsatlardan istifade ede
mediler. Yalnız hiicum hattında Ö
mer şiıt atabiliyordu. Diğerleri mü-
tereddit idiler. Bu tereddüt. gekn 
fırsatların kaçmasına sebep oluyor

j du. 

Nihayet tckTar Galatasaray oyuna 
hakim oldu. Sarı kırmızılılar da İz
mirliler gibi gelen fırsatları kaçırdı
lar. 

(De.ışı birincide) 

den başka biri lehine \'azgeçmck 
niyetinde a:;la değildir. 
Bu deklllrasyon Bonnet'nin imza

sını taşımaktadır. 

imza TJ1erasiminden sonra 
Türk - Fransız deklarasyonunun im
zasından sonra Bonnet'nın dün kısa. 
ca bildirdiğimiz beyanatı aynen şu-· 

dur: 

"Fransız - Tiirk karşılrkh yardım 
deklarasyonu 12 mayıs lngili:ı: - Tiirk 
deklarasyonunun ayni terımlerini ele 
almaktadır. Du deklarasyon. Fraııc;a_ 
yı, lngiltcreye buğlıyan taahhütlere 
le Bi.ıyük Britanyayı 'fürkiyeye bağlı 
yan taahhütlerin tamamUc muvazi 
kılınmasını istihdaf eylemektedir. 

Filhakika Türk - Fransız deklaras. 
Mevkuf suçlular, tevkifhanede 

tecrit edilen mahkumların ahkon
dukları teker kişilik localara alın
mışlardır. Aileleri ile avukatlarının 
ve dostlarının dün ve evvelki gün, 
diğer mevkufların aileleri gibi ken
dilerini tel kafes arkasından görme
lerine ve konuşmalarına müsaade e
dilmiştir . 

Oyun bundan sonra çok zevksiz yonu, 

bir şekil aldı. Oyundan başka her ~e- Evvelti. Akdenizdc bir harbe mün-
ye benzemeğe başladı. cer olacak bir taarruz takdirinde 

32 nci dakikada sağdan açılan bir Fransız ve Türk hükumetlerinin bi
İzmir hücumunda top ani olarak so- ı ibirlerine ellerinden gelen her tür. 
la geçti ve sol acığın sıkı bir şütU Os- lü yardım ve muzaherette bulunu -
manın plonjonuna rağmen ağlara ta- caklarını, 

kıldı ve vaziyet ~ - 1 old~. Oyun Saniyen, işbu taahhüdün Balkan· 
bundan sonra İzmirlilerin hfıkimi- larda da emniyetin temintni istihdaf 
yeti altında geçti ve netice değişme- edecek olan kati anla~mcıda tasrih o· 
den Galatasarayın 3 - 1 galibiyetile Iunacağını derpiş eylemektedir. 

Tevkifhanede 500 mahkum \'e 

mahbus vardır. 
Yeni mevkuflar dün bunlarla 

beraber tevkifhane bahçesinde ser
bestçe dolaşmışlardır. Mevkuflardnn 
bazıları avukatları vasıtasile dün 
geç vakit mi.iddeiumumiliğe müra
caat ederek yapılan tevkife itiraz et
mişler ve kefaletle tahliyelerini iste
mişlerdir. Ağırceza mahkemesi ya
rın bu müracaatleri etckik ederek 

k~pandı. işte deklarasyonun esaslı iki nok-

Nasıl oynadılar? 

Oyun, milli küme karşılaşmasın

dan başka her şeye benzedi. Çok 
zevksizdi. Can sıktı. ·İki takım da 
şuursuzdu. Sarı kırmızılılar çok fo
na idiler. Senenin en bozuk oyununu 
oynadılar. Takımlarda muvaffak ol-

red veyahut kabul edecektir. muş oyuncu gösteremiyeceğiz. 

Miiddeiumumilik suçluları sorgu 1 Tenis Turnuvası Kaldı 
hukimliğine verirken hepsinin de 1 Dün Dağcılık Klübünde bir tenis 
t~vk~~l:rini istemiştir. Sorgu ha- turnuvasına başlanacaktı. Saat 14 te 
kımlıgı. bunlardan satın alınma ka- başlıyan müsabakalarda ancak iki 
rarını ımzalıy~nlarla .tavass~tta ~u: karşılaşma yapılabildi. Yağmur do
lunanları tevkıf etmış, digerlerını laysile müsabakalar tehir edildi. 
serbest bırakmıştır. Miiddeiumumi- • • .. 
lik, sorgu hakimliğinde serbest hı- Bısıklet Musabakaları 
rakılanlar nakkınl:!akf karara- f 1raz Beden Teı-btyeaı lıtıınbuı ıeıııgeaı BI· 

etmiştir. Ağırccza reisi, yarın bu i· 
tirazı da gözden geçirecektir. 

Şahitlerin ifadeleri alınacak 
Suçlu sanılanlara ait e\•rak üç bü

yiik dosya halinde ve çok yüklüdür. 
Sorgu hiıkimliği, dün 31 şahit hak
kında celpname yazmıştır. Bunların 

hepsini bir günde dinlemiye imkan 
bulunmadığı iÇin muhtelif giinlerde 
ifadelerine müracaat edilecektir. 

ılklet AJ•nlığından: 

t - Türkiye bislklet birinciliği mü'!a
baknları 7 - 7 - 1939 cuma gilnii (!) kilo
metrelik sürat koşusu \ ' l' 9 - 7 - 1939 pa
zar günü ( 156) kilometrelik muka\'cmet 
ko~usu olmak iızere tcsbil ectilml§tlr. 

2 - Milsnbakalar Edirne - İstanbul ııs-
tnlt yolu üzerinde yapılacaktır. 

3 - Yarıs saııtıerl bilahare ilan oluna-
caktır. 

4 - İstanbul t:ıkımını teşkil edecek o
lan koşucular şunlardır: Abdullnh, Hara-

Dinlenecek şahitler arasında Deniz· Jıımbo, Anııstos, Torkom ve Mihııl. 

bankın yeni müdürlerinden Yusuf 5 - Yukarda adları yazılı blsiklctçlle
Ziya Erzin ve avukat Gat Franko rin bunn göre .imdiden hazırlanmalLın liı-
da vardır. zumu ehemmiyetle tebliğ olunur. 

tası bunlardır. 

Esasen bu hususta şunu da kaydet
mek gerektir k1, anlaşma :•;ıkça tas
rih edilmiş olduğu üzere, hiçbir mem 
leket aleyhine mıiteveccih değildir .. 
Bu, İngiliz - Tiirk deklarasyonuı:un 
aynidir ve Paris, Londra ve Ankara. 
yı teşrik eden ve muvafüık1yeti f:Ul

hün idamesi hususunda esaslı tesa
nütlerini gösteren müzakereler sıra
sında tanzim edilmişti. 

Hususi mesclejer üzerinde olduğu 
gibi umumi siyasetin yüksek saha -
sında da tezahur eden bu sıkı anlaş
manın aradaki bnğları daha ziyade 
sıkılaştırmış olduğunu gördi.iği.imden 

dolayı bilhassa bahtiyarım ... 

Suat Davazın ıözleri 
Bonnet'den sonra Türkiye bliyük 

elçisi Suat Davaz da demiştir ki: 
"Dostum Hariciye N ctzırı Bonnet, 

yapmakta olduğumuz şeyler hakkın
da icap eden malıimatı v~rıniştir. Bu
na ancak şunu ılfıve edeyim: 

Mısır Hariciye Nazırı Bükreşe Gitti 

"Türk • Fransız birleşmesinin bu 
gün teeyyüdünü görmekten mütevel
lit büyilk sevincimi ifade etmek is
terim. iki memleket, bugün anlaşma
ları sulhü tarsin için imzalamıştır. 

Bu anlaşmalar kimsenin aleyhine mü 
tcveccih değildir. Bunları en sulhcü 
maksatlar ilham eylemiştir. Bizim i· 
dealimiz sulhtür ve bu suretle sulhün 
muhafazasında teşriki mesai ediyo
ruz. Fransa, Türkiye ve Ingif ere bü
tün beşeriyet için aziz olan sulhü ko
rumak için ellerinden geleni yapa -

caklardır.,, 
Bir haftadanberi şehrimizde bulu

nan kıymetli misafirimiz Mısır Ha
riciye Nazırı Abdülfettah Yahya pa
şa, dün akşam saat 22 de Transil
vanya vapurile şehrimizden ayrıl

mıştı~. Misafirimiz Galata rıhtımın
da Vali ve Belediye Reisi, İstanbul 
Komutanı, Merkez Komutanı. Em
niyet Direktörü ve General Konso
loslar tarafından uğurlanmıştır. Rıh
tımda bir askeri kıta ve bir polis 
müfrezesi selfım resmini ifa etmiş ve 
Bando Mısır ve Türk Milli marşları
nı çalmıştır. 

Dost N azınnı beyanatı 
Abdülfettah Yahya paşa, dün sa-

bah saat 9 da gazetecileri kabul ede

rek kendilerine şu beyanatta bulun

muştur: 

"Ankaraya yaptığım resmi ziyaret

ten avdetimde gördüğüm kardeşçe: ve 

hararetli hüsnü kabulden en samimi 

surette mütehassisim. Şahsıma karşı 

bu hararetli ve samimi hüsnıi knbu
lun uyni zamanda memleketim için 
beslenen hisleri ifade etmekte bulun-

duğuna da eminim. Bundan dolayı 
pek müteşekkirim. 

Bu, sadece bir dostluk ziyareti de

ğildir. Asırlardanberi iki memleketi 

biribirine bağlıyan duyguları da bu 

vesile ile izhar etmiş bulunuyoruz. 

Dostluğumuz istikbalde dAha fazla 

inkişaf edecektir. • 

Ziyaretim münasebetile Türk hal

kı bu tezahürata iştirak ctme't sur~

tile bana karşı olan sempatisini izhar 

Misafir Nazır, Mısır Elçiliğindeki ziyafette 
etli. Bundan dolayı bu ziyarec benim 
için unulamıyacağım bir saadet ol
muştur. Turk halkına da derin te
şckklirlerimı bildiririm. 

Umit ederim ki, bu ziyare!i diğer 
z:yaretler takip edecek ve bu suretle 
iki memleketin müstakb~J münasebet 
lcrini daha ziyade kuvvetlendircl·ck
tir. 

Vaki olan davet üzerine buradan 

sırasile Bükreş, Belgrat, Sofya ve A

tinaya resmi ziyaretlerde bulunaca

ğım. Buralarda da üçer giin kalacağı

mı tahmin ediyorum. Atinadan mem
leketime döneceğim.,, 

Elçilik binaaındaki çay 
Mısır General Konsolosu Hafız 

Amir Bey dün akşam saat 18 de Mı. 
sır Hariciye Nazırı Abdulfcttah Yah 
ya Paşa ile Mısır heyeti şerefine Be-

bekteki elçilik binasında bir çay zL 
yafeti \.1ermiştir. Şehrimizdeki kon
soloslar ve diplomatlar, mahalli hü. 
kumct erkanı, İstanbul Komutam. 
Türkiyenin Mısır sefiri Dny Şevki 

Alhan, matbuat erkanı ve daha bir 
çok zevat hazır bulunmuştur, Ab
dülfettah Pıışa misafirlerle görii~
müş ve çok samimi hasbihallerdc 
bulunmuştur. 

Milli Şefimizin hediyeleri 
Milli Şef İsmet İnönü, Mısır Ha. 

riciye Nazırı Abdülfettah Yahya Pa. 

şaya pek kıymetli bir hatıra hediye 

etmiştir. Bu hatıra Milli Şefin imza. 

sını taşıyan ve nefis bir çerçeve için. 
de bulunan bir portreleridir. 

Mısır Hariciye Nazırı bu pek kly. 
metli hediyeden son derece mütc. 
hassis olmuştur. 

---o----
Almanlar Kladno'da 

400 Kişi·yi HCilCi 
Mevkuf Tutuyorlar 
Prag, 24 fA.A.) - Alınan makam

ları, Kladno hadiselerinden sonra 
tevkif edilenlerden 100 kişiyi tahli
ye etmiştir. Yine o zaman tevkif e
dilmiş bulunan 400 kişinin vaziyeti 
henüz belli değildir. · Şehre verilen 
500 bin kronluk para cezası affolun
muştur. Fakat alınan bazı fevkalade 
tedbirler devam edecektir. Ezcüm-

le, saat yirmiden sonra sokaklarda 
gezmek memnudur. Sinema ve ti
yatrolar da hala kapalıdır. 

O•---

Haydarpaşa - Sirkeci 
Feribot Hattı 

Devlet demir yollarına muharrik 
ve müteharrik edevat mi.ibayaası i
çin gelecek senelere geçici taahhüde 
girişilmesi ve Haydarpaşa • Sirkeci 
arasında feribot tesisi ve işletilmesi 
hakkındaki kanun layihası ile Küçük
menderes nehri ile tabilerinin ıslahı 
hakkındaki kanun layihası, askerle
rin zat işlerine taalluk eden da
valarının tetkik ve ·muhakeme usul~ 
hakkındaki 3410 sayılı kanunun ikin. 
ci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun lfıyihası hük\ımet tara • 
fından meclise göndcrilmi~itir. 

(Bası birıncide) 

hararetli neşriyat yapıyorlar ve bu 
ittifakın ehemmiyetıni tebarüz etti. 
riyorlar. Matin diyor ki: 

"Otedenberi söylenegc~ıniştir. Her 
ti.ırlü ittifak ve anlaşmada bunları 
aktedenlerın vasıflarıdır ki, hesaba 
katılır. imzalanan kağıdın mahiyeti, 
sonra gelir. Her şeyde olduğu gibi 
!ittifakta da manevi cihet her şeye 
üstündür. Işte bu bakımdandır ki, 
Türk - Fransız ittifakının çok yüksek 
bir kıymeti vardır.,, 

Oeuvre şöyle yazıyor: 
"Fransa Suriyede deı·uhb ettiği 

v:ızifcden başka bir devlet lehine vaz 
geçmemeği taahhüt ediyor. Bu suret· 
le eğer Italya Suriye ve Lübnan cüm
huriyetleri uzerinde istikbal için ba
zı emeller besliyorsa bütün emelleri 
suya düşmüş oluyor.,, 

Humanite şöyle yazıyor: 
"Fransız - Türk munhedelcrinin 

akdinden dolayı hiçbir kimse bizim 
kadar memnun olamaz. Tül'lriyc Cüm 
huriyeti h~r türlü emniyet sisteminin 
zaruri bir unsurudur. Ankara hüku
meti mihver devletlerinin rica ve taz
yiklerine muknvemet göstermek ve 
sulh cephesine iltihak etmek gibi bü
yük bir kiyaset göstermiştir.,, 

I ttifakın büyük ehemmiyeti 
Eski Bahriye Nazırı Pietri, Fran. 

sız - Türk anlaşması hakkında "Jour,, 
gazetesinde yazdığı bir makalede di· 
yor ki: 

"Yeni ittifakın stratejik faydaları
nın teferrüatına girişmek istemiyo. 
rum. Fakat iki nokta var ki, çok ba· 
rizdir: Boğazlardan geçerek icabın
da denizden Romanyaya yardım et
mek ve Sovyetler birliği ile irtibat 
tesis etmek imkan dahiline girmiş ol
duğu gibi Siivcyşin de karadan mii
dafaası temin olunmuştur. 

Nihayet şunu da tebarüz ettirm"k 
Hizımdır ki, Sicilya - Pa:ıtelkıria -
Libya üçkenini kabul dahi etsek Ak. 
denizin gereK garp, gerek şark hav
zası Ingiltere ve Fransanın tefevvu
ku altında bulunmaktadır. 

Türk ittifakının bütün lsliım iıle

minde yapacağı derin tesıri de ka) -
detmek IUzımdır: Alman ve ltalyan 
emelleri ve propagandalcırınııı öliim 
tanı çalm1ştır.,, 

T otaliterleri ,aşırtan hadiseler 
"Le Temps,, gazetesi de Tilrkiye

nin garp demokrasilerile nktettiğt it
tifaklar münasebetile yazdığı yazıda 
diyor ki: 

"Tiirkiyenin emniyetini teminat 
altına almak w dünyanın birincı dc
rcıcede miihim rol oynadığı kısmında 
muvazeneyi temin için garp demok
rasilerile bir cephede bulunması, bey 
nelmilel vaziyetin inkişafı, ve sulh 
siyasetinin tekamulü için fcvkaltıde 
mühimdir. Hadisatın bu seyri, şüphe
siz totaliter devletleri şaştrtmıştır. 
Çünkü artık şiddete müracaat ede
rek şarka doğru uzanmak ve hege
monya kurmak pltinları suya diiş

müştür. Almanya, tehdit siyasetine 
devam ettiği takdirde, müteaddit cep 
hclerde harbe girmiye mecbur kala
cağını anlamıştır. ltalya da, Balkaıı
lar1 istila siyasetinde devamın onu 
bir çıkmaza sokacağını görmüştiır. 

Çiinkü şarki Akdeniz artık onun için 
tamamen kapanmıştır.,, 

Bir Kahire gazete•ine göre 
Kahire, 24 (A.A·) - Sudyenin va. 

ziyeti hakkında tefsirlerde bulunan 
(Mukaddem) gazetesi, lngiliz - Fran
sız matbuatının yazdığı gibi Suriye 
halkının galeyanının mihver devlet
lerinin ajanları tarafından hazırlan. 
mış olmadığını yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre, bu galeyanın 
sebebi mandater devletin imza edilen 
muahedeyi tatbik etmemesind.:ı ve 
bütün memleketi parçalamıyn karar 
vermesinde aranmalıdır. 

Polonya • 1 ngiliz Askeri 
Müzakereleri Bitiyor 

Varşova, 24 (A.A.)-Çok emin kay 
naklardnn oğrenildii,rıne gôre, Gene
ral Raisi'nin riyaseti altındaki Po. 
lonya askeri heyetinin I.ondradn in· 
giliz ordusu mümessillerıle yapmak
ta olduğu müzakereler nıhayet bul
mak üzeredir. Polonya Harıciye na· 
zırı Beck'in Londrayı ziyareti esna· 
sın da fı :n.isanda aktolun:ın karşılıklı 
garanti anlaşmasının tatbikatını trs
bit eden nskeri anlaşma pek yakında 
Londrada imzalanacaktır. 
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İstanbul 
Satınalma 

Kız Öğretmen Okulu 
Komisyonundan : 

Erzakın Cinsi Beher kilonun i1k teminatı 
tahmin bedeli Lira Kr. 

miktarı 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Toz şeker 
Kesme seker 

Bursa pirinci 

Sadeyağ 

Tereyağ 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Yumurta 

Bulgur 
Nohut 

32900 Ki. 

7100 
1500 
2500 

4900 
4000 

2500 

4300 

660 

2900 
1350 

43500 

400 
500 

Kuru çalı fasulya 3400 
" barbunya " 1200 

Yeşil mercime 585 
Kırmızı merci- 600 
mek 
Aşurelik buğday 460 

Un (Ekstra Eks- 4500 
tra). 
Pirinçunu 250 
Makarna irmikli 650 
Şehriye (muhtc- 260 
lif). 
Nişasta 150 
İrmik 350 

Zeytin yağ 
Zeytin tanesi 
Sabun 

Silivri yoğurdu 

Kuru soğan 
Patates 
Kuru sarmısak 

Süt 
Kase yofurdu 

Tavuk eti 
Hindi eti 

2800 
2000 
2800 

2900 

5400 
6600 

65 

5500 
8300 A. 

1000 Ki. 
1000 

48 
50 377 47 
35 

27 
30 189 22 

28 52 50 

100 322 50 

120 59 40 

45 
65 163 fl9 

2 65 25 

12 
15 
16 
12 
16 
12 

15 

15 

20 
25 
25 

18 
17 

52 

78 42 

77 92 

25 213 90 
32 

18 

8 
9 

12 

12 
5 

55 
50 

39 15 

77 53 

80 62 

78 75 

Blok maden kö
mürü 

200 Ton 1700 

Tüvenan M. kö
mürü 
Kok kömüril 

Gürgen odun 

250 ,, 1150 641 62 

120 - 1900 

80 çeki 250 

ı-:ksiltme şekli 

ı:iin ve saati 

7 /7 /939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 Saat 11 de 
Cuma eünü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 Saat 11 de 
Cuma ı?Ünü Kapalı 

zar! 

717 /939 Saat 11 de 
Cuma ızünü Kapalı 

zart 

7 /7 /939 ,Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

1/7/939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7/7/939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7/7/939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma ızünü Kapalı 

zarf 

717 /939 saat 14.30 
Cuma günü Kapal 

zarf 

7/7/939 saat 14.30 
Cuma ızi.inü Kapal 

zarf 

ı 

ı 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma ciinü Kapal 

zarf 
ı 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma aiinü Kapal 

zarl 
ı 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma günü Kapal 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 

ı 

15 Cuma e:ünü Kapa 1ı 

Yaş sebze 39 kalem, 33050 kilo, 296 38 
49800 adet ve 25650 demet. 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma t!ÜnÜ Kapa 

zarf 
lı 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarda miktar ve beher ki 
ve adet ve tahmin bedellerile ilk teminat ve eksiltme saatleri hizala 
rında yazılı yiyecek ve yakacaklar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştu 

lo 

-
r. 

2 - Eksiltme İstanbul Beyoğlunda İstiklal caddesinde Liseler Mu 
hasebeciliğlnde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin ilk tem 
natlannı belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebeciliği Veznesin 
yatırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret Odası vesikaları 
eksiltme zamanında Komisyona tevdileri, kapalı zarfların eksiltme k 
nununa göre teminat makbuzu ve istenilen belgelerle birlikte eksiltm 
saatinden bk s::ıat evvel Komisvon Baskanlıi!ma makbuz karsılıeınd 

-
i-
e 
nı 

a-
e 
a 

vermeleri. 

3 - İsteklilenn şartnameleri Okul idarr ;ndcn görüp okuyabilccekl 
ri iliın olunur. ' (4461) 

e-

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
1 - Hastabak1cı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta· 
hanelerinde yapacaklar. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeU 3 sene olup, bu müddet içinde cıkurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola
caktır. 

aş 

G - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli mn
tan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak

tı r. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylul 939 da tedrisata başlıyacaktır 

b 

7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
ulunmtık. 

g 
p 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazU~ 
örmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra· 
oru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 

D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po
sçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, lı 

t 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 

ahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musnddak olarak 
klenecektlr.,, e 

1 
F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan

arla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
mlisbit evrak keza eklenecektir. 

e 

v 
e 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
vlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 

yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 
eyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ttirilecek mektep masrfalarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 

vesikalann tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir tanhhiltnnme vermek, 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 

9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada
kiler M. M. v. Shh. tş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali· 
iklerine, kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 

M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

l 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedeceklerl yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. İş. 
D ııe hitaben yazacaklan dilekcede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

"10i6,, "3559,, 

Kamplara Ait Eksiltme ilanı 
Ne\'l Miktarı Muhammen fiatı İlk teminatı 

Kilo Kr. Sn. Lira Kr. 

Ekmek 34200 9 50 251 03 

Dağlıç eti 
Kuzu '' 

Sade yağ 

Ayşe kadın F. 
Fasulye çalı 
Dolmalık doma. 
Sıra domates 
Kabak 
Patlıcan er. 
Limon 

5600 
2400 

2980 

2700 
500 
700 

1900 
1900 

20500 Adet 

48 
45 

95 

9 
8 
6 
5 
5 
2 
3 

) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

282 60 

212 33 

102 43 
Taze barbunyc 
Dolmalık bi. 
İnce biber 
Sarmısak 

~Iaydanoz 
Dereotu 

2700 Adet 
250 Kilo 

1300 " 
10 

7 
) 
) .. 

• 

Taze bamye 
Hıynr 

Taze soğan 
Nane 

Kesilmiş odun gürgen 
Mangal kömü. 
Kok kömürü 

100 
110 

.. 
1450 Demet 
630 " 

1000 Kilo 
3300 Adet 

600 Demet 
2'75 " 

107 Çeki 
1350 Kilo 

17 Ton 

5 
12 
ı 
ı 

13 
2 
1 
l 

250 
4 

1800 

) 

) 

) 
) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

47 06 

Vefa, İstanbul erkek, Pertevniyal gündüzlü liselerin talebesi için 
kurulacak kamp ihtiyaçları olan nevi. miktar ve muhammen fiatile ilk 
teminatı yukarda yazılı yiyecek ve yakacakların 5/Temmuz/1939 çar
şamba günü saat 14 de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada liseler 
muhasebeciliğinde işbu okullardan mütcsekkil komisvonda acık eksilt
mesi yapılacaktır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzHe 
birlikte sözü geçen komisyona gelmeleri. 

Ve şartnameleri görmek ve liseler muhascbeciligi 
cakları teminat tezkeresini almak icin Galatasaray 
lan. 

veznesine yatıra
llscsine müracaat

( 4401) 

•• 
BU GUN 

EN FAZLA 
RA~BET GÖREN 

KÖRTİN6 
Radyoları 

Çoruh Devlet Orman l§letmesi Revir Amlrllğinden: 
1 - Borçka'da kurulacak kereste fabrikası için cif Hopa lokomobil 

ve aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve edevatı satın alı· 
nacaktır: 

l) adet lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde. 
1) adet elektrik ~eneratör alternatif. 231/400 volt 40. KW. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 - 550. m 'm. 
2) adet Yuvarlak tezgah masasız. 600 m/m. 
2) adet (Pendula) duvar için. Elektrikli 600 mim. 
1) adet Şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m/m. 
1) adet Tomruk baskeseni. Elektrikli. 1000 m/m. 
l) adet Çapraz maklnası. Elektrikli. 
1) adet Torna tezgahı 300/1500 m/m. Orta tip. 
2) adet bileme makinesi. Otomatik. 
1) adet :\fatkap. Makine kabiliyeti 1/30 m/m. 
2) adet Traxısrnisyon ve kayış kasnaklar. (Projeye göre). 
l) adet Nihayetsiz zincir. Nakliyat için. (Projeye göre). 
1) adet Dekovil hattı. 600 m/m. (Projeye göre). 
l) adet Yumurta talaş makinesi. 
1) adet Prese (tal:ış balya tazyik makinesi). 
l) adet Talaş makinesi bıçak bileme tertibatı. 

2 - Bu alat ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada Orman U
mum Müdlirlüğü, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğü, Çoruh Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülür ve parasız alınabjlir. 

3 - Vermek isteyenlerin kataloğ, Türk Lirası üzerinden son teklif 
mektuplarını 20 Temmuz 1939 tarihine kadar Coruh Devlet Orman 
işletmesi Revir Amirliğine bildirmeleri. (4271) 

Samsun Belediye Riyasetinden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çarpmba şosesi güzergMıın

da Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inşaatı mu
hammen keşif bedeli 60467 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi. 
E - Fenni şartname. 
F - Keşif ve sllsilei fiat cetveli. 
G - Proje ve sair evrak. 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliplerine 302 

kuruş mukabilinde belediye heyeti fenniyesince verilir 
C ve D fıkrasında.ki evrak belediye heyeti f enniyesince tetkik edile

bilir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 lira 40 kuruştur. 
5 - Eksiltme 20/7/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de 

Samsun belediyesinde müteşekkil belediye encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Sam.sun Nafıa Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan bu ifi yapabileceğine dair vesika 
ibraz etmesi ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
veya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
yıtlı olduğuna dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme p.rtname
sinin 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evvvel 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kopalı zarflann hizalarında teklif mektuplarının yazılıınnda ve 
bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 S. 1ı 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki şartname hükum
lerine harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilim olunur. "4430., 
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DiKKAT~ 
Gripin kutularının üzerine resimde gördü9ünü! 

. şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

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

Bütün Ada çamlarmm ve lavanta çiçeklerinin 

sıhhi kokularmı terkibinde saklayan 

V E N O S Ç A M Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMl DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alat Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

E{llenceıı 

tenezzühlerinlzl 

en yüksek marka 

ve kaliteden 

Meşhur BiANKi 

blslkletıerlle vaoınız 

BiSiKLETLERi 

S A ~LA"'1 HAF i F ZAR i F 

w~--· Köylülerimize Ucuz Kundura __ ...: 

Yalnız perakende olarak 

iskarpin çifti 190 • Fotin 290 kuruşa 
. E N K 

Yerli Mallar Pazarlarmda Satılır. 
Şubeler : İstanbul ! Ankara • İzmir - Adana - Mersin 

·---------------1----------...-• 
Şifa hassası, Radio - Aktiviteıi en yüksek kaplıcadır. 

Otel, Lokanta ve Gazinosunda Fiatlar her k eseye elverişlidir. Mu

danya Postaları Haftada dört gün gidiş ve dönüşde uğrar. Fazla tafsi
lat için, Sirkeci İstasyonu karşısında Nemlizade Han 11 numaraya 

O A l. A T A - H E Z A R E N C A O O E 8 1 N o . 8 4 

'---------•müracaat ediniz. - , 

.. 
G A Z O Z U N U tercih ediniz. 

Harareti keser - Sıhhati korur. 
Meyva uıan ve tekerle mamuldür. 

ŞiŞELERE EL DEYMEDEN 
Aari ve aıhhi tekilde doldurulur. 

lktısat Vekaletinden: 

1 , 
25/Vl/ 939 Tarihinden itibaren oksijenin beher metr~ mikabınm fabri

ka teslim satış fiatı 50 kuruş ve 5 metre mikaplık tüplerin fiatı "tüp de
pozitosu hariç,, 250 kuruş olarak tesbit edilmiştir. , 

Fabrikada teslim oksijen tüpünün tazyiki asgari 130 atmosfer ve ok
ijen terkibi asgari % 99 olacaktır. 

Fabrikalar asgari bir tüpe kadar satış yapmağa mecburdur. 

- "2505,, "4555.; 

ı-DAKTiLO ARANIYÖl-, 1i Gmemti:·~nb:t::: .--rıı.-t 
l Almanca veya Fransızca konuşanlar tercih edilecektir. Müracaat : 1 
--•Galata Voyvoda caddesi 44 No. Çınar Han 4 üncü ka /1 ~ W'"'· 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Guraba hastahanesinde yapılan ikinci şirürji kliniği 4165.80 lira ke- 1 

şifli sıhhi ve elektrik tesisatile inşaat ikmal işleri 3 - 7 - 1939 pazartesi ı 
günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. Kepekleri ve saç dökülmesını 

isteklilerin ihale günü 313 liralık muvakkat teminat ve en az 3000 c1av1 t>d en tesm mücerrep bır 

Petrol Nizam 

liralık bu gibi işler yaptıklarına dair İstanbul vilayetinden ihaleden se- 1 i liçtır, · 

kiz gün evvel alınmı:ı vesika ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarile ·-----------ıııii 
ızelmeleri. 

Şartname ve ilişikleri her gün rektörliikte görülür. (4318) l ')r SUPHI $ENSES & 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 

ld~;yonan ha~talıklan mOteha~ı~ 1 
Türkkucu lstanb.t,I lspekterlig .. inden: eyoğ)u Yıldı7 sineması karsısı Lek-

s ı .. r amırtımıın. FaklrlPrıo .,ıır,..c17 

1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için ve- " "e l: 439~. ---• 
sika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar (Taşradakilerin mek-
tupla) müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitir~nler derhal sevkedilecelctir. (4506) ı-- i Z E L 
=s=~=.b=i=v=e=N=e=ş=ri=y=~=M=ü=d=~=il=H=al=il=L=6=t=ru=· =o=ö=R=D=O=N=C=O=. =G=u=e=~=c=il=~=~= ~ S~ ~d~~euk 

Neşriyat T. L. Ş. Basddıtı yer TAN Matbaası 

1 

En hoş ve tabii meyva usarc
lerinden yapılmıştır. 

Amerika ve Avrupa fen ale
minin tcrkiblerine uygun tesi
satla hazırlanır. Mide, barsak, 
karaciğer ve safra yollarını te
mizler, muannid inkıbazları ve 
ağız kokusunu giderir. Hazmi 
teshil eder, nefaset ve fevkaHi
deliği ile en müşkülpesendlerin 
bile senelerdenberi mazharı tak
diri olmuş en hoş meyva tuzu
dur. 
iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTANBUL 

BEŞi 


