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HATA YIN YENi HUDUDU: 
Kürtdağının Bir Parçası ile 
Kesep Nahiyesi Bize Geçiyor 

DEVLET ır 
.. 

Makinasının ı 

ISLAHI 1 

Y ca:an : Sadri ERTEM 1 l 

Ekalliyetler Suriye, 
Lübnan Tabiiyetine 

Girebileceklerdir 
Bir Hatay Heyeti, 22 Temmuz Şenliklerine 

Cümhurreisimizi Davet Etmek Üzere Yakında 
Antakyadan Şehrimize Hareket Edecek 

BULGAR SADIK 
Yakın Tarihin en esrarlı çehreıi 

Kitap halinde çrku 
Fiab 100 Krt-

INKILAP KiTABEVi - lstanbul 

Ordumuzun Hataya Girdiği Günde 

B üyük Millet Meclisi, üc
retli, maaşlı devlet me

.murlan ile devlet sermayesi ile 
işleyen müesseseler ve hususi 
yöksek sermayeli bankalar müs 
rtahdemleri hakkında maaşları 
teadül ettirmeğe çalışan kanun 
~yihalannı müzakere ve sırası 
!ile kabul etmektedir. Maaşlar -
(fa asgari haddi. azami dereceyi 
tayin eden ve dereceler arasın
aa geçirilecek müddetleri tas
rih eden bu kanunlar devlet · 
bütçesine bu seneden itibaren 
bütçe ve masraflara ilave ola -
İ'ak bir milyon sekiz yüz bin li
ra kadar bir rakam ilave etmek-

Antakya, 25 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) 
Baştan başa bayrakJarla donanmış bulunan İskenderun ve 
Antakya, iki gündcnberi, büyük bir sevinç ve neşe içinde 
ç~lkanıyor. Anlaşma mucibince, Fransız askeri en geç 22 tem
muza kadar Hatayı tahliye etmiş olacaktır. Hükumetimiz o 
tarihe kadar teşkilatını tamamlamış bulunacağı için Hatay, o 

ledir .. 

nlapnamn kati metni halcmrila 
beyanatta bulunan FrtaUC~ 

Hariciye Ntuın Bonnd 

gün, resmen ve tamamen tesellüm olunacaktır. Hatayın yiğit kadını, 1anlı ba)'Tağımızı minnetle ftJJıyor 
Hatay bayrağının yerine Türk bayrağının çekilmesi mü-, 

nasebetiyle 22 temmuzda yapılacak olan tezahürat. çok muaz- Ma eşal Fevzı· Çakmak 
zam olacaktır. Şu anda Hataylıların heyecan ve sevınçle bekle- r 

Bu niTe seneler geçtikçe vatan. 
1laflarm yükünil arttıracak bir mah~ 

---b--k-M--M · .ı~d~ü~~;:!:~!.bi;:::r:::!: Teftı.şlerde Bulunmak Denı•z an e ua vını nun Hataya girişinin yıldonümü olan 
bu biıyük gün, Hataylılar tarafından, lu G • • 

~~~•~~~w~~~n~~~~h~r~·~·~F~-~~•tr• ~ rth ~~m\k' ~iıfP1;ı~·-,e'Vreti 
besleyen geniş halk kitlesinin hayat 
8l!!Viyesiyle mütevazin bir mahiyette 
bu1mıması en mantıki, en makul bir 
çaredir. Devlet hazinesi etrafında 

toplanan ve adaleti aadece kendileri. 
nin kazanç seviyeleri ile ölçen insan. 
lann demagojileri nihayet dönüp do.. 
lap.rak kendi başlan üzerinde bir 
sille halinde iner. 

M emurlanmıza verebileceğimiz 
maaılar ancak umumi kazanç 

eevlyesi ile mütenasip olabilir. 

Tiirltiye köylülerini, çiftçilerini, 
şehirde serbest çalışanların kazanç • 
lannı hiçe sayan ve onların kazanç • 
lan ile izamı tezat teşkil eden bir 
maaı muvazenesi uzun zaman ayak. 
ta duramaz. O halde ölçü ne olmalı. 
dır? Ölçünün iki tarafı vardır: 

1 - Memur maaşının asgari ve 
umni haddi ile milli gelir arasında 
bir adalet münasebeti bulunmalıdır. 
Çünkü devlet memurlar devleti 
değil, halk devletidir. Ayni zaman • 
da sınıfsız ve tezatsız bir millet. 

D - Devlet işlerinin en rasyonel 
p.kilde ifası için lizım olan cihazla
nn kurulmasıdır. 

Bir devlet makinası hangi şartlar 
dahilinde rasyonel bir şeh:ild~ işler? 
Memuriyetleri yakından ve kati su
rette tanımadan bir hüküm vermiye 
imkan yoktur. 

işin nevi, insanların iş kabiliyeti, 
gayet sarih bir surette hesaplanma
dan devlet işlerinin rasyonel işleme
li için bir kayıt koymıya imkan yok. 

(Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

ı··························ı 
Mısır Hariciye Nazırı, S 

i Gafenk~ ile Görüştü 
Bükreş, 25 (A.A.) - Mısır Hari

ciye Na:z.ırı Abdülfettah Yahya paşa 
bugün ögleden sonra buraya gelmiş 
ve akşam yemeğini Bayan ve Bay 
Gafenko ile birlikte Yemiştir. Yarın 
Başvekil Kallneskoyu ve müteakiben 
Kralı ziyaret edecektir. Mısır Ha
riciye Na:z.ırının Kral Karol ile Ga-

i :fenkoyu, resmen Kahıreyl ziyarete 
da\'et edeceği zannedilmektedir. 

······················~··· 

Adliyede 
' taralınJan ı~ilen bir heyet, 

Dı.nlenecek Cümhurreiıimizi.n 22 rem-

Mevkuf Su~luların Tahliye Talepleri 

Ağırceza Reisliğince Tetkik Ediliyor 

Satienin Salıpazanndaki binası Denizbank tarafından satın 
alınırken yapıldığı iddia olunan yolsuzluklar etrafındaki adli 
tahkikat, bugün inkişaf edecektir. Hakkında ihzar müzekke
resi kesilen ve bu hadise dolayısıyle isticvap edilecek olan De
nizbank eski müdür muavinlerinden Hamdi Emin Çap da bu
gün dördüncü sorgu hakimi tarafından dinlenecektir. 
Ankara müddeiumumiliği vasıta

sile gönderilen ihzar müzekkeresi 
Hamdi Emin Çap~ tebliğ edileme
miştir. Ancak, kendisi arandığını 

öğrenerek dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Bugün dördün
cü sorgu hakimliğine gidecektir. 

Hamdi Emin Çap, dün kendisi ile 
görüşen bir muharririmize şunları 

söy !emiştir: 

"- Bana, adliyece arandığım" da
ir hiçbir tebligat yapılmadı. An
cak, hakkımda ihzar müzekkeresi 
kesildiğini gazetelerde okudum. 
Bugün Ankaradan geldim. Yann 
sabah sorgu hakimliğine şahsan 
müracaat edffeğim." 

Diğer taraftan, Ağırceza reisliği, 
bugün tevkif edilmiş olan Denizbank 
erkanının tahliye taleplerini tetkik 
edecektir. Haklanndaki tahkikatın 
gayrimevkuf olarak devamına sorgu 
hakimliğince karar verilmiş olan 
suçlular için müddeiumumilikçe ya· 
pılan itiraz da yine Ağırceza reisli
ğince bir karara bağlanacaktır. 

• 
Bu hadi~ dolayısile ifadelerine 

müracaat edilecek olan ve haklann
da celp çıkanlmış bulunan phitler
den bir kısmının bugün sorgu M
kimliğince dinlenmeleri muhtemel
dir. 

Sorgu hakimliği, şahitlerin ifade. 
lerini süratle tesbit ederek tahkikat 
evrakını yakında ait olduğu 'mahke
meye tevdi edecek ve su~luların mu
hakemelerine başlanacaktır. 

HamJi Emin Çap 

Türkkuıu Firosu 
Ankaraya Döndü 

Türkkuşu filosu, memleket dahi
lindeki 14 bin kilometrelik turnesini 
muvaffakıyetle bitirerek Ankaraya 
dönmüştür. Genç tayyarecilerimizi 
Başvekil Refik Saydam bizzat karşı
lamıştır. Tafsilat üçüncü aayfamız
dadır. 

muzJa Hatayı ferellenJirme-
ıini iıtirham maluaJile ya. 

kınJa buradan hareket ede-
cektir. 
Hatayda vazüe alacakları bildiri. 

len zevat arasında memleketin en 
güzide simaları vardır. Devletin, bir 
şirkete ait bulunan büyük bir kışla, 
bir hastahane ve iki kollej binasını 
satın alması, halkta, büyük bir se -
vinç uyandırmıştır. 

Hatayın yeni huJaJa 
Beyruttan radyo Lovanın bu sa

bah bildirdiğine göre, Hatayın kati 
hududu tesbit edilirken Kesep nahi
yesi ve bir kaç köyü müstesna olmak 
üzere Bayır ve Bucak Suriyede kal. 
mıştır. Buna mukabil Kürtdağrndan 
bir miktar arazi tavizi ve Andifli ile 
Çayırgah arasında bulunan ve şimdi 
Suriyede sayılan Harem şosesi bize 
verilmiştir. 

Hatayda bulunan ekalliyetler, an
laşma mucibince, altı ay içinde tabi
iyetlerini Suriye ve Lübnan cümhu
riyetleri lehine tebdil edebilirler. 

Bu suretle tabiiyetlerini değiştiren 
ler 18 ay zarfında Türkiyeyi terket. 
miye mecburdurlar. Hatayd:ı bulu
nan mahdut miktardaki Ermeniler -
den bazıları bu haktan bilistüade 
Türkiyeden ayrıiıp gitmişlerdir. 

Hatayı t~kedenlerin paraları Mer
kez Bankasının Iskenderun şubesine 
yatırılacak ve Fransanın, Cürnhuri. 

(Sonu Sa: 10, Sü: 51 

Tan Muharrirleri 

HATAYDA 
Ratayın ana vatana iltihakını 

tenıin eden anlaımanın imzası ü. 
zerine, Tan, Hatayın bu sevinçli 
günlerini mahallinde tesblt et
mek, Hataya ve tenlildere ait bü
tün tafsilatı resimleriyle birlikte 
okuyucularına yetiıtlrmek için 
bir muharriri ile foto muhabh-ini 
derhal Antakyaya göndel'1Jllştir. 
Hataya ait havadis, ropörtaj ve 
resimleri karilerimiz, günü Kiinil. 
ne Tan'da takip edeceklerdir. 

Genelkurmay Baıkanımız, Tekirdağında 

Merasimle Karıllandı, Kıtaatı Teftiı Etti 
Tekirdağ, 25 (Tan Muhabirin

den) - Trakyada tetkiklerde bulu. 
nan Genel Kurmay Başkanımız Ma
refal Fevzi Çakmak, refakatinde Or
general Fahrettin Altay, Korgeneral 
Salih Omurtak ve diğer zevat bulun
duğu halde Tekirdağına gelmiş, Mu
ratlı yolu üzerinde asker, halk ve 
mektepliler tarafından hararetle kar
şılanmıştır. 

Mareşal, istikbale gelenlerin hatı
nnı sormuş ve "yaşa, var ol!,. sesle-

ri arasında bayraklarla donatılmış o. 
lan şehre girmişitir. • 

Genel Kurmay başkanımız, öğle. 
den sonra sahil kışlasında kıtaatımı. 
zı teftiş etmiştir. Dört saat süren 
teftişten sonra, Mareşal, refakatle
rindeki zevat ile birlikte vali kona. 
ğında şereflerine verilen ziyafette 
bulunmuşlardır. 

Mareşal Fevzi Çakmak, Malkara 
ve Keşan yolu ile Geliboluya hare. 
ket etmiştir. 

Fener Yenildi 
Ankaradaki Maçı 3-2 
Ankaragücü Kazandı 

Dünkü proleıyonel güre,IerJe Mülôyim ve rakibi 
Dün şehrimizde ve Ankarada can

lı spor hareketleri olmuştur. Beşik. 
taş İzmirin Ateşspor takımını 3 - O 
mağlup etmiştir. Ankaradaki maçta 
Fenerbahçe, hakim oynamasıoa rağ. 
men Ankar,agücüne 2 - 3 mağlllp 
olmuştur. 

Gül kupası müsabakalarında Fe. 
nerbahçe birinciliği kazanmıştır 
Stadyomdaki profesyonel gureş mu· 
sabakalannda Kara Ali ve Mulayim 
rakiplerini yenmişlerdir. Bütün spoı 
hadiselerine ait tafsilat altıncı say. 
famızdadır. 
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PENCEREMDEN 

Fransızlarla 
İlk İttifakımız 

Yazan: M. Turhan TAN 
Fransa - Türkiye münasebeti 

1525 yılında başlar, o sırada 

Fransa, Şarlken tarafından çember 
içine alınmıştı. Akdenizde de onun 
donanmaları Fransa gemilerine ser
best dolaşmak imkanını vermiyor _ 
lardı., Bu vaziyette Fransa, Türklere 
yaklaşmak lüzumunu hissetti ve el 

Bir Kadın 
Se"gilisini 
Yaraladı 

altından teşebbüslere girişti. Kral S b K k k 
birinci Fransovanm kendine yardım. e ep IS ançfı mış 
cı olarak seçtiği şahsiyet, Montpelli. Evvelkl akşam Sirkecide bir vaka 
er Piskoposu Pelissier idi. Bu zat olmuş, genç bir kadın l::ıskançlık vü
güya münkarız şark kavimlerinin el zünden sevgilisini jiletle yüzünden 
yazıları üzerinde incelemeler yap • yaralamıştır. 
mak üzere İstanbula gelmişti. Halbu. Galatada Kasaplar sokağında otu. 
ki Parisle İstanbulu dostlaştırmak i. ran Mümtaz ile ayni sokaktan Elvi
çin çalışıyor ve Topkapı sarayı ile da senele:r:.denberi beraber yaşarlar
gizlice muhabere ediyordu. ken son zamanlarda Mümtaz, kadı-

Pelissier'nin teşebbüsleri müspet 'nı terkederek başka birisi ile yaşa
netice verdi, Parisin uzatacağı elin mıya başlamıştır. Buna kızan Elvi
fstanbulda hoş görüliJp sıkılacağı an. da dün Sirkecide dolaşırken, eski 
laşıldı ve fırsat kaçırılmıyarak Ka • dostu Mümtaza rastgelmiş ve çanta
nuni Sultan Süleyman nezdine bir sından çıkardığı jiletle Mümtazın yü
elçi gönderildi. Bu zat, çok iyi karşı. zünü derince kesmiştir. Yaralı Cer. 
landı, on bin akçe ihsan ve bir hil'at rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 
aldı. Şarlkenle kardeşi Ferdinand a- Kadın yakalanmış, tahkikata baş
leyhine askeri hareketler yapılmak lanmıştır. 
nadiyle de sevindirildi. Çakı ile Yüzünü Kesmiş 

25 Şubat 1525 te birinci Fransu • Kasımpaşada oturan Nuri ile kom-

RESiMLERi: 

Evv~~i gün Ankarada yapılan maçlarda Hariciye Vekilimiz Saraco~lu Şük ·· · .. • · 
Vekılı Rana Tarhan ve Dahiliye Vekilim' F "k Ö ~ ru. Meclıs Mustakil Grup Reıs 

ız aı ztrak maçları takıp ederlerken .. 

Belediyenin 
Muhasebe 

Memurları 
--0--

İş Başında Bulunmuyor 
Belediye muhasebecisi Muhtar, 

Çatalca, Kartal ve Yalova kazaların. 
daki muhasebe teşkilatını teftiş ede
rek geri dönmüştür. Muha!'l.?beci bu 
teftişler esnasında memurların ekse
risini vazifeleri başında bulamadığı 
gibi tahsilatın tahakkukatı takip et
mediği, bazı vergilerin de gelişi gü. 
zel tahakkuk ettirildiğini görmüştür. 
Muhasebeci bu tetkiklerine ait rapo
ru yarın belediye riyasetine verecek
tir. 

Binalar Boyanıyor 

vanın Şarlmana ınağlup olması ve şusu Mehmet Hasan arasında ala~ak 
Pavie'de esir düşmesi üzerine Fran •. yüzünden kavga çıkmıştır. Neticede 
H kraliçesi, yani esir hükümdarın a. Mehmet Hasan komşusunu çakı ile 
nası f stanbula yeni bir elçi gönder • yüzünün muhtelü yerlerinden yara
di. Ona yanık bir mektup ve Kanuni lamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
Sultan Siileymana sunulmak üzere suçlu yakalanmıştır. 
pek nefis bir yakut, altın bir kemer, * Defterdarda Feshane fabrikasın 
yine altın bir çift şamdan, iki Fran. da çalışan Mustafa isminde bir işçi 
sız atı vermişti. Bu elçi Bosna budu. kendisini makineye kaptırarak par. 
duoda Nemselilerin kurdurdukları makları kesilmiştir. Yaralı Balat Mu-

Cebinden 116 
Lira Çıkan 
Bir Dilenci 

Evvelki Gece Maslakta 
Bir Otobüs Devrildi 

Ana caddeler üzerindeki binaların 
boyanması için dün Eminönü kaz&· 
sında bütün dükkan, han ve ev sa. 
hiplerine tebligat yapilmı.~tır. Fazla 
frapan olmamak şartile buradaki bi· 
na sahipleri istedikleri boya rengini 
tercih etmekte serbest bırakılmışlar
dır. 

Deniz Bayramı 
Hazırhkları 

pusuya düştü ve öldü. sevi hastanesine kaldırılmıştır. 
Hadisenin Parise aksetmesi üze. * Silivrikapıda oturan Mehmet is

rine l\facar asilzadelerinden Jan minde bir genç Narlıkap1 sahillerin
Franjiyan elçi seçildi, Türkiyeye gön de denize glrmlş, boğulmak üzere i
dcrildi. Sultan SiiJeyman bu elçiye ken etraftan yetişenler tarafından 
de iltifat etti ve Şarlkenio kardeşi 0 • kurtarılmıştır. Mehmet baygın bir 
1up Avusturya tahtında saltanat sü • halde Cerrahpaşa hastanesine kaldı
ren Ferdinand aleyhine yürümek va- rılmıştır. 
adinde bulundu. * Lalelide Emine ait inşaatta ça~ 

5 Temmuz 1532 Rinson adlı lışan Mehmet, 3 metre irtüaındaki 
bir elçinin • Nemse aleyhine sefer aç. duvardan düşerek başından ağırca 
mış ve seferber ordunun başında yola yaralanm1 tır. Yaralı Cerrahpa~ has 
~ıkı;tlış olan • Kanuni Süleymanı Bel. tanesinde tedavi altına alınmıştır. 
gratfo buldu, gliler yüz gördü. o sı • * Beyoğlunda oturan 13 yaşında 
rada Türk ordusuna refakat etmek- Yorgi, dün akşam Galatasaray lisesi 
te bulunan Venedik Ba]yözü, Rinso. iJnünde tramvaydan atlarken yere dü 
nun ne yolda kabul olunduğunu ra • şerek bacağından yaralanmıstır. Ya
porunda anlatırken: "Pek fazla hür. ralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmış. 
met ve riayet gördü. Dört yüz bin tır. 
asker, mızraklarının ucuna bire:r * Zabıta, hayli zamandanberi zarf 
meşale asarak onun şerefine donan • çılık, tavcılık ve dolandırıcılık yap
ma yaptı. Bu meşalelerin ışığı Ro • mak suretile lstanbula yeni gelen 
mada, Sent Anjda yapılan · ateş do • yabancrlara musallat olup paralarım 
nanmalarla ölçülemezdi, onlardan aşıran sabıkalılardan Hayriye ismin
on kat fazla idi" diyor. deki kadınla Muharrem ve Fevzi ad. 

1535 te Paristcn gelen elçi Lafo. lı iki erkeği yakalamıştır. Dün Em
re, Sultan Süleymanı ancak Tebriz • niyet müdürlüğüne geti.:ilen suçlular, 
de görebildi ve 1536 yılında sadra • suçlarını itiraf etmişlerdir. Bu gün 
zam İbrahim paşa ile bir ittifak mu. adliyeye teslim olunacakl:irdır. 

. Zabıta dün, Aksaraydan Yeniknpı 
ıs.tasy?nuna giden caddede ihtiyar bir 
dılencı yakalamıştır. !S'mi Fuat ve 60 
yaşlarında olan ihtiyarı polis karako. 
la götürmüş ve usulen ceplerini ara
mıya başlamıştır. Bu sırada Fuat bir
denbire kaçmak istemiş, buna mu • 
vaffak olamayınca ceple.rınin aran. 
maması için yalvarmıya başlamıstır. 
Nihayet polisler, parça parça c~ke
tinin iç cebinden oldukça dolgun bir 
cüzdan çıkarmışlardır. Cüzdan muh
teviyatı 116 liradır. 

Fuada, bu paraları nereden aldığı 
soruhlugunda şu .. \:va?.Ji v~uuı:;otır: 

- Istanbulda merhametli adam 
pek çoktur. Paraları dilenerek topla
dım. Tabii bu yaşta hırsızlık yapma. 
dım. 

Görelede Kinin Yok 
Görele (TAN) - Uzun yıllar "Ye

şilyalı,, spor klübünün reisliğini yap
mış olan Yusuf Ulgen ölmüş, bu ô. 
lüm herkesi müteessir etmiştir. 

Burada mevsim hasebile sıtma has 
talığı çoğalmıştır. Kazamızd'l ecza
hane mevcut olmadığı gibi aylardan
beri bayilerde de devlet kinini yok
tur. Halk bu yüzden müşkülat ve 
ıstırap çekmektedir. 

Direksiyonu 

Çarptı 

Bozulan 

ve iki 
Bir 

Kişi 

Otobüs Ağaca 

Yaralandı 
. ~V:velki gece Maslak yolunda iki 1 jandarma, yaralıları hastahaneye kal 

k~şının ~aralanması ile neticelenen dırmış, tahkikata ba lamı tır. 
bır otobus kazası olmuştur. Ot .. ş ~ 

Şoför Hüseyin tarafmdan jdare e- obus • Motosıklet 
dilen 3075 numaralr otobüs Yenima- .. . . Çar~ıJtı 
halleden Taksime gelirken Suterazisi ~useyın~n ıdaresındeki 317 numa-
önünde birdenbire direksiyonu bozul- ;:~a:o~:~kletle, şoför Şükriı tara -
muş, yolun, sol tarafındaki ağaca .. anılan 2292._nu~~r~lı oto. 
çarptıktan sonra devrilmişitir. Bu es. bus ~rasında Galata kopmsu uzerin
nada yolculardan Nedim ve Mehmet de ~ır. ~arpışma ol~uşt~. Neticede 
.&11 ısu.ııuu ıh.1 }.u"• .., .... :iıa••uuau ~Jiaıukgısrıadne cehemmıyetli surette ha-

l 1 d I ~· nu.:"·· J u. "'"'"'"ö .............. ~ 
ra anmış ar ır. ğırca yaralanmıştır. Yaralı tedavi 'al. 

Biraz sonra vakaya vazıyet eden tına alınmış, tahkikata başlanmıştır. 

Belediye Kooperatifi 

Fena Vaziyette 
Yeni seçilen belediye kooperatifi 

idare meclisi, belediyede toplanarak 
kooperatifin vaziyetini tetkik etmiş
tir. Bu tetkikat esnasında kooperatif 
muamelatının pek bozuk vaziyette oi. 
duğu görülmüştür. Meclis kooperati
fin ıslahı için tedbirler alacaktır. 

Haydarpaşa Hattında 

Köprü Y apddı 

1 Temmuzda yapılacak deniz (ka. 
botaj) bayramı hazırlıkları bitiril
mek üzeredir . 

Tertip heyeti o gün yapılacak bü
yük deniz yarışlarına Milli Şef Is
met Inönünün teşriflerini rica ede. 
cektir. Milli Şefin deniz yarışlarını 
Savarona yatı ile takip edecekleri 
tahmin olunmaktadır. 

Deniz bayramı için yapılan prog
ram tadil edilmiştir. Progcamd.ı o 
akşam için Beyoğlu, Eminönü. Ka
dıköy halkevlerinde Yüksek Deniz 
m• - "' --1• .. -'hl t'f_l .. ~1~ .·i İA1"<>f1n -
dan 1 temmuz hakKınaa oırer soyıev 
verileceği hakkındaki madde kaldı. 
nlmıştır. 

Gece şenliklerinde hava fişekleri
nin fişek dubasından atılması muva
fık görülmüş ve program o suretle 
tashih edilmişitir. 

Deniz yarışlarına her seneden faz
la musabık gireceği tahmin ohm • 
maktadır. 

Bir Vapur Motöre Çarptı 
Evvelki gece saat yirmi üçte Ka

radenize çıkan Amerikan bandıralı 
bir vapur Umur yerinde "Şile,, isim. 
li bir motöre çarpmıştır. kavelesi imzaladı. Bu mukavele bir 

yandan sıkı bir dostluk teahhüt etti. 
riyor, bir yandan da hatırasından 

bile tiksinip ürperdiğimiz kapitiilas. 
yonların temelini hazırlıyordu. O za. 
mana kadar birinci Fransuvaya 
"Françe eyaleti kralı" diye hitap e. 
den Sultan Siilcyman bu muahede. 
de onu "padişah" diye yad etmiş ve 
bu kelime Fransızlar tarafından "inı. 
parator'' şeklinde te;cüme edilmişti. 

~ünakalat Vekili Çetinkaya 
Dün Akşam Şehrimize Geldi 

Diğer taraftan beledıye kooperati
finin eski hesaplarını tetkik eden mu
rakıplar vazifelerini bitirmişlerdir. 

Hazırlanan rapor, .bugünlerde topla. 
nacak olan umumi heyete verilecek
tir. 

Kadıköy ile Üsküdar ıtrasında Hay 
darpaşa istasyonunun biraz llerisin
deki geçit devlet demiryolları idare
since duvar ve demir parmaklık çe. 
kilmek suretile kapatrlmıştl!"· Bir kaç 
ay evvel bu geçidin biraz ilerisinde 
halkı.n geçmesi için yapılan havai 
köprünün şimdi asfalt y::>la kadar u

zatılması için inşaata başlanmıştır. 
Yayalar bu köprüden geçeceklerdir. 
Nakil vesaiti, tramvayın takip et
mekte olduğu yoldan gidip gelecek
lerdir. 

Belediye Mijfettiılerine Hat Boyunda lstimhikler 

Motörün arması kısmen harap ol
muştur. Insanca zayiat yoktur. Ha
dise etrafında tahkikata devam olun~ 
maktadır. 

Daha sonralan Fransızlar istan -
bulda daimi elçi butundurmuşlardır. 
Bunların içinde DoJahey, Nointel, 
Feriyol, Vilenenve, Verjen, Dübuva, 
Dö Bonnan, Verninak, Sebastiya • 
ni gibilari Osmanlı imparatorluğu • 
nun harici ve hatta dahili siyaseti 
üzerinde müessir olmuşlar ve An • 
dreossy Choiseul - Gouffier gibileri 
de ilmi incelemeleriyle memleketi • 
mizin kültürüne hizmette bulunmuş. 
Jardır. Fakat bütiin bu elçiler icinde 
iki devlet münasebetini tam nıa~nasi. 
r~ itifak şekline sokan sefir (Tove • 
ne)) dir . .Mısır meselesinde Babıali 

aleyhine ters ve sert bir \'aziyet ta. 
kınan general B~rgu~y D'Hilier'den 
sonra İstanbula gelen bu yaman dip. 
lomat Kırım muharebesine tekad • 
düm eden Türk • İngiliz • Fransız it. 
tifakını hazırlamakta ve bu ittifak 
devresinde iki devlet münasebetini 
idare etmekte büyük bir muvaffakı
yet göstermiştir. 

Şimdi imzalanan Türk • Fransız 
ittifak mukavelesi işte dört yüz yıl. 
danberi süziilüp gelen bir dostluğun 
yeni bir tecellisinden başka bir şey 

değildir ve ~ftphe yok ki medeniyet 
ilin hayırlı bir eserdir. 

Münakale ve Muhabere Vekili Ali 
Çetinkaya, dün akşam sekiz trenile 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. ls
tasyonda Vali muavini, Devlet deniz 
yolları ve liman işletmt~si umum mü. 
dürleri ile Denizbank erkanı ve li
man reisi tarafından karşılanmıştır. 

Ali Çetinkaya, Haydarpaşada ken
disini istikbale gelenlerle kısaca gö
rüşmüş ve bir motörle evine git. 
miştir. 

Bugün AU Çetinkayanın bilhassa 
Denizbankta Il.!vlet denız yolları, li
man işletmesi umum müdfrrlükleri 
teşkilatı etrafında çalışacağı tahmin 

S U A L 

S - Mecliste barem kanunu 
liyihası müzakere edilirken, Ve
kiletlerde bulunacak mütehassıs
lann adedi meselesi de eörüşüldü. 
Fakat Milli Müdafaa Vekaletin
den bahsedilmedi. Niçin? 

C - Çünkü bu barem, askeri 
teşekkülleri ve mensupları sinesi
ne almamaktadır. 

• 
S - Vaktile İktısat Vekaletin· 

de 600, 700, 1000, 2000 lira aylık
la mütehassıslar kullanılmış oldu-

olunmaktadır. VekAletçe hazırlanmış Dire.ktif lzmirde Enlence Yerlerinin 
olan her iki teşekk:i.Uün kadroları bu- Kayscriden Sirkeci Dokuzuncu iş. -::ı 
rada son bir defa daha gözden geçi- Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır- letme müdürlüğüne tayin edilen Ke- Kapanma Saatleri 
rildikten sonra alakadarlara resmen dar, belediye müfettişlermi bir top· mal vazüesine başlamtştır. İzmir - Belediyenin kararı üze. 
tebligatta bulunulacak ve bu suret. lantıya davet etmiştir. Belediye reisi Avrupa hattı boyunda bazı yerler- rine geceleri kahveler ve çalgısız ga· 
le Denizbanktaki memurların vazi- ı b~ toplantıda, be~edi~e müfett~şleri. de istimlakler yapılması düşünülmek zinolar saat birde. sinemalar saat on 

Yetleri de tavazzuh etmi<: olacaktır. nın yalnız kanunı hır mecburıyetle tedir. Istimlak edilecek yerler Müna· ~ ikide, alafranga çalgılı gazinolar sa-

Beyazıt Maliye Şubesi 
Defterdarlık, Beyazıt Maliy~ tahsil 

ve tahakkuk şubeleri için Vezneciler
de eski Malfıl Gaziler cemiyeti bina
sı yerinde modern bir bina yaptırmı. 
ya karar vermiştir. Yeni binanın in
şaatx 52 bin liraya ihale ed~lmiştir. 

değil, mensup oldukları müessesenin kaliı.t Vekilinin b.urada yapacağı tet. at ikide, barlar saat üçte kapanmıya 
halka karşı yapmıya mecbur olduğu kikten sonra katıyet kesbedecekti.r., başlamıştır. 
vicdani bir mecburiyetle vaziieye sa- ı Şimdilik yeni yapılan methal önün- r ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!--~~!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!J 
rılmaları ve kendilerine tevdi edi - de~i mey.dan:ığın tan~im ve tesviyesi 
len her işi, kendi şahıslarına ait iş- muteahhıde ıhale edılmiştir. TAK V 1 M ve HAVA 
lerden daha fazla bir hassasiyet duy- Hat boyundaki bazı cirkin manza
gusile takip etmeleri icap ettiğini söy- ralı barakalar bu istimlaklerlc orta. 
!emiştir. dan kalkacaktır. 

26 Haziran 1939 
PAZARTESi 

O ncı ay 
Arabi: 1358 

Gün: 30 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM Cem. evvel 9 
Güneş: 4.30 - Öğle: 

Hızır: 52 
Rumi: 1355 
Haziran: 13 

12.16 
19.44 
2.09 

ğu doğru mudur? 
C - Evet, doğrudur. 

• 
S - Bir mebus, Mecliste, 450 

bin liraya mal olan iki projeden 
bahsetmiş. Biraz tafsilat verir mi-
siniz? 

C - Çanakkale mebusu Ziya 
Gevher Etili, İk.tısat Vekaletine 
bağlı Elektrifikasyon - Elektrik
leşme şubesinin şimdiye kadar 
yalnız iki proje hazırlamaktan 

başka iş görmediğini söylemiştir. 

Projelerden biri , Zonguldak hattı
nın elektrikle işletilmesi, diğeri 

de Kütahya linyitlerile Orta Ana.
dolunun tenviri hakkındadır. Ziya 
Gevher, "Bunlar bize 450 bin lira
ya mal olmuştur" demiş, Zongul
dak hattının elektrikle işletilebi
lip işletilemiyeceğinin de milyon
lar sarfedildikten sonra öğrenile
ceğini ilave etmiştir. 

• 
S - Vekaletlerde ne kadar mii-

tehassıs var? 

·C EV A p, 
C - Yeni bareµı kanunu layi

hasının Mecl,isteki müzakerelerin

den anlaşılıyor ki Gümrük ve İn

hisarlar Vekaleti için 3, Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaleti için 

19, Nafıa Vekaleti için 30 - 31, Ti• 

caret Vekaleti için 10 - 12, İktısat 

Vekaleti için de 6 mütehassıs is

tihdamına cevaz verilmektedir. 

------------------------------------------...!.. 

İkindi: 16.17 - Akşam: 
Yatsı: 21.49 - imsak: 

- Hava Vaziyeti 
Y~ilköy meteoroloji j~tasyonundan alı

nan malumata göre hava yurdun, Kara
denizin 9ark kısmı ile Doğu Anadolunun 
şimal kısımlarında çok bulutlu ve me~il 
yağışlı, Trakya, Kocaeli ve Orta Anadolu 
bölgelerinde bulutlu, dJğer bölgelerde u
mumiyetle açık geçmiş, rüzgarlar cenup 
doğusu bölgesinde ııimall, diğer bölgelerde 
umumiyetle cenubt is tikametten orta 
kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık geçmiş, rüı
gAr cenubu garbiden saniyede ı - 3 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 te haYa tazyfltı 
1014,9 milibar idi. Sühunet en yüksek 30.0 
ve en dfişük 15,8 santigrat olarak kayde
dJlmistir. 
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Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

Türkiye ile Mısır arasında yapı • 
lan konu§malann hedefi ney. 

mi§, bilir misiniz? Akdeniz emniye • 
tini sağlamak, diyeceksiniz. Fakat 
bilemediniz. İki kardeş ve dost mem. 
leket arasındaki münasebetleri kav • 
yetlendirmek ve ilerletmek diyecek. 
siniz? Fakat yine bilemediniz. Ve ak
lnına gelecek bütün meıru dü • 
şünceler ve emeller, emin olunuz ki 
bu suale cevap veremiyecektir. Çün
kf1 siz ve biz ne denek diyelim, ne 
kadar derin dilşünürsek dtl§ünelim, 
hiç bir vakit, mihverci propaganda • 
nın çJiırtkanları tarafından kepolu. 
nan sebebi aklımıza ıetiremeyiz. 
Muırla Türkiye arasmdaki son te. 

muın ıtebebi neymi§, bilir misiniz? 
Suudi Arabistanı ihata etmekmiş! 
Berlin radyosunun Arapça ile 

konUfAD mahut dili işte bu kos
koca yalam U)'durarak ortaya a
tıyor ve bu fınattan istifade ederek 
Mısır ıfbi Arap camiasına dahil bu. 
lmıan bir Arap devletinin Türkiye i. 
le bir olup Suudi Arabi9tanı çember 
içme almak istemesi yf1zünden Mısı
n 1IS1lll uzadıya muahaza ediyor. 

Berlin radyosuna göre, Türkiye 
ile Mısır elbirliii ile Suudi Arabista. 
.lllll nefes alınuına, hariçle temas et. 
meıdııe, diler Arap devletleriyle mil
naebette bulanmasına mini olmak 
btiyorlarmıt! 

Siz belki bu kadar gill6nç, ıOlünç 
olmaia bile li~ olmayan bir hese. 
yam kayde bile delmez göreceksi • 
niıı:. Fakat hakikat öyle değildir. 

Çllnkü bu hezeyan son derece us. 
talıkla hazırlanmış olan bir hileyi an
latmak istiyor: 

Malim olduğa ilzere Alman pro
pagandası bütf1n Arap alemini istili 
etmekle meguldür. Bir taraftan 
Berlin ndyoları herıün arapça net
riyat yaparak dinleyici avlamak ve 
zehirlemekle meıgul olduiu ıibi Al. 
man propagandasınm ajanlan da A
rap dünyulDlll her merkezinde pro. 
paganda şebekeleri kurmakta ve 

m-wtlieUı$"b~'1Daltadır. •· -
Arap dostluiu ve Arap istiklaline 

taraftarlık ıeldinde yapılan bu pro • 
paıandanın temeli, menfaatleri sulh 
cephesine bağlanmakta olan Arapla. 
n bu cephenin aleyhine çevirmek, 
Arap memleketlerinde kıyamlar ter. 
tip ederek, entrikalar çevirerek, fit. 
neleri Ye fesatları körükleyerek sulh. 
cil devletler içinde Arap memleket. 
leriyle allkadar olanlan daüna meş
pl etmek, daima Ufa uğratmaktır. 

Bu sulhcü devletlerin alakadar 
olduldan Arap memleketlerinde kati 
n sarih bir siyasete karar verme • 
mit olmalan da bu tezebzübttn de • 
vamına yardım etmektedir. 

Vaktaki Türkiye ile Mısır arasın. 
da son samimi temaslar baılaclı, ınih. 
verciler bu temasların Suriye cibi, 
Filistin ıibi Türkiye ve Mısıra biti • 
tik olan Arap memleketlerinin mu • 
kadderatına karşı yeni bir allka u • 
yandırarak bu memleketleri huzur 
n süktina kavu,turacak ve Akdeniz 
emniyetini aatlamlamak yolundaki 
vazifelerini ifa etmelerine yardım e. 
decek bir vaziyetin yavq yavq ken. •ini ıöstermesinden fena halde ürk. 
tfiler. Çünkü bu vaziyet, mihverci 
propqandanın bütün faaliyetlerini 
ltörletmete kili celir ve mihvercile. 
rin bütün arap ülkelerinden ümidi 
kesmelerine ıtebep olur. 

Halbuki mihvercilerin propagan. 
dası, Suriye. ile Filistin sibi Arap 
ülkelerinden sonra Hicaza da yerlet
mek imkinlannı bulmak üzereydi. 

Hicaza yerleımekle Suudi Ara • 
bistana da huhll etmeyi uman bu 
propaganda yeni bir uyanıklık ve ye. 
nl bir haklı tatmin siyaseti karpsın. 
da kati mağhibiyete uğrayacajtnı 

bildiği için Türkiye ile Mısırın Su • 
adt Arabistam çember içine almak 
istediklerini söylemeie başladı. Bun
dan maksat, Suudi Arabistanı, mev • 
huın bir takım korkularla endişeye 
dütilrmek ve mihver propaıanduı. 
DlD körlenmeslne kartı celmektir. 

Fakat hakikat qlklrdır. Suudi 
Arabistan, buıün çok uyanık ve 
müdrik insanlann idaresindedir. Ve 
Mısrr ile Suudi Arabistan arasındaki 
dostluk son derece kuvvetlidir. Onun 
için mihver propagandasının bu cep. 
•esi de körlenmeğe mahkilmdur. 
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Ah Çamhca, Ah! 

Türkkuşu Filosunun 
Muvaffakıyetli Uçuşu 

Londra ve 
Bordo'da 
infilaklar 
Londradaki infilak 

Posta Kutusuna Atılan 
Bir Şeyden Çıkmış Dün Ankaraua Dönen Filogu 

Başvekil 
Karşıladı 

Ankara, 25 (A. A.) - Memleket 
dahilinde dört bin kilometrelik bir 
turneye çıkan on bir tayyareden 
mürekkep Türkkuşu filosu, yaptığı 

turnesini büyük bir muvaffakıyetle 

ikmal ederek bu sabah saat 11.30 da 
Etimesut tayyare meydanına inmiş • 
tir. 

'. . .. Londra, 25 (A.A.) - Takriben sa
at 22 de Picadilly Circus'de küçük 
aktüalite sineması civarında bir ku
yumcu dükkanının önünde şiddetli 
bir infilak vuku bul~uştur. 

Bir kişinin yaralandığı söylenmek
tedir. Halk cumartesi akJamları bil. 
hassa kalabalık olan bu mahalde top
lanmıştır. Polis kordonlan teşkil e
dilmiştir. 

Şüpheli iki kip 
Londra, 25 (A.A.) - Picadilly Clr

cus'de vuku bulan infilak neticesin
de üç kişinin yaralandığı öğrenilmiş
tir. Bunlardan biri hastaneye kaldı-

BaJVekilimiz Dr. Refik Saydam rılmıştır. 

saat 11,15 te tayyare meydanını fe • Vakaya şahit olanlardan birinin i-
refiendirmiş ve tayyare kurumu rei. fadesine göre, iki kişi bir taksi ile 
si Şükrü Koçak tarafından karşılan- geimişlerdir. Bunlardan biri posta ku-
mı§tU'. tusunun içine bir şey atmıı ve müte-

Gazeteciler ve Türkku§Ulla men. akıben her ikisi de kalabalığın içinde 
sup gençlerle kalabalık bir halk kit- 400() lrilometrelilı maoallalnyetli bir DÇUf yapan kaybolmuşlardır. 
lesi de ayni zamanda filoyu istikba- Bir tütüncü dükkanının ön kısm1 
le hazırlanmış bulunuyordu. T iirlılnqu pilotlan harap olmuştur. Civardaki mağaza-

Başvekilimiz, karşıladığı küçük ısmarladık" diyerek sahayı terket • genç kaydettik. Her uğradığımızda ların ışıklı olan lavhaları kırılmıştır. 
kahramanlara, "safa geldiniz" de • mişlerdir. Türkkuşu şubesi bulunmayan yer - lrlanJalılar nümayİf yaph 
dikten ve birer birer ellerini sıktık. Filo kumandanı genel direktör lerde, Türkkuşu klüplerinin futbol Londra, 25 (A. A.) - İki yüz ka. 
tan sonra şu samimi hitabede bulun. yarbay Osman Nuri Baykal kendisi. klüpleri gibi yurdun en küçük kasa. dar İrlandalı bugün Londra sokakla. 
muşlardır: le görüşen bir muharririmize beya • balannda bile tesisi istekleri karşı - nnda bilhassa dünkü infilakların vu. 

"İki haftadır gözlerimiz üstünüz - natta bulunarak ezcümle demiştir ki: sında kaldık. kubulduğu binaların önünde nüma. 
de ... Seyahatinizi derin bir allka ile "- Gittiğimiz her yerde fevkali. Gençlerimiz, ilk seyahatleri ol • yiş yapmışlardır. Bunların ellerinde 
ve çok yakından takip ettim. İleride- de tezahüratla karşılandık. Bilhassa malarına rağmen bu dört bin kilo - taşıdıjl levhalarda "İrlanda hiç bir 
daha kıymetli uçuşlar ve seyahatler Afyonda Çivrildeki tezahürat emsal. metrelik seyahatte hiç yorgunluk e. zaman hürriyetsiz barışa erişmiye • 
yapacatmızdan eminim. Şimdilik Is- sizdi. İstanbul, Bursa, İzmir, Çivril, seri göstermediler. Şurası şayanı ka. cektir" "Askerlik hizmetini kabul -
tirahata muhtaç olduğunuzu görüyo- Konya, Adana, Kayseri ve Merzifon. yıttır ki, seyahat devam ettikçe genç dense ölmek müreccahtır" gibi ya • 
rum. İstirahat ediniz çocuklar." da halkın bize karşı göstermiş oldu. lerdeki enerjinin de arttığı takdir ve zılar bulunuyordu. 

Tayyarecilere tekrar tekrar mu • ğu sevgi ve gençliğin mesleje ka?'fl hayranlıkla müşahede olunmaktay - Trafalagar Square de iki bin kişi 
vaffakryetler dileyen .dL. Jtaket huna~ ı..;ı,--+ ,.__.. __ ..., ·- •nr••,.•11l!>cıı fhRr-

..... ~ relik bu mesafeyi gençlerimiz hiç ay. liz imparatorluğunu" takbih eden 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nlmadan yana~k ciumda ve takdL hatipkri d~~~~eroi~ 

re layık bir muvaffakıyetle uçtular. BorJo'Jaki inlilak General Gameln 

Dün Nutuk Vereli 
Verdun, 25 (A.A.) - Verdun za. 

ferinin 23 üncü yıldönümü münase
betile bir nutuk veren General Ga. 
melin, Verdun kıtaatmın kahraman· 
lığını hatırlatarak ve Petaini tizim
le yadettikten sonra demiştir ki: 

"İhtilalin çocuğu olan ve 1792 den 
1918 e kadarki mücadelelerden doğ
muş bulunan Fransız milletinin, hu
dutları dahilinde taksim kabul etmi· 
yen ve huduttan ötesinde de hiçbir 
şey istemiyen bir bütün olduğunu 
tekrar ilan ediyoruz. 

Bizzat imparatorluğumuz, "işleti

lecek ham maddeler,, temini işinden 
bambaşka bir şeydir. Bu imparator
luk bayrağımızın ve medeniyetimi
zin etrafında birleştirmiye muvaffak 
olduğumuz mi\'etlerin ittihadıdır. 
Verdun ölülerile birlikte hepimiz za. 
ferin bazı ihtiraslann ve gayretin 
karşısında tereddüt etmekle kazanı. 
lamıyacağına ve hürmetin de taviz
lerle satın almamıyacağına kani bu
lunuyoruz. 

2000 ltalyan 
ispanyaya Gidiyor 

Saint Sebastien, 25 (A.A.) - İki 
İtalyan vapuru 2000 turisti ve aske
ri ve siyasi heyetleri hamil olduğu 
halde yakında buraya gelecektir. 

Almanların Belçika 

Hakkındaki TelGııt 
Berlin, 25 (A.A.) - Belçika, Fran. 

sa ve İngiltere erkim harbiyeleri a
rasında görüşmeler yapılması hak
kında Belçika iyan•11dan birinin bir 
takrir vermesi ve Belçikada bu hu
susta bazı temayüller belirmesi si. 
yasi Alman mahfillerinde endi,e ve 
hoşnutsuzluk uyan<hrmı§tır. 
••niplomatische und Politiche Korres
pondens,, gazetesi, Berikanın .. neti
cesi vahim olabilet!ek bir ittifak ak-
detmek veya tedbirler almak,, hakkı 
da dahil olduğu halde horıci siyaset 
hakkında her türlü kararlar ittihaz 
etmek hakkına malik bulunduğunu 
tasdik etmekle beraber "Bel~ika si
yasetine yeni bir istikamet vermek 
üzere ittihaz edilecek kararların Bel-
çlka haricinde akisler uyandırması 
-zaruri,, olduğu noktasmda hiç bir 
şüphe bırakmamak iitedijini kaydey
lemektedir. 

Gazete §Öyle devam etmektedir: 
.. Belçika hükumetinin, bu noktada 

hasıl olacak bir fÜphenin memleke
tin latlkbali için vahim neticeler ve. 
rebileceğini müdrik bulunduğu an
laplıyor. Bunun içindir ki, hükiııne
tin istiklal siyasetine tamamile sadık 
kalacağına dair beyanatı büyük bir 
ehemmiyeti haizdir.,, 

Seyahatimiz, 11 tayyare ile başla. Boroo, 25 (A.A.) _ Şehrin tam 
dı ve yine anzasız olarak 11 tayyare göbeğinde bir barda dün akşam blr 
ile nihayetlendi. infilak vukua gelmiştir. Bar binası 

Bu muvaffakıyetli haşan, Türk • tamamile harap olmuştur. Birisinin 
kuşu ve gençliğinde teknik bakım - yarası ağır olmak üzere 10 kadar 
dan da mükemmel ve hazırlanmış yaralı enkaz altından çkarılmıştır. 
olduğunu gösterdi. İnfilikin sebepleri malum değildir. 

Bütün gayemiz, Türk milletinin Polis tahkikat yapmaktadır. 
malı olan Türkkuşuna, yine Türk 
milleti ve Türk vatanı için çok daha 
faydalı muvaffakıyetler temin ede • 
cek gençler yetiştirmektir." 

Türkkuşu baş öğretmeni Sabiha 
Gökçen de ayni tarzda beyanatta bu
lunmuş, sonsuz memnuniyetini ifa • 
de ederek: 

"Gençlerin bilhassa Toroslan a • 
şarken gösterdiği muvaffakıyet haki. 
katen takdire liyık ve kayde şayan
dır." demiştir. 

Sovyet • Çin Ticaret 
Muahedesi 

Moskova, 25 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 
Sovyetler Birliğlle Çin Cümhuriye

ti arasında 16 haziran 939 da bir ti
caret muahedesi imzalanmıştır. Mü. 
savillk ve mütekabillik esasına müs
tenit olan muahede en ziyade müsa
adeye mazhar millet hükmunü ihtiva 
ticaret ve seyrisefain meselelerini 
tanzim ve Çindeki Sovyetler birligi 
ticaret mümessilliğinin hukuki sta
tüsünü tayin etmektedir. 

24 Kilometreye 

Mermi Atan Toplar 
Vaşington, 25 (A.A.) - Harbiye 

Nezareti milli fabrikalarda halih<t· 
zırda imal edilmekte olan toplar hak
kında bazı malUmat vermektedir. 

Bu malumata nazaran 24 kilomet
relik bir mesafeye 50 kiloluk mermi 
atan bu topların çapı 105 milimetre, 
ağırlığı 15 tondur. Lastikli tekerlek
lere bindirilmiş olan bu toplar saat
te 20 kilometre süratle hareket et
mektedir. 

Dün şimali Karolinde Bragg istih
kimlannda yapılan tecrübeler es
nasında 24 kilometrelik bir mesafe
ye atılan mermilerin toprakta beş 
metre derinliğinde delikler açtığı 
görülmüştür. 

Topları inşa edenler, bunların düş 
manın ihtiyat kuvvetlerini ve nak
liyet kuvvetlerini bombardıman et
mek için kullanacaklarını tasrih et
mektedirler. 

Ycaan: B. FELEK 

B ilmlyorum, Çamlıca için de: 
"Gidelim Göksuya bir alemi 

ab eyleyel' 
Tarzında söylenmiş şiir var 

dır? Eter varsa bu bizim eski pir 
lerin rakı olmadan canlı veya cansı 
bir güzelliii tadamadıklannın bir d 
lili olur. Fakat Çambcayı tasvir ede 
mezdi. 

Ben bu sütunlarda araaıra m 
tetem İstanbul ıtizelliiinin bu ~iç 
fakat tabii hazinesi üzerine çıkar te 
ter tepinirim. 

Çok defa misal olarak söylemi 
fimdir. Pariste doimuı, büyümüı 
ömründe bir kere olsun ıu maruf E 
fel kulesine çıJmıamış milyonla 
Parisli vardır. Halbuki tatlıya sine 
konar ıibi benceleyn bu tellre ilip 
geçenlerin hepsi bu kuleye bir 
defa çıkını§, hatti oradan etine d 
tuna kartpostal bile göndermiıtir. 

Bu Fransız kulesine Parislilerl 
rağbetsizliği sebeplerini arq 
ve tanııtıiım bir kaç Parisliye aor 
dum. Bana apğı yukan hep p m 
de cevap verdiler: 

- Vallahi! Çıkmak haU,.:mı:14 

gelmedi. 

lstanbulda da Çamlıca, Pariı 
Eyfel kulesinin kısmetine uiramıt • 
tır. Çamhca tepesine çıkmamıt bla 
terce İstanbullu sayabiliriz. 

Ben Çamlıcayı Gilzelleıtirme 
miyetinin yerinde olsam eşe dos 
Çamlıca tepesinden kart göndereb 
mek için posta idaresine rica ede 
oraya yazlık bir kişe veya pul bayili..I 
ği açtırınm. Bundan başka ora)' 
gelenlere bir hatıra olarak bet 
kuruşa satılır bir de çambca tepesi 
ne. çıkanlar ve Çambcayı sevenle 
rozeti satanm. Hem irat olur, 
propqanda! 

Geçende Çamlrcaya ilk defa 
tığı söylenen şair Mithat CemaU. 
rada gördüğü manzaraya: 

- Feci bir eüzellik! Deditinl 
vayet ediyorlar. 

o .............. .,.a ... ·-
söyletmiş olsalar da güzel bir sa •. 

Çünkü Çamlıca manzarasının 
yadaki emsalsizliğine mukabil ae 
cak halde ihmal edilmi§ olman • 
oraya çıkmanın Arafat dajtna çık 
gibi pç olması bu epiz mevkii İs 
tanbullulann olduiu kadar yaban 
lann da istifadesinden uzak tutuyor 

Sevinçle ve ümitle işittim ki; 
tanbulu • ihya demeyelim, belki ml
daheneye hamlederler; fakat • 1 
edeceğine bütün kalbimle inandı • 
jlm Vali Lutfi Kırdar seçenlerde 
ÇamlıHyı ziyaret ettiii zaman bu 
güzeller güzeli tepeye bir otomobil 
yolu yaptırmayı vaat etmiı. 

Mübalağaya hamledeceksiniz dl. 
ye korkuyorum. Lakin bu bir tek 
yol, bütün İstanbul şehrinin tmistik 
hayatına çok mühim bir gelipne ve. 
recek istidattadır. Çiinkü bu yol ya. 
pılır yapılmaz, tepeye bir güzel otel, 
bir güzel ıazino yapılması itten de
ğildir. Çamlıca nakliyatı ile yalaa • 
dan alakalı olan Şirketihayriye, 'Cs. 
küdar tramvaylan, belediye ve 'Cı • 
küdarblardan mürekkep bir prketi• 
te19kkülü bu beklenen yolun lnpsı. 
na bağlıdır. Bugünkü haliyle oraya 
kün ne cesaretle para dökebilir! GL 
zel ve epiz manzaras1, canlanclıraıa 

havası yamada bir de barsak, 'blb • 
rek, mide ve karaciğer üzerine ihya. 
kir tesirleri olan Tomrukağa, Kü • 
çükçambca, Büyük Çambca, Kwklı 
sulariyle yapılacak bir hafif içme is
tasyonu orasını ne bale ıetirmez? 

Ve bütün bunlar olduktan sonra 
artık 'Csküdar tramvaylan da şüphe
siz bir tırnaklı hat yaparak halkı te. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ ------------. peye çıkarma imkinlannı düşilnllr. 
Zaten, otomobil yolu yapılır, ya • 

9 Moskovada btllunan lnıillz murahhası Stranı'a fU 

taliınat ıönderilnıi,tir: 

Sovyet Ru~yanm Baltık devletlerini 1rarant1 etmek 

için dki olan ır.rarını karplamak Oaere ıu formül tek. 
lif edilecektir: '1stlkWi üç mfitteflk devlet için haya
ti bir menfaati haiz olan her lıansl bir Avrupa devle. 
ti tecavüze ufradıiı takdirde mf1tteflk devletler oto. 
nlatikman harekete ceçeceklerdir.,, Bu suretle caran. 
ti hahsinde, ne Baltık devletleri, ne de diler devlet. 
ler zfkredilmemi~ olacaktır. Bu formülün Sovyetleri 
tatmin edeceği umulmaktadır. 

• 

• 

/ngiltere hükumeti Yugodavyadan bir ticari an
la,ma yapmak üzere murahha•lannı LonJraya 

gönJermeani utemiftir. Yugo.lavyaya, Türkiye
ye olJuia gibi lıreJi verilmai teklil eJilece/ttir. 

* 
General Frankouun meşhur milyoner bankeri Senor 
Juan March, İngiltere ile İspanya arasında bir ticaret 
muahedesi \"e İugiltereden istikraz akdini temin için 
çahşınaktadır. General Frankonun diktatörleri ztya. 
retinden evvel İngiltere, İspanyaya 20 milyon ln,;iUz 
lirası ikraz edene, belki Frankonun mihvere ıinne. 

tııine m!lni olabilir. 

pılmaz oralannr parçalayıp satmaia 
ve Çamlıca tepesinin yamaçlarına çi. 
çek ıibi pzel villalar kurulmasına 

d'oiru yürümeliyiz. Bunun için de 
satıı ve yapı kolaylıklan derpİf o • 
lunmabdır. 

Bir vakitler İstanbulun darbıme
sel olma§ lb ve havasmm semboll 
olan Çamhcadaki harabeler·, .. teaa. 
düf ettiiimiz zaman lçerimiz ıızla .. 
yan eski kaşanelerin sahipleri bu sa
raylan sade bir fantezi için delil. 
mücerrep bir hayat bilıi ve zarure • 
tinin neticesi olarak yaptırmıılardr. 

BUJriin İstanbul hekimleri hasta. 
<Lt1ffen savfavı cevtrlmz) 
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BiR ATIN OLUMU 
SAHiBiNE NASIL 
HABER VERiLiR? 

J • 

K uyucu Murat Paşa, insan 
hayatına hiç kıymet ver. 

miyen adamlardandı . Doksan yıl 
yaşadı ve doksan bin kişi öldür. 
dü. Onun her biri acıklı birer mu. 
sahabe mevzuu olacak. yüzlerce 
hikayeleri, menkıbeleri ve fıkra. 
lan vardır. Bizzat kendisi de kor
kunç bir roman mevzuu sayılabi. 
lir. 

İşte bu ayarda olan o yaman a. 
dam bütün muhabbetini bir hay. 
vana vermişti. Yedi, sekiz yaşın. 
daki çocukları kendi eliyle boğup 
çukurlara atacak derecede zalim, 
binlerce vatandaş kellesini, bir i
şaretle uçurtacak kadar hissiz, en 
küçük suçlan ölümle cezalandı. 

racak mertebede insafsız bulunan 
Murat paşa, bütün hayatmda aşk 
tatmamıştı, sevgi taşımamıştı. Ye. 
mende bilmem hangi şeyhin ken. 
disine yadigar olarak verdıği !Jir 
kılıcı daima boynunda taşırdı. Fa. 
kat hiç bir kula koynunda ve h;ç 
bir kola boynunda yer vermemiş
ti. Şayet ve şayet yanında aşk. 

tan, muhabbetten, vuslattan, fır. 

katten bahsolunursa, kaşlarını ça. 
tardı: 

1 .................................. . • y , . 
- Boş şeyler, derdi, tabiatta 

sevgi yoktur. Açlık, tokluk var. 
dır. Nefsini doyurabilcnler, ne ak 
sevdaya tutulur, ne kara sevdaya. 

i azan: t 
• • 
l M. Turhan J 

f TAN 1 1- şte bu adam, içine beşeri 
hiç bir hayalin giremediği 

yüreğine bir hayvanın muhabbe
tini sokmuştu. Gülsüz, sUmbül. 
süz, bülbülsüz ve susuz bir çöle 
benziyen o boş gönülde şimdi bir 
at dolaşıyordu. Evet. Kuyucu Mu. 
rat Paşa, bir güzel Arap atınn gö
nül verıniştL Onu, Yemen yadi
garı kılıçtan bile fazla seviyordu. 
Atını, günün her saatinde karşı. 
sına getirtirdi, öpüp okşardı, se. 
vip kucaklardı. 

ı ....................................... . 
yaptığını bilmez bir hale geldiği. 
ni söylüyorlardı. Bununla beraber 
herkes, yüzüne karşı dalkavuk. 
luklarda bulunuyorlardı, dört a
yaklı sevgilinin, perilerden güzel 
olduğunu iddia edip, duruyorlar. 
dı.' At için yüzer, iki yüzer beyit. 
li kasideler yazan şairler bile var. 

Binini birden öldürtüp te. ku. 
yulara doldurttuğu insanların in. 
lemesi, bu doksanlık vezir için, 
dinlenmesine doyulmaz bir musi
ki teşkil ederdi. Şimdi atının kiş. 
nemesini, o ölüm nağmelerine ter. 
cih ediyordu. Artık dünyayı bir 
yana, atını bir yana koymuştu ve 
kendisi, hayvanın bulunduğu ta. 
rafta yer alıyordu. 

\ dı. 

Ahırlarında üç beş yiiz hayvan 
beslenen, her yıl elinden en gü. 
zel atlar geçen. bu ihtiyar ada
mın tek bir kısrağa bu kadar can. 
dan ilgi gösterişi, herkesin dikka. 
tini celbediyordu. Kendisiyle te. 
mas edenlerden bir kısmı, bu çıL 
gınca muhabbette, feleğin istihza
sını seziyorlardı, aralarında gizli. 
cc şu hükmü yürütüyorlardı : "tn. 
san sevmedi, sevemedi. Felek te 
onu bir ata aşık edip, maskaraya 
çevirdi!,,. Bir takım insanlar da, 
Kuyucu vezirin bunadığını, ne 

--~~~~,--~~~~~~---

~ nna yi.izde doksan Çaınlıcanın de- I 
ııze bakan yamaçlarını. ve etekleri. 
ıi tavsiye ediyorlar. I.ukin oralarda 
drahk yerler o kadar az ki; bütün bu 
ıava ve hayat muhtaçlan yer bula. 
madıkları için hiizünlü ve münkesir 
bir hnlde Çamlıcadan uzaklaşıyor • 
lar. 

I...ufı açılmışken söyliyeyim: Çam. 
irca , .e civan gibi tebdilihava ve sa
natoryom istnsyonu olan yerlere bir 
kaç yüz ev yapıp bedelleri Ankara • 
daki Kooperatif ve Giivcn Evleri gi. 
bi sekiz senede ödenmek iizere satı .. 
lığa çıkarmakla hem oraları imar e
dilir, hem halka İstanbulun en glizel 
yerlerinde oturmak iınkanlan veri • 
lir, hem de yapanlar para kazanır. 

Biifön bu miiliihazaların temeli 
olarak ben ve benimle beraber bil • 
tiin Çamlıcayı sevenler bu cennetin 
kapılarının açılması ümitlerin i Vali 
Liıtfi Kırdarın dirilt ici h immetine 
aımsıkı bai?lnmıslardır. 

B ir gün o, yine atı sevip ko. 
cuyordu, ağalarından biri 

yanına yaklaştı: 

- Allah, dedi, efendimize ö
mür versin! 

Kuyucu - fersiz gözleri kısra. 
ğın ışık dolu gözlerine dikili oldu. 
ğu halde - herifin sözünü kesti: 

- Atıma da! 
Ağa, bütün cüretini toplıyarak, 

sözünde devam etti: 
- Evet, sultanım. Ulu Tanrı si. 

ze de, sevgili atınıza da ömür ver. 
sin. Avlonya Beyi Hüseyin Bey 
göçmüş! 

Kuyucu Murat Paşn. bir deri, 
bir kemikten ibaret kalmış olan el
lerini, kısrağın mükemmel s urette 
taranmış yelesine soktu, bir peri 
saçını okşar gibi. o yeleyi ı::annak 
parmak taradı: 

- Göçmüşse, dedi, uğurlar ola. 
Padişahın kulu çok. Biri giderse, 
yerine yenisi gelir. 

Ve birdenbire kaşlarını çattı: 

- Bir gün, dedi, her hangi bir 
gün olmaya ki, yanıma gelesiz, a. 
tımın öldüğunü söyliyesiz. Tanrı 
şahidim olsun, bana böyle kara bir 
haber getireni ·öldürürüm. Çünkü 
benim küheylem, sevgili ki.iheylem 
ne Avlonya Beyidir, ne Elbasan 
Paşası. Giderse, yeri boş kalır. 

kalbim de yıkılır! 

T esadüf bu ya. Kuyucunun 
şuursuz bir endişeye kapı. 

lıp ta, şu yemini savurduğu gü. 
nün üzerinden bir hafta geçmeden 
sevgili at, bir karın ağrısına ya. 
kalandı , gece yansı can verip git
ti. Koca vezirin sevgilisine musal. 
lat olan hastalığı ne seyisler sez
mişti. ne imrahorlar. Kıymetli a. 
tın ölümü sırasında Kuyucu da, 
- belki rüyada onu görerek --: 
mışıl mışıl uyuyordu. 

Fakat vezir uyanmadan önce, 
hayvanı timar etmeğe, paşa sev. 
gilisinin sabah tuvaletini yapma
ğa gidenler faciayı gördüler, deh. 
şet ve haşyet içinde kaldılar. Şim. 

di ne yapacaklardı, sadrazama ne 
cevap vereceklerdi?.. Şüphe yok 
ki, koca vezir, yarım saat geçme. 
den uyanacak ve atı soracaktı. 

Ona: "Allah size om ur v ersin. 
Sevgiliniz öldü!,, Demek kimin 
haddine düşerdi. 

Umulmaz facianın uyandırdığı 

telaş, endişe ve korku seyislerden 
uşaklara, onlardan ağalara ve ni. 
hayct kahyaya kadar yükseldi, bil
tün daire erkiını ahıra toplandı, 

düzünelerle uşak; o kalabalığa ka. 
tıldı, kulaktan kulağa fısıldama. 

lar yapıldı. fakat gözü ve eli kan. 
lı paşaya ne denilebileceği bir tür
lü kararlaştırılamadı . Çünku atın 
ölümünü söyliyen ağzın toprakla 
doldurulacağı malumdu. 

İşte bu vaziyette divan efendisi 

olan zat, büyük bir cüret göster
di: 

- Yoldaşlnr, dedi. neye telaş e. 
diyorsunuz. Eceli gelen ölür. Ben 

kendimi size feda edeceğim. Atın 

öldüğünü paşaya soyliyeceğim. E.. 
ğer beni öldürürse, şehit olurum, 

öldürmezse, size hizmetim dokun. 

muş olur. 

G erçektcn bu ağır işi üzerine 
aldı, paşnnın yatak odasına 

gitti, nöbetçi memur vazifesini ta. 
kındı, beklemeğe koyuldu. Biraz 
sonra Kuyucu uyandı, el çırpıp 
bağırdı: 

- Gel! 
Ve divan efendisi. içeriye gi· 

rince de, gözündeki çapakları sil. 

rneden sordu: 
- Bre katip, at nasıl? İyi mi, 

1. "? nC\e ı mı .. 
Divan efendisi bir kere daha e. 

tek öptü: 
- Şimdi yanından geliyorum, 

sultanım! .. At, afiyettcdir, harıl 

harıl efendime dua etmektedir. 
- Bre mellın benimle eğleni

yor musun, at dun eder mi?. 
- Vallahi sultanım, ben öyle 

gördüm. Yere uzanmıştı, dört a. 
yağını göğe kaldırmıştı, dua edi
yordu. 

- Dört ayağını göğe mi kal. 
dırmıştı?. 

- Evet sultanım. 
- Hay, dilin kurusun mclfın . 

At, öldü, desene! 
- Bunu ben demiyorum sul ta

nım, siz diyorsunuz. Allah size 
ömür versin! 

TA N 

Safa güreşen pehlivanlar (Soldan ik isi geç kaldıkları için 
başaltına güreşmişlerdir) 

Düzcede Yapılan Son 
Yağlı Güreşlerde 

10,000 Kişi Bulundu 
Yetmişten Fazla Pehlivan Güreşti 

Düzce, 24 (Tan Muh=ıbirınden) -
CUmhuriyet alan'ında yapılan bü-

yük pehlivan güreşlerine Bolunun 
her köşesinden binlerce yurttaşımız 
gelmiştir. Türk Hava Kurumu men
faatine tertip edilen bu güreşlerde 

yetmişi mütecaviz pehlivan güreşmiş 
ve on bin seyirci bulunmuştur Sn. 
bnhtan başlıyarak akşam geç vakte 
kadar devam eden bu güreşler şim
diye kadar Düzcede ve havalisinde 
görülmemiş bir alaka ve intizamın 

yapılmıştır. Başa güreşenlerden uzun 
uğraşmalardan sonra Molla, Mülayi
me Adapazarlı Arif, yarım dünya Si.i
leymann pes etmiş ve Babaeskili Ib. 
rah im ile, Pehlfvanköylü Mustafa a
rasında iki saati mütecaviz devam 
eden güreş berabere neticelenmiş ve 
başa ait ikramiye dört başpehlıvana • 
taksim edilmiştir. 
Yaptığım konuşmada '1ülayim peh 

livan, Tekirdağındaki güreşi mütca· 
kıp yola çıktığını ve ancak 2 saat ka
dar bir uykudan sonra sahaya gel • 
diğini söylemiştir. 

Bunaan sonra bu güreşlere tem-
muzun birinci haftasının cumartesi 
ve pazar günleri devam olunacaktır. l lım tarafından pehlivanlar şerefine 
Güreş akşamı, başkan Ali Rıza Ya- bir ziyafet verllmişitir. .... ____ _ 

Deniz banyoları mevsiminin fevkaladeliği 

Y UnlU 

Pa muklu 

ve Lastekı 

Y e n i d en iz Banyoıu 

MAY O LAR! 

Bayan fara 

aradıkları ııklrk ve 

gençtik ve ıporcu 

tenasübü verir. Buruşmnksızın ve harekata mani 
oımaksızrn vücudü kaplar. Beyoğlunda yalnız 

B A K E R Mağazalarında Satıhr. .......................................... 
İstanbul Telefon Abonelerine: 

1939 telefon rehberi tab'ı ettirilmek üzere olduğundan halen elde 
bulunan rehberde 'büyük harflerle Meslek sırasında, küçük ilanı bulu
nan abonelerimiz 20 - 7 - 939 tarihi ne kadar yeni rehberde devam edip 
etmiyeceklerini bildirmedikleri takdirde buna aid kararname muci
bince ilAnlan yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucibince 
ücretleri tahsil edilecektir. 

Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehberde ismini büyük harflerle 
yazdırmak ve reklam yapmak arzusunda bulunan abonelerimizin 20 -
7 - 939 tarihine kadar Müdüriyet Abonman Amirliğine müracaatları 
rica olunur. "444A,, 

DİREKTÖRLOK 

Münakalat Vekaleti lstanbul Elektrik lıleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Kalıpları. cürüf, çimento. su ve elektriği idare tarafından ve-
rilmek üzere 750.000 adet cüriif tuğlasının Silahtarda imali ve kurutul
duktan sonra Silahtar an barına tes !imi işi 1950 lira muhammen be
delle aç ık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7 - 7 - 939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel ba
şında Met ro han binasının 5 inci katında toplanacak arttırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname, mukavele projesi ve fenni şartname idare
nin levazım müdürlüğünden parasız olarak temin edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat 146.25 yiiz kırk altı lira yirmi beş kuruştur. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminatları ve sair kanuni bclgelerile ilan 
edilen gün ve saatte komisyonda bulunmaları "4468,, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

26 - 6 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K~ 
10.74 m. 15195 Kes. 20 K 
31.70 m. 9456 Kes. 20 K' 

Pazartesi, 26. 6. 1939 

12.30 Program. 12.35 TUrk müziği 

Pi. 13 Memleket saat ayan, Ajans ve me 
teorolojl haberleri. 13,15 - 14 Milz.lk (K 
r:ışık program - Pi.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Bir uvertür 
Pl.) 19.15 Türk mliziği (Fasıl heyeU) 2 
Memleket sant ayarı, Ajans ve meteora 
lojl haberleri.) 20.15 Konuşma (Doktoru 
saati) 20,30 Türk milz.lğl (Kaı'lın kilin 
ses ve snz heyeti) 1 - Hlcnzkllr peşrevi 
2 - Sadullah Ağa - HicazkAr şarkı 
Hırnmet gülşcne. 3 - Hicnzkllr şarkı -
Mlınl oluyor halimi takrire. 4 - Şevki 

Bey - HlcazkCır şarkı - Gönlümü dUcar 
eden bu hale hep. 6 - Keman taksimi. 
6 - Rahmi Bey - Hisar şarkı - Bir 
nevcivansın. 7 - Hisar puscllk şarkı -
Küçük suda gördüm seni. 8 - U.W A
fa - Hlcazkdr şarkı - Gönlilmil bir tıf
lı dilbaz. 9 - HJcazkdr saz semaisi. 21.10 
Mllll muslkllere dair ikinci konuııma 

- Rumen musfkJsi: Hall1 Bedi. 21.25 Ne
ecli pl!\klar - R. 21.30 Müzik (Opera ar
yaları - Pl. ) 22 Müzik (Küçük Orkes
tra - Şef: Necip Askın) 1 - Rudolf 
Niltz.lader - Haydi bamı bir hava daha 
çnl. 2 - Beethomen - İskoçya havala
n . 3 - Kqrl Förlerl - Viyana şarkısı. 

4 - Fellix Glessmer - Sabah sclAm 
(Fantezi) 5 - J . Strauss - Mavi Tuna 
valsi. 6 - Pepl MOller - Lnpalom:ı şar

kısı OzerJne fantezi. 7 - İtalo Azzonl 
- Sabah earkısı. 23 Son aj:ıns haberleri, 
Ziraat, esham, tahvllAt kambiyo - nukut 
borsası (fiyat). 23.20 MUzlk (Cazband -
Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

,_ iYi • UCUZ _, 
New • York Sergisi isin 
8 TEMMUZ KAFiLESi 

İstanbul • Bükret 
3 gün Otel ve Yemek 
Bertin - Rote r dam 
1 gün Otel ve yemek 

Nüu Amsterdam Transatlantiği 
ile New - York'a 

New - York'da 14 gün ikamet 
Statendam Transatlantiği ile 

Bouloğne'a avdet 
Paris'te 2 gün Otel ve Yemek 
TrP.nl ıoı f stanhul'a a v det 

390 LiRA 
Ayrıca: NEW - YORK'dn Te
nezzüh, yemek ve Cep parası 

Kayıtlar kapanıyor 

NATTA 
Galatasa ray Telefon: 44914 

~-------' 

Orhanelinde Krom 

Madeni Bulundu 
Orhaneli (TAN) - Halit ve Ca

hit isminde iki genç ve müteşebbis 
kardeş, bilhassa Piribeyll ve Çögne 
köyü mıntakasında zengin krom ma
den i bulmuştur. Bunu i~letmek icin 
imtiyazını almak üzere çalışmaktadır 

---0-

Fenerbahçenin Teıekkürü 
Fenerbahçe klübü, Fenerlilerin 31 

inci yıldönümleri münasebetifo yazı 

ile ve sözle tebrikte bulunanlara te

~ekkürlerini bildirmektedir. 

Toplantılar, davetler : 

Hilalspor Klübü 
Kon9resi 

H llS I S por KIUbU Baıkanlı!iındın: 
Nizıımnamemlzln 27 ve 82 inci madde

leri mucibince senelik adi kongremiz 8 
Temmuz 1939 Cumarte!li gOnU ~at 16 dı:ı 
Ercnköyünde KIUp binasında yapılacıık 

tır. Knyıilı bulunan llzanın tayin edilen 
gün ve saatte tcşrlClerl. mazereti yüzün
den gclcmlyecek olanların da veklıletnıı

melcrinl göndermeleri rica olunur. 

----0-

Simdiye kadar Ziraat , \Peteriner, Orman fakültelerinden mezun olan 
talebenin diplomaları te\•zi e<iileceğinden alakalıların aşağıda esAslar 

YENi NEŞRIY AT : 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi tarafından çıkarılmakta o
l:ın (Çocuk) adlı derginin 144 lincil saysı 

çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık. sooı:

ynl, kültOrcl durumlarının inkişafına hiz
met eden bu kıymetli dergiyi ço<'Ukl ra. 
çocuklu ann ve babalara tnvslye ederiz. 

dahilinde rektörlüğe müracaatları ilan olunur. "1876,, " 3511,. 
1 - Fakülte kayıt ~umarası, 
2 - Açık künüye ve soyadf, 
3 - En~titüden aldığı vesikanın iadesi, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika fotograCı, 
6 - Taahhütlii mektup için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu, 
7 ..__ Açık adresleri. 

A RKI TE KT ( Mimar) - Bu derginin 
99 - 100 Qncil sayılan zengin mOndcrc• 
catla c:ıkmı~tır. 
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26 Haziran 930 f 

TAN, 
ABONE BEDELi 

TUrkiye Ecnebi 

1400 Ki", 

750 " 
400 
150 

" .. 
1 Sene 
S Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. 
• 
" .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeıi müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirme;k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 k.uru:ııluk 
pul ildvesi 14zımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Bir Tarafll 
Yakım Tedbiri 

Yazan: 'Aka Gündüz 

1 lgili makamlar, kış gelmeden ön
ce yakım ve yakım işlerini sağla. 

ma bağlamak tedbirleri alıyorlar. Bu 
haberi bir kaç gazetede ayni şekild~ 
okuduğumuz için bizde şu fikri u. 
yandırdı: Yak.im tedbiri bir ta:raflı 

olarak düşünülüyor. 

Kok, Sömikok, Antrasit, Briket, 
Zonguldak, Kozlu, Kardif.. Bütün 
bunlar deniz ve demir yollan üze • 
rinde bulunan şömineli, salamandı -
rab, kalöriferli, sobalı yerler içindir. 
Ve bütün bunlar memleketteki ya -
kım ihtiyacının yüzde beşidir, bile -
medin yüzde on beşidir. 

Yüzde seksen beşi ne olacak? 

Hakikat şudur: Memleketin her 
tarafını kömürleyebilmek için daha 
epeyce yılın gelip geçmesine ve epey. 
ce ihtisasın, rasyonel çalışma kabili
yetinin belirmesine ilıtiyaç vardır. 

Köinürü içerden de getirsek böyl'e -
dir, eksiğini dışardan da getirsek 
böyledir. Olsa olsa sadece :.z>mür ya. 
kabileceklerin ihtiyaçlarına cevap 
vermiş olınuz. 

Halbuki bu İ§lerde bir taraflı 

değil, her taraflı düşünmek ve ted • 
bir almak gerektir. 

Memleketin yüzde doksanı ya o. 
dun, ya odun kömürü yakmaktadır. 
Ve bu, muhakkak ki, uzun yıllar sil. 

recektir. Bu yüzde doksanın, sekse -
.._ ~ A 1 ---- -- ...... V • 

küntüsü, diken, odun yakan köylü _ 
dür. 

Köylerde çok dolaştığımız, çok 
uğraştığımız, çok gördüğümüz, çok 
tecrübelıır geçirdiğimiz için biliriz 
ki kırk vapur dolusu kömür ha de_ 
yince Kardiften üç haftada İstanbu. 
fa gelir. 

Fakat köyün bumu dibindeki 
baltalıktan dört eşek yüklü yakını ça. 
Jı çırpısı köye iki ayda, belki üç ay. 
da gelemez! 

1 

Biz şubat ortasında hali odun 
ruhsatiyesi alamamış köyler tanıdık 
ve onların bir tutam ocak çalısı yeri. 
ne yüreğimiz alev alev yandı. 

ngililer emin olsunlar ki köyler
deki bu yakım işi çok defa bir salgın 
dert halini almaktadır. Baremden 
doğan demagojilere benzemez; mille. 
tin yüzde seksen beşini canevinden 
ilgilendiren bir umumi hayat ve sıh
hat meselesidir. 

Bu acı hadiselerde kanunun su _ 
çu ve orman genel direktörlüğünün 
ihmali yoktlll': Kanun iyidir, orman. 
]arımızı koruyor. Bu kanunun çıkı. 

şını ve hikmetini alkışlayanların en 
başında da biz varız. Ve kanwi çok 
güzel söyler: Köylüler! Der, yakım 
ihtiyacınızı bildiriniz, en kısa zaman
da ruhsatiyelerinizi alınız ve baltala. 
rınızı omuzlayınız. Üşümeyiniz, don. 
mayınız, hastalanmayınız. Genel sağ. 
Jığımız korunmuş olsun. 

Hayati ihtiyaç bu, kim durur? 
Köylü vaktinde ihtiyaç listelerini ve. 
rir. Fakat ondan sonra? 

Ne bileyim ne olur işte. 
Şu olur eylUl geçer, bu olur teş. 

rinin birincisi geçer. İkincisi ona a. 
yak uydurur. Çifte kanunlar iki ön. 
cekilerin peşine düşer. 

İnanınız ki vaziyet hazindir. 
Son kışın son tecrübesini söyli 

yelim: Oldukça geniş ve servetsiz 
bir mıntakaya rastladık ki bulabilip 
yaka.bildikleri çürük sazları da, yap. 
raktan diken bozuntuları da tüken. 
mişti. Hatta civanmert köylüler hah. 
çelerinin çitlerini sökiip yakmak su. 
rctiyle bizi üşiitmcmeğe çabaladılar. 

Doğrudan doğruya Ziraat Veka. 
Jetine müracaat ettik. Minnetle, şük. 
ranla söyliyebiliriz ki gerek Vekalet. 

(Devamı 10 uncuda) 

TAN 

Muharrir bu yazısında. Yunanistanda bağcıhk ve ıarapçıhğın nasıl bir 
edildiğini anlatarak esash mukayeseler: yapıyor ve ıu çok mühim nokta 

• • • 
kül halinde idare 
üzerinde duruyor; 

Şarapçılığa 
Bağcılık 

Yaslanmadan 

K öpükten ·dantellerini su
lara bırakarak işvebaz 

bir nazenin edasiyle Altdeni
zin kucağına yaslanan Girit
Adasına yak basar basmaz. 
oasaoortumu uzattıihm sivil 
polisin türkçe: 

- Hoş geldiniz! 
Hitabile karşılaştım. Mevkiini, 

ve hüviyetini sadece haritadan ve 
coğrafya kitaplarından bildiğim 

bu adada, gariptir, eski bir aşina
nın sıcaklığını hissediyorum. Şu 
Kandiye kalesi, bu sokaklar bana 
yabancı gelmiyor. Halbuki koca a
danın topraklarını çiğniyen tek 
Türküm ... 

Geçen sene ağ~tosta Giritte i
dim. 

Giridin, betahsis Kandiyenin yaş 
üzüm işleme tarzile sevkiyat mik
tarını başka bi ryazıya bırakarak 
gerek Giritte ve gerek Peloponez 
ve Korent mıntakalarında şarap

çılık etrafındaki müşahadelerimi 

tesbite çalışayım: 

Y unanistanda bağcılıkla şa : 
rapçılık bir kül halinde e

lele; hayır, içiçe yürür. Orada bağ
cılık ayrı bir iş, şarapçılık başka 

bir mevzu değildir; Hıristiyanların 
"Allah, Ruhullah, Ruhnlkudüs,.; 
bektaşilerin "Allah, Muhammet, 
Ali, teslislerinde "üçü birdir, 
biri üçtür,, şeklinde ifade olundu
ğu veçhile " ikisi birdir, biri iki
sidir.,. Bağcılıktan şarapçılığı, şa
rapçılıktan bağcıl~ğı ayıramazsınız. 
Zaten zaruretin de icabı bu değil 
mi? 

Zirai sigortanm Yunan bağcıları 

d~ı iŞ1füıe'r~ ... Şt; farkİ~ ki, onlar
da, yağmıtr tehlikesini, mahsulü 
derhal oracıkta şaraba tahvil ede
bilmek suretile karşılamak imkanı 
daima mevcut olmasına mukabil 
bizde bu semavi afeti sessiz bir te
vekkülle beklemekten başka çare 
yoktur. 

Y unanistanda, rennı şartıar 

müstesna, tamamile serbest 
çalışan şarap fabrikaları, mahsu • 

Yapılamaz 
Yazan: 

ZEYNEL· BESİM 
lün idraki arüesinde, mıntaka !l'nn
taka fiyat ve müddet ilan ederler. 
Dan edilen fiyat, ilan edilen müd
det için muteberdir. Bu müddet 
geçtikten sonra fabrika, istemezse, 
mahsulü dahi reddedebilir. 

Teslim müddetini ve fiyatı öğ
renen müstahsil, üzümünü kese -
rek arabasına doldurur, şarapha
neye götürür. Şaraphanenin met
ha'ıinde yer kantarları vardır; a
raba onun üstünden geçerken sık
let tesbit edilmiştir. 

Müstahsil arabasile içeriye gi
rerek mahsulü boşalttıktan sonra 
tekrar yer kantarının üstünden ge
çer; bu defa da dara tahakkuk et
miştir. Aradaki rakam farkı haki-· 
ki sıkleti gösterir. 

Fabrikaların para tediyatı haf
tada bir gün vuku bulur. Bu se
beple derhal oracıkta müstahsilin 
eline, teslim ettiği malın sıkletile 
kıymetini gösteren bir pusula ve
rilir. Müstahsil dilerse fabrikamn 
tediye gününü bekler; ihtiyaç i
çinde ise "hamiline ait,, olp.bilen 
pusulayı bir kaç kuruş noksanile 
her yerde her zaman paraya tahvil 
edebilir. 

Her mıntakadaki şarap fabrika
larının imal kabiliyetleri bellidir. 
Bu sebeple fabrikalar bağ menatı
kını, kendi kabiliyetlerine göre, 
taksim etmişlerdir. Fabrika alaca
aı :ınilct.arı. müstahsil da .ı;;ata~lu 
yerı ctaırna bllır . 

Fabrikacılar birleşerek 1htı

kar yapamazlar. O takdir
de hükumetin bağcıya zahir o1a
cağını ve bağcıların derhal malı 

kurutup "Uzüm Ofisi,, nin emrine 
vereceğini bilirler. Binaenaleyh i
lan edilen fiyatlar daima normal
dir, ne bağcıyı, ne fabrikayı i.zrar 
eder. 

Bu yüzdendir ki, Yunanistanın 

kuru üzümleri iri tanelidir, üni
dir, gösterişlidir; bütün pazarlar
da bizimkilerden üstün fiyatlarla 
satılırlar. Çünkü küçük taneli sal
kımlar, ikinci doğuş Neferiyeler 
kurutulmamışlar, şaraba tahvil o
lunmuşlardır. Rekoltenin sergiye 
tahsis edilen kısmı, kamilen iri ve 
parlak üzümlerden mürekkeptir. 

Şarapçılık, fenni şartlar müstes
na, bizde de serbest btrakıldığı gün 
7, 8, hatta 9 numara üzümler bü
yük bir miktar itibarile ortadan 
kalkacak ve kuru üzümlerimizin 
kalitesi derhal yükselmiş olacak
ttr. 

Bundan başka şarapçılık, müs
tahsile normal bir fiyat haddi de 
tesbit eder. Müstahsil bilir ki bir 
kilo yaş üzüm 100 paradır. Buna 
nazaran bir kilo kuru üzümü en az 
12 kuruşa garanti edilmiş demek
tir. 

Filhakika vasati 4 kilo yaştan 1 
kilo kuru üzüm alındığına göre yaş 
üzümde 100 paranın ifadesi, kuru 
üzümde 10 kuruşa tekabül eder. 
Bu rakama tasarruf edilen bandır
ma ve sergi masraflarını ilave e
dersek alacağımız netice en az 12 
kuruştur. 

Doktor Lutfi Kırdarı tanır mı
sınız? Istanbul halkının bi

hakkın pek çok sevdiği bu muh
terem zatı ben çok iyi, çok yakın-
uau •couu.ıuı. JJOı.<tor LUUl l\.ıraar, 

ne kadar samimi, mütevazi ve ça
lışkan ise o kadar da seriülintikal 

' kavrayışlı ve kararlı bir validir. 
Muhterem Doktor Manisada va

li iken İzmir- incir ve U züm Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
Manisada bir şarap fabrikası inşa 
ve tesisi teşcbbüsile karşılaştı. 

Derhal söylemeliyim ki, bu te -
şebbüsün ehemmiyet ve azameti, 
Doktor Kırdarca, dakikasında tak-

dir edilmiş ve Manisa şaraphanesi 
meselesi muhterem doktorun birin
ci plandaki işleri arasında yer al
mıştır. 

Ondan sonra Doktor Lut!i Kır
darı şaraphane arsası işinde, fab
rika inşaatının tekmil safahatında 
ön safta görüyoruz. Lıitfi Kırdar, 
üzüm müstahsili bir vilayetin va
lisi sıfatile, o tertemiz varlığını bu 
işe vakfederek çalıştı. Bugün Ma
nisa istasyonuna pek yakın bir yer
de, hat üzerinde, yt1da üç buçuk 
ila beş milyon litre şarap yapabi
lecek kabiliyette, heyhat ki. henüz 
faal olmıyan ve bu sene faaliyete 
geçemiyeceğini sandığım, muazzam 
bir şarap fabrikası binası vardır. 

Eğer çok sayın Doktor Lütfi Kır
dar, Istanbula tayin edilmeyip te, 
Manisada kalsaydı bu şarap fabri
kasını, her türlü idari veya icabi 

hareketlerin haricinde tutturarak, 
bu sene behemehal faaliyete geçi
rirdi. Yazık ki dört, be~ aylık za

man kaybedilmiş ve Manisa şa
raphanesinin bu yıl çalışabilmesi 

ümidi bitmiştir. 

M aamafih, bu böyledir diye, 
haytrlı tasavvur ve teşeb

büsleri yarı yolda bırakmamalıyız. 

Izmir Incir ve Uzüm Tarını Satış 
Kooperatifleri birliğinin, müstah

silden kuvvet alarak ve o zamanki 
Manisa Valisi Muhterem Do~ı::tor 

Lfıtfi Kırdarm sahabet ve alaka
sına güvenerek, tasarladığı proje; 

Manisadan sonra Turgutlu, Salihli, 
Alaşehir, Menemen, Urla ve Ke -

malpaşa satış kooperatifleri bölge
lerinde de süratle birer şaraphane 

Ticaret Vekaleti ve T. c. Ziraat 
Bankası, lzmir birliğine bu husus
ta maddeten müzahir olarak şa
rapçılık idealinın bir an evvel ta
hakkuku lazimesini temin etmeli
dir. 

Inanmahyız ki, şarapcrhğa yas
lanma.dan bağcılık yapılamaz ve 
yine inanmalıyız ki, yalnız kuru ü
züme istinat eden bağcılığın akıbe
ti yoktur. 

UZAK ŞARK HADiSELERİ 
J a~~nya ~iki yıldır Çini istila 

ıçın ugraşmaktadır. japon -
ya bu yüzden Çinin biitün ticare • 
tini imha etmiş, en miithiş hava 
taarruzlarını yaparak Çin yurdu
nu harap etmiş, 50 den yüz elli mil 
yona kadar tahmin olunan Çinliyi 
yersiz yurtsuz bırakmıştır. 

Çinliler ilkönce çok az muka _ 
vemet ettiler. 1927 de işbaşına ge. 
çen mareşal Çang - Kay - Şek Çi. 
nin deniz mıntakalarına yeni bir 
hayatiyet vermi~, fakat japonJarın 
Mançuko üzerinden ilerlemesile 
bütün bu yerler onların eline geç. 
miştir. Haritadaki gölgeli yerler, 
japonlar tarafından işgal olunan 
sahayı göstermektedir. 

Bugiin Çinin on sekiz eyaletin. 
den sekizi Çang - Kay - Şek'in e. 
lindedir. Ve bunların şarktan gar. 
be genişliği 1000, şimalden cenuba 
kadar uzunluğu 1300 mildir. 

Çang. Kay - Şek, ancak japon. 
fart yıpratarak muvaffak olacağı -
na kanidir. 

Bunun için yüz binlerce adamı 
ile Gerilla harbi yapmakta ve bun
lar japonlara darbeler indirerek 
ortalıktan kaybolmaktadır. 

Çang-Kay-Şek, kredi bulmak ve 
muvasalayı korumak mecburiye • 
tfndedir. Sovyet Birliği v~ Ameri
ka cümhuriyeti, Çinlilere kredi a .. 
çıyor ve İngiltere, Çin parasının 
kıymetini muhafazaya yardım e. 
diyor. Çinle deniz tarafından mu
vasala imkanları bertaraf olduğu 

için, biitün levazımın kara yolu i. 
le gelmesi lazımdır. 

1 - Çinin bütün le-vaz.ımı karadan 

gelmektedir. En mUhirnnıi eski epik 

yolu diye tanılan ve Sovyet Rusya

dan geçen yolla Gobl çölilnden geçen 

Kervan yoludur. 

.. 

.. . ~ .. . . 

9 - Slngapur İngiliz İmpara
torluğunun coğrafi merkezidir. 
Singapurdan kalkan zırhlılar 
mahrukat almak için hiç bir yere 
uğramadan Büyilk Okyanusa çı
kabilirler. ..... 

2 - Rusyanın Uzak Şarktaki de
niz ve ha,·a üssü olan VlııdiYostok'ta, 
çok büyük bombardıman tayyareleri 
bulunuyor. Buna mukabil Japonla
rın Koı·ada Raşin deniz ve hava üs
sü bulunuyor. 

8 - Japonlar Çindekl imtiyaz-
1ı mıntakalara, her yerden evvel 
Amoy'da tecavüz etmiştir. Ja
ponlar, burasının, Japon kontro
liine tAbi olması ldzım geldigini 
anlatıyorlar. 

3 - Tien - Sindeki İngiliz ve 
Fran!;ız imtiyazlı mıntakalarının Ja

ponlar tarafından muhasara edilme

sinin hedefi ve "Asyada yeni nizam., 

adı verilen işgal sahasında Avrupa 

nüfuzunu imha etmektir. 

4 - 1929 danberl Çin hükumet 

merkezi olan Nankin 1927 İlkka

nununda Japonlar tarafından :ı:ap

tedilmişti. Burası demiryolu ve yol 
merkezi idi. 

5 - Çunking, Japon tayyareleri

nin hemen hergün taarruzuna ma

ruzdur. Çin orduları burada talim 
ve terbiye görmektedir. 

6 - Fransızlara ait olan Hainan 

adası 1939 Şubatında, Spartley ada

ları da 1939 Nisanında Japonlar ta

rafından i:ıgal oluntnustur. 

7 - Amerikanın Fillpln adaların

da büyük menfaatleri vardır. Ame

rika ~ Japonyarun Çinin Cenubunda 

ilerlemesini ve Karolina adaları 

tahkim etmesini dikkatle takip edi

yor ve Büyük Okyanusta 23 hava 
ilssil hazırlıyor. 

5 

s~:tıllf ifiti1 
Gönül işi 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Topkapı Fukaraperver cemi~·eti. 
nin kongresi toplandı. Kon • 

grede cemiyetin hesapları tetkik cdi. 
lirken, göze çarpan bir rakam var. 
Bu cemiyetin bir :.ene zarfında, bu 
kenar mahallelerin en fakir halkına 
yaptığı yardım bir kenara, cemiye -
tin bir senelik idarı masrafı 54 lira
dır. Yani ayda beş lira dahi sarfedi]. 
memiştir. Yüksek gönüllerin, insani 
duygularla dolu idealist müfekkirclc. 
rin bu fedakarlığı karşısında hayret. 
le, teessürle. takdirle irkilmemek 
mümkiin değiJdir. 

Doktor Galip Hakkı, şimdilik hti. 
yiik şefkatin, yiiksek insanlığının 

heykeli olarak, bu hayır müessesesi
ni bıraktı. Onun şefkatinden ,.e in -
sanlığından öz alanlar, onun yolun -
da yiirüyorlar. Açlığını bu çatı altın
da doyuran, öksiizüne gömleği, me. 
mcdeki ~ocuğuna siitli, hastasına i
Ulcı bu şefkat yuvasından tedarik c. 
den muhtaç, ya]nız maddi yardımın 
kurtardığı insan değil, sonsuz bir 
şefkatin kanatları altına girmiş, gö -
nüllerden göniillcre köprii kurmuş 

bir insandır. Çiinkii bu feragat an -
cak bir göniil işidir. 

Azametli binalnrm içinde, maro. 
kcn koltuğun iistündc, Amerikan 
yazıhanenin başında, hayra sarfedi. 
len para kadar. idari masraflarla kn. 
bnran ccmiy~t biitÇcsini imzalayan 
miidiirc kar~ılık, çiikük bir evin için. 
de, feragat ve fedakarlıktan :rapll -
mı!j bir dekorun içinde 51 lirayı im
zalayan kougre, hunun ne kadar hü
yiik bir gönü] işi olduğunu pek giizcl 
anlamıştır. 

Topkapı Fukarapcn·er cemiyeti, 
azası kadar, bütiin halkı ve hepimizi 
alakadar eden bir ha~·rr evidir. Bu 
mUec;sese~·e bclcdi;rcnin l>ii~ iik yar .. 
dımları vardır. Fakat. en fakir ma • 
hallclcrde en büyük ihtiyaçlara Cl!

vap ''eren bu rniicssescnin. daha derli 
toplu bir bina~·a, yanıhaşında bir ço
cuk bahçesine olan ihtiyacı da büyiik 
tür. Belediyenin zaten istimlak ede. 
ceği bu binayı, bu göniil sahiplerinin 
işlerini daha bii~·Uk ınıkyasta görehi. 
leceklcri bir şekle if rağını istemek, 
)·erinde bir temenni olduğu kadar 
biiyiik insan Galip Hakkımn ruhunu 
şad eden bir dilek olur. İdealist bele. 
diye reisinin, bu göni.il işine göniil 
bağlayacağını ümit ve temenni ede. 
riz. ... ,. 

Necdet Yılmaz isimli okuyuruya: Zeka 
ve liyakat meselesindeki mütalaalarınız 
baştıınbaşa doğrudur. Benim de yazdık
larım aşağı yukarı ayni şeylerdi. Bu hu
susta temenniden öteye geçemeyişimiz, u
zun zamanların zihinlerde yaptığı itiyat
ları birdenbire yıkmak rnilmkün olma
dığı içindir. Temennıdeıı ba~ka ne yapa
bilirlz.? 

Manisada iki 
Başmuallimlik 

Manisa, (TAN) - Şehrimiz Sekiz 
Eylul ilk mektebi başmua11.imliğinc 
Gazi mektebi muallimlerinden Halıl 
Eruzman, Ahmet l\lithat ilk mektebi 
başmuallimliğine de ayni mektep mu 
allimlerinden Enver Toktamış tayin 
edilmişler<l~r. 

--0-

Divriğide Su ve Elektrik 
Divriği l TAN) - Abdurrahman 

Naci Demirağın yaptırtmakta olduğu 
iyi i~me suyu tesisatı hayli ilerlemış. 
tir. Yirmi bin metrelik boru getirii
miştr. Uç ay sonra kasabamız temiz 
suya kavuşacaktır. 

Nuri Demirağ da mühendislerle 
beraber buraya gelmiştir. Bazı tesi
satı ve elektrik işini tetkik ettirmek
tedir. 

--0--

Adapazarında Yeni Koza 
Adapazarı (TAN) - Yeni sene i

pek kozası satışlarına ba~lanılmıştır. 
Fiyat. 60 - 70 kuruş arasındadır. 

Çeçen sene 4800 paket tohum açı
lıp 180 bin kilo koza istihsal edilme
sıne mukabil bu yıl 5500 paket tohum 
açılmıştır ve 25 bin kilo koza alın
dığı tahmin edilmektedir. 

--o-

Manisada Kükürt ihtiyacı 
Manisa, (TAN) - Son günlerde 

yağan fazla yağmurlar. Manisa bağ. 
larına bir kaç defa kükürt atılması
nı zaruri kılmıştır. Sarfiyat fazla ol
muş, piyasada kükiırt az:ılmtştır. A
lakadarların derhal tedbir almaları, 
bağ merkezi Manisayı kükurtsüz bı • 
rakmamaları lazımdır. 



• ~ .............. ~~~~~~ .... ~~ ........................ ~;.;;;;;;;;;;;;;...;T;.;A;.;N .. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~::::::::::::::::::::::::::::::::.~-.6.-.9.3•9 ...... ~ 

IFUTBDlb~ GCRES 

~nkarcülaki Fener • Demir•por maçından 
bir görünü' 

Dünkü Maç 

Ateşspor Dün 3-0 
Mağlôp Oldu 

Fener Ankaradaki Maçı 3 • 2 Kaybetti 

I zmirin Ate"1>0ru, Galatasa
ray k&r§ısında 3 - 1 mağlup 

olduktan sonra, ikinci maçını dün 
Şeref ıtachnda Bmt'Wlflı kar§I 
yaptı. Takımlar sahada karplıklı 
olarak §U kadrolarla yer aldılar: 

•ıtl KTAf: :M. Ali - Taci, İbra• 
hlm • Fevzi, Beatl, 1İüİe7iıi • Ha-
7ati, Hakkı, Sabri, Şeref, Eşref. 

ATEfSPOR: Seyfi • Sezai, Ce
mal • Salih, Ömer, Avni - İuet, 
Reşat, Osman, Ethem, Ferit. 
Hakem: Şazi Tezcan. 
llk hücum Beşiktaşta. Oyun ilk 

dakikalar karşılıklı, fakat tehlikeli 
olmaktan uzak hücumlarla geçti. 
Ortadan açılan bir Izriıir hücumu, 
Mehmet Alinin ellerinde kaldı. Bu
nu takip eden bir Bepktaş hücu
munu, Izmir müdafileri güçlükle de 
fedebildiler. ikinci bir Beşiktaş hü
cumu kornerle neticelendi. 

Bu korner atıp bir netice ver· 
medi. Siyah beyazlılar, çok canlı 
bir oyun oynamıya başladılar. Iz
mirliler de ayni canlılıkla mukabe. 
le ediyorlardı. Oyunda hiç bir ta
raf bir türlü hakimiyet tesis ede
miyor, hücumlar karşılıklı oluyor-
du. I 

Sekizinci dakikada kaleye daya. 
nan bir Betiktaş hücumunda Si
yah beyazlılar, muhakkak bir gol 
fırsatı kaçırdılar. Kalenin ağzında 
ilç kip bir türlü topu lzmir kale
liııe sokamadılar. 

Onuncu dakikadan sonra, Be :. 
fiktaılılar oyunda hlldmiyet te
ıisine muvaffak oldular ve Siyah 
beyaz hücumlan birib!rini takip 
etmlye baıladı. Yalnız Beşiktaş hü
cum hattında, merkez muhacim 
Sabri durgun bir oyun oynuyor, 
bu yüzden bir netice alınamıyor
du. 

Ortadan açılan bir Beşikta7 hü
eumunda Hakkı topu havalandır

dı. Top kalenin önüne düşerken, 
lmıir kalecisi yumrukla uzaklaştı
rarak bir gol tehlikesini daha ber
taraf etti. 

Oyun tamamen Izmlr nısıf sa
hasında oynanıyor. Hücum hath. 
nın durgunluğu, beceriksız hare
ketleri gol kaydına mlni oluyordu. 

Birdenbire parlıyan bir lzmir hü· 
cumunu, Bepktqlılar 'kornere at· 
tılar. Korner atıp avut oldu. lz
mirliler bu tazyik çemberinden 
kurtuldular ve Bepktaş kalesine 
tnmiye başladılar· Tekrar oyunda 
tevazun oldu. Hücumlar karşılıklı 
oluyordu. 

ref attı ve Izmlr müdafiinin arka: 
sına vuran top kornere gitti. Bu 
korner de bir netice vermedi. Mu
kabil bir l~MictbıH da ..... 
le netlcelindi. Bu da netcesiz kal
dr. 

33 üncü dakikada o~tadan bir 
hücumda Sabri ileri bir pas aİdı. 
Onü boş bir vaziyette topu kaleye 
kadar götürdü. Kaleci ile karşı kar
şıya üç metreden topu avuta at\ı. 
Bu suretle muhakkak bir gol fır
sah daha kaçtı. 

40 ıncı dakikada ortadan bir hü. 
cumda Şeref topu çok müsait va
ziyette olan Hakkıya geçirdi. Hak
kı sıkı bir fütle kalecinin müdaha. 
lesine rağmen topu ağlara takarak 
ilk Beşiktaş golünü kııydetti. 

llk devrenin son dakikaları karşı. 
lıklı hücumlarla geçti ve netice de
ği~medi. 1 - O Beşiktaşın lehine ola
rak kapandı. 

1 kinci devre çok cansız baş
ladı. Beşiktaşlılar İzmir ka· 

lesine ilk hücumu yaptılar. Kale
ci bunu güzel bir çıkışla kurtardı. 

Dördüncü dakikada İzmirlilerin 
sağdan açılan bir hücumunda top 
sağ içe geldi ve o da sol içe geçir
di. Güzel ve sıkı bir şü~ü Mehmet 
Ali plonjonla kurtararak bir gole 
mani oldu. İzmirliler çok canlı oy
namağa başladılar. Oyun müteva
zin geçiyor, hücumlar karşılıklı~ 
luyordu. 

Mir Beşiktaş hücumu kornere a
tıldı. Korner atışı kale önünden u
zaklaştıktan sonra tekrar kale ö
nüne top düştü. Kaleci bunu güç
lükle kurtardı. Oyun çok tatsız bir 
şekilde oynanıyor. Beşiktaş hücum 
hattı çok şuursuz ve durgun oy
nuyor. Bu şuursuz vaziyet tabia
tile oyunda hiçbir zevk bırakmı
yordu. 

(Devamı 10 uncuda) 

Af? 

. 
Dünkü BeJiktaf • Ate,•por maçından 

bir enstantane 
'AnkaraJa evvelki günkü ma~ta •eyİrcilerin heyecancnı 

ta bit eden bir lo6'3iral. 

Atletizmde 
F enerbahçe Gül 

· kupasını kazandı 
Yüzme Müsabakala, 
G ül Kupası atletizm müsaba • 

kalan, dün Kadıköy Fener _ 
bahçe stadında bini aşan bir seyir. 
ci kitlesi önünde yapıldı. Ve aşağı. 

Dünkü prolu yonel giireJlere iftirak etlen pehlivanlar daki dereceler alındı. 
-"'-·--~~-~ 100 MRTR'F.· 'Rjnnol Galata -

J 
saraydan Nazmi, ikıncı c.;. ~. ctan 

l J·ıll"ı Ku""me Puvan Cetvelı" Gö. ·· ·· ·· F d s·· IVI ren, uçuncu ener en ureyya 
derece 11.8.2. 

200 METRE: Birinci Haydarpa. ... 

Takım Maç G. B. M . A. Y. P. 

A. Gücü 14 9 1 4 34 21 33 

G. Saray 12 10 - 2 41 20 32 

Demir$. 12 8 2 2 32 15 30 

Fener 13 6 2 5 29 22 27 

Beşiktaş 11 6 1 4 30 14 24 

Doğan S. 14 3 1 10 13 49 21 

Vefa 12 3 2 7 28 32 20 

Ateş S. 14 1 1 12 11 44 17 

Prof esgone/G üreşler 

Kara Ali ve Müliyim 
Hasımlarını Yendiler 
Dün Taksim stadında üç dört 

bin kişilik bir seyirci k~t

lesi önünde profesyonel güreş mü
sabakaları yapıldı. Müsabıklar a
rasında iki ecnebi pehlivan bulunu
yordu. Birisi Polonyalı Diyesviski, 
diğeri de Habeşli Kasım Tafari idi. 

Müsabakalar üç buçukta başladı. 
Dk karşılaşma Beşiktaşlı Mustafa 
ile Adapazarlı Servet arasında ol
du. Mütevazin bir güreşten sonra 
Servet hükmen galip sayıldı. 

ikinci müsabakayı arabacı Meh
met ile Çatalcalı Recep arasında i. 
di. Çatalcalı 20 kilo kadAr hasmın
dan ağırdı. Buna rağmen arabacı 
Mehmet, hakim bir güreşle hasmı-

nı ezerek tuşla galip geldi. 
Uçüncü müsabakayı Dinarlının 

kardeşi Karacabeyli Ismail ile Ro
manyalı Ahmet yaptı. Her ikisi de 
iyi oyunlar gösterdiler. Yenişemi. 
yerek berabere ilan edildiler. 

Dördüncü güreş Yamalı Hüseyin 
ile Süleyman arasında oldu. Ya
malı Hüseyin tuşla galip gehli. 

Bundan sonra, Mülayim ile Po
lonyalı karşılaştılar. Müsabaka ye
nişinciye kadar olacaktı. ilk yirmi 
dakika mütevazin geçti. 

Bundan sonra Mülayim hakimi
yeti ele aldı ve Polonyalıyı epeyce 
ezdikten sonra tuşla ~alip geldi. 

(Devamı 10 uncuda) 

şadan Muzaffer, ikinci G. S. dan 
Gören, üçüncü Fenerden Füruzan, 
derece 23.5. 

400 METRE: Birinci Galip, i. 
kinci G. S. dan Cemal, üçüncü Ka. 
sımpaşadan Zare, derece 52.8, 

800 METRE: Birinci Fenerden 
Rıza Maksut, ikinci G. S. dan tb. 
rahim, üçüncü Kasımpaşadan Eli, 
derece 2.00.3. 

1500 METRE: Birinci Fener • 
den Rıza Maksut, ikinci Kurtuluş.. 
tan Vafidis, üçüncü G. S. dan İb -
rahim, derece 4.19.6. 

110 MANİALI: Birinci Haydar. 
paşadan Vasfi, ikinci G. S. Yaver, 
üçüncü Kurtuluştan Pitopapulos, 
derece, 16.8, 

4 X 400 BAYRAK: GünOn en 
heyecanlı müsabakası oldu. Neti • 
cede birinci Fenerbahçe takımı, ı. 
kinci Galatasaray, üçüncü Kasım -
paşa oldu, derece 3.35.3. 

GÜLLE: Birinci Beşiktaştan A. 
rat, ikinci Beşiktaştan Şerü, üçün. 
cü Fenerden Çubuk, derece 13.05. 

DİSK: Birinci Fenerden Yusuf 
ikinci Beşiktaştan Şerü, üçüncü G. 
s. dan Yaver, derece 38.83. 

y(jKSEK ATLAMA: Birinci 
Boğaziçi lisesinden Süreyya, ikin
ci Beşiktaştan Melih, üçüncü Kur. 
tulu~tan Ancus, derece ı. 71

1 

ÜÇ ADIM: Birinci G. s. dan 
Yavru, ikinci Fenerden Abdurrah • 
man, üçüncü Fenerden Fethi, de
rece 13.80, 

SIRIK: Birinci Beşiktaştan Şe. 

Çok Muntazam Oldu 
rif, ikinci Kurtuluştan Viçoropu . 
los, üçüncü Fenerden Sudi, dere 
ce 3.10, 

TEK ADIM: .,Birinci Haydarpa. 
şadan Muzaffer, ikinci Kurtuluş • 
tan Ca~lu\jüc~enerden ÜÇ
Lt!.K, lıt:rect: .u<;r, 

Umumi tasnüte Fenerbahçe 
34 puvanla birinci, Galatasaray 33 
puvanla ikinci, Beşiktaş 31 puvan. 
la üçüncü oldular. 

Müsabakalar neticesinde Be • 
den Terbiyesi istişare heyeti aza • 
sın~an Bürhan Felek mükafatlan 
verdi. 

Yüzme Teıvil( Müsabaliaları 

I stanbul Deniz ajanl:ğı tua
fından tertip edilen ikinci 

yüzme teşvik müsabakaları, dün, 
Şeref stadı havuzunda yapıldı. A
janlık klüplerle beraber mektepli 
sporcuların da spor yapmasını teş. 
vik gayesile, mektepliler arasında 
hususi mahiyette müsabakalar yap 
tı. Klüpler arasındaki müsabaka • 
larda Beykozlular en iyi derecele
ri alarak rakiplerine tefavvuk et
tiler ve aşağıdaki de.receler alındı: 

100 METRE SERBEST KO
ÇÜKLER: Birinci Beykozdan Bed
ri, ikinci Galatasaraydan Kemal, 
üçüncü Galatasaraydan ŞecaatUn. 
Derece: 1.19. 

100 METRE B'OYtiKLER: Bi
rinci Beykozdan Saffan. (Bu mü
sabakaya, yolnız Beykoı:Jan Saffan 
iştirak ederek rakipsiz olarak bi
rinci oldu.) Derece: 1.08· Müsabaka 
harici Galatasaraydan Mahmut bi
rinci, Beykozdan Vedat ikinci ol
dular. Derece: 1.04. 

100 METRE SIRT0ST0 KO
ÇÜKLER: Birinci Beykozdan Ke
mal, Beşiktaştan Maruf ikinci, Be. 
şiktaştan Necati üçüncü. Derece: 
1.38. 

100 METRE SIRT0ST0 HO
YÜKLER: Birinci Galatasaraydan 
Şamil, ikinci Beykozdan Fikret 
Derece: 1.24.6. 

200 METRE KURBAl'irAl ... AMA 
KOÇÜKLER: Birinci Beykozdan 
Musa, ikinci Beşiktaştan Hikmet, 
üçüncü Galatasaraydan Istavro. D9-
rece: 3.29.4. 

200 METRE KURBAlirALAMA 
8ÖYÖKLER: Bi!inci Beykozdan 
Ismail, ikinci Beşiktaştan Harit -
yan. Derece: 3.21 

30 uncu dakfkada Beşfktqblarm 
bftcmnu hentbolle dtırdaruldu. Şe-

Eooellıi pn ~nlraraJa yapclan F enerbaltçe • Deml,.por maçında talrunlar müıabalıaJan önce sahaJa 

400 METRE KÜÇÜKLER: Bi
rinci Beykozdan İbrahim, ikinci 

<Devamı 10 •ncuda) 
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Yüzmeğe Hazırlık 
ı a 
Lazı d 

Çocuğu 6üneıl•nclinne 
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Türk Safosunun Hayati TEFRiKA No. 84 

Padişah Sefere Çık~yor 
Safo, Oğluna Diller Dökerek ilk Fırsatta Geri 

Dönmek Üzere Sefere Çıkmağa Kandırmıştı 
Saf onun oğlu da bu imkansız. 

lığı anladığındsn anasına sığındı: 

- Gördün mü v~lde, dedi, başı
ma neler geliyor? Başta vezirle. 
rim, hocam olduğu halde işte her
kes benim sefere çıkmaklığımı is
tiyor. Ocaklı da bu dilekte. Ben 
nasıl sefere gide:rlın. Doğdum d0-
ğalı kuş tüyü yataklarda yatma
ğa, iyi yeyip içmeğe, ı:;evilip ok
şanmağa alışmış bir adamım. Or
du nasıl yürütülür, bilmem. Düş
mana nereden ve nnsıl hücum c. 
dilir, bilmem. Bu bilmezlikle on 
binlerce azgın çerimıı içinde ben 
ne yapabilirim ki? .. 

Safo, yirmi yedi, yirmi sekiz 
yaşında bir çocuk olan oğlunun o
muzlnnnı ve yüziınti okşadı: 

- Telaş etmı;, arslanım, dedi, 
her derde derman bulunur. Bu i. 
şin de elbet kolay tarnfı vardır. 

Sultan Mehmt!t, telaşla annesi
n ın eUerine sarıld., yine teliışln 

sordu: 
- Hay ağzını öpeyim anne Tez 

söyle. Gördüğün kolaylık nedir? 
- Sefere gitmek, lakin Bel. 

grattan ileri geçmeyip geri dön. 
mek! 

- Ocaklı yakamı bırakır mı 

anne. Mutlak beni Kızılelmııya 

dek götürür! .. Hüner, bu yıkılası 
saraydan dışan çıkmamaktır. Bir 
kez yola düştükten sonra geri dö. 
nülmez. Ben istesem de, aske:.- bı· 

rakmaz. 
Safo, tatlı tatlı dil döktü, bin 

dereden su getirdi ve oğ'lıınu 

- ilk fırsatta geri dönmek şarti. 
le - sefere çıkmağa kandırdı. Ze. 
ki kadın, yeniçerilerin takındığı 

vaziyete göre, onun İstanbulda 
kalamıyacağını hatırlnttıktan ve 
tahtını, tacını muhafaza etmek is
tiyorsa , ordunun başına geçmesi 
lazım geleceğini anlattıktan sonra, 
şunlnr1 söylemişti: 

- Bclgrada kadar boş durmaz. 
sın. Bol para dağıtıp, arasıra etli 
pilavlar. yedirip, ocaklıya kendi. 
ni sevdirirsin. Belgrada gelince 
de, rahntsızlığını bahane edip, 
geri dönersin. Y oldn ele nlacağm 
çorbacılar, orta zabitleri - hele 
bir iki yüz kese akçeyı de gözden 
çıkarırsan - senin yanını tutar. 

lar, askerin söylenmesine meydan 
vermezler. Şayet bir güçlük gö
rürsen, seferi öbür yıla bırakır. 
sın, orduyu da beraber alıp dö. 
nersin. 

- Obür yıl yine yola düşmek 
için mi böyle yapayım?. 

- Yok arslanım, yok. Öbür yıl 
barış istersin, N emseliye haber 
yollayıp, müzakere açarsın! 

S a!o, mücadele edileme?. bir 
zarurete boyun eğerek, oğ. 

lunun sefere gitmesini teşvik e. 
diyordu. Yoksa - başka bir nü
fuza kapılması ihtimalini diişün. 

dükçe - onun yanından ayrılma. 

sını enikonu felaket saymağa 
başlıyordu. Hatta oğlu ile bu mu. 
havereyi yaptığının ertesi günü, el 
altından ocak ağalarına, hocalara 

müracaat etti, Avusturya üzerine 
yürüyecek ordu kumandanlığını 
sadrazamın yapmasına, onların 

göz yummalar.mı temine çalıştı. 

Fakat ters cevap aldığından, sinir
lendi ve Avusturyalılara gCıya göz 
dağı verdirmiş olmak için Osman. 

1ı İmparatorluğu hudutları içinde 
oturan bütün hıristiyanların öldü. 
rülrnesini oğlundan istedi. Padi. 
şah ta hemen hemen bu teklüe 
muvafakat ediyordu. Hoca Sadet
tinin, vezirlerin müdahaleleriyle 

iş, sözden ibaret kaldı ve Safoyu 
memnun etmek kay_gusile lstan. 
buldaki bekar rumlar öteye beri. 
ye sürülerek bu dava da kapatıl
dı (1). 

Padi_şahın harbe gitmesi artık 

kararlaşmıştı. Ulaklar vasıtasiyle 
imparatorlu~un her tarafına gön
derilen fermanlarla, bu büyük 
karar ilan olunduğu gibi, harp 
hazırlıklarına da germi verilmiş
ti. Bu cümleden olarak - hün. 
karı on iki yıl evvel sünnet et
miş olan - vezir Cerrah Mehmet 
paşa zahire toplamnğa, Karaman 
Beylerbeyi ile bir defterdar, köp
rülerin ve yolların tamirine, Ni
şancı Hamza paşa, cephane mü. 
fettişliğine, baş imrahor Tırnakçı 
Hasan, top ve yük hayvanlan 
derlemeğe memur edildi ve bu iş
ler için altı yüz bin altın verildi. 

Hele bir sabah, kendisini busbütün mecalsiz his
setti: O gün, tavan arası, ona, her zamankinden 
dah~ havasız, daha karanlık, daha basık geldi. 

Dışarıda uyanan sisli sabahın suratı, ona, hnsta 
ve çapaklı bir gözün açılışını hatır~attı. 

O gün, içi de, tıpkı bu kasvetli güne benziyordu: 
Göğsünde bir daraltı, bir sıkıntı var4ı. 

Sultan Mehmet sefere gitmez. 
den önce, halkın yüreğini 

kazanmak çarelerini de aradı. Ba
bası cizye, arpa, mutfak ve tersa
ne eminliklerinden, evkaltan ve 
daha başka yerlerden ödünç adı 
altında bir çok paralar çekmişti. 
İstanbullular, halayık satın alın. 
mak veya halayıklara elmas te. 
darik edilmek için, istikraz olu. 
nan bu paraların hesabını - de
dikodu yapmak suretiyle - ara. 
maktan geri kalmıyordu. Sultan 
Mehmet, bu işi temizlemeyi bir şe
ref meselesi saymış göründü, ilk 
ağızda, elli milyon akçe ödedi, bL 

vakıf paralarını suiistimal edil. 

tını vererek hesapları kapattı. 

Hünkar, bu gösterişle kalmadı, 

ahlak kaidelerine aykın hareket 
ettikleri bahanesiyle, bir kaç ka

dın boğdurttu, şarap aleyhinde 
bulunarak, meyhaneleri kapattı, 

vakıf paralannu suiistimal edil

mekten kurtarmak için, tedbirler 

aldı ve 21 haziran 1596 da tanta. 

nalı merasimle ve ordunun başın. 

da olduğu halde yola çıktı. 

Hünkar mevkibinin en önünde 

kumbaracılar, piyade tüfekçiler, 

atlı mızraklılar, çavuşlar, yeniçe. 
riler vardı. Bunların ardından 

- on at yedekliyen - seyisler 

yürüyor ve atların altından ~a· 

pılmış, parlak elmaslarla sıvama 

bezenmiş olan gemleri, eğerleri, 

dizginleri adeta göz kamaştırıyor. 
du. (Devamı var) 

(1} Hamme - (Türkçe tercümesJ. C: 
7. S: 211) şöyle diyor: "HükOmetin ruhu 
daima - tlçüncQ Murnt devrinde Ha
seki Sultan sıfatile hOkOmet eden, şim
di Valide Sultan sıfatlle hük(ımet et-

• mekte bulunan - Venedikll Bafn idi. 
Oğlunu ordu kumandanlığını deruhte 
etmekten alıkoymak için elinden gele
ni yapmıştı. Bu da padi5ahın harp teh
likelerine maruz kalmasına analık şef
kati kail olmadığı için değil, kendisi
nin beraber bulunamıyacağı bir seferde 
tesirinin azalmasından korktuğu için! .. 
Oğlunun payitahtta kalmasını temin e
demeyince - kendisini onlann dinine 
bafilıyan her tClrlQ rabıtaları unutarak -
Hırlstlynnlar hakkında bir katliAm tck
Ilt etU!" 
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Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş ıekli 

1 1 1 f 1 8 T 8 1 tD 

1 KIAl·F A SAN EIM 
ı Alili:•~KIEIDlT 
3 F ). I• MIA iL. yjEIL, 
4 'A•MIAIDIEiN•INl4 
s -SIAIDlt •IAIF•s 
6 Ş l•l ı .1 E • f l Ş 1 f 1 T 
1 AJK• ~IAfŞltlT•K 
8 N EIY el Fil ITl.IBIU 
g E/DIEIN• Ti IBlolR 
11 Mit ILIAls •IKIUIRIT 

HUGÖ;' KÖ BULMACA 
1 2 3 4 6 8 1 8 8 \O 

1 1 il• 
2 1 1 1 ı• •ı,--;-ı ~I _,_l _1 

3 -,-,. ,., 1 •• -,-
4 lr•ı•-ı ı-. ·ı-ı-
5ı• •l_J_. ı_Lı•. 
t ••ıııa•ı• 
1 ,---.. 1 ,.-.1 -, 
8 -,-•• -,-•• ıı 
-,-, ,-•• , 1 1 1 

1' 1 1 1 • • 1 1 1 
SOLDAN 6AGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 ..:.. Bir devlet merkezi - Rir yarımada. 
2 - Şnir - Emanet etmek. 
3 - Su - Atılır - Bir 11otn. 
4 - Ltıh7.a - 1/ nota - Tire. 
5 - Karadenlzde bir kııuı - Kunım. 

6 - Okka sözünün bir hecesi - Bir 
sorgu kelimesi. 

7 - Bir nota - İnmekten emir - Bir 
nota. 

8 - Bir sayı - Üç - Atılır. 
9 - Eytlpte bir yer - Çama§ırda kulla

nılır. 

10 - Bir hayvan - Tenblh. 

Bilmecemizde 
Kazonnnlar 

10 hazlran tarihli Çocuk Sayfamızdaki 
"Bilmece • Bulmaca,. yı doğru halleden
lerden hediye kazananlnrın 11stesi: 

DOLMA KUR~UN KALEMi 
KAZANANLAR 

mi Cuma mnhallcsJ 47 No. dn Ayser Cön, 
Pangaltı lisesi 918 A. Cangül, Eyüp Ra

Erenköy 4 fincü ilkmektep 221 Melek Ba
şer. 

MÜREKKEPLi KALEM KAZANANLAR 
Kadıköy Cevlz'llk Sokullu 'Sokak 8~ No. 

da Necltı Çakını, Üsküdar l inci ortamek
tep 181 Saim Kuttaş, Fntıh Darüşşafaka 

caddesi 212 No. da M. Ki!zım. 
RESiM MODELi KAZANANLAR 

İstanbul inclrdibl ilkmektep 55 Marl
ynn, İstanbul 14 üncü ilkmektep Ayten 
Aykut, Balıkesir istasyon nnbar şefi Ham
di oğlu AIJ KAmuran Ulkny. 

SULU BOYA KAZANANLAR 
Zile Yfinlpek kardeşler yanında Mllnir 

Özöğrelroen, İstanbul Gcdlkpaşa Neviye 
sokak 39 No. da Anahlt Sii7.an Çııpyan, 

hmit Kağıt mahallesi 20 No. da İlhan 
Berk tay. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
Ürgüp İstlklfıl ~ektebl 66 Nihal GUleç, 

İpsala Merkez mektebinden 100 Mustafa 
Özbcy, İstanbul Aksaray Haseki caddesi 
30 No. da Hayriye. 

PERGEL KAZANANLAR 
Göztcpe Rıfatpaşa çayırı 11 No. dn Na

ime Yenilmez İstanbul Erkek lisesi 740 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Altı K öyün Dileği 
Söğüt knzasma bnğlı bulunmakta olan 

Sarıknya, İğdir, Kapıkaya, Beyköy, Düz
köy, Beyyayllı kllyleri SöğOde 18, Bilec!
ğe ise 25 saat mesafede bulunmaktadır. 
Sebzeci ve meyvacı olan bu köyler mah
sullerini kfımilen Esklşehlrdc satarlar. 
Alacaklarını da Eskişehirden alırlar. Eski
şehir ise mezkur köylere 8 saattir. HlikQ
mct işinden baska kntlyen SoğUt ve Bile
cikle irtibatı yoktur. Bu köylerin Esklşe
hirc bağlanması köylü için çok daha iyi 
olacaktır. Allikadar makamlardan bunu 
rica cdiyorm:. 

Eıkifehlr Akarbaıı No. 1& da 
Fuat Sönmez 

• 
Orhanelinde kiremit &ıkıntı•ı: 

Ormnn mıntakası olan kazamızda ke
reste bol ve ucuz bulundu(;'Undan şimdiye 
kadar ekseriyetle evlerin üstü kiremit ye
rine çam tahtalarile örtülerek, her ı;cne 

de tamirat yapılmak surctlle idare olun
maktn idi. Ormanlardan hesapsız kereste 
sarfiyatının yasak edilmcslle bol tahta 

1 

bulmak imkl\nı kalmadığındnn artık kire
mit terlarlkine lüzum ve mecburiyet his
sedilmiştir. 

Kazamızın on bini bulan evlerinin he
men yüzde altmısı klremltslzdlr ve her bi
na için beş bin kircmite ihtiyaç bulundu
ğun:ı göre 30 milyon kir<'mlt lfmmdır. 

160 pareden ibaret olan köylerlmf7Jn 
ekserisi kendi ihtlyaçlan için kiremit oca
ğı açmak mecburiyetindedir. Fakat hal ve 
vakti yerinde olanlar vaktlle evlerini ki
remiilcmlş olduklanndan, bir ocağın a
çılması 25-30 liraya baliğ olan ruhsatiye 
masrafını !nklr kısmı vcrcmedlğlnden bir
çok köyler açamamaktadır. 

Bunun lçJn; ticaret mııksadile defll, 
köylünün kendi zaruri ihtiyaçları için nça
cııklan ocakların ruhııntlye masrafları in
dirlldlği ve tırmanlnrda çClrUmekte olan 
kuruların da bu işl<'re sarfcdilmek üzere 
toplanmasına müsvadc ve kolaylık göste
rildiği takdirde kazamız halkının bu der
di bertaraf edilrn.iş olacaktır. 

Z. Ançok 

• 
Türkçe plaklar çalınmıyor : 

düşmiyecektir. Meydanda saat için hazır
lnnan sütuna dört taraflı büyük bir saat 
koymak hem meydanla bir niııbet teşkil 

etmeğe, hem de halka daha çok faydalı 
olmağa yarar. 

Böyle umumi yerlerde rekltım yapabil
mek hassalarından istifade ederek muhte
lif firmalarla anlaşmak mumkündur. Hat
tfı onları rekabete sevkederck bu iş para
sız temin ecllleblllr. 

Belediyenin nazarı dikkatini celbcde
riz." 

• 
intihabın le•hini i.tiyorum 

Haziranın üçüncil günü köyümüzde 
muhtar intihabı yapıldı. Köy h."anunu ta
mamen tatbik edilerek yapılan bu inti
hapta 216 rC'yle muhtar intihap olundum. 
Fakat birkaç saat sonra kaza tahrirat ki'ı
libl Faik, jandarma başçavuşu İbrahim, 
öğretmen Ziya, Sabri ve Şakir dışarı çıkıp 
bir müddet gizlice konuştuktan sonra içeri 
giren tahrirat kfıtibi bu intihabın yolsuz 
yapıldığını fleri sürdü, yeniden intihap 
yapılması ltu:ım geldiğini söy~di. Diğer

leri de ona hak verdiklerinden tekrar in
tihaba başlandı. Köyümfizde 516 rey s:ıhl
bi varken ikinci intihaba ancak 265 kisi 
iştirak etti. Bunların birçokları da 13 - 15 
ynşında çocuklardır. Neticede başka birl· 
sini muhtar intihap ettiler. 

Tahrirat ktıtibl ile jandarma çavuşunun 
bu yolsuz hareketlerini bir isUda ile vllA
yete blldirdim, istidam 735 numnra ile mu
kayyettir. Bu intihabın feshedilmesini Js
tiyarum.' 

Slllvrlnln Akvfran kl!yU muhtarı 

Ahmet Çorak 

• 
Bir e•ki mütekaidin ricası·: 

Bir aralık eskJ tekaütlerln tahsisaiları
na bir misli zom yapılacağı ve evvelce ke
silen yüzde yirmilerinin iade edileceği 
söylendi. Hatt! bir gazete de bunu tekar
rür etmiş gibi göstererek yazdı. Bugüne 
kadar bu bahis et.rafında tekarrilr etmls 
bir şey yoktur. 

Bugün sayısı 10 - 12 bini bulan biz eski 

mütekaitler çocuklarımıza yüksek tahvil 
Yeşilköyde oturuyorum. Boıı vakitlerim- vermek lmkllnından mahrum bulunuyo

de civardaki bir gazinoya giderim. Gazi- ruz. Bunun en mUhim sebebi maaşımızın 
nodakl gramofonda çalınan pldklar öte- klfayetslzllğidlr. Mevcut eski miltekaltle
denberl nazarı dikkatimi celbettiği gibi rin 7500 kadarı aç ayda 20 _ 30 lira maaş 
hissiyatı milllyemi de rencide etmektedir. ıılanlardır. Bunlara bir misli z..ım yapmak, 

Geçen pazar günü saat 15 ten 20 ye ka- geri kalanına da yUzde 30 _ 40 zam ver
dar ~nzlnodn oturdum. Bu müddet zarfında mek eskl mütekalUeri tatmin edt.:blllr. 
bir tek titrkçe plfık ç:ılınmadı. Gazino sa- Balkan ve Çanakkale ve Anatr.rtalar 
hlblne vllkl ihtara da alatıırka plfığı olma- harplerinde biz de bu vatana hizmet etUk. 
dığl ccvablfo tnUR::ıbe Cl'--e ııın1 t1r.~--~ı B n e ·au 0 UkUi 6-ay stınrc.ı yeni k • -

Gramotbnda giizel türkçe şarkılarımızı nun çıktı. Neden 6 aylık bir :uınıan llm
dlnliyemlycrek b11hassa yabancı havalar- rilmce benim zaranma olsun. Bitim hak
la !zaç edilmemlzdekl mrına ve hikmeti kımızda da lıdilane bir karar verilmesin' 
anlıyamıyorum. rica ediyorum. 

• 
Eminönündeki saat: 

B. Oytun 

Bir okuyucumuz &5yle diyor: 
"Eminönü meydanına yine eski ~ant ko

nuluyor. Meydanın ilerde alacağı azamet
le bu küçük ve eski saat hiç te münasip 

Fuııt Geç, Cağaloğlu ortamektebi 2 ncl 
sınıf C. Özbey. 

Kf,RT KAZANANLAR 
İstanbul Ged kpaş:ı Müsclllm sokak 27 

No. da Hay - Gaz, İpsala merkez mektebi 
28 Gönül Sayın, Pangaltı lisesi 661 H. :Ka
ra Bağasyan, Fatih Gelenbevi caddesi 41 
No. da Şndi. 

Devlet ŞOra11ndan mUtekılt, Sa· 
matyııdı Hacıhamzı mahallesinde 

91 No. da M. Klmil uökkan 

• 
Müdiir•Üz bir nahiye 

iz.mirin Kadıköyünde, bir buçuk sene
dcnberl nahiye müdüril yoktur. İşler ve
kAletcn idare edilmektedir. Nahiyenin 
müdürIUğüne tayin edilen zat, rahatsız bu
lunduğundan bir buçuk ııenf.<ilr miltead
dlt raporlarla mezuniyet alr:ıaktadır. Bu 
vaziyet ise, salfıhlyettar bir zatın 1§ ba
şında bulunmaması yüzilndeıı nahiye için 
zararlı olmaktadır. 

( 1 mza mahfuzdur) 

yak seslerini duydu. 
Fitil, ~arkı da söyli'yo?du. Bir aralık, şarkı ke

sildi ve tav:ın arasında, bir patırdı oldu. Ve kimbi
lir ne korkunç silleler, tekmeler yiyen bicare Zeh. 
ranın acı hıçkırıkları duyulmağa başladı. Daha son. 
nı, hıçkırıklar da kesildi: Ve tavan ara:;ı, Fitil Kad
rinin, hayvanlığını hasta bir kadın kıırşısında bile 
unutmadığını üşa eden seslerle doldu! 

O geceden sonra, bütün bir hafta, böyle geçti. 

Aynğa kalkınca, tavandan sarkan bir yün fani. 
lanın ucu suratına süriindü. O yün faniliının ıslak 
kokusu midesini bulandırmıştı: Sağına soluna tutu
na tutuna aşağıya indi: Dışarıya, bahçeye çıkmak, 
ve helaya yetişmek için kapıyı açtı. Faknt daha 
fazla dayanamadı: Birdenbire, öğüre öğüre istifra 
etti... 

TEFRiKA No. 12 

Çakır, yataktan kalkamıyordu. Ve Benli Meliıhat, 
ona gizlice, siıt, çorba, yoğurt, ve çay taşıyordu. 
Bir hafta sonra, Zehra, konuşamıyacak derecede 
zayıf düşınüştü: Başının dönmesi, ve içinin bulan
tısı, bir tiirlü geçmiyordu. 

Sonra soğuk alnını, kapının kenarına dayadı: 
Terliyordu. Dizleri titriyordu. Birden soluğu tıkan
dı. lçini çekti: 
"- Ölüyorum!,, Diye haykırarak, taşlığa yuvar

landı. 

Bu acı feryat, Benli Meliıhati yerinden sıçrntmış
tı: Aşağı kata koşunca, Çakır Zebranın yerde tia
rekctsiz kalmış vücudiyle karşılaştı: 

Urke iirke yanına sokuldu: 
"- Zehra ... Zehra ... Diy.e seslenerek dürtlli. Son

ra onu kucaklayıp üst kata taşımak istedi. Fakat 
Çakırın büsbütün ağırlaşan tombul vücudünii kal. 
dıramıyacağını anlayınca, Fitile seslendi. 

Onu, Kadri ile biriikte oradan kaldırıp, yukarıya 
çıkardılar. Çakır Zehra, Benli Melahatin yatağına 
uzatılışından, ve yüzüne su serpilişinden, bilekleri. 
nin, göğsünün ovalanışından sonra, k~dine gele. 
bildi: Fakat, başı hala dönüyor, midesi fena halde 
bı:ılanıyordu. Melahatin verdiği suyu içer içmez, 
tekrar isti.fra etti. Onun istifra edişi, Fitil Kadriyi 
hiddetlendirmişti: 

"- Mundar kan... Ortalığı berbat ettin! .. ,, Diye 
çıkışt?. 

Fakat, bereket Melahat, Çakırdan yana çıkmıştı. 
Fitile: ı _ ... ~ 

''- Canım, dedi, ne bağırıyorsun? Kör müsün, 

kadıncağız hasta işte! .. ;'; 
"-'-- Hasta olduğunu anladık: Fakat insan, hasta

yım dıyereıt. rast geldiği yeri pislemez ya? Biraz 
dişini sıkıp, helaya yetişemez miydi?,, 

Benli Melahat, bir . taraftan kirlenen yerleri tc. 
mizlcmeğe çalışıyor, bir taraftan da, Çakırı müda. 
faa ediyordu: 

"- Canım, kadıncağızın mecali olsa, bunu yapar 
ını? Herr. sana ne oluyor? Kirlenen çarşafı sen yı. 
kayacak değilsin ya?,, 

Zehra, kırık bir sesle: 
"- Siz rahatınıza bakın ... Dedi. Ben şöyle bir 

parça nzanıp kendime geleyim: Sonra kendim te
mizlerim burasını! .. Çarşafı da değiştiririm: Yuka
rıda temizleri var! .• 

Melılhat: 

"- Sen kımıldanma .. Ben getiririm yukandan?,; 
Diyerek odadan çıktı. 

Fitil yalnız kalınca, Zehraya sunturlu bir küfür 
savurdu, ve: 

"- Davran da, yukarıya çık ... Dedi.. Kadının ya
tağı, büsbütün berbat olmasın!,, 

O yatakta bırakılmıyacağını anlıyan Zehra, olan
ca takdini toplıyarak, yerinden doğruldu. Karyo
ladan indi: Fitil ona yardım bile etmiyordu. Eğer 
tavan arasına çıkan merdivenin yan yerinde Mela. 

hatle karşı.Jaşrnasaydı, ve onun tarafındnn tutulma. 
saydı, aşagıya kadar yuvarlanacaktı. 

Melahat onu yatağına uzatıp: . 
"-- Ben birazdan gelirim!,, Diyerek aşağıya ın

di. Fakat gelmeğe başlıyan müşterilerden vakıt bu
lup ta, bir daha tavan arasına çıkamadı. Ve Zehra. 
yı ancak, meyhane kapandığı zaman hatırhyabıle. 
rek; Pitile: 
"- Yahu, dedi, zavallı Çakırı yukarıda unuttuk .. 

Bari bir fincan sıcak çay götürelim!,, 
"- Evde gay yok .. Bu saatte çayı nereden bulu. 

ruz?. 
"-- Peki, kadıncağıza hiç bir şey venniyelim 

mi? 
"- Canı bir şey istemiyor ki, yatağından çıkmı. 

yor ... Karnı aç olsa, aşağıya inip, yemez mi? Eteği
ne yapışan mı var? Yoksa yatağa bağlı ll\ı? 

"- Yahu, sen hastalıktan anlamaz mısın? 
"- Anlamaz olur muyum? Hast:ıdır diye sesimi 

çıkarmadım da, bütün işlerini ben gördüm. 
"- Pek!, bu gece aç mı uyusun? 
"- Yiyecek te, ne olacak? Yine istüra edip çı. 

karacak değil mi? Aşağılan pislediği yetişmiyor da, 
şimdi, bir de tavan arasını mı berbat etsin? 

Melah at, fazla ısrar edemedi. Odasına çekildi. 
Soyunurken, evvela, tavan arasına çıkan Fitilin a. 

Onun yataktan kalkamayışı, Fitili her gün biraz 
daha hiddetlc:ndiriyordu. !kide birde: 

"- Kaltak mahsus yapıyor: Yatak rahat geldi 
de ondan!,. Diyordu. Ve bu hiddetle, zavallı kadına 
ottığı dayağın ölçüsünü, her gece biraz daha ıırttı. 
rıyor, şidcictlendiriyordu. Zaten artık, onu döv. 
mektcn, vahşi, ve acaip bir zevk almağa da alış. 
mıştı. 

Her gece tekrarlanan bu dayak faslı, Çakırı eri. 
.:ip bitirmişti. !<"'itil, onu yumruk ve tekmeyle bay. 
gın bir hale sokup bıraktıktan sonra meyhaneye 
iniyor, ve Benli Meliıhatle birlikte rakı içiyordu. 

Bir gece, Yine gizlice tavan arasına çıkan Me. 
lahat. Zehrayı çok fena bir halde buldu: Biçare. 
nin yüzu mosmor kesilmişti. Bu hazin manzara 
karşısında tiiyleri ürperen Melahat, derhal aşağıya 
koşarak, Fitile: 

"- Bana bak, dedi, çabuk yukarıya gel: Zehra
ya bir şeyler oluyor!,, 

Fitil, Iakayıt bir eda ile, Melahati takip etti. 
Melahat, Çakırın viicudünü ovuyor, ve; kendisini, 
elleri arkasında, ıslık çalarak seyreden Fitile: 
"- Yahu, diyordu, ne duruyorsun? Görmüyor 

musun? Kadnıcağız bitik... Gidip şuradan bir dok. 
tor çağırsana?. IDevamı ,,ar) 
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Ayvalıkta da Ali Bey işe Girişiyor 
Venizelosun 

•• • 
Uzerıne 

Ayvahk Rumları Hakkındaki Tel9rafı 
Milli Çeteler Teşkiline Başlamıştı 

H arbin hitamı, Mondros mü
tarekenamesinin akd ve im· 

zası bu teşkilatçıları coşturmuştu. 
Metropolit ve papaslara kendileri. 
nin ruhani birer memur ve klise
lerin de dini birer müessese oldu
ğunu unutturmuştu. Klise ve met.. 
ropolithaneleri ihtildl teşkilatı
nın birer ocağı haline koymuşlar
ciI. Çeteleri silahlandırıyor, siyasi 
cemiyetler teşkil ediyorlardı ve 
din kisvesi altında siyaset entrika. 
ları çeviriyor, ianeler topl!lyor, 
memlekete ecnebi mı.idahalesini 

davet için her çareye başvuruyor
lardı. · 

Işte, Mustafa Kemal Paşanın 
Samsuna çıkar çıkmaz el koydugu 

Puntos meselesi bu iddia ve faali
yet idi. Paşa, bir kaç gün içinde, 
Samsun ve havalisinin asayiş ve 
emniyetini temin edecek tedbirler 

almıştı. Icap edenleri bu tedbirle
rin tatbikine memur bırakarak ka. 
rargahını Havzaya kaldırmıştı ve 
hemen halas ve istiklal mücadele
sine başlamıştı. 

JI.. 

1 zmirin işgalind<!n sonra, 
Ayvalık Rumları birdenbire 

şımarmışlardL Midilli adasındaki 
Rumlarla eskidenberi hiç te eksik 
olmıyan münasebet ve temaslarını 
busbütün arttırmışlardı. Ayvaltğın 
işgalini süratle temin edecek va
sıta ve çarelere başvurmuşlardı. 

Bu arada aldıkları talimat muci. 
hince, civardaki Türklerin ve Ay
valık yakınındaki Küçük köyde 
bulunan Rumeli ve Boşnak muha
cirlerinin Rumlara tecavüz ve zu. 
lüm ettiklerinden bahis ile Veni
zeloaa bir de fi,kiyebıame &19ua-

muşlardı. 

Mütarekede Ayvalıktaki 172 ~i ala, 
kumand:.nı Ali bey (Muhterem 

Münakale Vekilimiz Ali Çetinkaya 

için Venizelosa ne g
0

ücenmlş ve ne 
de kızmışlardı. Bilakis mahaJJl 
Türklerine tecavüz için, el altın. 
dan hazırlığa başlamışlardı. 

Fakat... Ayvalığın mıntakn ku
mandanı ve ayni zamanda elli al
tıncı fırkaya mensup yüz yetmiş i
kinci alayın kumandanı olan Ali 
Bey de (Muhterem Münakale Ve. 
kilimiz Ali Çetinkaya) Ayvalığın 
işgal olunacağını, yerli Rumların 

işgali teshil ve tesri için çalıştık
larını ve hatta hazırlık yaptıklarını 
bile öğrenmişti. Kumandan Ali Bey 
derhal bir taraftan yerli Rumların 
bir fesat çıkarmalarına mani ola
cak tedbir almakla ber di.

ğer taraftan da, Izmirdeki kolordu 
nun feci akıbetine mar!lz kalma -O esnalarda, ilk olarak Ayvalı. 

ğa gelen bir Yunan KıZl'.haç vapu- mak tedbirlerini hazırlamağı hıç 
runa, denize atlayıp yüze yüze git- te unutmamıştı. Hemen zabitanını 
mek, vapurdaki Yunan bandırası. toplamış, yaklaşan felaket ve fe-

caati açıkça anlatmıştı. Bu tarihi 
toplantı, kuvvet ve kudretlerinin 
kendilerine bahşedeceği imkan nis
betinde memleketi müdafaa et -
mek kararı ile neticelenmişti. Ku
mandan, zabitan, ve efrat, hep bir
likte yurdun müdafaasını deruhte 
etmişler, yurt yolunda seve seve 
canlaı ını feda etmiye de and iç
mişlerdi. 

F
erağat ve tedakarlıkları, va. 
tana ve millete olan bağlı

lıkları, hiç şüphesiz ki, istiklal ta
rihimizde değerli ve çok şerefli 
sayfalar işgal edecek olan bu ger
sekten kahraman alaym silahlı ve 
silahsız mevcudu ancak beşyüz ne. 
ferden ibaret idi. Fakat;, kuman
danı, zabitleri, neferleri hep sar
sılmaz bir azim ve iman ile mü
cehhez bulunuyorlardı. Ne olur i
se ve kimin emri ile olur ise olsun, 
aziz yurdun bir kısmı da şöyle dur
sun, ellerindeki silahı da değil, 

hatta bir mermisini bile düşmana 
teslimi, vatana karşı çok ağır bir 
suc buluyorlardı. 

Alay cephesini almıı;, boğu~
mıya hazırlanmıştı. Ali Bey, 

hiç şüphe yok ki, büyi.1k bir azim 
ile taahhüt ettiği bu müdafaanın 
elde mevcut kuvvet ile başarıla -
mıyacağını biliyordu. Tabii, kuv. 
vetinin tezyidi çarelerini dlişünü
yor ve arıyordu. Ayvalık gerilerin
deki köyler halkının vatani ve 
milli samimiyetlerine miiracaat e
diyordu. Arslan Türk, yurt müda. 
faasından, düşmanla bo~ruşmcıktan 

kaçar mı? işte, mertlik ve atılgan
Wclar.ı--ile, .~ten bir ... ,,. 
şöhret sahibi olan civar köyler, ku
mandanın savaş davetine, bir eğ
lence, bir düğün zevk ve tehaliıkü 
ile kosmuslardı. 

(Devamı var) 

na sarılarak öpmek gibi r.ümayiş- ı. 
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E mir aynen şöyle yazıl. 

mıştı: 

Paris: 21 Mayıs 1919 
"Repolis" ten almış olduğum 

telgnfta, Ayvalıktaki ırkdaşla • 
nmızın Türk ahaliye karşı kı _ 
yam etmiş olduklannı öğrendim. 
Ayvalıkta bulunan Türklerin 
bizimkiler tarafından vaki ola -
cak tecavüzattan himayesi için, 
Ayvalığa bir bölük askerle yir. 
mi kişilik bir jandarma takımı 
rönderilmesini miralay Zafiri • 
yoya söyleyiniz. 

Yunanlıların taarruzundan Türk 

leri himaye maksadıyle gitmek. 

te olduklarına dair zabıtana tah. 

riri ve sarih talimat verilmek 

lbımdır. 

Ayvalıktaki Türklerin sonradan 
gelme ve yerli ahaliden madut 
olmadıklarını ben de biliyorum, 
Lakin bunların tehciri benim 
tarafımdan halledilecek bir me. 
selcdir. Yerlilerin taarruzuna 
meydan verilmemesini ve ceb • 
ren çıkarılmalarını tasvip ede • 
mem. Kıtaatı askeriye ile bera. 
her sivil bir kaymakamın da 
gönderilmesi icabettiği fikrin • 
deyim. Bu zat gerek Rumların, 
gerek Türklerin müsavaten isti. 
rahat ''e hu7.uru ile meşpl ol • 
malıdır ... 

Veniıı~los 

Bu emirnamede Ayvalığın işga
line gösterilen sebep, başka bir su
rette ve Türkleri himaye şeklinde 
gösterilmişti. Fakat Ayvalık Rum
ları, kendilerini böyle, hiç te asıl 
ve esası olmadığı halde zalim ve 
111ütecaviz bir vaziyette gösterdiği 

Deniz Banyosunun Faydaları 
Zaten bildiğiniz şeyleri mevsim 

miinasebetiyle hatırlatacağım. 
İnsan denize &kince, ilkin füii. 

me, titreme gelir, nefese sıkı°iıtı 
basar, deri büzülür. Fakat bir knç 
saniye sonra bunlar ıeçer, deri ı. 
sınır ,.e kızarır, titreme biter, ne
fes intizama girer, nebiz ıenişler, 
yüreğe ferahlık gelir. Deri ısındık. 
ça içerdeki uzuvlarda birikmiş o. 
lan kan dağılır... Bunların hepsi 
deniz banyosu pek uzun sürmez
se. Uzun süror de ikinci titreme 
gelirse, o zaman iş aksine döner 
ve zarar r;etirir. 

Deniz banyosu - tabU, uzun 
sürmeden - her gün tekrar edil. 
dikçe, insanın nefesi her giln bi
raz daha genişler, iştah artar, ha. 
zım daha iyi olur, etlerinin gev. 
şekllği geçer, içerdeki uzuvların 
her biri ban\·onun devamından is. 
tifade eder. · 

Her şeyden önce, devartılı deniz 
banyosu yapan kimse yazm sıcak. 
tan daha az rahatsız olur, çünkü 
vücudün i~erisindeki tabii hararet 
deniz banyosunun tesiriyle ve sa
atlerce daha aşağı olur, ter azalır. 

Denizin suvu insanın derisin. 
den daha soğuk olduğu için, de. 
nize gi"ince, kan ilkha içeriye hü. 
cum eder. Bundan yiire~n kU\•. 
'\•eti artar. Sonra da nabzın geniş
lemesi ve sakin olması bunu gös
terir. 

Deniz banyosu iptidaoıında bile 
kandaki kırmızı kilrttiklerin sa
yısını ,•üzde on be~ten ziyade art. 
tınr. Banvo devam ettikce, kırmı
zı kürecikler yüzde yi.=mı beşe, 
kırka kadar çoi'alırlar. Onun idn 
df'niz hanyosu kansızlığa iyi bir 
d~,·a olur. 

Hunun tesiriyle foneffüs hare
ketleri d1tha yava!', fakat daha ııe
niş olur. İnsan daha çok hava alır 
ve ald1ğı havayı daha iyi çıkanr. 

Deniz banyosu, hele onun arka. 

sından güneş banyosu, tiroit gud
desinin işlemesini kolaylaştırdığı 
için, insanın vilcudünde nehaba
lizma artar, yani yediği ~·emekler 
vücudiine daha iyi yarar. Bundan 
başka vücude lüzumlu olan kii
kürt, fosfor ve kireç madenleri 
vücutta daha iyi yerleşirler. 

Insaıun derisinde bir hastalık 
bulunma~a, deniz banyosunun te
siriyle sağlam derinin gördiiğii iş 
artar ve bundan dolayı deri kuv. 
vetlenir. Bir taraftan da terleme. 
si azalır. 

Sinirlerin ve adalelerin deniz 
banyosundan istliadeleri pek bü
yük olur. Sinirler ve adaleler, 
sağlam olurlarsa, hepsi kuvvetle. 
nir. Fakat sinirler, pek zayıf olun. 
ca, deniz banyosu aksine tesir ya. 
par, onlan daha ziyade tehyiç e. 
der. O zaman baş atrısı, baş 
dönmesi gelir, uyku ağır olur, 
hem de uykuda sıçramalar gelir. 
Zayıf sinirli olanların bazılarında 
ateş artar. Bunlar deniz banyo. 
sunun yaranııyacaiına delil olur. 
lar. 
Kadınlık ve annelik hormonla. 

n üzerine de, deniz banyosunun 
faydaları çoktur. O Klinlerini 
muntazam göremlyen kızların işi 
deniz banyosundan sonra düzelir. 
Çocuğu olamıyan kadınlardan de. 
nb banyoır.undan sonra anne olan. 
lar çoktur. Denizle, güneş kadın
lığın en iyi dostlandır. 

Deniz banyosu, hormonlann 
hepıd üzerine iyi teom ettiğinden 
büyüyemiyen çocuklar deniz han. 
yolanndan sonra birdenbire hüyti. 
meğe başlarlar. O derecede ki, çn. 
cukların büyümeıııi için deniz ban. 
yosu ınahsus bir ilaçtır. 
Kadın güzelliğini veren de tiroit 

guddesi olduğu için, denizle giineş 
o guddenin işlerini kolaylaştıra. 
rak, kadınlara ırilzellik te verir. 
ler. 

SAHTE iNCiLER 

Harbi Umumi henüz bitmişti. 
Gerek deniz seyahatleri ge. 

rek vapurlardaki servis, harp dola. 
yısıyle karman çorman olmuştu. 

Gemilerde, istediğinizi bulmaz, 
istemediğinize zarzor razı olurdu. 
nuz. Payıma bir yataklı değil, iki 
yataklı bir kamara isabet etti. Ney 
se iyi ki dört yataklı değil diyerek 
kendimi teselli ederken, bana ka. 
mara arkadaşımın adı bildirildi. 
İşte o zaman canım çok sıkıldı. 
Adı KeladaydL 

Demek ki San Fransiskodan 
Yokohamaya kadar, on dört gün 
sürecek olan seyahatimizin imti. 
dadınca geceleri aman nezle o1mı-

yalım diye, kamaramız.ın lümboz. 
lannı sıkı fıkı kapayacak, ve fırın 
gibi havada buram buram terli _ 
yerek bunalacaktık. 

İçimden ah ne olurdu, şu ka 
mara arkadaşımın adı da kanı da 
benimkisi gibi İngiliz olaydı diyor 
dum. 

Kamaraya girince arkadaşı • 
mın bavullarıoı, çantalarını gör • 
düm. Gezmiş olduğu yerlerin o
tel yaftalarından çantaların boş 

yeri kalmamıştı. Bizim yoldaş tu. 
valet takımını da çıkarıp aynanın 
karşısına dizmişi. 

Coty'nin yağlı bir müı~terisi ol. 
duğu belli idi. 

Nesi yoktu efendim? Briyan
tin mi, pomat mı, esans mı, lavan
ta mı istersiniz, hepsi oradaydı. 

İçimden çattık belaya dedim. Ken 
disini görmediğim halde şu mister 
Keladadan hoşlanmadım vesse • 
lam. 

K amaramdan çıkınca salona 
doğru yol aldım. Orada tek 

başıma bir masa a oturarak is • 
Jtam Ierle bfr pasyans oyununa 
daldım. Yanıma birisi dikildi. Ba. 
na "adınız şu ve şu değil midir?" 
diye sorarken yanımdaki sandalye
ye çöktü. Glilüyordu. Diş.eri be. 
yaz beyaz parlıyordu. 

Ona adımın dediği gibi olduğu. 
nu söyledim 

"- Benim adım Keladadır" 
Dedi. 

"- Ya öyleyse ayni kamara ~ 
da yatacağız" 

İngilizceyi su gibi söylemesine, 
ve kendisini de bana İngiliz diye 
satmasına rağmen, vatanının İn _ 
giltere gökünden çok daha mavi 
bir gök altında olduğunu anlamak 
için keramete lüzum yoktu. Dol • 
gunca bir yüzü vardı. Etlice bur • 
nu, kartal gagası gibi çenesinin ü. 
zerine eğiliyordu. 

Saçı kuzguni idi. Konuşurken, 
bol keseden atıp tuttuğu kadar da, 
el kol sallamakta cömert davranı· 
yordu. 

Harıl hanı konuşması arasın. 
da bana birdenbire: "Ne içersiniz?" 
diye sordu. MalUm a. İçkinin ya • 
sak olduğu sıralarda idik. Gemide 
bir damla ispirto olmadığına emin. 
dim. Sorgusuna cevap olarak pek 
masum bir içkinin adını verdim. 
Bana: 

"-Durunuz" 
Dedi. Arka cebinin birinden 

bir Martini, ötekinden de bir Whis. 
ky şişesi çıkarttı. Yüzüme pek şark
lı bir tebessüm ışıldattı: 

"- Dileyin dilediğinizi, ben
de hepsi vardır" dedi. 

Lafın ardını arkasını kestiği 
yoktu. Bir taraftan da çakıştırı • 
yorduk. Böylelikle yemek zamanı 
gelip çattı. Yemek odasında kendi. 
me bir yer tedarik etmek üzere a. 
yağa kalktım. Bana: 

"- Hiç rahatsız olmayınız. Ka. 
mara arkadaşı olduğumuz kadar 
da masa arkadaşı olabileceğimzi 
düşündüm. Ve hem kendime hem 
size karşılıklı iki yer peyledim" 
dedi. 

Iş bu kadarla kalmadı. San. 
ki beraber yatıp uyuduğumuz, 
beraber yiyip içtiğimiz yetmiyor • 
muş gibi vapurda nereye gidersem 
gideyim adamın bir türlü peşimi 
salıverdiği yoktu. Bu anca bera • 

Çeviren: Cevat Şakir 

ber konca beraberlikten illallah 
diyordum ama gel gelelim, herüi 
baştan savmanın imkanı yoktu. 
Çünkü sizi göz hapsine aldığının 

hiç mi hiç farkında değildi. O siz
den ne kadar hoşlanıyorsa sizin de 
ondan o kadar hoşlandığınıza e -
mindi. 

Ama da girgin, konuşkan bir a. 
damdı. Üç güne varmadan vapur. 
da tanımadığı bilmediği, gidip te 
şakalaşmadığı biricik olsun bir a. 
dam kalmamıştı. Hem, bilmPdiği, 
çakmadığı ne vardı ki? Herhangi 
mevzua temas etseniz, ne yapar 
yapar işin altından çıkardı. Hem 
de girgin mi girgindi. 

Vapurda balolar ve tenis maç. 
lan tertip eder, şunu yapar bunu 
eder, her yerde hazır ve her iş. 
te nazır olurdu. Sözün kısası va
pur halkında ona karşı umumi 

l,ir hınç . uyanıyordu. 

Yüzüne karşı "bay çok bilir" 
dJ,.orduk-<da, lldaın Ms•c•#Jna, ken 

disine kompliman edilmiş gibi 
memnun oluyordu. 

Asıl yemekteydi ki insanın ca. 
nına tak dedirtiyordu. Ben işi vur. 
dum duymazlığa dökmüştüm. So. 
ğuk bir İngiliz lfıkaydisine bürü • 
nüvordum. Yanıbaşımızdaki ma • 
sada oturan doktorsa, oburluğun-
dan Keladaya kulak asacak vakit 
bulamıyordu. Ne olursa Ramseye 
oluyordu. Çünkü Ramsey de Kela. 
da kadar tükürdüğünü yalamazlar-
dan biriydi. Bir tutuştular mı idi, 
sözlere duman attırıyorlardı. 

Ramsey Kobe'deki Amerikan 
konsoloshanesinde memurdu. Ka • 
rısı misis Ramsey çok güzel mini • 
cik bir kadındı. Kocasının maaşı 

pahalı tuvaletlere yetecek kadar 
der '" ·ı Ne var ki kadın az buçuk 
bir h. ... maş, boyunun bosunun ça. 
hmına getirmesini, takıştınp ya • 
kıştırmasını iyi beceriyordu. 

B ir akşam dereden tepeden ko. 
nuşulurken söz mevzuu • 

muz inci bahsine takıldı kaldı. Ke
lada da, Ramsey de iddıahrında i-
nat ediyorlardı. İki taraf için de 
dediğim dedik koduğum koduktu. 
Birisi ben anlarım divor öteki ben . ' 
senden daha çok anlarım diyordu. 

Böylece birbirlerine veriştirip 
dururken Kelada, misis Ramsey'. 
in boynundaki incileri göstererek: 

"- Mesela şu inci dizisinin on 
beş bin dolar kıymetinde olduru. 
na bahs koşarım" dedi. 

Misis Ramseyin kocası: 

"- Nevyorktan ayrılmazdan 
bir gün evvel o incileri karım, on 
sekiz dolara satın aldıydı . . 

Bu incilerin taklit olduklarına 
yüz dolar bahs koşarım,, diye ba
ğırdı. 

Kelada: 
"- Kabul!" dedi. 
Misis Ramsey söze karıştı: 
"- Niçin bahs koşuyorsunuz. 

Mister Kelada incilerin sahici ol 
duğunu nasıl ispat edecek?" 

Öteki atıldı: 
" -Bir muayene edeyim he • 

men söylerim" dedi. 
Mister Ramsey: 
"- Çıkart da istediği kada 

baksın!" diye bağırdı. 
Misis Ramsey çıkannağa uğraş 

tı, inci dizisinin kopçasını ayıra • 
madı. Kocası gelip gerdanlığı çı • 
kardı, Keladaya verdi. Kelada ce-

binden bir perta\·sız çıkardı. İnci. 
leri muayene ettikçe dudaklan bir 
zafer tebessümüne yayılıyordu. 

Hükmünü vermek için incilerden 
başını kaldırınca gözleri misis 
Ramseyin gözlerine ilişti. Kadının 
beti benzi kül olmuş, bakışı içten 
kopan bir istimdat çığlığı kadar 
yalvarıcı idi. KeJada afalladı. Hay. 
r etten ağzı açık kaldı. Yüzü kıc _ 
kırmızı kesildi. 

Kırık bir sesle. 
"-Yanılmışım, inciler hakika. 

ten taklit imişler. Kazandınız. Bu. 
yurun yüz dolarınızı" diyerek mis. 
ter Ramseye yüz dolar uzattı. 

Ramsey: 

"- Bu size bir ders olsun. bir 
daha çok bilirliğinize o kaçlar iti • 
mat etmeyin." dedi. 

Bu hadise vapurun her tarafm. 
da duyuldu. Kelada ile o akşam a. 
Iay eden edeneydi. 

Misis Ramseye gelince bir baş 

ağrısını bahane ederek kamarası • 
na çekildi. 

• E r~~si ~abah ~elada yatağının 
uzerınde sıgara içiyordu. 

Kapıyı dışardan yavaşça tıkırdattı. 
lar. Sonra kapının altından bir zarf 
sürdüler. Gidip kapıyı açtık. Dı • 
şarda kimsecikleri göremedik. 
Zarfın üzerine daktilo ile Kelada. 
nın adı yazılıydı. Kelada zarfı açtı. 
İcinde mektup voktu. Fakat yüz 
dolarlık bir banknot vardı. 

Kel ada: 

"-Bu işte budalalık rolünü oy
namak gücüme gitmişti." dedi. 

Sordum: 
"- Hayrola, yoksa inciler sa

hici miydi?" 

Başını evet dermiş gibi saJladı: 
"- Eğer bu kadar güzel bir 

karım olaydı, onu bir buçuk sene 

Nevyorkta yalruz başına bırakıp ta 
Kobede konsoloShanede ı.ıemurluk 
etmezdim" dedi. 

Banknotu para çantasına koy. 
du. 

O dakikadan sonra ne yalan söy. 
leyeyim Keladaya kanım ısındı. 

~ Devlet . Oemiryolları ve" Liman lan işletme U. idaresi !lariları 
Muhammen bedeli 10.200 lira olan muhtelif makkap kalemi ile bur

gular 4/ 8/ 1939 Cuma günü saat 15 30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada İdare Binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (765) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm ve sevk şefiiğinden dağıtılacaktır. (4412) 
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DEVLET 
Makinasınin 

ISL.AHI 
/ 

(Baştara/ı l incide) 
tur. Devleti halk için işliyen bir mü
essese diye kabul ettikten sonra bu
nun modern bir fabrika, bir imalat
höne halinde işlemesi için zaruri o. 
lan şartları da düşi.ınmek lazımdır. 

Bunun için de devlet makinası. 
ni, teker teker muayene et

mek, sağlamını çürüğünden ayırmak 
gerektir. Sağlam makinayı işletebile
cek ve onun :rantabilitesini artıracak 
elemanın vasıflarını da bilmek ik
tıza eder. 

Bu vasıflan iki cepheden tayin 
mümkün olabilir: 

Spor Hareketleri 
Dünkü Maç 

(Başı 6 ıncıda) 

Soldan açılan bir Beşiktaş hücu
munda Şeref topu Hakkının önüne 
doğru havalandırdı. Sıkı bir vole 
şüt topu İzmir ağlarına taktı. Bu 
suretle Beşiktaşlılar ikinci golle
rini knzanmış oldular. 

Oyun 2 - O vaziyete girdi. Bu 
golden sonra oyun bir parça can
landı. Siyah Beyazlılar lzmir kale
sini bir tazyik çemberi içine aldı
lar. Ortadan bir Beşiktaş hücumun 

da da İzmir kalecisi güzel bir kur. 
tarış yaptı. Bunu ikinci bir kurta. 
rışı takip etti. Bu suretle arka ar
kaya iki gole mani olmu~ oldu. 

İkinci karşılaşma Hilal _ Kur. 
tuluş, Pera • İstanbulspor arasında 
oldu. 

Bu maçta Hilal - Kurtuluş ga. 
lip vaziyette iken maçı 7 _ 4 kay. 
betti. 

GÜREŞ 
(Başı 6 ıncıdn) 

1'AN 26 - 6 - 939 

Bir Taraflı 
Yakım Tedbiri 

(Başı 5 incide) 

,. Kürtdağının Bir Kısmı 
ve Kesep Bize Geçiyor gerek ilgili yiiksek makamlar vazi • 

yete karşı yıldırım çabukluğu \'e ba. 
rometre hassaslığı gösterdiler. (Baştarafı 1 incide) 

Şurasını da hiiziinl~, yana yana yet Merkez Bankasındaki klering he
bildirmckten çekinnıiyelim ki Vekil- sabına yazılacaktır. 
Jetin gösterdiği şiddet ,.e hassasiyet Yeni Hatay vilayeti 
• ayıptır söylemesi_ giime gitti. Va- Halk, Antakyanıp, ··'Hatay vfüi.ye-
rakı mihri\'cfa,>•ı ne okudular, ne diıl- ti,, adını ı.imasını ve bunun bir :ın 
lediler, ne de resmi yıldırım telgraf. evvel tesbitini istemektedir. Görüş-
larına nldmş ettiler. tüğüm Antakyalılar ve Iskende.:-unlıı. 

Ne yaptılar bilir misiniz? lar: 
Sırf tenvir \'C ikaz etmioı ol • 1 - Biz, diyorlar, Hataydan değil, 

mak için söylüyoruz: Bu sİkaycti 1 Hatay adından bile vazgeçmeyiz. 
• · Çünkü Atatürkün koyduğu bu isim kimler yapmış? Ne vasıtalarla yap-

ı mışlar? Kimlerin teş\ ikile yapılmı~? bizim için kavuştuğumuz vatan ka-
' dar mukaddes bir hediyedir ... Asıl tcz\"irciler kimlermiş? 

Şu saydığımız şeyler sanki \"ata- Söylendiğine göre, Devlet bava 
nın hudutlarına ve istlklciJine yapıl- yollarının Adanaya kadıı.r yapmakta 
mak lst€'nllen suikast meseleleri i- bulunduğu hava seferleri çok yakın

yeye iade eden Montrö anlaşmaları 
gibi bu anlaşmalar da gösteriyor ki, 
ne Fransa, ne de İngiltere tatbiki 
imkansız hale gelmiş olan muahede
lerin veyahut idamesi dünya barışı
nı tehlikeye koyabilecek olan beyne! 
milel vaziyetlerin yeniden tetkikin
den imtina etmemektedirler. Yeter ki 

bir şantaj değil, gerçekten bir tet
kik mevzuubahs olsun. Türkiye ile 
olan mukavelclerimiz paktın 19 un
cu maddesinin fiilen hakiki bir su
rette t~tbiki olmuştur." 

A) Avrupadaki ftlrtlar ifinde 
memur kalite•İ. 

Beşiktaşm ortadan bir hücumun 
da top soğa geçti. Hayatinin orta • 
sını Hakkı vole bir şütle üçüncü 
defa İzmir kalesine sokarak gol a. 
dedini üçe çıkardı. 

Bir İzmir hücumunda İzmir 

En son güreş Habeşli ile Kara 
Ali arasında idi. Kara Ali idmansız 
olduğunu söyliyerck güre~;ln on be
şer dakikadan üç devre olmasını 
istedi, kabul edildi. Habeşli Polon
yalıya nisbctlc daha çetin bir gü
reşçi idi. lki on beş dakıkalık dev. 
re, mütevazin geçti, üçüncü devre
nin başında Kara Ali bir hücum 
yaparak hasmını altına aldı ve sır. 
tını minder kenarında yere getire
rek galip geldi ise de hakemler a
rasında ihtilaf çıktı. Fakat Habeş
linin itirazına rağmen Kara Ali ga
lip addedildi. 

miş gihl giinlerce \'e günlerce el alt-
larından tetkik ve tahkik olundu! dar uzatılacaktır. 

Ve o titreşen mıntaka neden son- Naci SADULLAH 

da Iskenderuna ve Antakyaya ka-

Populairc gazetesinde Brossolette, 
Fransız - Türk anlaşmalarını "harbe 
karşı diğer bir mania" olarak büyük 
bir memnuniyetle karşılıyor, fakat 
bunların kafi olmadığını ilave ede
rek İngiliz • Fransız - Sovyet anlaş
malarının da bir an evvel akdini is
tiyor.,, 

8) Türkiyenin fartları içinde 
memur kalite•i. 

Bu iki şarta göre yapı1acak tetkik
ler her iş için muayyen, sabit "tip,, 
ler bulabilmemize hizmet edecektir. 
Bu sabit tiplere göre mesai, memur 
miktarı tayin edilebilir. Böylece cid
di ve ilmi bir etüt mahsulü olarak 
meydana çıkan devlet kadrosu haki. 
katen devlet makinasını ıslah eder. 
Bu Avrupai ve müsbet görüşe daya
nan işi, ancak Refik Saydam kenrli
ıine has enerjisi ve pslko!ojisi ile ba. 
şarabilir. 

Gemlikteki 
Fakirlerin 

4 

Fırınları 
..... -
Belediye Kararile 

Yıktınldı 
Gemlik, (TAN) - Fakir hal. 

kın ekmeklerini müştereken pişir
dikleri fırınlar belediye tarafından 
yıktırılmıştır. Bundan, bir kaç ku
ruş istifade için ekmeği evinde ya. 
pan kimseler pek müteessir olmuŞ
lar ve müşkül bir vaziyete düşmüŞ
lerdir. 

Gözönünde bulunan bazı yerler
deki bu kabil fırınların kaldınlma
sı lazım gelse bile, bu fırınlar için 
başka münasip yerler gösterilmesi, 
halkın menfaati bakımından daha i
sabetli olacağı ehemmiyetle öne sü
rülüyor. 

İzmirde 
Tütün 

Fidanlığı 
lzmir, (TAN) - İnhisarlar idare

si, Ege bölgesinde yetiştirilen tütün 
mahsulünün daha nefis bir şekilde 
üretilmesini temin ve fideleri hasta
lıklardan korurnak maksadiyle, bu 
sene biri Gavurkiiy, diğeri de Öde
mişte olmak üzere iki fidanlık aç-

nııştır. Bu fidanlıklarda idarenin 

enstitüsü tar .. fından ıslah edilmiş 

tütünler yetiştirilmiş ve halka tev
zi edilmiştir. 

Enstitü memurlarından mütehas
sıs bir zat ta bu işle meşgul olmuş, 

tütün fidelerinin hastalıktan vika

yesi ve daha iyi bir şekilde yetişti

rilmesi için nasıl muhafaza eclilecc
ği müstahsile gösterllmiştir. 

Fidanlık istasyonlarında 55 gün 
faaliyet gösterilmiş ve yetiştirilen 

fidanlar müstahsile meccanen tevzi 

olunmuştur. li "' Ll•ı 

Sandıklıda Köy Gezileri 
Sandıklı - Halkcvi tarafından ter

t.ip edilen köy gezilerinin birisi de 
Çaybektaş, l)ıtağaç, Selçuk köylerj. 
ne yapıldı. 

Ziyaret edilen köyler her yönden 
incelendi: Hastalar muayene edildi. 
Sıtmalılara kinin verildi, dişleri ağ
rıyan ve çürük o!anları çekilcti. Her 
sahadaki isteklerine, o;orularına ce· 
vap verilmiye çaİışıldı. Dilekleri tes· 
bit edildi. Mahsul, ağaç, hayvan, ço
cuk bakımı ve hastalıkları üzerinde 
konuşmalar yapıldL 

muhacimleri Beşiktaş kalesine in. 
diler. Top ayaktan ayağa dolaştı. 
İzmirliler topu Mehmet Alinin el
lerine vererek bu gol fırsatını ka. 
çırdılar. Ve maç ta bu suretle 3.0 
Beşiktnşın lehine neticelendi. 

NASIL OYNADILAR: Beşik • 
taş dün 3 - O galip gelmesine rağ
men iyi bir oyun oynayamadı. 

Hücum hattını Sabri felce uğ. 
rattJ. Hakkı bir parça iyi oynadı. 
İzmirliler canlı oynamalarına rağ. 
men kale önünde beceriksizdiler. 

Ankaradaki Maç A nkara, 25 (A. A.) - Bugün 
"19 Mayıs" stadında 25 bin 

kadar seyirci kar~ısında Ankara i. 
kincisi Ankaragücü ile karşılaşan 

Fenerbahçe takımı, oyunun her i-
ki devresinde de zaman itibariyle 
daha hakim oynamasına rağmen 
3 • 2 gibi bir farkla mağlUp oldu. 

Hakem Asımın idaresi altında 
başlayan bu maça .l<~enerlilerin or. 
tadan yaptıkları ve Güç kalesine 
kadar uzayan bir inişle başlandı. 
Fakat, kesilen bu akın Ankaragü. 
cü tarafından Vahap vasıtasıyle 

sağ taraftan iade olundu. Bir kaç 
dakika kadar bu suretle karşılıklı 
akınlarla mütevazin bir şekilde 

cereyan eden oyun yavaş yavaş Fe
nerin lehine inkişafa başladı. 

Ankaragücü kalesine yapılan hü
cum esnasında atılan sutü kaleci 
Natık çok mahirane bfr plonjonla 
kesmeğe muvaffak oldu. Oyun bu 
suretle Fenerin hakimiyeti altın _ 
da devam ederken Ankaragücü 
yaptığı ani bir akınla Fener kale • 
sine kadar sokuldu. Ali Rtza bu 
hücum esnasında dcmarke vaziyet. 
te yakaladığı topu sıkı bir şutla kn. 
leye havale etti. Top sol kale dire
ğine çarptıktan sonra 24 üncü da. 
kikada Fener ağlarına takılmış bu. 1 
lunuyordu. 1 

llk devre bu suretle nihny<.?te ka. 
dar devam ederek l - O Fenerin a-
leyhine olarak neticelendi. 1 

İkinci devrenin l 9 uncu dakika
sında sağdan yapılan tehlikeE bir 
Ankara hücurr.u Fenere ikinci bir 
gole mal oldu. 1 

Vahap, aldığı derin pası kovahya
rak, Fener kalesine doğru 5Üzüldü. 
Ve bu esnada topu mahirane bir a
rapası ile Ali Rızaya geçirdi. AH 
Rıza, kale yakınlarında aldıi7ı bu 
Ç9k müsait pası ani bir şutla ~e Fe. 
ner kalecisinin kıpırdanmasına mey
dan vermiyen bir sıkılıkla ikinci 
defa olarak Fener kalesine soktu. 

2 - O mağlup vaziyete düşen Fe
nerliler, mukadder bir mağlubiyetten 
kurtulmak için sıkı bir hücuma geç
tiler. Güç muavin hattında bir hücum 
esnasında hakem Ankaragücü aleyhi
ne firikik cezası verdi. Basrinin al. 
tığı top Ankaragücü kalesine gircU. 

Bu golden sonra, oyun mütevazin, 
fakat çok seri ve o nisbette de heyc-11 
canlı bir şekil aldı. Iki taraf da bü
yük bir enerji sarfına mecbur kalıyor 1 
lardı. 39 uncu dakikada Vahap An
karagücünc sayı yapmıy:ı muvaffak 
oldu. ı 

Oyunun sonlarına doğru iki Fener 
muhaciminin aşikar bir surette of. 
sayd olarak yakaladıkları top An -
karagücü kalesine girdi ve maç bu 
suretle 3 - 2 Ankaragücünün galibi
yetile neticelendi. 

Y<1rıtık Takımlar 
Şeref stadında karıŞlk takım -

lar müsabakalarına devam edildi. 

Bulgar pehTıvaiiı Feriştanof gel
mediğinden Babaeskili müsabakası 
yapılamadı. 

ATLETiZM 
(Başı 6 mcıda) 

Galatasaraydan Kemal, uçuncü 
Galatasaraydan Gültekin. (Bu mü
sabakada hakemlerin dalgınlığı 

neticesi rökor tutulamamıştır.\ 
400 :\IETRE SERBEST BÜYÜK-

LER: Birinci Galatıısaraydan Sa
dullah, ikinci Beykozdan Vedat. 
(Bu müsabaka program harici ola
rak yapıldı). 

BÖLGE BAYRAK YARIŞI KÜ
ÇÜKJ,.,ER: Birinci Beykoz takımı, 
ikinci Galatasaray takımı. Derece: 
3 dakika. 

BÖLGE BAYRAK YARIŞI BÜ
YÜKLER: Birinci Beykoz takımı, 
(Bu müsabakaya yalnız Beykoz 
iştirak ederek rakipsiz birinci ol
du). 

Küçükler arasındaki müsabaka
larda ajanlık lisans aramadı ve o 
şekilde girdiler. 

Yarışlar muntazam oldu. Yal
nız yukarıda da kaydettiğimiz gi
bi bir müsabakada hakemlerin 
dalgınlığı derecenin alınamaması
nı intaç etti. 

Butün müsabakalar neticesinde 
resmi müsabakalarda Beykozlular 
üç birincilik, bir ikincilik, Galata
saraylılar bir birincilik, Beşiktaş 
ta bir birincilik aldılar. Gayri res
mi surette yapılan küçükler mü
sabakalarında da Beykozlular beş 
birincilik, Galatasaray dört ikin
cHik, Beşiktaş iki ikincilik, bir ü
çi.incülük aldılar. 

ra ve ancak mnhnJJin hitiif \'e atıfc- "i-
tile birkaç sıpa yükii yakım bulabil- Memlekette sevinç tezahüratı 
di: Zonguldak, 25 (A.A.) - Hatayın 

Görgü, tet'ri.ibc mi ararsınız biz- ana vatana kavuşması .müjdesini a-
d lan Zonguldaklılar dün büyük bir e .. 

Biz bir zamanlar öyle ormancılara bayram saadetinin coşkunluğu içinde 
rastlayıp görmüşiizdiir ki hükumet- şehri baştan başa donatarak kutla. 
teki dairesine yılda bir gün bile git- mışlar ve bu miföasebetle Büyük Mil
mez. Kusakh entarisi ile lokumlu let Meclisjnde geçen müzakeratı bü
hırkasını giyip kuşanır, biitün i~lcri yük bir a18ka ile takip eylemişlerdir. 
e·dnde görür. Ve on yaşındaki şanın- Reisicümhur ve Milli Şef Ismet Inö
rık kızı da kendisine muameliit nıii- nüye bu milli muvaffaktyetten dola
dürliiğü yapar. Miiracaatlcrin onda, yı Zonguldak halkının ebedi minnet 
dokuzu da koğulur: Babam u~·uyor, ':e şükranları da telgrafla bildirmiş. 
babamın işi ,·ar, baham laport yazı- tır. . 
yor haftaya uğrayın! Edırne, 25 (A.A.) - Hatayın ana 

Biz umumi müfettiş te gördük ki y~rda iltiha~ı haberi Edirnede b~ • 
on beş parca yoksul köyün yakım ih· yuk bir sevınç uyandırmıştır. Edır-
. • · . . • neliler bu sevinçlerini izhar için bu 
tıyacını tcnun ıçın avaklanna kadar 
gld·p ca la b ı ·1 t w h ld akı:am halkevinde bir toplantı yapa. 

ı n aş a ça ı~ ıgı a e ne " . . 
k .. h h k d 1.. rak Hatayın ana yurda ıltıhakını me-mev 111 ne şa sı a ımın an ıızumu 

k d ·· · ı t . 1 rasimle kutlıyacaltlardır. a ar mucssır o amamış ır '\"C ıs o a-
c;ğına varmıstrr. > Anla,manın kati metni 

Vekaletin ~e yiiksck makamların Paris, 25 (Hususi) - ı:ariciye Na-
hütün gayretlerine, şiddetlerine, iyi zırı Bonnet, cenubu garbı mıntaka~ı 
niyetlerine rağmen hunlar, neden radikal sosyalist federasyonunun zı
böyle olagclmistir? Basit dört şey- yafetinde söylediği bir nutukta 
den: ~ ' Türk • Fransız Hilafından bahsetmiş 
1 - Bunlan böyle yapanların zihni
yet ,.e telakkile.rindeki çarpıklıktan; 
2 - Kırtasiyecilikterı; 3 - VeklHc
tin \"e yüksek makamlarının c;okça 
şefkatıi oluşundan; 4 - Bu şefkat 
yüziinden geri kalan mesuliyetsi:dlk
le cezasızlıktandır. 

Bunlan uzun boylu izah ve tahlil, 
bilinenleri tekrarlamadan J>a~ka ne
ye yarar? 

Bu işe kati bir son ve kati lJir is
tikamet \'ermeği ııayın vekil He ar

ı kadaşlarından itimatla bckliyebili-
riz. 

ve bu münasebetle Türk Başvekili 
Refik Saydamın "Türk - Fransız bir-
liği dünya sulbü için bir kazançtır,, 
sözünü tekrar etmişHr. 

Bonnet, ilillifm l ı;t me ntnln, !ki 
hükumeti, Akdenizde bir harbe sev
kcdecek herhangı bir taarruz vukuu 
takdirinde yekdiğerine miitekabilen 
yardım ve müzaherette bulunmak 
huwsunda mutabık kalmalarını na
tık olacağını söylemiştir. Bu taahhüt 
kati bir itilafnamede tasrih ecliJecek 
ve ayni zamanda bu itiltıf namenin 
gayesi, Balkanlarda emniyeti zaman 
altına almak olacaktır. 

F ran•ız gazetelerine göre 
Paris gazeteleri, Türk - Fransız an

laşmasına geniş sütunlar tahsis et • 
me:kte devam ediyorlar. 

1 Figaro gazetesinde Dorvesson şun• 
ları yazıyor: 

Yap.urların Haftahk Hareket Tarifesi 

1 "Menfaatlerin tabii temayüllerle i bu kn:\!ır iyi bir tarzda uyduğu bir 
anlaşma nadir -:aki olacaktır. Anlaş
ma Ankara - Paris ve Londrada ne 
kadar iyi karşılanmışsa, Kahire, A. 26 Hazirandan 3 Temmuza kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacak ları rıhtımlar. 

Karadcnb; hattına Salı 12 de (Tarı). Perşembe 12 de (Karade. 
niz), Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtı
ınmdan. 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (UL 
gen). Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğurl 
Tophane rıhtımından. 
Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de CMa. 
rakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi 
aynca 13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de 
<Trak). Çarşamba postası Tophane rıhtı

mından ve diğer postalar Galata rıhtımın
dan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

Karabfga hathna 

t'r.rak). Ayrıca Çarşamba 20 de (Ulgen), 
Cumartesi 20 de (Bursa). (Trak) Galata rıh
tımından, diğerleri Tophane rıhtımından. 

r" Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh
tımından. 

İmroz hattına Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

\ ,' <Bartın) Sirkeci rıhtımından. 
İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de <Ege) Galata rıhtımıntinn. 
l\lcrsln hattına -:- Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya). 

\: Sirkeci rıhtımından. 
NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü nıallımat aşağıda telefon nu
maraları yaz4lı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Arenteliği - Karaköy, K()prii ba~ı 42362 
Galata At'enteliği Galata, İstanbul Liman mın

takası reisliği binası altında 40133 

tina ve Bükreşte de o kadar iyi kar
şılanmıştır. Yirmi yıldanberi fevka
lôde ileri adamlarla idare edilen, müt 
tehit, kuvvetli ve kiynsetli Türkiye, 
hem kendisi, hem de başkaları için 
barış istiyor. T '\, kiye de bizim gibi 
her türlü uıarruza karşı koymıya az
metmiş bulunmaktadır. Luna binaen 

1 siyaseti bizimkine tam tamına uygun 
dur.,. 

Epoquc gazetesinde Donadue ya-
zıyor: 

"Almanya, ltalya, Ingiliz - Türk 
anlaşmalaniıı takip etmiş olan Türk
Fnmsız anlaşmalarının akdinden mü
i teessir görü aiyorlar. Bu memleket. 
1 ler, bir kaç ay evvel büyült ümitler 
besledikleri Türkiyenin barış cephe-
sine iltihak etmiyeceğini zannediyor
lardı. Umitleri suya düştü ve Akde
nizdeki vaziyet aleyhlerine çevrildi. 
Niçin hiddet gösterdiklerinin izahı 
kabildir.,, 

Suriyenin toprak bütünlüğü 
Republique gazetesinde Bricon ya. 

zıyor: 

ı ''Türkiyr. Suriye ile hududunun 
değişmez mahiyetini tanımaktadır ve 

ı bu memleketin toprak bütünlüğüne 
1 riayeti kabul eylemiştir. 

Suriyeyi Türk isteklerinin tevlit 
ettiği ağır ihtimallerden kurtaran bu 
taahhüt hayati bir ehemmiyeti haiz
dir." İlk müsabaka Kasımpaşa • Gala • 

taspor, Topkapı • Arnavutköy a -
rasında idi. Bu maçı ı . O Topkapı 
• Arnavutköy kazandı. 

Oeuvre gazetesinde Tabouis yazı
yor: 

iııı••••••••••••••••1••••••••••••ıi ı "Boğazlann muhafazasını Türki-

Sirkeci Acenteliği =- Sirkeci Yolcu salonu 22740 
(4568) 

Gümü~ 

Hırsızları 

Tutuldu 
Erzincan (TAN) - Bir yıl evvel, 

Cimin köyü civarındaki Altıntepe 

de yapılan hafriyat esnasında, Asu
rilerden ve daha eski devirlerden 
kalma bir takım asarıatika ile bera
ber bulunan sekiz parça da on beş 
kilo ağırlığındaki gümüşü çalanlar 
tutulmu~tur. 

Bu gümüşler, hıfzedilmek üzere, 
Milli Kütüphane müzesine konul. 
muş ve geçen ağustosun yirmi yedi
sinde, müze penceresinin demir par
maklıkları eğilmek ve saklı olduğu 
dolap kırılmak suretiyle gümüşle. 
rin çalındığı görülmüştür. 

O zamandanberi yapılan tahani
yat hiç bir semere vermemiş ve ha
dise adeta unutulup gitmişken, hır. 
sızlardan hiri biuat hadiseyi haber 
vermiştir. 

GOmUŞI lm yı ilk dü en. 
ler, şimendifer inşaatı hasebiyle bu
raya gelınif olanlardan Sünnenenin 
garbi Güneşara köyünden ve Molla 
Ahmet oğullarından Ali oğlu Aziz 
ile arkadaşı Hacı Hüseyin oğlu Bi
lal Parlaktır. Bunlar, Tercan.da ça. 
lışan hemwilerinin yanına giderek, 
Sürminenin Haroslar köyünden Te.. 
mel oğlu Osman Hamdiyi ve Kaloşa 
köylü İdris oğlu İsmaili bulmuşlar, 
pe§in 200 lira vermişler, gümüşleri 
çalıp kendilerine teslim eyledikten 
sonra da 200 lira vereceklerini vaa
detmişlerdir. 

Dört arkadaş Erzincana gelmiş. 
ler, bunlardan Osman ve lsmail, on 
bet kilo gümüşü çalıp, asıl sanati 
kuyumculuk olan Azize vermişler. 
dir. Lakin geri kalan iki yüz. lira ha
la ödenmediği için İsmail kızmış ve 
garbi Güneşara köyü muhtarına bu 
hırsızlığı haber vermiştir. Bunun Ü· 

zerine dördü de Sürmene zabıtasın. 
ca tevkif eailmiş ve buraya gönde
rilmişlerdir. 

Azizin evinde, sekiz parçadan i
baret olan gümüşlerden yedi par. 
çası tamamen, diğeri de kısmen bu
lunmuş ve bundan yüzük yapılarak 
satılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Alma nyada Lehli 

Talebe Üniversiteden 

Kovuluyor 
Varşova, 25 (A.A.) - Breslav üni. 

versitesi talebesi, Polonyalı talebele
ri üniversiteye girmekten menetmiş

ler ve bu karara muhalefet ettikleri 

takdirde mukabele edeceklerini bil-

dirmişlerdir. • 
Yeni Anlaımalar 

Aktedildlği Doğru Değil 
Bükreş, 25 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 

Gafenkonun Ankara ve Atina zi. 

yaretleri esnaınnda ~yasi ve askeri 

yeni anlaşmalar akdedildiği hakkın· 

daki şayialar asılsızdır. Bu ziyaretle· 

rin hedef ve neticeleri matbuata ve

rilen beyanat ve tebliğlerde tasrih e. 

dilmiş bulunmaktadır. 



26. 6. 939 TAN 

AZO MEYVA TUZU 
Hazımsızhli, şişkinlik, 
sancı, mide bozukluğu, 

bulan+. gaz, 1,. N K 1 B A Z Sarıhk, Safra M İ D E ekşilik ve 
barsak a taleti K a r a c i ğ er yanma la· 

rında ve bütün M 1 D E, 

teksif edilmiş bir tuz 

ha kat'i bir tesir icra 

BARSAK bozukluklarında kullanın11. H O R O Z markasına dikkat. Son d e rece 

olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha ~abuk, daha kolay da· 

eder. Yalnız toptan satı' yeri: Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul. 

Daima 
Daima 

Genç 
Güzel 

.......................................... , 

Mütehassıs kimyagerler tara
fından senelerdenberi tetkik ve 
tetebbü edilen ve bütün dünya
da tesir ve faydası mühim olan 
yeni bir, 

KEŞiFTiR. 
Püskürtmeye lüzum yok. 
Yakmak lüzumu hissetmez. 

Kürkleri, elbiseleri, çama!iır
ları. halıları. ve saireyi tahrip 
eden GÜVELERİ kökünden yok 
eder. 

Yemek salonuna, yatak odası
na, banyo odasına, mutfağa, ap
tesanelere koyacak olursamz, 

S i NEK • SiVRiSINEK 
Hi'çbir zahmeti yok. ve bütün haşeratı uzaklaştırdığı 
Yalnız odanızın veya elbise gibi fena kokuları da izale eder. 

dolabınızın herhangi bir köşesi- Sari hastalıklar mikroplarım 
ne asılması kafidir. taşıvan haşerattan korunmak kin 

Sizin başka bir meş,galeniz ol- EVİNİZE, APARTIMANINIZIN 
madan ASEPTA tableti vazifesi- içine bir veya birkaç ASEPTA 
ni kendi görür. tableti asmak kafidir. 

Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır. 
Sark İsoı>ncivari La horatuvarı. İstarı bul. ·------· , .tzMIR PAMUK MENSUCATr .. , 

T. A. Ş. TARAF iN DAN 
Otedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 
.f'amuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlanmıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 
4 ,, " ., 75 ,, ,, ,, ,. 645 n 

5 ,, ,, Değirmenli 90 ,. ,, ,, ,, 810 ,, 
5 " ,, .. 85 ,, ,, tt .. 770 ,, 
8 ,, ,, Geyikli 85 11 ., ,, ., 765 ., 

8 .. " " 75 .. ,, " .. 695 " 
9 ,, ,, Tayyarcli 85 ., ,, ,, ,. 695 .. 
9 ,, ',, ,, 75 ,, tt ,, .. 630 " 

11 ,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ., ,, 670 " 
11 ., .. Leylekli Astar 90 ., ., ,, ,, 630 ., 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarüi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satıs 3apılır. h İs· 
tanbul sat1ş mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara· 

................ ___ ~d~ad~ır~. __ _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Türkkuşu lstanb,ll lspekterliğinden : 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkk'!lşuna yazılan üyelere kamp için ve

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

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecelctir. (4506) 

1 

1 

1 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 

KANZ UK 
ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları

' dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

1 Krem Balsamin Kanzuk 

Şirketi Hayriyeden : 
Yaz mevsimini Boğaz içinde geçirmek için mekteblerin tatilini 

bekliyen sayın halkımıza bir kolaylık olarak 

Tarifeden yüzde 40 tan 50 ye kada r 

Fevkalade Tenzilatlt 
ve 1 Temmuzdan Eylul gayesine kadar 3 ay müddetli yeni 

kart abonemanlarımızın Köprü gifelerile idaremizde fİmdiden 

1 

sabhğa çrkarıldığı ilan olunur. ............................................... 
Bar+.n Malmüdürlüğünden : 

Satılacak malın cinsi: Amasra limanında batık iken yüzdürülen Rize 
vapuru enkazı. 

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

su 10 kuruş ve pirincin beher kilosu 7,5 kuruş. 

Şartname münderecatı: Bedelsiz olarak Bartın Maliyesinde gösterilir. 
İhale günü: 5/ 7/ 1939 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te. 
Arttırma yeri: Baırtın Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda. 
Arttırmanın şekli: Açık arttırma. 

Muvakkat teminat: Altmış yedi buçuk liradır. 67,5 liradır. 

Arttırmaya girebilmenin şartları: Müşterilerin Türkiyede mukim bulun
duklarına dair hüviyeti ve ikamet ka
ğıtları. 

Masraflar: Gümrük tarife kanununa göre resimler, gazete, ilan masrafı , 

damga, dellaliye elhasıl bütün masarüatı alıcıya aittir. 
Nakil müddeti: Üç aydır. 
İşe başlama müddeti: İhaleyi müteakıp bir haftadıı 
Yukarıda cinsi ve evsafı ve mikdan yazılı Rize vapuru enkazı açık 

arttırma ile satılacağından taliplerin ihale günü olan 5/ 7 / 939 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 15 de Bartın Malmüdürlüğü odasında mü
teşekkil Satış komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. "4521,, 

lst~nbul · Belediyesi ilanları 1 Kadın güzelliğinin sihrini terki
binde saklıyan en ciddi ve şayanı iti

l mat markadır. Genç ve ihtiyar bü-ı 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç- Taks itle 

1 tır. Cildin letafet ve taravetini art-
Ahnan Vergi ve Resimlerin Taksit Zamanları 

B irinci ikinc.-i ü~üncü dördüncü 
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem ciru:. 

leri vardır. 

Eksir Dalsamin ICansuli 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serinlik •• verır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
BEYOCLU • İSTANBUL 

Bina vergisi "dört 
~ittir'' 

Tanzifat vergisi ve 
tenviriye resmi 
·'iki taksittir" 

taksit 
Temmuz 

Eylül 

taksit 
Eylul 

Kanunu-
sani 

Arazi vergisi "iki Temmuz Kanunu
taksittir" evvel 
Yol parası "iki 'Haziran Teşrini

taksittir" ·- evvel 

1aksit taksit 
Teşrini- Kanunu- aylan 

sani :sani sonu ,, .. 

" " 
,, JI 

Olduğu ve bu taksit zamanları zarfında mensup bulunduğu belediye 
tahsil şubesine müracaatla borcunu ödemiyenler hakkında tahsili em
val kanunu ahkamının tatbikine zaruret hasıl olacağı. 

Mükellef oldukları vergilerin tahakkuk ve tahsil miktarları kaydedil
mek için mükellefler yedine verilmek üzere maliyece hazırlanmış olan 
cüzdanları belediye vergi ve resimleri içinde kullanmak isteyenlerin 
malmüdürlüklerinden bu cü7.danlardan tedarik ederek imla ettirmek 
üzere yine mensup bulundukları belediye tahsil şubesine müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. "4539" 

inhisarlar Umum Müdürlüğü Ucinları 
Cinsi Miktarı M uh. B . % 7,5 teminatı Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. şekli saati 

Çektirm~ 1 adet 4480 336 Açık ek. 15 
Çektirmeye ko- 1 " 4200 315 " 16 
nacak motör 

I - Şartnameleri mucibince yaptlPllacak bir adet tam teçhizatlı çek
tirme ile bu çektirmeye konacak motör satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 12 - VII - 939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
m:übayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Alınacak motör Hanzetiş, Vidop, Doyc, M. W. B. Doyçe Verker, 

Emayen, Skandiya, El ve Volf markalarından biri olacaktır. 
VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7.5 

güvenme parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (4541) 

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

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

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

müddetle kapalı eksiltmeye konmuştur. İstekliler t eminatlarlle birlikte 

5/ 7/ 939 tarihinde saat 14 de kadar Malkara Belediyesine müracaatları 

ilan olunur. "4328 .. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite merkez binası ön cephesinin 4564.53 lira keşifli badana ve 

tamir işi 29 - 6 - 1939 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin, ihale günü 343 liralık muvakkat tem.inat ve ihaleden bir 
hafta evvel İstanbul bayındırlık direktörlüğünden alınmış 3000 liralık 
bu gibi işler yaptığına dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odası kağıdı 
ile gelmeleri. 
Şartname her gün Rektörlükte görülür. "4225,, 

Fenni 

SONNETCI 

E MtN F iDAN 
Kabine: Beşiktaş 
Erip Apartmanı, 
Tel: 44395 Ev, Suad 
ye Ak Kurt S. N. l"i L....;..L.11~......:.;.~41 
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DABKOYI Ç 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

«SCHULOT • ORIENT • LINE• 

Eşyayl Ucariyc nakll için seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Bremen, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya Uıhllycs.I fçln beklenetı va

ourlar: 
Donau vapuru limanımızda 
Duburg vapuru l O Temmuza doğru. 
Tnhmll için beklenen vapurlardan: 
Maritza vapuru 30 Hazirana doğru. 
Donau vapuru 9 Temmuza doğru. 

H. P A J K UR 1 Ç 

Vapu r Acentası 
«ZETSKA PLOVI OBA A. O.• de 
Kotor Balkan antant ının ekonomik 
konferanaında tealı edilen enter· 
ba lkanlk hat. B UyDk I Okı m odern 

11 L OV CEN 11 

vapuru ile lıtanbul. Köstence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Oalmaçya 

Hhlll, Trlyeate, Venedlk ve Susak 
araeında muntazam posta. 

Yolcu ve eS)'ayJ tlcarlyo alır. 
TcnczzQh ve zevk seyah ati fçln 

MQstesna fırsat. 

KÖSTENCEY E 

İlk posta 11 T~muz saat 13 te. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal

maçya sahilleri. Vencdik ve Trlyes

teye ilk posta 14 Temmuz saat 15 te. 
Her nevi tafsilAt için Gala tada 

(Yolcu salonu knrşısında ) umumi 
acenteliğe: Telefon: 44708 ' 'e biltUn 
seyııh ııt idarehanelerine mQrncııaL ............... , 
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DiKKAT-.-
Gripin kutularının üzerine resimde gördügünü~ 
şekilde kabartma pullar ilCive edilmiştir. 

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

. 

'' KOD AK" 
0·e R A UN i " J UN 1 O R 6 2 O 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

MAKBUL Bi R HEDİYE 

B utün K O O AK satıcıları Adan arayınız 
~e ya şu adr ese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

l oAMAR 

"KODAK YERİKROM " filmi .ile 
i 1 

hiç bir poz zayi olmaz 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

ASLAN VE ESKIHISAR 
MÜTTEHiT ÇiMENTO VE 
SU KiRECi FABRIKALARI 

Anonim Şirketinden : 

l LAN 
Aslan ve Eskihisar müttehit çi

mento ve su kireci fabrikaları ano. 
nim şirketi hissedarları, Ticaret ka
nununun 386 ncı maddesiyle şirket 
mukavelenamesi mucibince, a~ağı. 

daki ruznamede muharrer mevaddı 
müzakere etmek üzere 21 Temmuz 
1939 tarihine müsadif Cuma günii 
saat 15 te Beyoğlunda İstikl31 cad
desinde Serkli· doryan (Cercle d'O
rient) binasında inikat edecek fevka
Iade heyeti umumiye içtimaına da
vet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Şirket sermayesinin tezyidi, 
2 - Şirket dahili nizamnamesi

nin muaddel 14 ncü maddesinin tn
dili. 

Muaddel 14 ncü maddenin şekli 
hazırı: 

SERTLiKLERi 

URINAL 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş 

ve kumlarından mütevellid san
cılarınız, damar sertlikleri ve 
şişmanlık şikayctlerinlzi URi
NAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir 
Kanı temizler. Lezzeti hoş, 

alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yanm bardak su içe-
risinde alınır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOGLU • ISTANBUL , _______________ , 

"bariyle bunların sülüsü tecdit olu
"nur.,. 

Muaddel 14 ncü maddenin tadil. 
den sonra alacağı şekil: 

"Şirketin umur ve mesalihi He· 
"yeti umumiye tarafından mansup 
"ve üçten yediye kadar azadan mli
"rekkep bir meclisi idareye ihale o
"lunur. l\-leclisi idare azalık niidde
"ti üç sene olup her sene kıdem iti
"bariyle bunların sülüsiı tecdit olu
"nur.,, 

Ticaret kanununun 385 nci ınad. 
desi mucibince hissedarlardan bir 
hissesi olanın dahi işbu müzak~reye 
iştirak ve rey ita etmeğe hakkı var. 
dır ve birden ziyade hissesi olan ze_ 
vatın reyleri hisseleri nisbetinde te. 
zayüt eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak is
tiyen zevat, Ticaret kanununun 371 
nci maddesi mucibince, içtima tari. 
hinden bir hafta evvel hisselı:!rini 
şirket merkezine tevdi etmelidirler 

"Şirketin umur ve mesalihi He- Bankalara tevdi edilecek hisse s~-HER YERDE SAT/LiR 
DEPOSU:GALATA, GÜMRÜK 

S OJ<AK N e 36 
"yeti umumiye tarafından mansup nedatı mukabilinde alınacak mak
"ve üçten dokuza kadar azadan mü- buzlar şirket merkezine tevdiat ma

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~ekkep bir mecli~ idareye ihale ~ hiyetinde olarak kabul edilecekti~ 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü H alil Ltltfü DÖRDÜNCO, Gazetecilik ve 
Ne riyat T. L. Ş. BasJldığı yer TAN Matbaası 

"lunur. Meclisi idare azalık müdde. lstanbul, 23 Haziran 1939 
"ti üç sene olup her sene kıdem iti. ~1eclisi İdare 

Bauer hafif mo· ı Bnuer blıiklet· ı ı Mnrelll masa ve 11 Avizeler 
toslkletleri 2 l leri komple tavan vantlllt5r· 6 ay vaCfo 

beygir 10 ay vade 6 ay vade leri 4·6. ny vade , _ _ ___ _ 

Elektrik ev 
Al eti eri 

KömUr sobaları l 
4 • 6 ay vade 

6 ay vade 

5 • 40 mum garantili 

OSMAN 

Kappel yazı 

11 
Havagazı 

makineleri ocakları 

6 ay vade 6 ay vade 

Hediyeltk 

1 
HOR YPHON 

eıyalar radyolıırı 

6 ay vade 12 ay vade 

ampuller 19 kunış 

ŞA K AR 
lUUessesesinde taksitle satılır. 

Galatı : Bankalar ca.d. No. 47 \Toy- DIGER SATIŞ YERLERi 

voda han zemin kat Telefon: 42i69 

Bcyazıd : O'nlversitc cad. No. 28 Elek-

trik idaresi karııısı. 

Beyoğlu : fstikllil cad. No. 316 Foto 
spor mağazası. 

Bakırkı>y : İstanbul cad. No. 48 - 3 
Ktızım Cılfık mağazası. 

BUyUkada : Gülistan cad. No. 2 Lige-
Kadıkı>y : İskele cad. No. 33 - 2 ros mağazası. 
F O T O S p O R mağazasında en dıkkatli ve özenilmiş kopyalar ve 

ağrnndismanlar yapılır. Ayrıca Osman Şakar m!les
sesesırı.ln tekmil eşyası taksltle satılır. 5 - 40 mum garantili ampuller : 19 kuruşa. 

ı '-------------------11 __________ _, 
1 


