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HAZİRAN 
1 9 3 9 GÜNLÜK SiYASi HA~K GAZETESi 

Her Pazar ÇUBUKLU 
Bahçesinde 

Kıymetli San'atkirlarımız 

Bayan MUALLA ve Kemani SADi 
seanslarına devam ediyorlar. 

KURULTAYIN UCUNCU TOPLANTISI Türk.Fransız Paktı 
Milli Şefimiz 2000 Kişilik yakında ilan edilecek 
Bir Ziyafet Verecekler r-

Parti Nizamnamesinin 
Müzakereleri Bitirildi 

Ankara 1 (Tan Muhabirinden) - Kurultay yarınki top
lantısında dilekle-ı: encümeni mazbatasını müzakere edecektir. 
Cumartesi günü yeni idare heyetinin seçimini müteakip mesa
isine nihayet·verecektir. Bu münasebetle cumartesi akşamı 
değişmez genel başkan İsmet İnönü tarafından Çankayadaki 
köşklerinin bahç0.sinde Kurultay onuruna iki bin kişilik bir 
gal'denparti vereceklerdir. 
Ankara, 1 (A.A.) - C. H. Partisi r-

beşinci büyük kurultayı bugün öğ-1 mumlyesi ittifakla kabul olunmuJ ve 
leden sonra reis vekili Hilmi Uranın bu netice sürekli alkışlanmıştır. 
başkanlığında üçüncü toplantısını Program müzakereleri 
yapmıştır. Bundan sonra program müzakere-

Reis müzakereyi açarken Türk Ha- !erine geçilmiş ve söz alan Kazım Na
va kurumu riyasetinden bir tezkere- ' mi Duru,' yalnız bir kaç sene değil, 
de kurultaya iştirak etmek üzere ha- istikbale de şamil olan tas::ı.vvurların 
riçten gelen delegelerin hava gençle- anahtarlarının toplanmış olduğu pro-

Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu 

Milli Şefin Nutku 

Yugoslavya Ve Balkan 
Vaziyetini Perçinledi 
Saracoğlunun Seyahati 

Romanya ve Mısır Hariciye Nazırları Geliyorlar 

Ankarrı, J (Tan l\1uhabirinden) - Türk - Fransız anlaş
masında esas ve teferruat üzerinde hemen hemen tam bir mu
tabakat hasıl olduğu ve karşılıklı müşterek deklarasyonun bir 
gün, hatta saat meselesi halini aldığı buradaki diplomatik 
mahfllerde temin edilmektedir. 

Hariciye Vekilimizin 
M oskova ıeycılıati 

., Mümtaz Ökmen 
'Kurultay kürsüsünde 

Yiğit Bir 

rimizin çalışmalarını yakından gör- gramdaki prensiplerin Kemalizm yo
l meleri ve takip edebilmeleri için lu olduğuna işaret ederek, Kemaliz-

1 'l'ürkkuşu tarafından yapılacak gös- min esaslarını halkın anlıyacağı bir 
teriye davet edilmekte olduklarını dille anlatan bir kitabın parti tara
bildirmiş ve bunu takiben de nizam- fmdan basılarak dağıtılmascnı temen-

Ankara, 1 (Tan Muh~birinden) -
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğ

umun Moskovaya har:!ket edec~ği 

gü~ henüz tesbit edilmiş değildir. 

Maamafih, bu ziyaretin kongreyi ta
kıben ve aglebi ihtimal Romanya Ha
riciye Nazırı Gafenkonun 11 - 13 ha
ziranda Ankarayı ziyaretinden sonra 
olması kuvvetle muhte!lleldir. Bazı 

yabancı gazetelerde bu seyahatin İn
giliz - Sovyet müzakerelerinde mu
tavassıt bir rol almak maksadile ya
pıldığı söylenmekte ise de Ankara 
mahafilinde buna dair malumat yok
tur. Bu ziyaretin olsa olsa Türk -
Sovyet kati anlaşmaları üzerinde bir 
defa daha ve teyit edici bir konu~
madan ibaret olacağı zannolunmakta
dır. 

Silah Arkadaşı 
Yazan: Aka Gündüz 

B ugün 2 Hazirandır. Ve 
bugün Alman bahriyeai 

·4"1i,.11tl WHhPlm Sonrhnn'un 
}'etınif betinci yrldönümünü 
kutluyor. 

Değerli Amirali biz de say
rı ve sevgi ile kutlarız. Amiral 
Suton bizde iyi ve samimi ha· 
tll"alar bırakmıftrr. Muhterem 
F <>n Der Golç Patadan sonra 
bizde ça.htmıt yabancılar için
de en çok sevilmit simalardan 
ikincisi Amiral SufODdur. Bir 
Üçüncüsü de Haydebrek Bey
di. Dördüncüsünü pek hatırlı
Y'a.ınıyoruz. 

S aynı Amiral, Umumi Harbin 
(1914) başlangıcında Alman

~a:nın Akdeniz filosu kumandanı idi. 

namenin encümene tevdi edilmiş o- ni eylemiştir. · 
lan 28 inci maddesi hakkındaki aşa- ilk t h ·ı "dd t' l • . .. a sı mu e ı meıe eıı 
ğıdakı encumen mazbatası okunmuş-
tur: 

C. H. P. Beşinci Büyük Kurultayı 
Yüce Başkanlığına: 

Tekrar görüşülmek lizere encüme
ne aıınan ruznamenı ~o~cı maaac-
sı, Başvekil ve Parti genel sekreteri 
hazır oldukları halde tetkik ve mü-
zakere edildi. 

44 üncü maddenin müzakeresinde 
Rifat :Kozan (Yozgat delegesi), ilk 
tahsilin beş sene olarak tespit edil
mesinin muvafık olamıyacağını ve 
ı. .... l•o.<l<llu ~o.ıııuı1u.\.._ ::.s:-~u -v,.ıo.a1"'" 

tinin serbest bırakılmasınıı istemiş
tir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
verdiği cevapta parti programında 

(Sonu Sa: 10, Sil: 1 de) Yugoslavya Kral Naibi Prns Paul ve zevcesi 
Başvekil tarafından verilen izahat

ta genbaşkurca bu hususta yapılmış 
olan teklifin genel sekreteri aza sı
fatile parti hükumetlerine iştirak et
tirmek maksadını istihdaf ettiği an
laşılmış ve encümenin evvelki ve 
şin1diki kanaati de bu merkezde bu
lunmuş olmakla lüzumuna inanılıp 

burasını tahattur ettirmek için mad
denin aşağıdaki şekilcie yazılması 
muvafık görülmüştür: 

Molotof'un Son Verdiği Nutuk 11~-
Y ugoalavyanın vaziyeti 

katiyyen ,üpheli değildir 
Belgrat, 1 (Hususi Muhabirimiz
den) - Siyasi mahfellerde edin
diğim kanaate göre dostumuz Yu-

"Genel sekreterin parti hükumeti
ne ait olarak girmesi encümenin tek
lifi tasvip edilmiş ve bu suretle ni
zamname üzerindeki müzakere ta -
mamlanarak nizamnamenin heyeti u-

İ ngİ l İZ - Sovreı 
Müzakereleri Kesilmiş Değildir 

goslavyanın Balkan Antantına O• 

lan bağlılığı hakkında başka ta -
raflardan işae edilen menfi haber
lerin hiç bir aslı ve esası yoktur. 
Esasez: diğer Balkan1ılar bu dost 

ye müttefik memleketin son zaman
lardaki vaziyetin nezaketini takdir 
etmemiş değillerdir. Fakat son konuş 
malar ve Milli Şefimiz Ismet tnönü-arşı tarafın üstün kuvvetteki do-

~ası tarafından sıkıştırılınca tak- IP-!ö~~~!!!!~i!i!!!~~~~~-, 
he e ~ayan bir maharetle izini kay-
le t:rnış ve Göben "Yavuz,, zırhlısı i- Şehir 22 Saat 

lngilizler 

Mutlaka 

iddiaları Hilafına Mihvercilerin 

Anlaşma Olacağını Söylüyorlar 
I niın Kurultaydaki büyük ve kati be
l yanatı daha kuvvetli ve metin bir em 

1 

niyet havası yaratmıştır. 

l3reslav "Midilli,, kruvazörünü Ça- Susuz Kalacak' 
tlak.kaleden içeri sokmıya muvaffak 
01.ı:ntıştu. O zamanki İstanbul hüku
~eti bu gemileri satın aldı ve Kay
~~tle bir ittifak yapınca Amirali do
~~:n~anuza kumandan tayin etti. Bu 
d a.dı~eden bahooderken Boğaz dışın
~ ~ır torpil tarlasına düşüp batan 
ıı: _1d~lli kruvazörünün kumandanı de
ıserlı asker Von Haydebrek'i de an
~k manevi bir vazifedir. Mütareke
t"en. sonra Von Haydebrek memkke-

Londra, 1 (Hususi) - Molotofun nutku burada, mih
vercilerin propagandalariyle işae ettikleri gibi, hariciyeler 
arasında devam etmekte olan müzakerelerin inkıtaı tarzında 
telakki edilmemektedir. İngiltere ile Fransa, Sovyetler birliği 
hükfm1ctjnden, son anlaşma projelerine mukabil cevap bekle
mektedir]cr. Cevap alındıktan sonra iki tarafın noktai naza
rını olgunlaştırmcık için yeni bir teşebbüs yapılacaktır. Esasen 
iki taraf arasındakı konuşmalar devam etmektedir. İngiltere
nin Moskova Sefiri Sir William Seeds bugün Sovyet Hariciye 

Resmi makamların fikirlerini neş
reden bazı Bertin gazeteleri ve bil
has Hariciye Nezaretinin fikirlerini 

llnizde yerleşmişti. Bir kaç yıl son
ra kalp sektesinden ölerek hepimizi 
~Üteessir etti. Hakiki bir Türk dos
dll 'le emniyet edilir bir silah arka-
a.ş1 idi. 

Sayın Amiral Sauchon da bizim 
•::npatimizi hakkile kazanmış asil 
l'iitekli bir zattir. 

'.M:ütarekeden sonra tekaüt olmuş 
~e Bremene çekilmişti. 

I< ahraman Türk bahriyelilerile 
i . yanyana harbeden, dört yıl 
~1 l1de hiçbir zaman hiçbir sızıltıya 
ltıeydan vermiyen Amiral, bugün şe
l'~fle geçirdiği yetmiş beşinci yılını 
1<.0r:tnekle bahtiyardır. Biz de kencli
&ı11ı . . d 
t ıyı uygular ve iyi hatıralarla 
~brik etmek fırsatını bulduğumuz i

Çı11 tnemnunuz. 

Bu güzel vesileden ikinci bir fır
•at daha elde etmiş oluyoruz ki, ba
lı Alman matbuatı hesabına bu ftr-· 

(Sorıu: Sa. 10, Sü: 6 cta.)' 

Pazar günü saat 14 ten pa- 1 

zartesi günü saat 12 ye kadar 
İstanbul 22 saat susuz kalacak. - 1 

tır. Bu müddet zarfında şehrın I 
bilhassa yüksek noktalarında hiç, 
su bulunnuyacak, nisbeten al -
çak olan yerlerde pek hafif su 1 

~~ır. _ıl 

yayan Korespondans Politik gazete
sinin bugünlerde kullandıkları kati 
itidalli ve makul lisanın buna bi.r tle
lıl teşkil etmekte olduğu söylenmek
tedir. 

Romanya Hariciye Nazırı 
geliyor 

. 
I Komiser Muavini Potemkin ile 

Cinc·ı Hanında Bir c· t Old .. ıyanm saat görüşmüş, daha son-

ı 1 Bükreş, 1 (Hususi Muhabirimiz
i den) - Romanya Hariciye Nazırı 

! M:. Gafenko son günlerde hafü bir 
l rahatsızlık geçirdiğinden bir kaç 
1 gündenberi hususi dairesinden çıka
! mamaktadır. Bununla beraber Ha

Cinci 

1 n ay e U ra Fransız sefiıi ile temas etmiş-

Hanının nepiyatımız üzerine kapanan 
deliği (Okla gösterilmiştir) 

.(Yazısı onuncu sayfamız.da) 

tir. 
Hükumet mahfollerile yakın -

dan alakadar olan diplomatlarm ka· 
naatlerine ve anlattıklarına göre ikı 

1 
memleket arasında kararlaştırılması 

, istenen pakt şu esaslar dairesinde -
dir : 

Yapılacak paktın esaslan 

1 - İngiltere, Fransa veya Rus -
ya devletlt!rinden biri taarruza 
uğradığı takdirde diğer devletler, I : .tfıllıra• . 
taarruzu bertaraf etmek için bir-~~ 
likte hareket edeceklerdir. .ıı1.1 

• 2 - Bu üç devletlerden biri verdi-/ / ·1· S t ·· k l · 
w. • ngı ız - ov ye muza ere erıne 
gı teminat yi1ziinden hır harbe işti- • 
rak ettiği takdirde diğer devletler devam eden L'3rd Halılax 
de onunla beraber harekete geçe- Evvelki halta Sovyetlerin Mil
ceklerdir. 
3 - Kendilerine teminat verilen 
devletlerden birinin yardım iste-

(Sonu Sa: 10, Sü: 5) 

letler Cemiyeti · delegesi Maiski 

ile görüştükten sonra Parise av
det ederken alınan resmi 

ziranın sekizinden sonra Ankaraya 
yapacağı ziya.retin gecikmiyeceği 

zannolunuyor. 
Burada toplanan Balkan Antantı 

iktısadi konseyi mesaisini bitirip 
dağılmak üzere bulunuyor. Edindi
ğim intıbalara göre konseyin son 
toplantısı esnasında Balkan Antantı 
arasındaki rabıta ve münasebetler 
daha sıkı bir surette perçinleşmiştir. 

Galenko Haziranın onunda 
lstanbulda olacak 

Ankara, 1 (TAN Muhabirinden)
Memleketimize gelmesi beklenen 
Romanya Hariciye Nazın M. Gafen
ko Haziranın onuncu günü İsfon
bulda bulunacak ve ayni gün akşam 

(Sonu Sa: 10, Sü: 3) 



PENCEREMDEN 

Oku 
Feyz· 

Yazarltğın 

Yazan: M. Turhan TAN 

Dün birnz kiraz alayım, dedim. 
Büziilmüş birer kızıl dudak gi

bi ta uzaktım iştihn gıcıklnynn olgun 
kirnz sepetleriyle dolu bir dükktina 
baş vurdum. Sahibi, yemişten örül
nıe bir köşeye çekilmişti, Nizamettln 
Nnzif do tumuzun - galiba telhis c -
dilerek yeni harflerle bnsılmış olan -

Belediyeden 
Açıkta 

Kalanlar 
-<>-

Dün Belediyeye Bir 
Karndnvudunu okuyordu. Manav ,.e M d 
Karadavut? .. İlkin şnşırır gibi oldum, 1 Üracaatta Bulun ular 
sonrn bu tesndiifte - gerçekten garip- Belediyede yeni bütçe ile açıkta 
tir - tarihi bir tekerrür buldum. Ma- kr.lnn memurlardan bir kısmı dün bc
lümya, on altıncı asırda yetişen İz - 'lediyeye müracant ed~rck haklarında 
mitli bir Knradavut \•ardır ki devrin- tntbik edilecek kanuni formülleri oğ
dc yüksek ülimlerdcn sayılırdı. Bir renmek istcmi§lerdir. Mevcut kanun
çok eser ve bilhassa meşhur ilim ki- lara göre açıkta kalan memurlar hak
taplnrma kıymetli haşiyeler yaz - kında tatbik edilecek formiil şudur: 
mıştır. İşte bu zatın damadı Bali e - Yeni kadroda kendılerin° vazife 
fendi manavdı, yahut mnnnvlıktan verilmemiş olan memurlardan hiz -
gelmeydi. Fakat kaynatası gibi o da met müddetleri 25 - 30 seneyi bulan
~öhretli bir alim olup hayli eser hı - lar tekaüde sevkedileceklerdir. Bu 
rnkmıştır. müddeti doldurmamış olanlnr da iki 

}{endisinden kiraz almak istedi - ay tnm, 22 ay da nısıf olmak üzere 
ğim mann\~n Knrada\•ut romanını • maaş alacaklardır. Bu iki sene zarfın
a~k ile, şevk ile _ okuması bnnn İzmit- da bunların mühim bir kısmı tekrar 
1i hoca Karndn\•ut efendinin damadı kadroya alınacaklardır. Bunlardan, 
manav Baliyi hatırlatmakla kalmndı, bu müddet zarfında kadroya alınamı
okur yazarlığın feyzini tebarüz etti • ynnltı.rdan, hizmet müddeti 10 sene
rcn bnşkn tedailere de yer verdi. l\le· yi mütecaviz olanlara, beher sene i
selô Örfi Mahmut nğayı düşündüm. çin bir aylık olmak üzere hizmet sc
Yüzde doksan sekizi okur yazar ol _ neleri yekununa göre bir tazminat ve 

rilecektir. Ancak açıkta kaldığı müd
det zarfında kendilerine verilen açık 
maaşı bu tnzminat yekunundan tar
hedllecektir. 

nuyan saray bostancıları arasında ye
tic;en ve o ocağa kahyalık da yapan 
bu zat ağa idi am:oı, devrinin okur 
yazar geçinir efendilerine el öptürür
dü. Çünkü mükemmel tarih biJirdi, 
muteber bir tarih kitabı yazmıştı. 

Ayrıca divanı \'ardı. 

Sonra bir Hacı Mehmet ağa var. 
Kanuni Siileymanın oğlu maktul 

Açıkta kalmış memurlnr ise yalnız 
Memurin yardım sandıgından istifa
de edeceklerdir. Bunlar, iki manş 
nisbctindc bir yardım görebilecekler
dir. 

şehzade l\lustafanın mehterlcrinden. MAARiFTE : 
Devrinde büyiik bir riyazi şöhreti 

kaznnmış ,.e bir tnkım riyaziye eser
leri de yazmıştı. Bir eserinin sonun -
da: 

Olgunluk imtihanları 

Yeni Deniz Teşkilatı 

Denizbanktan Evvelce Açıkta 
Kalmış Olan Memurlara Tekaüt 
Sandığından Para Verilecek 

Ankara, (TAN) - Devlet Deniz mur ve müstahdemlerinden bu ka - (hizmet müddetleri 3 seneden az cıl
Yolları umum müdürlüğü ve Deniz nunla teşkil olunan umum müdürlük- sa dahi) sandıktaki yüzde 5 lcri biliı. 
işletme umum müdürlüğü teşkilat ve ler teşkilat kadrolarında vazife ala- faiz kendilerine iade edılınek suret!
vazüelcrine da.ir olup encümenlerce m1yarak açıkta kalacaklar hakkında le sandık ve idare ile alakaları kesi
bazı tadilnta uğrıyan kanun layiha- aşağıda yazılı muamele tatbik olu- lir. Ancak kendilerine sandıktan (ide
ları 5 haziran pazartesi günü Büyiik nur: 
Millet Meclisinde müzakere edilecek
tir. Bu kanunların kabulii ile üığve
dilecek olan Denizbankın tekaüt san
dığma ait kanunihükümlcr şunlardır: 

1115 şubat 1937 tarih ve 3137 sayı
lı kanun mucibince kurulmuş ve 27 
kônunuevvel 1937 tarih ve 3295 sa
yılı kanunla (Denizbank tekaüt san
dığı) adını almış olan sandık, bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren 
Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme umum müdürlükleri memurla
rı tekaüt sandığı unvanını alır. 

3137 sayılı kanun hükümleri işbu 
kanunla teşkil olunan her iki umum 
n:Hdürlük emrine girecek Dcnizbank 
r.ıemur ve müstahdemlerinden: 

necek işbu yüzde 5 !erin baliği ayni 
A) 3137 sayılı knnun hükümlerine memurun son aldığı maaşın hizmet 

tabi tutulmuş olanlardan yine bu ka- senesi adedi ile hasılı zarbı yekunun
nunun tarifatı dairesinde tekaiitlük dan az ise, aradaki fark ta kendisine 
i~in meşrut fiili hizmet mi.iddetini ödenir. 
doldurmuş olanlara mezkur kanun Tazminata taalluk eden fiili hizmet 
mucibince tekaüt aylığı bnğlanır. müddeti bu memurların Denizbank-

ta ve ondan evvelki teşekküllerin E) 3137 sayılı knnun hükumlerine 
tabi tutulmuş olanlardnn yine bu ka- devlet idaresinde geçen zamanların 
nunun tarifatı dairesinde tekaiitliik daki hizmetlerine şamildir. 

Yukarda mezkur her iki ı~.ılde 
için meşrut fiili hizmet müddetini 
henüz doldurmamış ve fakat işbu !i
m hizmet müddeti 20 veya daha faz- ödenecek tazminatın yüzde 5 aidata 
la olanlara 25 seneden noksan olan baliğine müsavi kısmı sandık ve mü 
beher sene için 25 senelik tekniit rna· tcbaki kısmı ise bu kanunun ikinci 

maddesinde yazılı hizmet taksimntı 
aşının 25 te biri tenzil edilmek sure
tile tekaüt maaşı tahsis olunur. 

A) Denizbanka, mülga Denizyolla- C) 3137 sayılı kanun hükümlerine 
rı ve Akay işletmelerile Fabrika ve tabi tutulmuş olanlardan yine bu ka-

havuzlar idaresinden intikal etmiş o- nunun tarifatı dairesinde fiil1 hizmet 
!anlar hakkında devam suretile, müddeti 20 seneye baliğ olmıyanlara 

icaplarına göre, iki umum müdürlük 
ten birisi tarafından tesviye olunur. 
Bu taksimata göre, cihı?ti aidiyeti ta 
yin edilemiyenlerin tazminatı ise 
Münakalat Vekaletince tayin edilecek 
umum müdürlük tarafından ödenir. 

B) Denlzbanka, mülga Tahlisiye u-

müm müdürlüğünden intikal etmiş 

olanlar hakkında ınülga Seyrisefai"l 
idnresinden müntekil memur misillu, 

Deniz Ticaret Müdürlüğü Lağvedildi 

Altı Yerde Müstakil Liman 
Reislikleri ihdas Edildi 

2 - 6 - 939 

Türkofis 
Teşkilcitı 

L ""ijvedi di 
-0-

y erine Mıntaka Ticaret 

Müdürlükleri Kuruldu 
Ticaret Vekaletinin yeni teşkil 1 

kanunu muci'l:ıince dünden itibıır 

Türkofis lağvedilmiştir. Türkofis tnıl' 
dürlükleri bundan böyle mınto.kn tı• 
curet müdürlüğü unvanını alınışlııf' 
dır. Gerçi dün geç vakte ko.dnr ficJ' 
ret Vekaletinden bu hususa dair 1~: 
ni bir tebliğ gelmemiş ise de keyf 
yetin bu gün aliı.kadnrlar;a bil<lirllC' 
ccği umulmaktadır. Dün Türkofis1C 
Takas komisyonu toplanmıştır. 

Sanayi Odaları 
lktısat ve Ticaret Vekaletlerin\11 

yeni teşkilat kanunu merıyete gir' 
miştir. lktısat Vekaleti kanunun ver
diği saltıhiyetle lüzum göreceği yer
lerde birer sanayi odası kurabnece1'· 
tir. Bu odaların şimdilik lstanbul, ıı· 

sı· mir, Bursa ve Samsunda kurulrnıı 
na kuvvetle ihtimal verllmektedit· 
Fakat diğer taraftan bu odaların v•· 
z;fclerine müteallik nWımnnme Jıt' 
nfü-. hazırlanmadığı için sanayi odııl~~ 
rının hemen kurulması şimdilik kab 
clmıyacaktır. 

Haber aldığımıza göre, lktısat ve· 
kaleti bu işe fazla ehemmiyet vet· 
mekte olduğundan vaziyeti iyice ıet• 
kik ettirdikten sonra odaları.o kurııl· 
ması yoluna gidilecektir. 

1930 daki sanayi k " gresinde dC 
ba mesele mevzuubahis edilmişti. 11<' 
tısat Vekaleti yeni sanayi odalorıtıl., 
kurulması için bu kongrenin karııf' 
larını da tetkik ettirmiş bulunmaJ.<tD" 
dır. 

Marifet ruyundan gtın nikahı 
Ayan ettin mesaili hesabı 
Amasyada kıldın fethi, babı 
Sehabından çıkardın afitabı 
Denildi Bayezit ~şada tarih 

Maarif Vekaleti, bu sene yapılacak 
olan tahriri olgunluk imtihanlarında, 
fen kolundan fizik, kimya, edebiyat 
kolundan tarih ve coğrafya dersleri
ne nit suallerin veı<Ale tlirnnntıan 

C) Denizbanka, mülga İstanbul, 

Izınir, Trabzon limanları işletme1c

rinden intikal etmiş olanlnr hakkın
da 3023 sayılı kanunun 22 nci mad
desi mucibince maa~lsrmdnn yiizde 
5 aidat kesilmiye bnşlandığı tarihten 
itıbaren, 

Dün Ankaradan vfüqete gelen bir 
tclıırafla lstanbul Deniz 'ricaret,Mü
aürhiğü teşlCilatının lağvedıldigı oil-

lan aynen ibka edilmişlerdir. Maaş- POLiS : 
h°fy~ı;r'ind'iılç13ı;i~ ~~ğ~~ikli~ yJ~:-ı ·...___,......._~ . 

Yazıp verin emire bu kitabı 

Demesine göre riyaziye mütehns
SlSı ağanın şiire de merakı olduğu, 

lakin beceremediği anlaşılıyor. Fa -

kat bir riyaziye aliminin şiiri sevme

si iire iltifat sayılır, şair olamaması 

i e nsla kusur te kil etmez. 

Kimbilir ne ağalar daha gelip geç
mi ve kimi manav, kimi bakkal ol
dukları halde devirlerinin efendi ge
çinenlerine okur yazarlıkta el öptür
milştür. Bunların içinde - Antepli 
Hasırcıoğlu Hafız Mehmet ağa gibi -
zamanının vezirlerine, nazırlarına li
yakatini teslim ettiren ve padlşnhla
nn ağzınn kadar adını yükselten şnh
siyetlere de şiipheslz ki sık sık tesn -
düf olunacaktır. Fakat kıymetli adam 
lrırı ölümlerinden sonra da yaşatmak, 
yôni gelecek ne~illere tanıtmak usu
liinü bilmediğimiz n bir çok kıy

metleri unuttuğumuz için "ağndnn 

efendi olmuş" \'e "efendilere ağalık 
etmiş'' insanların hepsini öğrenmek 
imkanından mahrum bulunuyoruz. 

Bu, böyle olmnkla beraber bugün 
her manavın okur yazarlıktan fcyJz 
nldığma şüphe yoktur. Ben o zümre
den bir nümune ol nn diye bir müşa
hedemi kaydettim, yoksa - mektcpli
lerimizden bir kısmı avare avare ge
zerken, mektepten çıkmış vatandaş
larımızın yiizde ellisi kitap yüzil gör
memeğe aht içmiş görünürken· dük
kancıklarında roman, gazete ,.e hat
ta fenni eser okuyan manavlanmı -
zın bir değil, belki bin olduğunda 

l tihah etmiş değilim. 

Hukuk işlerinde Teftişler 
Bir müddettenbcri belccliy~ hukuk 

işleri müdürlüğünde tahkikatla meş
gul olan mülkiye müfettişleri bura
daki işlerini bitirmişler ve bu kısma 
ait raporlarını vermişlerdir. Müfet
tişler, 932 senesinQ.enberi tahsil edi
lemiyen bazı belediye binalan kira 
b:?deli dolayısile dava açmak kap e
derken bu noktanın ihmal edildiğini 
ve bu yüzden belediye gelirinin hu
susi eşhas üzerinde kalmasına sebe
biyet verildiğini, mahkemelerdeki da 
vr .. ların da takip edilmiycrek beledi
ye aleyhinde neticelenmesine mey
dan verildiğini tesblt etmişlerdir. 

gönderileceğini maarif idaresine bil
dirmiştir. Fizik ve kiınya tahriri im
tlhanlnrı 22, tarih ve coğrafya imti
hanları ise 29 haziranda ynpılacaktll'. 
Diğer derslere ait suallerle imtihnn 
tarihleri alakadar liseler tarafından 
tcsbit edilecektir. 

Üniversitede Konferans 
Paris üniversitesi profesörlerinden 

De Lapredelle tarafından bugün ü
niversite hukuk fakülte.si birinci sınıf 
salonunda, (Hukuku düvel müessese
sinin inkişafı) mevzuu etrafında bir 
konferans verilecektir. 

D) Denizbankın teşekkülünden 

sonra doğrudan doğruya bu sandığa 
intisap etmiş olanlar intisap tarihle
rinden, 

E) Yukardaki fıkralarda yazılt o

lanlardan maada her iki işletme ida
relerine intisap edecek olnn memur
lar hakkında da intisap tarihlerinden 
itibaren), 

Tatbik olunur. 

Açıkta kalacak memurlara 
yapılacak muamele 

Muvakkat madde - Denizbank me 

MÜMESSiL iŞÇi SEÇiMi: 

İş ihtiliıflannın halline dair olan nizamname mucibince i yerlerinde 
milmessil işçi seçimine devam edilmektedir. Bu i~ on beş güne kadar ta
mamlanmış olacaktır. Dün de mUessesemizdc çalışan işçiler toplanarak 
rnUme sillcrini seçmişlerdir. Resimde bunlardan bir kısmını görüyor
ı;unuz .• 

dirilmiştir. 

Münakale Vekaletine merbut yeni 
teşekküller arasında olup Büyük Mil
let Meclisince kabul edilen ve neşri 
tarihinden muteber ol:ın merkez li
man reislikleri kanunu 31 mayıs tn
rihli Resmi Gazete ile ilan edilmiş ol
duğundan dünden itibaren İstanbul 
Deniz Liman reisliği teşkiliıtı bilfiil 
işe başlamıştır. Bu teşkilat reisliğine, 
Deniz Ticaret müdürü Refik, muavin
liğine lağvedilen Deniz Ticare~ Mii
dürlüğü Liman reisi Hayretitn, Kon
trolörlüğüne Bandırma Liman reisi 
Zühtü tayin edilmişlerdir. 

Yeni teşekkülün kadrosunda, mül
ga Deniz Ticaret Müdüriyeti momur-

MUTEFElmlK: 

Yeni Posta U. Müdürü 
lstanbul Elektrik işleri müdürü 

Kadrinin Posta Telgraf ve Telefon 
umum müdürlüğüne tayin edileceği 
tahakkuk etmiş ve kendisi vuku bu
lan davet üzerine bu işle meşgul ol
mak için Ankaraya gitmiştir. ~Ina
mafih elektrik, tramvay ve tünelin 
belediyeye devri hakkmdaki kanun 
Büyük Millet Meclisince kabul ve 
mt?riyete girmesini müteakı;:> mezkur 
idarelerin belediyeye devır ve tesli
mini yapmak üzere tekrar lstanbu
la gelecek olan Kadri, bu işi bitirdik
ten sonra asil olaralt yeni vazifesine 
başlıyacak tır. 

tur. 
Bu kanuna nazaran altı deniz li

man reisliği daha teşekkül etmiştir 

ki, bunlar merbut oldukları 
0

Müna
kale Vekaleti ile doğrudan doğruya 

muhaberede bulunacaklar, yalnız si

cil işleri etrafında lstanbul merkezi 
ile de muhaberede bulunacaklardır. 

Evvelce Deniz Ticaret müdürlük
lerine bağlı olan bu mmtakalar bu
radan ayrılmış oldukları için her mın 
taka merkezi sicili o merkezde bulu
nacaktır. Buna binaen mülga Deniz 
Ticaret müdürlüğünde temerküz et
tirilmiş olan siciller ayrılacak ve ait 
o1duklan ~erkezlere gönderilecektir. 

BELEDiYEDE : 

·Ferdi Tadilat Talepleri 
932 senesi bina tahririnin tatblk 

edildiği mıntakalarda ferdt tadilat ta
lebi için kanunun tayin ettiği müd
det dünden itibaren başlamıştır. Bu 
tnhrirde gayri menkullerine konulan 
kıymeti fazla bulanlar, bugünden i
tibaren alakadar şubelere müracaatla 
ferdi tadilat talebinde bulunabilecek
lerdir. 

Sovyet Konsolosunun 
Ziyareti 

Sovyet Ba~konsolosu dün vilayete 
gelerek vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdan ziyaret etmiştir. 

S U A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

S - Lise mezunuyum. İş bnn
kasına memur olmak istiyorum. 
Nereye ve ne şekilde müracaat et
meliyim? 

C - Banka her sene ağustos 

ayında bir imtihan açar. Bu imti-

han açıldığı zaman bankaya mü -

racaat edip bir müracaat kağıdı 

doldurmak ve imtihana girmek la
zımdır. İmtihanda lise malumatın

dan başka, lisan, muhasebe ve ti

caret kanunu bilgileri de aranır. 

Bankaya kabul olunabilmek içln 

imtihanda iyi bir derece almak la
zımdır. 

* S - Cihangir semtinde oturu • 
yorum. Her gece muntazaman bu 
semtteki sular kesiliyor. Sular İ -
deresine müracaat ettik. Nazan 
dikkate almadılar. Nereye müra • 
caat edelim? 

C - Vali ve Belediye Reisi Lut 
fi Kırdara müracaat ediniz. 

* S - Geçen sene Ünh'er itcde 
bir lisan muallimliği kursu nçıl -

mı tı. Bunların bir sene de Avru • 
pada okutulacaklan bildirilmi ti. 
Bu kurs için hu sene de talebe alı

nacak mı? 
C - Henüz bu hususta bir mn

ıumat yoktur. 

* S - fstanbulda bir senede ne 
kadar koyun ve inek kesilir? 

C - İstanbulda bir senede ke
silen hayvan mıktarı vasat! olnrak 
750-760 bini bulur. Bunun 680 -
685 bini koyun, kuzu ve keçi 70 -

CE.V -AP 
75 bini de inek, dana ve mandadır. 

Jf-
s - Yemek ve yumurtlatmak 

için hangi cins tavuklarl tercih et

melidir ve en çok yumurta yapan 

cinı ! ban,ısidir? 1 
C - En çok yumurtlayan ta -

vuk Legorn cinsidir. İkinciye yer -
1i Hacıkadın tavukları gelir. Ye -
mek için de Rodeylnt tavuklarını 
tercih etmelidir. 

Bir Kamyon Kazası , 
Şoför l\'Iehp'\~i'1 Joarcsindekf 37~Ş ıı" 

maralı kamyon Taşc;ılar caddesinden i!~ 
çerken Yeşlldirekte oturnn 40 yaşııı 
Emineye çarparak muhtelif ycrlerind~, 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırı 
mış, suı;lu ynknlanmıı;tır. , * Taksimde oturan Artln isminde l' 

"11' gencin idaresindeki motosiklet Tarab. 1C 

dan geçerken elektrik direğine çaı-pıır" _, r.' 
parçalanml$. Artin bacağından yıınull 
mıştır. Y;aralı tedavi altınn alınmıştır. " * Fatihte Hnfızpaşa cadd inde ottırıı 
Salih oğlu Kadir kale harabelerine tır' 

b!\' manırken yukardan kopan bir taşla 
ş• 

şından ağırca yaralnnmıstır. Yaralı tı 
taneye kaldırılmıştır. ı * Mercanda Çukurhnnda oturan tıaf!\8 
Şuayip elektrik parası vermek ilzere 13~ 
yazıt elektrik merkezine girerken ltll 

rı' ıanniyle vitrine çarpmıştır. Şuayip 1<1 

lnn camlarla muhtelif yerlerinden yari'' 
lanmıştır. t * Büy{ikodnda oturan slltçü BahUff' 
dükkftnda balta ile odun yararken kaıB' 

1 !\' en baltayı eline vurarak ağırca yara 
mı tır. Yaralı evinde tedavi altına ıılıtl' 
rnıştır. , * Çemberlltaıta oturan l\'Iurttııa. oatıı\1 
ta nMunına bağlı Varakada vapurundP r 
kazaen rıhtıma düı;müşlür. Başından aıı;, 
ca yaralanan Murtaza Beyoğlu hastaneS 
ne knldırılmıstır. * Fcrik5yde oturan Necati ile arkad&fl 
Serglı arasında alacak yüzilndcn çık~: 
kavgada her ikisi de biriblrlerinl taf•I' 
başlarından yaralamışlardır. Yaratılıırı 
müdavatı yaptırılmış, tahkikata ba~ıatı' 
mı:ıtır. 

TA K V I M ve HAVA ~ 

2 Haziran 1939 
CUMA 

6 ıncı ay 
Arnbt: 13118 

Gün: 30 

Reblülahar: 14 
GOneş: 4.31 - Öl;le: 
İkindi: 16.11 - Akşam: 
Yatsı: 21.33 - İms~k: 

Hı:ıır: 28 
Rumi: 1355 
Mnyıs: 20 

12.l 1 
19.34 

2.15 

Hava Vaziyeti ____. 
a• 

Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan p 
hnan malümata gorc, hava yurdun CeJ\U or· ve Doğu bölgelerinde açık, Doğu ve 1, 
ta Anadolu bölgeleri Ue Karadeniz bll 

U' 
ıelerlnde buluUu, di#er bölgelerde unı l' 
mlyetle çok bulutlu ve mevı.ll otıırl'i• 
çok yaiı5l1 ıeçrnls, rllzgtırlar urnuın , 
yetle Şarki istikametten, Garbi blilgclc;if 
de orta kuvvette, Şarkt bölgelerde tıa 
esmiştir. • 

DCin lstanbulda hnvn çok bulutlu g~c 
mlş, rilzgtır Şimali Şarkidcn ııanlY c 
5 - 7 metre hızla esmiştir. Sant 14 t t 

bavn tazyiki 101 ı.e milibar idi. saıııı~~
en yUksk 24,6 ve en dilşük 13,6 s::ııt 
grnt olıırnk kaydedllmlşt.IT. 
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~olotofun 
~utkundan 
Sonra 

}'azan: Ômer Rıza DOCRU L 

S ovyet Birliği Başvekili ve Ha • 
~ . riciye komiseri Molotofun 

lngilterede 
Yeni askeri 
Teşkilat . .lTLAç. 

'r A N 

- MİMVEIH.İ LEI\ 
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Sadaka, Bahşiş, 
Hediye, Rüşvet! 

Ya.zctn: B. FELEK 

Gerçi hepsi verilir ve alınır şey
lerdir amma mahiyetleri ay

n ayrıdır. 

linku nutku Sovyet Birliğinin sulh 
'tphesi tesisine karşı takip ettiği si
>"taeun bilhassa üç esas üzerinde te· 
llıerkuz ettiğini gösteriyor: 

le 1 - Münhasıran tedafüi mahiyet 
bir pakt yapmak, 

1._2-sovyet Rusyanın bütün komşu· 
~. teminat vermek, 

Londra, 1 (A.A.) - Deniz aşm 

kuvvetler umumi müfettişi, bundan 
böyle imparatorluk büyük erkanı 

harbiyesinin gaybubetinde askeri ma 
r.evra ve talimlerin idaresine otoma
tik surette memur edilecektir. 

OKYAN OSU 

Sadaka \'erilmesi se\'ap, bahşif 

verilmesi zaruri, hediye verilmesi ki
bar bir şeydir. Rüşvet verilmesine 
gelince alınması gibi cürümdiir. 

- Peki efendi! Amma bana 
verilen şeyin ne olduğunu ben ne bi
leyim? Rüş\'et dediğin şey sarrnısak 
kokmaz ya! 

~ 3 - İcabında karşılıklı yardım 
resinde hareket etmek. 

?tlolotof, nutkunda bu üç esası i
~ etmiş ve•Sovyet Birliğinin bu e
:;aıar üzerinde ısrar edeceğini de 

barUz ettirmiştir. 
" ?tlihver mahafili ne taraftarları 
le 0lotofun nutkunu lnıiliz • Fransız 
klifıerini ret mahiyetinde telakki 

~Yodarsa da İngiliz, Fransız maha
lli bu kanaatin tam aksini besle -
::kte ve bu nutuktan sonra Rusya 
da kati anlaşmaya varmak için ara-

lılç bir esaslı ıüçlük kalmadığını 
'-latnıaktadır. 
l Çiinkü İngiltere ile Fransa da 

1'sya ile yapılacak paktın tedafüi 
::hirette olmasını istiyor. Sulh cep 
~ bıin hedefi de bir kimseye teca -
l. değildir. Bilakis her tecavüze 

'la gelmektir. 

Sovyet Rusyanm biltiln komşula
~ teminat vermek bahsine gelince 
~hususta da arada mühim bir ihti· 
)' bulunmadığı eöze çarpıyor. Sov
tietlerin maksatları Baltık devletle • 

1 ı.e de teminat vermek ve bu suret
~ §ar~i Avrupada tecavüze karşı 
ti~ hır set vücude ıetirmektir. İn
~re ile Fransanın buna muhalefet 
.._ dikleri, bilakis İngilterenin bu 
~ '~u üzerinde Baltık devletleriyle 

llıas etmekte olduğu bildiriliyor. 

~Ye'lf.•rsılıkJı vardım.. bah~ind,. d .. v11 
iti ın aynı merkezde olduğu anla -

lltaktadır. 

11' İngiliz • Fransız tekliftnin resmi 
f etni henüz neıredilmemiş olduğu i
d.ıa., \'azlyetin asıl tafsilatına vakıf 
f 'titiz. Fakat İngiliz mahafill tara
, •-.dan verilen mahimata göre bu hu
d.'llıı. da Sovyet mahafilini tatmin e
~r Jnahiyette bir hattı• hareket ta-

p edildiği anlaşılıyor. 

lJ 
llUtün hu delail, sulh cephesinin 

e. 
tı adımlar attığını apaçık göster -

"ıektedir. 
d. ~lteldm bütün alakadar mahafil 
e b11 fikirdedir. 

"u· ı.fi,. meselen • 
~· 
ita l'lıistin araplan İngllterenin Fi • 
'ıı thıde takip edeceği siyasete ai~ 
t 'Yaz Kitab" ı reddettiler. Gerçi a
b~lar içinde mutediller diye tanılan 
l'tlıı ~maat, bu siyasete taraftar gö -
fi~ Uyor, fakat, kahir ekseriyetin bu 
>'fi l'de olmadığı gayet sarihtir. Bu 
•flaıden Filistinde bir an evvel tees
ta etnıesi beklenen sükilnet ve istik
~ r t 1lıun bir müddet muhtel kalacak 
t~ llgillzlerle umumiyetle araplar a
a.ı ~ndaki münasebetler gergince 

• lyi:tini muhafaza edecektir. 

.._ lliı, bir koltuğa iki karpuz sığ -
it ~ı, deriz ki çok doğrudur. Avuç içi O: ar bir yurda da iki millet sığmaz. 
la 1lll için Filistine hem araplan 
,:rıı Yahudileri sığdırmağa teşebbüs 
4~k daima güçlükler ve karııık • 

r çıkaracak bir iıtir. 

ı_ Son İngiliz Beyaz Kitabı, arap -
t:k lehinde bir inkitaf arzediyordu. 
.._ kat !J'i karpuzu bir koltuğa sığdır
ta: e:ıasına istinat ettiği için bu ki
te 111 ıhtiva ettiği siyaset te bir neti
ıı/'l"rnemiştir İngiltere hükilmeti bu 
iJti ~eti takibe devam edecek, yani 
it arpuzu sığdırmağa uğraşacaktır. 
i~~~ bir tecrübe neticesinde bunun 
Yet•llllsıılığı anlaşıldıktan sonra vazi· 
ı.._ ın lltaplar lehinde daha fazla in -
"'"t•f , .. . ..........._ ostermesı beklenir. 

Kara kuvvetlerinin umumi müfet
tişi, milislerin, garnizonlardaki mun
tazam kuvvetlerin, tayyare dafü kuv 
vetlerin, sahil müdafaası kuvvetleri
nin ve ihtiyat ordusu cüzütamlarının 
teftişinden mesul olacaktır. Ordu 
meclisine iki umumi "müfettiş dahil 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan General Sir Robert 
Gordon, Finlayson, terli edilmiştir. 

General H. M. Vilson, Mısırdakı ln
giJiz kuvvetleri başkuma,ndanlı.2ına 

tayin edilmiştir. 

An karada 
Sovyet 

Kitap Sergisi 
Ankara, 1 (A.A.) - Bugün saat 

18.30 da Halkevi salonlannda "Sov
yetkitabı" ve Sovyet artistik fotoğ
raf sergisi açılmıştır. 

Serginin açılma töreninde Başve
kil Doktor Refik Saydam, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, birçok me
buslar, Hariciye ve Maarif Vekalet
leri ileri gelenleri, kordiplomatiğin 

birçok azası, birçok Türk münevver
leri ve gazeteciler ha.zır bulunmuş
tur . 

Sovyetler Birliği Büyük Elçisi Te
rentiev, sergiyi açarken, türkçe ola
rak bir nutük söylemiş ve demiştir 

"Sovyetler Birliği milletleri, dost 
Türk milletinin ekonomik ve kültü
rel terakkilerini, derin bir alaka ile 
ve büyük memnuniyet hisleri ile ta
kip etmektedir. İki memleketin başa
nlannın karşılıklı olarak tanınma

sında bilhassa büyük bir ehemmiyet 
vardır. Kültürel işbirliği siyasetleri
nin esas prensipini sulh için müca
dele teşkil eden hükumetlerin müna
sebetlerinde olduğu gibi ayni 
zamanda, çalışmalarının ve başarıları 
nın semerelerini toplıyabilmeleri i
çin milletlere elzem esaslı unsurlar
dan biridir. 

Bu serginin vücude getirilmesi yo
lunda göstermek lıltfunda bulunduk
lan kıymetli yardımlardan dolayı sa
yın Maarif Vekili Hasan Ali Yücele, 
Halkevi Başkanı Ferit Cehil Güvene, 
Halkevi arkadaşlarına samimi min
nettarlığımı arzederim.,, 

Hasan Ali Yücel, Sovyet elçisinin 
sözlerine cevap vererek demiştir ki: 

"- Türkiye cümhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist cümhuriyetleri birliği 
arasında ötedenberi mevcut dostluk 
münasebetlerinin yeni bir tezahürü 
olan bu serginin bugün halkevimi:ı:
de açılma törenine büyük bir mem
nuniyetle iştirak ediyoruz. 

Bu eserler, ayni zamanda dost ve 
komşu memleketin basım tekniğin
de elde ettiği yüksek başarılan can
lı olarak bize göstermektedir. 

Senelerdenberi sıkı bir dostlukla 
komşu olduğumuz Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyetleri Birliği ile aramızda 
mevcut ve sulhün devamına matut 

1936 seneeinden bu seneye kadar Mihverciler tarafından Avrupa kıtaaında yapılan muhtelif hare~ 
ketlerle bu aene Avrupa memleketlerinin mihver veya sulh cepheaine kartı olan meyilleri itibarile 

vaziyetlerini gösteren İngiliz haritası. 

Yugoslavya Kral 
Naibi Berline Vardı 

701000 Hitler.ci Gene;, Prens ve Prensesi 

Selamladılar, Hitler, Markoviçi Kabul Etti 
Berlin 1 (Hususi) - Fevkalade merasimle karşılanan 

Yugoslavya kral naibi prens Pol ile refikası prenses ve Yugos
lavya Harjciye Nazırı Markoviç, şehre muvasalat ederek isti
.Hduıat eLutl§lerd\ı·. Yetmış hın HlLlercı genç misafirleri alkışla
mışlardır. Her Hitler MarkÇ>viçi kabul etmiş ve kendisiyle ya
rım saat görüşmüştür. 

Prens, ve prenses istasyonda Hit
ler, Göring ve Von Ribbentrop tara
fından istikbal edilmişlerdir. 

Prens ve prenses, saat 16 da ika
metlerine tahsis edilmiş olan Belle
vue şatosuna gitmişlerdir. Führer ve 
maiyeti orada kendilerinden ayrıl -
mışlardır. 

Saat 20,30 da Hitler tarafından 

Führer evinde bir ziyafet verilecek

tir. Yann Brandeburgdan Charlot -

tenburga giden "Zafer yolu" nda bir 
geçit resmi yapılacaktır. 

Yugoılav gazetelerinin 
ne,riyatı 

Belgrat 1 (A. A .) - Yugoslav ga

zeteleri, Yugoslav kral naibi prens 

Pol ile prenses Ölganın Berline yap

tıkları resmi ziyaret hakkında bir 

çok haberler neşretmektedirler. Ga -

zeteler, bu tezahürün ehemmiyetine 
işaret etmektedirler. 

olan siyasi münasebetlerimizin, bu
gün burada güzel bir örneğine şahit 
olduğumuz kültürel ve artistik mü. 
nasebetlerle kuvvetlendirilmesini 
memnuniyetle telakki ediyoruz. İki 
komşu ve dost millet arasında böyle 
yeni bir dostluk tezahürüne vesile 
hazırlamak lutfünde bulunan Sov
yet Büyük Elçisi sayın B. Aleksey 
Terentiev'e samimi teşekki.ırlerimi 
sunarak sözümü bitiririm.,, 

Samouprava gazetesi, başmaka -
lesinde, Almanya - Yugoslavya mü -
nasebatının bir tarihçesini yaptıktan 
sonra şöyle demektedir: 

"Yugoslavlar, Alman dostluğu -
nun bizim için ne demek olduğunu 

ve bu dostluğun yalnız bizim için de
ğil, Balkanlardaki ve bu itibarla bü
tün Avrupadaki bütün dost ve müt
tefiklerimiz için bir sulh zamanı teş
kil etmekte bulunduğunu pekala b i -
liyorlar. İtalya ile olduğu gibi Alman 
ya ile de çok tabii ve dostane komşu
luk münasebetleri idame ediyoruz ve 
bunu yaparken hattı hareketimizde 
evvelce tesis edilmiş olan direktif -
lerdcn ve tesbit edilmiş bulunan yol
dan inhiraf ettiğimiz takdirde bü -
yük bir mesuliyet altına gireceğimi
ze kani bulunuyoruz. 

Bu gazete, bundan sonra kral 
naibi prens Pol ile prenses Ôlganın 
Berlini ziyaretlerinin Yugoslavyanın 
Almanyaya karşı yapıcı siyasetinin 
mutantan bir tezahürü olacağını yaz
maktadır. 

Samouprava, şöyle devam ediyor: 
Prens ve prensese bu seyahatle -

rinde bütün milletin sempatileri re
fakat edecektir. Çünkü millet, bu -
gün hudutlarında hüküm sürmekte 
olan sulhten ve küçük büyük bütün 
komşuları tarafından Yugoslavyaya 
karşı gösterilen itimat ve hürmetten 
dolayı prens Pole şükran borcu oldu
ğunu müdriktir. 

Polonya 
Almanya 
Ticareti 

-<>-
Lehliler Mahsulat, 

Demir ve Çuval 

lhrac\n\ Azaltıyorlar 
Varşova, 1 (A.A.) - Ayan mecli

si, mübadeleleri son arazi tadilatına 
intıbak ettirmek ü zere Almanya ile 
aktedilmiş olan munzam t icaret iti
lafnamesini, Sovyet Rusya ile mü
nakit ticaret muahedesini ve Polon
ya - Estonya itilafını tasdik etmiştiir. 

Bu itiliflar, resmi ceridede neşrcdılir 
edilmez meriyete gireceklerdir. 

Polonyanın önümüzdeki üç ay 
zarfında Almanyaya yapacağı ihra -
cat, şimdiki mıktarına nazaran yarı

ya indirilecektir. İhracat maddelerin 
d en bilhassa demir, hububat ve hay
vanat ve mahsulatı mevzuubahistir. 

Polonya - Almanya hükumet k o
misyonlarının son içtima devresinde 
ihracat mıktarında yapılması karar
laştırılmış olan bu tenzilat, Polonya
nın Almanyada donmuş bir halde bu 
lunan matlubatının t eraküm y üzün
den zaruri bir }\al almıştır. 

Yeni Sovyet büyük elçisi Charo
nov, i tiınatnamesini 2 haziranda Re
isicümhura takdim edecek tir . .................................. ~ 
t KISA HABERLER ! .. .. .. .. . ............... ................ * Franız mebuslardan J ean de Beau
mont, par lAmentoya tevdi ettiği kıınunt 

bir teklifte Fnınsız mandası altında bu
lunmnkta olan Togo ve Cmeroun'un mU!ı• 
temleke haline getirilmesini istcmektec1ir. * Roosevelt'in bu ay içinde milletin 
kendi siyaseti hakkındaki hissiyatını biz
zat öğrenmek üzere Alaskaya kadar bü
yük Okyanus sahillerinde bir seyahat 
yapacağı h aber verilmektedir. * Amerika ayan meclisi. Panama Ka
nalında ilAveten bir takım mateharrlk 
sedler inşasına dair olan kanunu 16 reye 
karşı 50 rey ile kabul etmi ~tlr. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

Telaş etme ey gafil. 

Sadaka, bir lokma ekmeğe muh· 
taç, nafakasız fakirlere verilir. 
Bir kuruştan başlar, miirüvvete g6re 
beş liraya kadar çıkar. Daha fazla o
lunca sadaka ismi verilemez. Yardım 
olur. 

Bahşiş diye hizmet eshabına ve· 
rilen ve memnuniyet ifade eden pa -
radır. Bunun mıktan da beş kuruş -
tan başlar on, on beş, yirmi lira hatta 
sırasına göre daha fazlasına kadar gi
der. Hediye dengine verilir. 

İlk iki rakam para olabildiği gibi 
eşya da olabilir. Lakin hediye olarak 
para verilmez. Verilir ama kibar ol -
maz. 

Rüşvete gelince; o nasıl verilir, 
nasıl istenir bilmem. Ne veren, ne 
de alan görüniir. Bir mahfi iştir. Sa
de rivayeti dolaşır. Tesblti güç bir 
gilnahtır. 

Öğreniyoruz ki; yüzde on servis 
alan müesseselerdeki garsonlann 
müşterilerden ayrıca bahşiş isteme
leri menedilecekmiş. 

Ben hayatımda bahşiş isteyen a • 
damlara yalnız Paristc rast geldim. 
Orada revü ve sinemalarda program 
satarlar. Ouvreuse yani iskemle a
çan kadınlara mesela bir frank ve -
rirseniz: 

- :Yalnnı program bana bir fran
ga mal oluyor! Diye sizden en az iki 
frank ister. Biraz yüzlerinin derisi 
kalın mahluklardır. Lakin Tilrklye
de böyle zorla bahşiş isteyene tesa -
düf etmedim doğrusu. 

Ancak garsonlar bahşiş \•erme • 
yen müşterilere iyi hizmet etmez -
ler, hususi bir itina göstermezler. Si· 
parişini geç getirir, adamı muazzep 
ederler. Onun içindir ki; herkes bu
nu bir ne\'i haraç diye \'erir. 

Halbuki iyi garsonlar insana o ka· 

dar güzel hizmet eder ki, bahşiş \'e· 

rilmesi yasak bile olsa insan gizli o

larak o adamı memnun etmek ister. 

Bu bir şey değil . Bazı vilayet o -
tellerinde, hatta A'TUpanın ufakça 
şehirlerindeki otellerde oteli terke -
den yolcuyu oda hizmetçisi, garson, 
kapıcı , kapıcı yamağı, asansörcü ve 
saireden mürekkep bir heyet kapıda 
sıralanıp teşyi eder. 

ışte ayıp ve sıkıcı olan budur. 

Bence lokantalardaki yüzde onla

rı yiizde beşe indirmeli \'e müşterile· 

ri de bahşiş vermede serbest bırak • 

malı. Çünkü nasıl olsa yiizde doksan 

bu hahşiş \'erilmektedir. Bundan baş

ka bir de faturaya yüzde on koymak 

iki kanulmuş bir şey olur. Bu ara -

da yataklı \'agon hah isleri hakkın -
da da s(iz söylememek kabil değildir. 

Bu bahşiş bilhassa Avrupa hatla
rında daha yüksektir. İki gecelik bir 
yolculuktan sonra kondüktöre ancak 
bir İngiliz lirası yani altı lira \'erebi
lirsiniz. Bizim para ile beş lirayı şöy
le böyle kabul ederler. Daha aşağısı
nı almak istemezler. 

Bizim hatlarda bu iş yarımla iki 
buçuk lira arasında '\"e ekseriya bir 
lira üz2rinde oynuyor \'e adet olmuş 
diye ' 'erilil or ama neye mukabildir, • Göringin muavini General Milch, yeni ittifak mu

cibince ltalya ile Almanyanın hava kuvvetlerinin 
beraber çalıpnaları tefkilôtını yapmak Ü.zere Ro
maya gitmiftİr. iki memleket araıınJa tayyare, 
pilot ve tayyare levaımı mübadelai yapcla
cakhr. 

terkedilmlştir. nedendir orasını bilen gören yok! 

"Almanya eski müstemlekelerlni, \'e buradaki deniz ve iki sene ev\cl Romanya seyaha -
hu·a üslerini alacaktır. Romanya ve Macaristan Al- timde Sinayadaki Kral şatosunu zi· 
manyaya ilhak edilecek. Bulgaristanda Alman hima- yaret etmiştim. Orada galiba Sultan 
yesi tesis edilecek ve Adriyatlkte Almanyaya bir ser. Aziz zamanında hediye edilmi bir 
best mahreç verilecektir. Almanya bu sahil şehrine bir Türk odası mefru ah \'ar. Klaptanla 
demlryolu yaptıracaktır. dokunmuş yani bizim hugünkii dilde 

B• 1 •ı• * "Bundan maada Almanya 1914 te sahip olduğu bütün lame dediğimiz ekilde telli ve ipekli lr ngı iZ • Milino paktına batlı gizli siyasi protokol, mihverin kumaşlardan yapılmış yastıkların hi-
. ı l · h klund k" 11 · l t bit t k araziyi alacaktır. Cenubi Amerikada da iktısadi pro-1' arazı gen f emesı a a ı eme erın es e me - rinde bir türkçe darbımesel var. En 

ahtelbahiri Bat+. tedlr. Bu protokola ıöre Avrupanın Cenubu Garbisi ve tektora tesis edecektir. ltalya Savoi'yi alır almaz pet- güzeli olarak şunu buldum: 

""l.on~r.a, 1 (Hususi) _ 73 kişi taşı- İspanya İtalyanın nüfuz sahası olarak kabul edilmiştir. rolü Almanyaya verecektir. "Bahşiş atın dişine bakılmaz.' 
J,.n t t Bundan maada Almanya, Balkan devletlerinin Garp "Mihver, iki tarafın istila ve nüfuz mmtakalarmı gö-ı-
hit 

1 ıs tahtelbahiri bugün 1.30 da o · · h h · 1 1 •-- kısmı ile Arnavutlu~·n İtalyan protektorası altına alı· • d nun ıçın a şış a an ar aza ço-•- .~rübe dalışı yapmış fakat hala ... teren hır e harita tanzim ederek protokola :raptetmiş- v b k 1 d ç ·· k'" d . 
~n nab"leceğini kabul etmiştir. Şimali Afrika da italyaya ga 8 mama ı ır. un u para enı-~lıl~ıden. ~ıkamamıştır. Tahtelbahiri ._ ____________________________________ ı_e_r_d_ir_.,_, ____________________ .:. len nesne kolay kazanılmıyor eren· 

--ııak ıçın tedbirler alınmıştır. ı er. 
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On Lira ile Uç Dakikada 
Uç Lirayı Kazanıvermiş · 

Bir kış günil, akpm skat altı su
larında, 1Jozefin Panga.ltıdaki dük
kanına gelmişlerdi. Dük!tan deyince 

büyük bir şey aklınıza gelmesin. İ

çinde bir kişinin zor oynayabildiı}i u
facık bir kovuk .. Onünde müşteri ile 
muamele yapmak için küçük bir tez-

gilh .. Duvarlarda şişeler, şişeler ve 
ufak camekinın içinde beş on paket 
çikolata. 

Kışın soğuklarına rağmen tirtir tit
riyerek müşteri bekHyen Jozef biri 
uzun ve esmer, biri şişman sarışın 
bu iki yağlı müşteriyi görünce se-

vinmişti. Gelenlerin biraz kafası tüt
.Wüye benziyordu, fakat bundan Jo
sefe ne idi? O müşterilerin parasını 
düşünüyordu. Sarhoşun eli açık olur
du. 

parayı bozmuı, liradan arlan 46 ku
ruşu tezgihm üzerine koymuş, do
kuz kağıt lirayı da ellerine vermişti. 
Fakat alışveriş böylece tamam oldu
ğu halde müşteriler sonradan azıt
mışlar, beşer kuruşluk çikolataları 

yüzer paraya almak istemişlerdi. Jo
zef te bu fiyata veremiyeceğini, is
terlerse malı geri alacağını söylemiş· 
ti ve işte o zaman pandomima başla
m1ştı. Müşterilerden birisi malı bı

rakmak, diğeri alıp gitmek fikrinde 
idi. Malı bırakıyorlar, kağıt paralan 
vererek on liralığı alıyorlar, sonra 
cayıp tekrar on liralığı vererek ma
lı ve dokuz kağıt lirayı alıyorlaı·.Jı. 

Pazarlık bir düzeliyor, bir bozulu -
yordu. Nihayet paraların bu değiş to
kuşu üç defa tekerrür ettikten sonra 
;müşteriler on liralıklarını almışlar, 

İki yirmi ikilik, iki de çikolatayı bozuk paralara dokunmamışlar, çi
kağıda sarmıı ve vermlşti. Derken lkolata ve rakıyı bırakarak kağıt lira
uzun boylu esmer zat cebinden bir ları da tezgahın üstüne atıp gitmiş
on liralık Ç'lkarmıştı. Jozefin dükka- lerdi. 
nı küçük, fakat kesesi büyüktü. Bu Jozef boşu boşuna çene patlattığı-

~ergamaKermesindenResimfoı 

Bergamaclan y(lzılıyor: \ Eğlenceler bir hafta devam ede
Bir haf ta sürecek olan Bergama cek, kırk kadar çocuk sünnet edile

kermesi, civardan gelen binlerce cek, çocuk balosu, müsabakalar yapı
halkın huzurunda, İzmir vali vekili lacak, karagöz, kukla oynatılacaktır. 
Cavit Unverin nutkile açılmış, Parti Bu arada Trakya Umumi Müfettişli
Bqkanı Hamdi Ankan da kermes ği tarafından gönderilen projeksiyon 
hakkında bir nutuk irat etmiştir. makinesile Trakya kalkınmalan, as-

Bunu müteakip eğlenceler başla- keri manevralar, Bergamanm tarihi 
mış, yüzlerce atlının ciritleri hava- yerleri ve abideleri, yurdumuzdan 
ela uçar ve atlan şahlanırken, yine güzel köşeler, Milli Şefimizin resim
yüzlerce efenin milli kıyafetlerile leri gösterilecektir. 
çöküp kalkarak oynadıklan, milli Çandarlıda bir deniz eğlence gü
havalar terennüm ettikleri görül- nü yapılacak, Kozak çamlıklarında 
müştür. da nefis bir güıı geçirilecektir. 

Tavşancılda Talebelerin 
.Yerdikleri Müsamere 

Mü.,,,,..,.eJe zeybek 0)'111111 oymyan küçük talebeler 

Tavşancıl (TAN) - tlkmektep talebesi tarafından bir müsamere ve
rilmiştir. Halk müsamereyi çok beğenmiş, bilhassa on yedi çocuğun tem· 
ail ettiği "Eski mahalle mektepleri., piyesi herkesi eğlendirmiştir. 

na yanarak paraları toplarken bir de 
ne görsün? Liralann üç tanesi yok. 
Dokuz lira üç defa gidiş gelişte birer 
tane eksilerek altı liraya inmişti. Can 
kurtaran yok mu diye bağırsa fayda
sı yoktu. Yapacak bir tek iş vardı. 

Hemen dükkanı kapatarak karakola 
koşmak. Filhakika Jozef te öyle yap
mıştı. Karakolda kendisine sabıkalı
ların defterini göstermişler, o da fo
toğraflardan ikisini de tanımıştı: Sa
im ve Omer 

Suçlulardan yakalanmış olan 0-
mer suçunu inkar etti. Jozefi tanıma
dığını, hadiseyi bilmediğini söyledi. 
Iı'akat diğer şahit polisler de Jozefin 
Omer ve Saimi fotoğrarlarından ta
nıdığını ve yüzleştirm'C!de de bunu 
teyit ettiğini söylediler. Muhakeme, 

Saimin de serian tevkifi için müzek
kere yazılması zımnında başka güne 
bırakıldı. 

Uç dakikada üç lira kazanç. Doğ
rusu mükemmel! 

Hopa, (TAN) - Burada bir deniz 
kazası olmuş ve felaketzede!' ender 
görülen bir tarzda kurtarWıuştır. 'l'af 
silat şudur: 
ispirin Hontuz köyünden Mehmet oğ
lu 18 yaşında Celal denize girmiş, 

yüzme bilmediği için müşkül vaziyet
te kalmış, arkadaşlannclan imdat is
temişse de, onlar da yanma yaklaşa
~ 

Hadise şayi olunca hayli uzaktaki 
kahvede tavla oynıyan tüccardan Ha
cı Karalıoğlu Hüseyin Çakır sahile 
doğru kO§mıya, koşarken de soyun
mıya başlamıştır. 

Deniz kıyısına geldiği zaman ara
dan tam 20 dakika geçmiştir. Hüse
yin Çakir, hemen denize dalmış ve 
yirmi dakikadanberi dipte upuzun 
yatan Celali denizin yüzüne çıkar -

> mıştır. Bir sandala konulan Celalin 
ağzından kan ve su gelmijtir. 

Doktor Muzaffer hemen suni te
neffüs tatbikine başlamış ve on be
şinci dakikada CeW nefes alarak 
kurtulmuştur. 

Bundan evvel vukubulan başka bir 
kazada, denizin dibinde on dakika 
kalan Köseoğlu Ragıba diğer bir dok
torun "ölmüştür,, diye hatta bakma
dığını bilenler, bu kurtarıştan revka
lade mütehassis ve müteşekkir kal
mışlardır. 

Polonyadan Kozana 
Gelen Leylek 

Kozan (TAN) - Işıklı köyünde bir 
leylek vurulmuş, ayağına geçirilmiş 

bilezikteki yazıdan, Polonyadan gel
m~ olduğu anlaşılmıştır. Yazı şudur: 

"Museuın - Zoolog. B. Polonia Var· 
sovia. tnform : 503763" 

Köy SalJ19alan 
Ankara, (TAN) - Köy kanununun 

köylerde yapılacak salmalar hakkın
daki hükümlerini tadilen hazırlanan 
kanun liyihası Büyük Millet Mecllsi 
ruznamesine alınmıştır. Yeni layiha
ya göre, köylülerin salmaları senede 
yirmi lirayı geçmiyecektir. Ancak bir 
nisbet dahilinde tahakln\k ettirilecek 
salma yekiinu köy itlerini gören kö
yün aylıklı adamlarının ücretlerini 
karşılamıya kifi gelmezse salma mik
tarın1n bir misli arttırılmasına Dahi
liye Vekiletince izin verilecektir. 

Köyün aylıklı adamlarının ücretle
rile mecburi itlerden başka hiçbir l~ 
için hiç bir nam ve ln'lksatb salma 
almmıyaca~ gibi bu suretle topla
nan paralar bu işlerden maada hlç
bit" yere ve hizmete tahsis olunmıya
caktır. 

Alpulluda Mahsul iyi 
Alpullu, (TAN) - Havalar mü· 

sait gittiji için mahsul vaziyeti iyi 
ve köylü memnundur. 

Bir Seyahatin Notları : 

Peşte Müzelerinde 
Kıymetli Eserler Var 

Tilrklye Radyodifüzyon 
Tilrkiye Radyosu Ankara Ra 

Dalıa Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 

Etnoğrafya Müzesinin Müdürü Dr. Alimcan, 
Ankara Etnoğrafya Müzesini Pek Beğeniyor 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 29 
T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 

V, Kapılı Harman Dalı Qfireti '""" önünde 
(Dr. Alimcan'm Ana.doluda çektiği resimlerden) 

B udapeştede gezdijimiz müze
ler her bakımdan Türkleri a

lakadar eden eserlerle dolu idi. 
Ziraat müzesinde ileri Macar zira

at tekniğinin gelişmesi ile alakadar 
eserleri, çift alet ve makinelerini 
gördük. Hayvan yetiştirme, besle
me ve üretme işlerinde, tabiatin 
verdiği geniş ve mümbit ovaların 
rolünü kabul etmekle beraber Ma
carların gerek ziraat tahsilinde, ge
rek köylüyü ileri ziraat usulleri He 
teçhiz etmekte büyük emekler, gay
retler sarfettiklerini, bugün de bü
yük bir hızla köylünün iktısadi ha
yatını tanzim için uğraşmalara dE!
vam olunduğunu müşahede ettık. 

Budapeşte ziraat müzesi dünyadaki 
ziraat müzeleri arasında ön safta 
geliyor. 

Elçiliğimizin bitişiğinde bulunan , 
.lmçtik şarK muzesinde ae, 110-pp a-

.n.. ıı: __ 

dındaki bir zatın bütün Asyayı do· Etnografya müzesinde çalıpn Yiysa
laşarak satın aldığı ve topladığı kol- ru, Dula ve Kuman Türklerinden 
leksiyonlar içinde Türk tarihi te~- - Kuman Türkleri bugün Macnrlaş
kikleri için kıymetli vesikalar bu!un mıştıFlar, türkçe bilmezler - Nimet 
duğu muhakkaktır. Burada Orta As· Cula isimleri bu sahada tanmmıştır
ya Tibet, Japonya ve Çinden geti- lar. Macaristanda takdir edilen ve 
rilmiş bir çok kıymetli madeni. sa- senelerdenberi Etnografya tetkikle
nat eşyası küçük heykeller, tezyi- ı rile uğraşan Doktor Alimcanla Et
nat ve süs eşyası bulunuyor. nografya mevzuu etrafında uzun 

Etnografya müzesine giderken bu- boylu görüştük. Ural Türklerinden
rada etnografya tetkiklerile uğraşan miş, birkaç lisan biliyor. Halk Bilgisi 
bir Türkle karşılaşacağımızı söyle- adlı Etnografya mecmuasında bir
dikleri zaman merakımız arttı. Mü- ı çok ilini yazılan çıkmış. Etnografya 
zede zeki bakışlı güler yüzlü bir zat ı cemiyeıinde, radyoda Anado\u Et
bizl karşıladı. Bizi gördüğüne çok nogl'afyası hakkında konferanslar 
memnun olduğunu anlattı. Türkçe vermiş, bütün bu faaliyetle Türk 
izahat veriyor ve müieyl gezd!ri· harsını Macarlara daha iyi tanıtmak 
yor: gayesini güdüyor. 

- Bir milletin hayatını, örf ve a
detlerini yaşayışını, kültürünü gös
termek vazifesi Etnografya müzesi
ne aittir. Cihan harbinden evvel ku
rulan bu. müzede bilhassa Macar, 
Türk, Japon, Çin ve diğer memle
ketler halkının yaşayışına ait eser
ler var. El işleri, dokumacılık gibi 

halkın giyimine müteallik sanatlar, 
mutfak eşyası, mesken tarzlan, çift 
aletleri, çoban hayatı, balıkçılık, av
cılık, ancılık, üzümcülük, şarapçılık 
gibi halk sanatlanna ait sayısız eşya 
müzenin küçük büyük salonlarını, 

katlannı dolduruyor. 

o oktor Alimcan Tağan bütün 
bu orijinal eşya ve nümuneler 

önünde bir bir duruyor, uzun ve 
kıymetli malumat veriyor: 

- Şimdi gördüğünüz eşyalar 

harpten evvel büyük Macaristan hu
dutları içinden toplanmı§tır: Kepe
nekler (çoban elbisesi), Ulah, Tran
silvanya, Macar dokumalan, Palotz 
mobilyaları, Kuman Türklerinin el 
işleri. <Bunl~ yas alameti olarak be
yaz giyerler.) 

Müzenin Anadolu kısmında da do
kuma, sırma iıleri, ziraat, ~6!eri dü
ven, sapan, semer gibi ha!J-..n yaşa
yışına ait fikir verici orip.nal eşya 
var. Bunların araSinda en kiymetli
leri bazı kilimler, dokumalar ve i§
lemeli eierlermiş .. 

Macaristan Etnografya tetkikleri 
itibarile yüksek bir ilim seviye.si 
gösteren memleketlerden. Etnograf
ya Profesörü Görfi 1ıtira Ankara 

- Bu hususta bazan türkçe eser
lerden de istifade ediyorum. Fakat 
ne yazık ki Etnografya hakkındaki 
türkçe eserler çok azdır. Son za
manlarda yeni Türkiyede Etnograf
ya tetkiklerine hız verilmiş olduğu
na çok memnunum. Hatta bu tetkik
lerin mahiyeti hakkında geçende bir 
yazun çıktı. 

A limcan, geçen yaz Türkiyeye 
gelmiş. İki ay kadar Anadolu

da gezmiş. Yürüklerin, Bahşişlerin, 

Karahacılılann yanmda haftalarca 
misafir kalmış. Budapeşte Etnograf· 
ya müzesi hesabına çektiği yüzlerce 
enteresan resmi göst~rdi. Bu seva
hatte uğradığı Ankar,. Etnografya 
müzesinde de bilhassa Mevlevi kıs-1 
mını çok beğendiğini söyledi. 

Halen Anadoluda kuyular, süt iş
leri hakkında iki yazı '"ıazırlıyormuş. 
Bundan evvel de Kırgız ve Başkırd 
Türklerinde at hastahklan ve teda
visi, hayvanlara damga vurmak ve 
damganın ehemmiyeti. atlan ehlileş
tirme, otlatma usulleri at yanşlan, 
at hırsızlığına müteallik hükümler 
ve cezalar, kıl ve keçe işleri, nakil 
vasıtalan, Altay kavimlerinde şa
manlık, MoğoU.tanda daire şeklinde 
yapılar gibi birçok krymetli etüdler 
neşretmiştir. 

- Macarlar, diyor, çok sevdikleri 
Türkler hakkında malfuiıat edinme
ğe büyük bir kıymet verirler. Mac8l" 
dilinde yüzlerce türkçe kelime var. 
Meseli kapı, arpa, elma, biçka (bı
çak), finca (fincan), ştzma (çizme), 
kopenek (kepenek) gibi.. Bütün bu 

Cuma, 2. 6. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziJl -
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
oroloji haberleri, 13.15 - H Müzik 
rışık program - Pl.) 

19.00 Program, 19.05 Müzik ( 
- Pl.), 19.30 Konuşma, 19.45 Türk 
ği (Fasıl heyeti), 20.30 Memleket sal1 
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
Türk müziği: 1 - Suzinak peşrevi. t 
Mustafa Nafizin sunizak earkı: (gensil 
sabah). 3 - Mustafa Nafizin suzinak 

kı: (Ümiasiz bir sevişle), 4 - Ahmet 
sim suzinak §arkı: (Söyle ey cananı 
hum), 5 - Leminin hüseyni şarkı: (O 
zel gözlerle), 6 - Saz semaisi, 7 -

mençe taksimi, 8 - Arifin (Bir m~ 
ma peri), 9 - Şevkinin (Dilçan hicri 
10 - Mahmut CeIAlettin paşanın 

firkat), 11 - Mustafa çavuş (Canı.111 

dir). 21.30 Konuşma, 21.45 Esham, tiJr 
ıat, kambiyo - nukut ve ziraat 
(fiat), 21.55 Neşeli plAklar, 22.00 
(Riyaseticümhur FilArmonik orJc. 
Praetorlus). L. Van Beethoven: 2 ncl 
fon!, Re majör Op. 38: 

a) Adagio molto - Allegro con brlfı 
b) Larghetto, 
c) F.cherzo - Trio, 
ç) Allegro molto. 

G, Blzet : Roma StUU: .....M 
a) Andante traııquillo • Alleıro .,..,....-

b) Allegro Vivace, 
c) Andante molto, 

ç) Tllegro vivaciasimo. 

Yedek Subaylan' 
Yoklamalara Daveti 

Kadıkly Aekerllk Şubnlnden: • ...41/! 

1 - Kadıköy Şubesinde kayıtlı ~ 

nan yedek subaylann yoklama~ 
Haziran 939 da başlanacak ve 30 ~· 

939 da bitecektir. 

rih,erıJn'Tele. rıtMı}llr tı'a;ıc'f3dtfı-
diğer mesai saatlerinde saat 9 dan 11 
kadar yoklainay• plebilirler. 

3 - Her yedek subay bizzat n 
ile şubeye gelecek yollamasını yap 
caktır. 

4 - Şubeye gelmiyecek derecede ttfll! 
olanlar çifte etibbadan alınacak ve ~ 
diyece taadlkll bir raporunu fUbeye P'" 

dereceklerdir. 
5 - Gerek hasta olanlar ve ı~ 

İstanbul haricinde bulunanlar aşaltdt 
hususatı mektup ile şubeye maliima' 
receklerdir. 

A) Hali hazır ikametgAh ve ~ 
yet adresleri bir müessese veya ın~ 
rlyette müstahdem ise aldılt maaf ~· 
ücret miktarı sicil veya keyıt n~ 
aube defter kayıt No. rutbesi ve sınıfı 
açık yazılmış soyadı (Remiz kullanıJı'. 
yacaktır. F) Yabancı dillere vukufla ~ 
kellüm ve tercüme derecesi G) To~..# 
fen sınıfına mensup yedek suba1Jo""'·. 
yabancı dillerden başka sınıflarının ~ 
gi kısımlarında ihbsas sahibi olduJU 
Doktorların ihtısas şubeleri ve ihtıs~ -~ 
sikalarının tarih ve numarası İ) KlfP1~· 

gerlerin ihtıaas şubeleri J) Deniz ~~ 
ıup yedek subaylann da ıınıtlarının JPP"' 

il kısımlarında ihtısas sahibi oldul\1-

6 - Yoklamaları zamanında yap~ 
mıyanlar 1076 sayılı kanunun ·ıo. madPP'• 
mucibince Ceza görecekleri ilAn oıuoıJJI 
Kadıköy şubesinde kayıtlı olup ~ 

niııtana gitmiı bulunan yedek tabib _ ~ 
başı (927 - 7) Hasan Fehmi ollu ~ 
Edibin K. köy şubesine müracaati "'11' 

hali hazır durumunu bildirmesi. 

_?tllf 

s6zler Macarlara kardPŞ Türk Jı,t' 
sının değ~rli bir hatırası değil tttf' 
dir? 

Dr. Alimcana kıymetli fzahatıııd•' 
dolayı teşekkür ederek ayrıbt'1'_.. 
çalıftıiı branşı zevk t:dinmiş 111~~ 
V&Zl bir ilim adamının yaşayışıııd: 

11 
sade ve temi.% memnuniyeti ta1tdlt 
karşılıyorduk. 

Salalaattin 
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2 Haziran 939 

TAN 
ABONE 8EDELI 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 
750 • 1 Ay 11100 • 
400 • a Ay IOO 11 

150 • 1 Ay aoo • 

MWetıeraruı posta ttUbadına dahil 
olmıyan memleketler lcln abone 
bedeli müddet ıırasiyle ao, 11, '· 
1,1 ltradır. Abone bedeli peffndir. 
Adres detı.tlrme:k 25 kuruJtur. 
Cevap için mektuplara 10 kunqluk 
ıruı ilAvesi lAzımdır. 

Almanyadaki 
Talebemize 
Yapllan Muamele 

,,. 
ffofyan Eltlılaln 

1etılblne inanamayız 

TAN 

M•Hrrlr, b• yaıda lerllala bütün arzularını ltalyaya dikte efflilnl ve Roma .. • llayatt m••· 

faatlerlne m•halif de olsa, H•• decllil•I yapmak mecb•rlyetlncle olduğ••• hbarll ettiriyor. 

• • • 

1 

GbPfJŞLEf) 
israfları Men 
Kanununun 
Tatbiki 
Y aan: &ıhilta ZJıeriya Sertel 
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E ........ K-. 0--N-O --M-i] 
Millet Meclisi 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün Faaliyeti 
Temmuza Kadar 

Çalışacak 

Dokuz Federasyon Teşkil Edilecek Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -
Millet Meclisinin altı aylı'< mesai 
müddeti temmuzun aıtwınd,1 bitece
ğine göre meclis ancak o tarihte yaz 
tatiline girecek ve ikinciteşrinin bi
rinci günü toplanacaktır. Meclisin bi
r inciteşrinde toplanacağı hakkındaki 

hRber yersizdir. 

Yapak U zerinde iyi 
Satışlar Yapılıyor 

Piyasada iç Fındık ve Ceviz Stoku Kalmadı. 

941 Avru,pa Güreş Şampiyonası İstanbulda Olacak Türk • Fransız Ticaret Anlaşması Uzatıldı 
Dış piyasalardan vaki olan yeni ta- --------------

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü bütçesi direktörlüğün teklifi ve 
bütçe encümeninin kabul ettiği şe -
kilde 680,000 lira olarak Büyük Mil
let Meclisince kabul edildiğinden di
rektörlük çıkan bütçeye göre Türk 
sporunun yükselmesi için lüzumlu 
gördüğü kararlan istişare heyeti ile 
şu şekilde tesbit etmiştir: 

9 F edera.yon teıkil edilecek 
Teşkili tekarrür eden !ederas 

yonlar: 
1 - Futbol, 
2 - Atletizm 
3 - Su sporlan {yüzme kürek, 

vaterpolo vealelümum motörlü ve
sait). 

4 - Bisiklet {alelumum kara va· 
sıtaları sporları da dahil) 

5 - Atıcılık (avcılık, okçuluk, 
izcilik) 

6 - Eksrim (jimnastik) 
7 - Güreş (boks ve halter) 
8 - Dağcılık ve kış sporlan 
9 - Sportü oyunlar federasyonu 

(basketbol, hentbol ve saire). 

Havacılık ıporu 

İstişare heyeti havacılık sporu -
nun Türk Hava kurumu vasıtasiyle 

kemakan ayrı olarak idaresine karar 
vermiştir. 

Binicilik ıporu 
Biniciliğin de istilzam ettiği canlı 

ve cansız vesaitin çokluğundan ve bu 
şubenin tamamen ayrı karaktere 
malik olmasına mebni, ıslah encüme
ni tarafından, Avrupanın birçok yer
lerinde olduğu gibi, Beden Terbiyesi 
teşkilatından ayrı olafalt 0 idaresine 
karar verilmi tir. 

Ancak kanunda bütiln sporların 
harice karşı temsili \'azifeleri Be
den Terbiyesi umum direktörlü
ğilne verilmiş olduğundan sırf bu 
noktadak i formaliteyi ikmal için 
umumi müdürlük harici temu lar 
dn bu sporlara delalet edecektir . 

Futbol Federcuyonu münhal 
Yüksek futbol hakem komitesi -

ne intihap edilmiş olmasından dola
lı uhtesinde futbol federasyonu reis
liğini nizamen muhafaza edemiyecek 
olan Bay Danyal'e umum müdürlük
çe şimdiye kadar olan mesaisinden 
dolayı teşekkür edilmiştir. 

F edera•yonlara henüz kimıe 
intihap edilmedi 

Teşekkül eden dokuz federasyo -
nun reisliklerine henüz kimse tayin 
edilmemiştir. Bu tayinlerin ifası için 
barem kanununun Meclisten çıkması 
beklenmektedir. 

lıtanbulda mükemmel 
bir güre, •alonu 

İstanbul valisi Ankarada bulun
duğu sırada Beden Terbiyesi teşkila
tının salahiyettar erkanı ile yaptığı 
temaslarda Sürpagop arsasına inşası 
tekarrür eden sergi evinin içinde ya
pılacak büyük salonun icabında ka
palı salon sporları müsabakalarına 

müsait şekilde inşasını kabul etmiş
tir. 

941 Avrupa güreı ,ampiyonaıı 
l•tanbulda olabilecek 

İstanbulda yapılması beynelmilel 
güre~ federasyonunca esas itibarile 
kabul edilmiş olan Grekoromen şam
piyonasının Sürpagoptakl sergi sa -
!onunda tertibi düşünülmektedir. 

Bu suretle kapalı salon sporlan 
için de kullanılacak şekilde yaptırı
lacak olan sergi salonunun !evkala -
de bir müsabaka ile sporculara tanı
tılması ve açılması her bakımdan !ay 
dalı olacaktır. 

Beden T erbiyeıi m erkez bincuı 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü şimdiye kadar işgal etmekte ol
duğu Ankaradaki merkez binasının 

Turkspor Kurumunca kabul edilmiş 
olan kirasını yüksek bulduğundan 

tenzilat yaptırmak üzere ıahibine 

müracaat etmiştir. Bina sahipleri 
tenzilata razı olmadıklarından o ci -

Teşkil Edilen Federasyonlara intihap Edilecek 

O lanlar l~in Barem Kanununun Çıkması Bekleniyor 
Dairelerde Mesai 

Saatleri Değişmiyor 

lepler üzerine Trakya yapakları 63-1 
64 kuruşa kadar yükselmiştir. Ana
dolu malları da ayrıca aranmaktadır. 
Son günlerde piyasamıza az mal gel
miştir. Bazı mıntnkalarda şap hasta
lığı dolayısile yapakların iyice de
zenfekte edilmeden bu gibi malların 
piyasalara gönderilmesine müsaade 
edilmemektedir. Antalya yapakların
dan iki yüz elli balyalık bir parti 
Sovyctler için kilosu 55 kuruştan sa
tılmıştır. İç piyasalarda yerli fabri
kalarımız için satışlar devam etmek
tedir. Ceyhanda hararetli muamele

Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -
Vekiller heyetince kabul edilen bir 
kararname ile dairelerde geçen yıl 
olduğu gibi bu -,'ıl yaz tatili tatbik e
dilmemesi kararlaşmışttr. Bu karara 
göre 15 haziranda tatbiki beklenen ts 
snatlik kısn mesai usulü tatbik edil
miyecek, daireler şimdiki gibı me
saiierine: devam edeceklerdir. 

Dolmabahçede 
Beynelmilel Kongre 

Toplanıyor 
Ankara, 1 (Tan Muhabirin-len) 

ler yapılmıştır. 

iç Fındık ve Ceviz 
Stoku Kalmadı 

lstanbulda yapılacak muazzam kapalı salondaki güreılerin ne 
kadar z evkli bir görünü1ü olduğunu anlatmak üzere Çobanın 

elektrik altındaki 1u güreıini koyuyoruz. 

Bu yaz Istanbulda tarih kongresi de
ğil, beynelmilel antropoloji ve preis
torik arkeoloji kongresi toplanacak
tır. Eylülde Dolmabahçede toplana
cak kongrenin hazırlıkları başlamış
tır. Şimdiden 100 ecnebi alim iştirak 
edeceklerini bildirmişlerdir. Kongre 
aznları Anadolu hafriyat mmtakala
rında 15 gün sürecek tatbiklerde bu
lunacaklardır. 

Mayısın son haftası içinde piyasa
mızda iç fındık ve ceviz satışı olma
mıştır. Ordudan 15120 kilo, Trabzon
dan beş bin, Unyeden •1610 kilo iç 
fındık toplanmış ve ihraç olunmuş
tur. Kanadaya 10 bin, Yeni Zelanda 
ik i bin kilo iç fındık gönderilmiştir. 

Piyasamızda stok olarak fındık ve 
ceviz kalmamıştır. 

varda Güneş klübünün tahliye et -
mek arzu ettiği lokaline ayni şerait
le taşınmayı tensip etmiştir. 

Bu kararlar hakkında 
ilk mütaleamız 

Beden Terbiyesinin verdiği karar

ların kıymetleri tatbik sahasında el

de edilecek neticelerine göre, tavaz

zuh edecektir. 

Yukarıda verdiğimiz haberler ara
sında neticesini beklemeden sevindi
ğimiz bir noktayı ehemmiyetle işa
ret edeceğiz. 

Sürpagopta yapılacak 

nunun kapalı salon sporlarına mü. 
sait olabilecek şekilde inşası müca
dele sporlarına bambaşka bir çehre 
verecektir. 

Kapalı salonlarda elektrilt ziyaları 
altında yapılacak müsabakalar hem 
tevlit ettiği heyecan ve hem ::le peh
li\'anların heybetli göriinü~!eri bakı
mından açık havadakilerle kıyas e
cUlemiyecek kadar farklıdır. 

Bu itibarla güreş ve boks sporla
rının daha kolaylıkla !nkişaflarını te
min edecek vasıtalardan birine malik 
olmamızı imknnlaştıran Genel Di
rektörü ve İstanbul valisini Türk 

Barem Proiesi 
Mebuslara Dağıtılıyor 

Türk • Fransız Ticaret 
Anlaşması Uzatlldı 

Türk - Fransız ticaret anlaşması
nın dün müddeti bitmiştir. Fakat an
laşmanın bir maddesine göre, tara
feynden biri bu anlaşmanın tadil ve-

iÇ PIY ASALAR : 

Zahire Borsasında 

Dünkü Satışlar· 

Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -
Hükumetin yeni hazırladığı barem 
projelerinin bütçe eneümenindeki ' 
tetkiki ikmal edilmiştir. Projeler tabı 
ve teksir edilmek üzere matbaaya ' 
\'Crilmiştir. Yarın mebuslara dağıtı
t aC"dK ve en 11: ı::ıd ... cuu.ıuucr ına.ı.ı:ı:n.'-• ıı,; · 

Dün piyasamıza 213 ton buğday, 
15 ton ~rnıı. 46 ton ıın ırn tnn ""''""~ 
gelmiştir. Yumuşak buğdaylar 5,32 -

si yapılacaktır. 

Günün Spor Haberleri Su Fiyatları Artmıyacak 
Vali ve Belediye reisi, Sular ida

resinin hazırladığı yeni tarife üzerin
deki tetkiklerini bitirmiştir. Lutfi 
Kırdar su fiyatlarına z:ım yapılma
sını muvafık görmemiştir. Şimdilik 

teşrinisaniye kadar tarıfc esk isi gibi 
metre mikabı 15 kuruş olarak kala
cDktır. Vali, teşrinisaniden itibaren 
saat ve branşman kiralarından da 
bir miktar indirmek suretile su t ari
fesini bugünkünden aşağı indirmek 
tasavvurundadır. 

5.38 kuruştan, sertler 5.08 - 5.20, 
yemlik'. çuvallı arpalar 4.:30, yulaf 
4.10, çuvallı kuş yemi 6.05, keten to
humu 9.25, oğlak tiftiği 125, taze be
yaz peynirler 23 .05 - 27.06, taze ka; 
şerler 45 - 55, yemeklik zeytin yağ
lar 44.20 - 47.20 kuruştan satılmı~tır. 

Hüsamettin lngilizlere 

Karşı Oynıyacak 
Bundan bir kaç gün evve! bu sü

tunlarda maçlardaki asabi hareketle
rinde:.n dolayı bir ay müddetle ceza
landırılan Fenerbahçe bir inci takım 
kalecisi, milli futbolcülerimizden Hü
samettinin, klübünün 31 inci yıldönü
mu arifesinde verilen ceza kararın
dan dolayı teessür içinde bulunduğu
nu kaydetmiş ve ilk defa memleke
timize gelecek İngiliz takımına kar~ı 
oynaması için Genel direktörlükten 
istiyeceği müsaadeden bahsetmiştik. 

Dün Ankaradan telefonla aldığımız 
müsaade verildiğine dair olan habe
ri onuncu sayfamızda neşrettik. Du 
suretle gazetemizin de iştirak ettiği 

dileğin Genel direktörlükçe isaf e
dilmiş olmasından memnunnz.. Bu 
vaziyete nazaran Hüsamettin, lngiliz
lcre karşı Fener kalesini beklemek 
imkanını elde etmiş olnyo!". Her h::ıl
de bu sarı lacivert takım için bir ka
zançtır. 

Şazi Tezcan Aian 
Gazeteci arkadaşlarımızdan hakem 

Şnzi Tezcana lstanbul spor teşkila
tında mühim bir vazife verilmiş \'!:? 

kendisi Deniz ajanlığına tayin edil
m i,.tir. 

Senelerce teşkilatta çalışmış, bil
hassa deniz heyeti azalığında bulun
muş bu arkadaşın bu y~ni vazifesinde 
de muvaffak olacağında şüphemiz 

yoktur. 

Mektepli Futbolcüler 

Fener • Galatasaray 

Tekaüt Takımları 
Fenerbahçelilerin 31 inci yıldö

nümlerinde İngiliz maçından evvel 
Galatasaray - Fenerbahçe tckaütle
rinin karşılaşacaklarını yazmıştık. 

Her iki taraf ta kadrolarını hazırla

mışlar ve antrenmanlara başlamış

lardır. 

Bol Sebze ve 
Meyva Geliyor 

Dün sebze ve meyva haline muh-
telif mıntakalardan bol mevsimlik 
sebze ve meyva getirilmiştir. Yerli 
sakız kabağı 6 - 8 kuruştan toptan sa
tılmıştır. Çalı fasulyeleri 20 - 24, Ay-

Takımlar karşı karşıya şu şekiller

le yer alacaklardır: 

şekadın 23 - 25, yeşil fasulye 19 - 24, 
domates 40 - 60, sivri biber 60 - 100, 

.. ' p:ıtlıcan orta boy kilosu 140, yerli 

Fcnerbahçe: Nedim - Cafer, Ha
san Kamil - Fahir, İsmet, Kadri - Sa
bih, Alaettin, Zeki, Muzaffer, Hik
met. 

Kula9ınıza küpe olsun hıyar 2 - 8, kiraz 12 -. 4?, ~aysı 16 -

D • R d ı· ç ·· k.. 30, badem 6 - 8, dut7, adı v1şne 8, yer 
aıma a yo ın un u li çilek 17,5 - 55, Ereğli çileği 7,5 -

Galatasaray: Ulvi - Mehmet Na
zif, Burhan - Hayri, Nihat, Şakir -
Leblebi, Edip, Necip, Muslih, Ömer 
Besim. 
Maçı en eski futbolcu Fuat Hüsnü 

idare edecektir. 

Beşiktaşın Havuzu Açlldı , 
Beşiktaşlıların büyük masraflar ih

tiyarile stadları içinde bir yüzme ha
vuzu ve açık güreş sahası yaptırdık
l:ırı malumdur . Havuz gençlere ac;ıl
mıi ve müdürlüğüne ie eski futbol
cülerden Refik Osman tayin edilmiş
tir. 

Pendikte Ya9h Güreşler 
P endik Kızılay şubesi, önümüzde-

ki Pazar için, Pendikte yağlı pehli-

RADYOliN 

van güreşleri tertip etmiştir. Giireş- • 
ler, Bülbül bahçesinde yapılacak , Dıt doktorunun bütün haatala-
muhtelif gruplara 150 lira mükafat • rına söyledi ği gibi, ditleri ıade
verilecektir. ce parlatmakla kalmayarak on-

ları m :kroplardan, muzur aalya

Uşakhlar Kütahyada lardan ve hamızlardan temizle

21 kuruştan verilmiştir. 

Kömür Ocaklarında 

Amelesizlik 
Zonguldak (TAN) - Bütün kö

mür havzasında amele buhrar.ı his
solunmakta ve bundan şikayet edil
mek tedir. Buhranın başlıca sebeple
ri, amelenin bütün yaz köyünde zi
raalle uğraşmayı tercih etmesi, bir 
kısmının da çalışma tarzı n isbeten 
daha kolay olan Karabük demir ve 
çelik fabrikalarına gitmeieridir. 

Bütün komür şirketlerinin amele
yi aralarında pay etmek için kur
duldan "Müşterek amele bürosu,, 
bozulmuştur. Şimdi her jirket veya 
ocak, kendi başının çaresine bak
makta, amele bulmak için memurlar 
koşturmakta ve işçileri köylerir.den 
ocağa kadar kamyonla getinnckte
dir. Bu haller, kömürün maliyet fi
yatına tesir eylemektedir. 

BORSA 
1 - 6 - 939 

Londra 
Nevyork 
Paru 
MllAno 
Cenevre 
Amstcrdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Atına 

Sofy3 
Madrid 

ÇEKLER 
5.93 

126.64 
3.3550 
6.66 

28.5275 
68.-
50.8075 
21.5625 

1.0825 
1.56 

14.035 
Varşova 23.9025 
Buda peşte 24.8425 
Bil kreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.54 
Moskova 23.9025 

ESHA!\f VE TAHVİLAT 
Ergani 

Sh·as - Erzurum 1 
Sivas - Erzurum 5 

19.20 
19.61 
19.75 

--~----~-----.) 
ya feshini iki ay evvel talep etm~ 
diği takdirde anlaşma hükümleri ba· 
ki kalacaktır. Bu itibarla Fransızlar· 
la olan ticari muameleleri mevcut an· 
laşma hükümlerine göre devam ed~ 
cektir. 

SANAYi : 

Koronya Alkollerinin 

Dereceleri 
Kolonyacılar Ticaret odasında bir 

tnnlnQtı v.ııQmıı:ln.rdır. Tnnlsıntı Jc~ 
lonyaıarın aereceıerının tayın ve tes-
biti için alınması lazım gelen tedbir· 
!erin görüşülmesi içindi. Kolonyacı· 
!arın bu yoldaki mütalcaları dinlen· 
rr.iş ve kullanılan alkol dereceleri 
tesbit edilmiştir. 

Odaca düşünülen tedbirleri kolon· 
yacılar da kabul etmişlerdir. Bundan 
böyle açık ve kapalı olarak satılacaJc 
kolonyaların ne gibi ~artları ihtiva 
etmesi ve ne suretle konlrol edilebi
leceği taayyün etmiştir. Od& bu hu· 
susta bir rapor hazırlıyara!t vekalete 
gönderecektir. Bundan böyle satıla

cak kolonyaların bütün evsafı hak· 
kında halk malumat sahibi olacak vr 
beğendiği kolonyayı satın alacaktır· 

Tahvilôt Fiyatları 
Ankara kambiyo borsasında en son 

satışlara göre 1933 senesi Türk bor· 
cu 19.70, ikramiyeli Ergani tahville· 
ri 19.20, Sıvas - Erzurum 19.45 • 
19.72, hazine bonoları 100, Mısır 

Kredi Fonsiyesi 113, Anadolu Demir· 
yolları tahvilleri 40 - 40.81), mümes· 
sil 37 - 40.70 liradan muamele gör· 
müştür. 

Bu Sene Üzüm 
Çok Olacak 

Manisa (TAN) - Mart ve nisanda 
vuku bulan ani ve mevsim.siz soğuk· 
ların tahribatına rağmen bu sene u
mumiyet itibariyle üzüm mahsulü· 
nün çok bol ve nefis olacağı anlaşıl· 
maktadır. Kışın müsait geçmesi, 
bağcılarımızın fenni şekilde çalışma· 
ğa başlamaları bunda amil olmuştur. 

Rekoltenin yalnız Manisa bağla· 

rında 40 - 50 bin tona varacağı tah· 
min ediliyor. Bilhassa Asmalık, Ha· 
sırcılar, Külbey, Muradiye ve Nar• 
lıpınar civarındaki bağla~ın. ümidin 
fevkinde bir manzara arzettikleri te
min olunuyor. Spor efki'ın umumiyesinde şayia 

halinde Haydarpaşa lisesi son sınr
!ında bulunan Eşfakla, Işık lisesin
den Salimin mekteplerini ikmal et
tiklerinden bu hafta Galatasaray ta
kımında Fencrbahçeye karşı oynıya
cakları söylenmektedir. 

Kütahya, (TAN) - Uşak Halkevi 
temsil koluna mensup ve sekizi ka
dın olan muallimler buraya gelmiş· 
ler, "Devrim yolcuları,, piyesini mu
vaffakıyetle oynamışlardır. Kendile
rine Halkevinde bir ziyafet veril
miştir. Ziyafette vali, mevki komuta
nı, belediye reisi ile Halkevi idare 
heyeti bulunmuştur. 

yip çelik gibi sağlamlık veren 

yegane iksirdir. ...................... JiJP 

Yaptığımız tahkikata nazaran bu
nun aslı yoktur. Çünkü Maarif, as
ker! kampı ikmal etmiyenleri mezun 
addetmemektcdir. Kamp temmuzun 
ilk haftası başlıyarak ancak yirmi
sinde biteceğine göre nizamen oyna
malarına ve lisans almalarına imkan 
yoktur. 

U~aklı misafirler Eskişehire gide· 
rek, Hamidiye ve Mahmudiye köye
ğitmen mekteplerini gezdikten sonra 
Kütahya yolilc Uşak'a dönmüşlerdir. 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi 

RADYOLiN 
Dif macunu ile muntazaman 

fırçalayıniz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhl<, ve bütün ağrllarınızi derhal keser. 
ara icabında 9ünde 3 kaşe ahnabilir. 7 7 7 
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TARİHTEN YAPRAKLAR lngiliz Krall ve Kraliçesi, Beşizlerle Görüıtüler 

Cengizin isim 
Anası: ''Kuş,, 

T ürk tarihinde ad'ın oynadığı 
rol büyüktür. Zaten Türk, 

10Yadına ve soyun tanınmasına 
her milletten ziyade ehemmiyet 
"erirdi. Hatta biribirini tanımı
~an iki Türkün karşılaşması ha
linde selam yerine karşılıklı şöyle 
bir sorgu yapılırdı: 

- Kimsin, nesin? 
Cevap, mutlaka şu şekilde olur· 

du: 

- Filan ulustan, filan oruktan, 
filan oymaktan filan oğlu falanın 
Oğluyum. Filan soydanım, filan 
boydannn. 

Yine Türkler, ad üzerine çeşit 
Çeşit meseller söylemişlerdir: "Yi
kit, adıyle anılır", "yiğitin kendi 
değil, adı iş görür", "yiğit ölür, 
ldı, kalır,, gibi, ad üzerinde bu ka 
dar duran bir milletin yine o mev
tua -ad mevzuuna- taallük e
den efsaneleri ve masalları olmak 
ta Pek tabiidir. Biz onlardan birini 
\>e pek güzelini şu müsahabemiz
de hikaye edeceğiz: 

V aktiyle Buyur gölü tarafla. 
rında Yesügey adlı zengin 

bir adam oturuyordu, o, Kerait 
'l'ürklerindendi , çok varlrklı bir 
İtişi olup geniş çiftlikleri vardı. 
1' esügey onun harp adı idi. Asıl is
lni Pagador {Bahadır) dı. Onun 
l3örciken soyundan olduğu söyle
Jıirdi. Bu kelimenin bizim lehçe
lnizde karşılığı "şehla gözlü,, dür. 
1' esügey de şehla bakışlı, san saç
lı bir 'yiğitti. 

l\ivayet olunduAuna göre ilk 
Borctken, eski hanlardan birinin 
1~lalesindendir. O han da Alage
Yiğin çocuğudur. Alageyik bir han 
karısı idi, kocası ölüp dul kaldık
tan sonra bir gece çadırına bir 1şık 
dolduğunu ve bu ışığın kendini sar
dığını gördü. Korkudan bayılmış
tı. Ayıldığ zaman kendisinde er 
görrnüş bir kadın hali sezdi, bir 
lnüddet sonra da gebe kaldığını an
ladı. İşte Yesiigeyin dedesi Börci
ken bu gebelik sonunda doğan 
Prenslerden birinin çocuğudur! 

y esügey Pagador, Ulun Ha-
tun adlı güzel, akıllı ve er

ltek kadar yiğit bir kadınla evlen
d~: fakat bu evleniş, öyle gelişi 
güzel olmadı, bir savaştan sonra 
"~e bir kazanç gibi vukua geldi: Ye
&ugey bir av sırasında ve bir kar 
borası içinde Ulun Hatuna rast 
ielınişti. Tipi büyüktü ve kor
~Unçtu. Göz gözü görmüyordu. 
luın Hatun öyle bir hengame

de ata binmişti, av kovalıyordu. 
~or~yı çiğniyen nefis bir fırtınaya 
1.enzıyordu. Yesügey onun güzel-
ığine ve cesaretine gönül verdi, 
ranıp tutuşmıya başladı, lakin U-
un llatun evli idi, onu almak için 
Çarpışmak lazım geliyordu. Yesü
Cey, aşkından aldığı şevk ile bu işe 
~e girişti, sevgilisinin eşini alt et
ti Ve kadını kendi nikahı altına 
•ld~ 

Y esügey karısına candan, gö
l't •· 1 u den hayrandı, "bu kadından 
do~acak oğul, mutlak kahraman 
0 lur,, diyordu. Bir domuz yılında 
"e bizim kullandığımız tarihe gö
re 1162 senesinde Ulun Hatun bir 
Oğlan doğurdu. Çocuğun eli yu
lnuktu. Ebe bu eli açtı, içinde pıh
tılaşrnış bir parça kan gördü, he
~en koştu, bu hali Yesügeye an
battı. O da gün görmüş ihtiyarlara 

a§Vurdu, ebeden duyduklarını 
8.nlattı. İhtiyarlar: "Bu çocuk bir 
han, bir kaan olacak, yer yüzünü 
~vucunun içine alacak. Fakat çok 

an dökecek. Görünen pıhtı buna 
n· 1§andır,, dediler. 

Y esügey bu oğluna Temuçln 
adını verdi, bütün ümitleri

l't~ ona bağladı. Çocuğun yer yü
ıunde yaman değişiklikler yapa
cağını umuyordu ve bekliyordu. 

........................... : 
Yazan: f 

M. Turhan ı 
TAN ı 

............................ ! 
Lakin ömrü vefa etmedi, Temuçin 
henüz on .. yaşında-:1ken kendisi 
öldü. 

Şimdi onu anası Ulun Hatun ter 
biye ediyor~u. Yesügeyin başında 

bulunduğu küçük Mogol Beyliği 

inhilal etmek, darmadağın olmak ü-

zere idi. Ulun Hatun yüksek bir 

feraset ve kiyaset gösterdi, yurdun 

perişan olmaması için gerçekten ö

nemli tedbirler aldı, çareler buldu. 
Bazan da ata binerek, kocasının 

bayrağını omuzlıyarak kendi ta
raftarlarına kumandanlık yaptı, ay-

rılık istiyenlerle çarpıştı, hulasa 
Yesügeyin mirasını eksıksiz olarak 
Temuçine teslim etmiye muvaffak 
oldu. 

Iş görecek çağa giren Temuçin, 
bir çok müşküllerle karşılaştı. O
tuz iki yaşına kadar çeşit çeşit zah
metlere katlandı, bin türlü sıkın
tılara uğradı, dünyanın tadını ve 
acısını bol bol tattı. Onun hemen 
her günü bir savaş içinde geçiyor
du. Bazan yeniliyorsa <,'Ok defa ga
lip geliyordu. Bu suretle uğraşa

rak, didinerek, kaçıp kaçırarak, 

yenip yenilerek uzun yıllar geçir
di. 

K ırk yaşına geldiği gün bü
yük sayılacak bır ül~enin 

sahibi olmuştu. Kendi öz yurdunun 
üst, alt ve yan taraflarındaki bü
tün ulusları sındırmıştı, bayrağı 

altına almıştı. Koca Çin impara
torluğuna bile yaman dersler ver
mekten geri kalmıyordu. Altın Ha

kan denilen Çin hükümdarlarile 
boy ölçüşecek bir mevkide bulun
duğunu hissettiriyordu. 

Artık, o küçük bir Temuçin de
ğildi ve böyle de anılamazdı. Ken
disine kudretile mütenasiı> bir ad 
verilmek lazımdı . {12o:n yılında 
toplanan kurultay bu miihim işi de 
düşünüp bir karar verecekti. Ku
rultaya çağırılmış olan Tarhanlar. 
beyler, kumandanlar, kabile reis
leri, ihtiyarlar, iç ve dış işleri hak
kında uzun uzun müzakereler yap
tıla, kararlar verdiler. Teınuçine 

konulacak adı en son konuşacak
lardı. 

Nihayet sıra o işe geleli. Ve bir 
sabah r ken toplanıldı. Fakat söze 

başlanmadan havada çayır kuşuna 
benzer beş renkli bir kuş belirdi. 
Kanat çırpa çırpa gelip Temuçinin 
evi önünde buiunan dört köşe ta-
şın üstüne kondu. Uç kere öttü: 

- Çıngız, Çıngız, Çıngız! 

V e sonra uçup kayboliu. Ku
rultaydakiler bu hadiseyi 

mühim buldular ve o gün müza
kereye girişmiyerek dağıldılat. Er
tesi gün toplandıkları vakit ayni 
kuşun ayni yerde ve ayni şekildt
öttüğünü gördüler, yine dağılmak 
kararını verdiler. 

Uçüncü gün, beş renkli kuş yine 
çıngız, çıngız diye öttü ve uçtu, o

nun uçmasile beraber üzerinde o
turduğu taş kendi kendine çatladı, 
içinden has büyü taşından yapılmış 
bir mühür çıktı. Bu mühür bir hur
ma dalı kadardı, düz yerinde - bir 
kaplumbağayı iki yanından kuşat
mış olarak görünen - iki ejderha 
resmi vardı. 

Kurultay heyeti, bu hadise üze
rine şu kararı verdi: 

- Temuçinin yeni adını Tanrı
~ kuş koydu. Artık ona 

Ve biraz sonra taştan çıkan mü
hürle beraber bu karar, bizim Cen
giz dediğimiz büyük şahsiyete ar
zolunmuş bulunuyordu. 

1 ngiliz kral , .e kraliçesi son A 

Kanada seyahatleri es -
nasında beşizleri de ziyaret et
mişlerdir. Londra gazeteJeri, 
bu ziyaret hakkında uzun tafsi
lat vermekle meşguldürl~r. 

Kral ailesi, daha hareketle
ri sırasında beşizleri görmek 
istemişler, bunun iizerlne beşiz
lcrle mülakatın Kalender şch • 
rinde yapılması kararlaştırıl -
mışhr. 

Fakat. sonradan miilakatın 

yeri değiştirilmiş, Torontoda ha 
zırhklara başlanmıştır. Beşiz • 
ler, Torontoya tıpkı kral ailesi 
gibi, nakledilmişlerdir. Yata\clı 

vagonda, beş küçük karyola yer 
leştlrilmiş ve ayni vagonda mii
rebbiyeleri, muallimeleri, aşçı -
lan da bulunmuşlardır. 

Diğer , ·agonlara, beşizlerin 

ebe\'eyni, büyük kardeşleri. 

doktorları, be izlere bakan he -
yet aza ı yerleşmi~lerdir. To • 
rontoda beşizler, kral ailesine 
merasimle takdim edilmiı!lel' -
dir, Be§izler, kral aile ine ye -

şil renkte giizcl entarilerle çık • 

mışlar, Doğum sırası ile \'e şu i
simlerle takdim edilmişlerdir: 

ivona, Marl) a, Se.sil, Sneta 
\'e Emiliya. 

hona, bir kaç r.everans -
tan sonra kralın elini sıkmıştır. 
1\Jariya bir eliyle eteğini kaldı
rarak çok zarif re\'eranslar yap 
mıştır. Scsil ise, re\'eransları u
nutmuş, doğruca kraliçenin ku
cağına gid~rek onu öpmeğe ha . 
lamıştır. Kraliçe, heşizlerle an -
neleri) le uzun uzadı) a göriis -
müştür. Bu sırada kral. donan
ma amirali iiniforma iyle bu -

lunduğu için, ceketindeki diiğ

meler İvona ile Marh·anın 

pek hoşlarına gitmiş \'e onları 
bir müddet oyalamıştır. Veda sı 
rasında, beşizlerden her biri im
zalarını havi birer portrelerini 
kraliçeye 'ermişlerdir. 

ı---:.. ______ ....... ___________ __. ........... ____ .... ______ ..... . 
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2 Metre Boyunda ln~lar 

Paristen bir mü
tehassıs sıhhat he· 
yeti, Brctonya'nın 
köylerinden Ane
mer'e gitmişler

dir. Heyet, bu kôy 
halkının 2 metre

-....1~:ı...a-. __ den aşağı olmıyan 
boyları uzerinde tetkikat yapacaktır. 

* MahkUm Olan GaJdar Baba 

Nevyork'ta Cems 
.>trahen Mekanik 

E.n lntizamperver Adam 

İngilterenin Les- ..--...,. ... .::::::::::--ı 
tek şehrinde ga 
yet intizampcr -
ver olan Con 
Skolend isminde 
biri ölmüştür. Bu 
adam memur bu 
lunduğu bir ma
halli bankada 20 sene çalıştığı hal
de işinden hiç bir dakika geç kalmı
yormuş. İşine daima tam saatinde 
başlıyormuş. Verdiği randevularına 
da tam saatinde dakikası dakikasına 
geliyormuş. 

jç yaşında çocu- * 
~unu çok dovdü- Kadınlar Bankcuı 
~ünden beş sene 
~apse mahki'ım ol- Amsterdam'dP 
nuştur. bir kadınlar bar: r.;~:=;;~;;:JMf~T 

Bu haberi bil- kası açılmıştır. BAN ~I 
diren Fransız gazeteleri, l''ransada Bankada mü
da Hazerbruk'ta Destinder ailesi is- dürden hademe 
mindeki karı ,koca, 2, 6, 8 yaşların- ye kadar çalışan 
da üç çocuklarını merhametsizce lar, hep kadındır 
dövdüklerini ve buna mukabil yal- Memur olarak tek ......... _ 
nız üçer ay hapse mahküm edildik- bir erkek yoktur. Bankaya yalnız 
!erini yazarak, bu cezanın azlığına kadınlar giriyor ve yalnız kadınlar· 
teessüf ediyorlar. la muamele yapılıyor. 

Yaz Saati 
Tren, Vapur, Tayyare Tarif el erini, Halkın Umumi 

itiyadını Değiştirmektense, Her Memleketin 

l Tatbik Ettiği Bu Usulü Biz de Tatbik Etmeliyiı 
"Yaz saati,, işinde bu sene de geç 

kaldıksa gelecek seneye tatbik e
dilmek üzere bu meseleyi şimdiden 
iyice tetkik etmekte fayda vardır, 
fikrindeyim. Her yerde t&t!>ik edi
liyor da bizde neye edilmesin? 

Gcirüni.ırde çok sade bir iş. Iliın 
edilecek muayyen bir günde, gece 
yarısı bütün saatleri bir saat ileri 
götürmek. Yani saat tam on iki i
ken biz "saat birdir,,diye saatleri
mizi ayar edeceğiz. Buna "yaz sa
ati,, diyeceğiz. Sonra, yaz nihaye
tinde, yine muayyen bir günde sa
atlerimizi bir saat geri alacağız, 

yani eski haline getireceğiz. Buna 
da kış saati diyeceğiz. 

B unda ne fayda var? Diyecek
siniz. Var mı, yok mu, is

terseniz beraberce araştJrelım? 
Bu işe galiba, ilk evvela Büyük 

Harp içinde başlandı. ·Işık tasarru
fu, kömür tasarrufu, vakit tasar
rufu, dediler. 

Harp bittikten sonra da aldan
mıyorsam bütün Avrupa memle -
ketleri buna devam ettiler. Hala da 
ediyorlar. Her halde faydaı;ı olma· 
saydı, etmezlerdi. Binlerce tren, 
vapur ,tayyare, tarifelcrinı, hal -
kın umumi itiyadını dcgıştirmek
tense, farkında bile olmad1ğtınız 

böyle bir (saat oyunu) ile bütün 
bunları yaz mevsimine göre llyc!u
ruyorlar. 

Yazsaatinin bütün fuydalarmı 

burada saymak kabil değil. Fakat 
işte, lstanbul şehri bakımından u
fak bir misal: 

Zabıtai belediye nizamname<;inin 
"sabah saat sekizden evvel gi.ırültıı 
etmek yasaktır,, tarzındaki madde
sini bilhassa yazın tatbik etmek bir 
türlü mümki.ın olmuyor. Çunkü 
gün ağarırken, yani sabah saat 
dört ile beş arasında kalkan esnaf 
altıya ve nihayet yediye kadar 
sabredebiliyor. Fakat daha fazla e
demiyor. "Artık öğle olacak biz bu 
gün iş görmiyecek miyiz?,, diye
rek yedide ve daha evv~l bile, sut
çu, gazeteci, simitçi, zerzevatçı, 

karpuzcu naraları, dükkan, mağa
za kepenkleri, muhacir arabaları 

tarrakaları, yapılarda çekiç, deste
re gürültüleri başlıyor. Pencere-
den halılar silkiliyor, dedikodu -
larına bir gece güçlükle fasıla ve
rebilmiş komşu ve hizmetçilerin 
karşılıklı sesleri duyuluyor. 

H albuki bizde de yaz saati ka-
bul edilmiş olsaydı esnaf 

yine ayni vakitte mutat şamatala
rına başlıyacaktı. Fakat bize göre 
bu saat 7 değil 8 olacaktı Yani ni
zam ve intizam erken yatan ve er
ken kalkan, binaenaleyh bizden 
daha çok tabii yaşıyan büyük halk 
kütlesinin bu tabii hayatına daha 
uygun düşecekti. Halka uygun dü
şen nizamlar da, tabiidir ki daha 
kolaylıkla tatbik edilebilir. 

Sokak satıcı esnafının gürültüsü 
-bilhassa sabah erken- bir türlü 
halledemediğimiz şehrimizin bü
yük dertlerinden biri olduğu içip 

hiç farkında olmadan "yaz saati,, 
meselesini de bu derdin çarelerin. 
den biri olarak göstermiş bulun
dum. Halbuki "yaz saati,, nin fay
dası yalnız esnafa şamil değildır. 

Bütün, halka ve bilhassa saatle 
çalışan memurlara faydası belki 
de hepsinden. fazladır. 

G eçen sene güzel bir karar ve
rilmişti: "Memurlar, yaz 

müddeti zarfında sabah sekizde 
işbaşına gelecekler ve ikiye kadar 
fasılasız çalışarak ikide işi tatil e
deceklerdir." 

Çok yerinde olan bu karar tat
bik mevldinQ de kondu. Sonra ha
tırladığıma göre "memurlardan az 
iş çıkıyor, az randıman alınıyor .. " 
tarzında itirazlar i}eriye sür\j}#! -
rek bu güzel usulden vaz geçildi. 

Yazın çalışma saatlerinde bu 
sene değişiklik yapılıp yapılmıya -
cağına dair şimdiye kadar bir ka -
rar verilmemişse artık verilmesi 
ve halka bildirilmesi zamanıdır. 

Yalnız yaz değil, umumiyetle ça
lışma saatlerinde değişiklik yap -
mak ve daha az fakat fasılasız -
çok kısa mesela on beş dakikalık 
yemek tatili şarttır - çalışmak tar
zını kabul etmekte b'ir çok fayda -
lar bulunduğuna şüphe yoktur. 

Bir çok faydaları olduğu için -
dir ki diğer memleketler bunu ka
bul etmişlerdir. Bu usulü tamamiy 
le kabul etmeyenler bile - ki bun
lar gittikçe azalıyor - yazın sıcak

larında olsun bunu tatbik ederler. 

Her biri muhtelif iklim ve şart
lar içinde çalışan muhtelif mem -
leketlerin umumi bir kaide olarak 
muvafık ve faydalı buldukları bir 
usulün bize de faydalı olmaması in 
kanı yoktur. Nitekim. şehrimizde
ki ecnebi müesseselerin - aldanmı

yorsam hepsi - yazın pek erken işe 
başlarlar ve öğleden sonra birde 
veya en geç saat ikide işe nihayet 
verirler. Halbuki bu ticaret mües
seseleri memurlarının her saatini 
sıkı para ölçüsüne tabi tutarlar. 
Ve onlara "az çalıştır, fakat iyi ça
lıştır ve erken salver ... " usulünü 
keşfettiren 'Ve kabul ettiren bu 
"para ölçüsü" dür. 

B inaenaleyh, bizde yazın ol -
sun çalışma saatlerinde de

ğişiklik yapmakta bir tereddüt var 
sa bu meselenin şehrimizdeki ec -
nebi tlcare( müesseselerinde nasıl 
tatbik edilmekte olduğunu tetkik 
etmek faydalı olur. Çünkü onların 
tatbik ettikleri usul kendi memle 
ketlerinde senelerce ve senelerce 
yapılan ince tetkikat neticesidir. 
Çok dikkate ve paraya mal olmuş 
olan böyle tecrübelerden niye isti
fade etmiyelim? 

Eski çalışma tarzının - bilhas
sa yazın ve sıcak memleketlerde -
çalışanlara da çalıştıranlara da pa
halıya mal olduğu çoktan anlaşıl
mıştır. Öğle üstü resmen bir. fa -

(Dev3mı 1 O uncuda) 

V. BIRSON 
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Türk Safoıunun Hayati TEFRiKA No. 60 

Safo Ortaya Çıktı 
Kocasını Bir Çorba lç111ek Ba_hanesile Kendi 
Dairesine Davet Etti ve Bir Alem Hazırladı 

F akat bu tedbirde zaval
lı Muradın hüsran uçuru

mundan kurtulmasına medar ol. 
madı, günlük takaddümelerln sa. 
yısı ikiye çıkarıldı. Yine müsbet 
bir netice elde edilemeyince, Safo 
tekrar ortaya çıktı, kocasını 

- birlikte çorba içmek, biraz saz 
dinlemek ricasiyle - kendi dai. 
resine davet etti. 

yor gibiydi. Sekiz on yıl evvelki 
hayat birden gözünün önüne gel
mişti. Damarlarında o hayatın §8-

tareti, sıhhati ve cinneti dolaşı

yordu. 
Safonun yatağı incili bir cibin.. 

- Ben taşa can verebilir miyim 
Safo? .. Böyle sözleri bırak. 

- Elbette verirsiniz. isterseniz 
sınayın, "Kalk!,, Deyin. Bakın, 

kalkmaz mı? 
Ve Muradın bu oyundaki sırn 

kavramasına meydan vermeden i

lave etti: 
- İsterseniz sizin namınıza ben 

bu emri vereyim. 
Dediğini yapınca o mücessem 

kadın resmi, yavaş yavaş kalktı. 
henüz şuurlanıyormuş gibi sağına 
soluna bakındı ve birden fırlıya. 
rak padişahın ayaklarına kapan. 
dl: 

BULMACA 

HUGO~ KÜ BULMACA 

1 2 1 t D 9 t 1 1 10 

I OLDAN I AclA VK 
YUKARDAN At Acl l: 

1 - Bir renk e Avrupada bir şehir. 
2 - Belli e Bir Alet e Bir sesli harf. 

3 - Hint Beyi e Sız e Ummaktan 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Burgaz ve Kınalının 
Suyu için Tedbirler 
"Gaıetelerde (Adalann suyu temin o- Kariimiz blze, "İstanbul vlltıyeti tAb"" 

ıunuyor) diye bir takım yazılar gliruyo- kalemi" nln 20408 numarasına kayıtlı~ 
ruz. Bu yazıların bize de taallCık ettiğini 1 haziran 936 tarihli bir numara kAJI 
zannediyor, susuzluktan kurtulmak z3- göstermiştir, ondan sonra mükerreren 
manının artık gelmiş olduğunu ümit ede- ni takip etmiştir. Ayni kalem 20408 
rek helecanla okuyoruz. numara ile 8-12-938 de en son telti 

Halbuki, milnderecat, başlığa uymu- yapbğı halde Ankaradan hflla .c~vaP 
yor. Acaba şu ynzılıır (BUyukadnnın suyu mediğini de kendisine bilclirmıştir.da tıO' 
temin olunuyor) şekline çevlrllse hakikııt Karlimlz, burada doğduğu, bura 
daha iyi i!ade edilmiş olmaz mı? Her hu- yildüğü ve okuduğu, burada kendisi tıt' 
susta bakımsız olan Burgaz \•e Kınnlıada- bir Turk kıbile evlendiği ve çocuk~ 
ların su ihtiyacını temin için gayet baslı ı olduğu, burada çalışmak ve ölmek l ıJ" 
hattA masrafsız ve belki de kfırlı bir u- ayni yaştaki me~tep ;e mahalle arka ıc' 
sul bulmak lmkAnı yok mudur? diye sor- ı l~rı aske.rlik vazıfelerıni ifa ederken cıtl 
sak alAkadarlann nazarı dikkatini celp dıslne bır ecnebi gibi bakı~nsı gil .ıııı· 
etmiş olabilir miyiz? ı gittiği için tekrar Türk t!ıbıiyetine ti 

. mnsı hakkında vuku bulan müracaa 
Millıa idareler ve halen Denızbank a- l U l dl .1 · 1 oııb 

1 bir an evve ne ce en rı mesın , 
dalara ve bu meyanda Burıaz ve Kına ı- V kAI tinden rica etmekte, böyleUıcl6 
adaya tanklarla su ıeUrlyor. Ve ton ba- ye e e edili cı• 
ına bir bedel mukablllnde sabyordu. senelerden beri ciddi. bir . işe girem 1 

iAkin bu nimetten ancak sahilde ve ni- heUe beş nil!uslu bır aıleye bakmak ,riO 
hayet sahilden azami :r0z (lOO) metre me- katlandığı ~eşakkat ve ıztırabm .• d~r ff' 

fed b 1 n ev sahipleri lstlfade ede- bulacağını, zıra tahsili lle milvazı b •• ..ı.ıı 
ııa e u una k"ld f bulması imkAnının da kenOJP" 
biliyordu. Ne için diye sorarsanız, idare- ı ı: şğl 1 UAve eylemektedir. 
nin yüz metreden fazla hortumu bulun- ver ece n * 
madılı için, cevabını verebiliriz. 

Acaba mevcut yüz metrelik hortuma Böyle aıtma mücaJele•İ 
ilAveten 100 - 200 metre bir hortum da-
ha tedarik edilemez mi? Yapılacak bu olur mu? 

Zeki kadın tam bir psikoloğ 
gibi hareket ediyordu. Kocasına 

Manisa hatıralarını yaşatarak in
şirah ve inbisat ...ermek istiyordu. 
Onun için orada, o vilayet mer. 
kezinde ilk gün giyindiği elbise
leri üstüne geçirdi, hamama gir. 
meyi de unutmıyarak ılık bir ıtı
ra büründü, yine orada kurulan 
şekilde bir sofra hazırladı, cüce. 
ler de dahil olmak üzere bir kü. 
çük maskara heyeti tertip etti, 
sazendelerle hanendelerin en iyi
lerini seçti ve en müessir deva o. 
larak ta türkçe bilmez bir acemi 
kız tavrı takındı, kocasını o ~ekil 
de karşıladı. 

Jikle sımsıkı kapalıydı. Orası Mu. 
radın gözüne - bu heyecan anın.. 
da - gönül tarihinden önemli bir 
sayfa gibi göründü. Cibinlik şek
lindeki örtüyü kaldırıp bu sayfayı 
okumak hırsiyle için için titredi
ğinden bir çocuk sabırsızlığı his
settire hissettire hemen koştu, e
linden yakalamak suretiyle Safo
yu da koşturdu ve cibinliği çekip 
açtı. - Nazperver cariyeniz, derli, 

ölüydüm, mübarek nazarınızın ke
rametiyle can buldum! 

emir. 

basit ve hemen hemen masrafsız bir him
mete mukabil su nimetinden mahrum ka
lan biz adalıların ıükran ve mlnbeU ka
zanılacak ve herkes te ton basına 35 ku
ruş detll hattA daha çok parayı bile se

Düzce, sıtmalıklı blr mınlakadır. Sıtııı• 
mlicadeleslnden kinin alabilmek, blr ~ 
merasim ve muşkülAta tAbldir: Ya "l"ıı 
lak,, ın olacak, kAfl kanaat geUrteceklİ p 
veya sıtma nöbeti esnasında katlı' 4 - Valide e Utllleme lleU. 

5 - İskambilde birli e Şahıs, kimse. 

6 - Dudak e İçiler e İdrarda bulu-

ve seve verecektir. 
,ı• 

-köy ne kadar uzak olursa olsun-
cağı sıcağına muayene olacaksın. • 

Hayret!.. Orada Saf onun çok i. 
yi çizilmiş bir resmi vardı, tabii 
büyüklükte yapılmış ve mermer. 
den döküldüğü zehabını uyandı. 

racak kadar beyaz bir teressümle 
canlı bir tecessümle uzanıp yatmış 
olan bu resmin biricik eksiği el
bisesizliğiydl. Ressam, daha doğ. 
rusu heykeltraş kimse, bu sanat 
eserini pek nefis surette vücude 
getirmişti. Bu ınefaset, heykelin 
nefes alıp verir gibi görünmesiylE' 
adeta mucizevi bir mahiyet alı.. 

yordu. 

Sultan Murat, neşeli, bir hay
ret içinde Safonun ellerini tuttu: 

- Bu oyunu, dedi, çok beğen

dim. 

nur. 

Böyle az masraflı, külfetsiz ve belki de 
kArlı ve ahalinin su ihtiyacını temin et
mek noktasından mühlm bir beledi vazi
fenin ifasına taallQk eden iş için 200 
metrelik bir hortum tedarikl dilşünillc

mez bir şey midir? Büyilkadanın su ihti
yacını büyük fedakArlıklarla temin et
mek çarelerini düşünen belediyemiz vc
levkl munzam bir kira mukabillndıı ol
sun 200 - 250 metrelik bir hortum te
dariki suretiyle diğer adaların dahi su 

Bl:ı köylüler, mücadeleye gidip "MOcJ. 
dele,, etmektense dişimizden, tırnııJıınıı. 
dan arttırıp bankanın sattığı devlet ıdtt 
nlnlerinden almayı tercih ederdik. 1' 
vakittenberl bundan da mahrum old\J 
Şimdi Bankanın Devlet klninlerl de ,.. 
tılma:ı oldu. 

7 - Fena delil e Acemce bin. 

8 - Yemekten emir e Bir me)'Va e 
Uzaklık bildirir. 

- O halde bana jzin. Nazper

ver, hizmetinizi görsün! 

9 - Bir zamir e Bir yıldız e Bir harf. 
10 - Nihayetsiz. Umumun menfaati namına VekAl.eti 

Murat, daha ilk bakışta karı.. 
sının neler hatırlatmak is. 

tediğini kavradığından şen bir he. 
yecan içinde kalmıştı. Hele Safo. 
nun, ikide bir kulağına eğilerek: 

Ertesi gün Topkapı sarayı, içli 

dışlı, neşe tufanına kapılmıştı, 

şen bir hayuhuy içinde yüzüyor
du. Padişahın, kendini bulabilmiş 

ve büyülerden kurtulmuş olması 
müjdesinden doğan bu umumi se

vincin hiıliki Nazperver olduğu i

çin valide sultanda nen basit cariye
ye, kızlarağasından en kıymetsıı; 
köleye kadar herkes ona hediye 
sunmağa koşmuştu. Kız, bir lahza
da gözdeler sırasına girdiğı gibi 
yine bir lahzada hazineler sahibi 

olmuş gibiydi. Çünkü her hediye 
büyücek bir kıymet taşıyordu ve 
bu arada Nuru Banu:mn, Mihri
mahın, Esmihanın, Safonun sun
dukları bohça bohça kumaşlar, tu
lum tulum kürkler, dizi dizi inci
ler, parça parça elmaslar bin yok
sulu bay edecek değerde bulunu
yordu. 

YENi NEŞRiYAT: 

ilk Öğretim 

ihtiyacını temin edemez mi?,, 
lıt.nbul Celll Bey h•n 21 numun 

Avukat Alkivyadis GENÇUSTA 

* 

nazarı dikkatinin celbini dileriz. ,ı 

Klremltoc•ll• klSyUnden "" 
oAlu femeettln GEÇALP 

* Bir mevlıulun izahı 
Maarif Veklleilnln "İlk öğretim,, is-

Murat, geçmiş günlerin izlerinı 
aramak ihtiyaciyle içine kapan
mak istediği yatakta Safoyu andı
rır mücessem bir tasvirin yattığı. 
nı görünce pşaladı, karısına s9r. 
du: 

mlyle çıkarmakta olduğu mesleki mec-
Bir türlü neticelenmiyen 

Osmaniycnin Haydariye köyüne alt ~· 
lı çiftliğinde çalışırken karısı Hurt1e 
Maraşh Ökklşı lildürdilğU için te\•1df ~ 
dilen Mehmet oğlu Ahmet bize g&ndercl "Siz beni sevecek, ben sizi seve. 

cek,, diye türkçe kekelemesi ve 
bu vaziyette tenindeki ıtınn sar
h~latıeı 1tınnı htnettirmesl onu 
heyecandan da yüksek bir tahas
süs menzilesine çıkarıyordu. 

- Bu da ne Safo? 
- Benim fena yapılmış bir res.. 

muanın 15 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramına 

ait bir çok resimlerle (çocukta ahlAlcın 

inkişafı), (Yeni köy mektepleri bina tlp

leri üzerinde bir deneme). (Kurbdanın 
hayat tarihi), (Guslnet sistemi), (Şahsi

yet terbiyesi), (ilkokullarda tarih dersi) 

gibi mesleki yazılar vardır. 

bir tabiiyet mneleai 

Karlle_rlJlllzden Hasan Suat, Qa~ı Su
rlyede olduğu için beo sene evvel oraya 
(Jitmek mecburiydtnd~ lnlJd1rtnı, rıncırt 

babasının kendisini 918 tevellütl\i, yani 
küçuk gösterip ~uriye tebaası yapmasına 
ralmen 9 ay sonra tstanbula d15ndütilnil, 
annesinin an'asıl İstanbullu ve kendisinin 
Üsküdar nüfus memurlufunda 332 tevel
lütlU olarak kayıtlı bulunduğunu söyle
dikten sonra, bu ıekılde kaybettiği Tilrk 
vatandaşlığını tekrar iktisap için 936 dan
beri vuku bulan gayretlerinin, verdiği is
Udanın ve istldasını şimdiye kadar ko
valamasının bir netice vermediğini anlat· 
maktadır. 

ği mektupta diyor ki: • 
"ÖkkA1, karım Huriye lle evvelce ~ 

nışırmış. Hnt>erım oımadi}ı Içln Den 
misafir olarak evime aldım. S 
Karımla ayrı yatıyorduk. Gece saat 

te, uyku arasında, kanmın: 
- Aman, şimdi kocam duyar, dedlfltl 

Ökk!'ış'ın da beni kiı!ürle andığını du1" 
dum, ne ynplığımı bllmiyerek yataıct 
fırladım. Ltımbayı söndürmüşlerdi. yıııı: 
lanna yaklaştım . Bir arada yattıklart~e 
gördüm. Elime geçen bir sopa ile ikif(ıı 
birden vurdum. Kaldırıldıkları memtelt 
hastanesinde ertesi giln ikisi de ölınQŞ' 
ler. Hakikat bu merkezdedir.,, 

mim. Hünkar işte bu vaziyette bütün 
anormalliklerden sıyrılır gibi ol
du, bol iştiha içinde şarap içti, o. 
bur obur yemek yedi, tatlı bir 
keyifle saz dinledi ve şen şen uy. 
kuya rağbet gösterdi. Safo, bu 
rağbeti istismar etmekte acele e
der gibi görünüyordu. Efendisini 
bin türlü nüvazişle yatacağı yere 
götürüyordu. Murat, canlı ve pek 
heyecanlı bir ruya üzerinde yürü.. 

. 
- Kime ~aptırdın, nasıl yap· 

tırdın, ne vakit yaptırdın, bun. 
lan sormuyorum. Yalnız anlamak 
istiyorum: Bunu yatağına neden 
koydun? l~!; '°~~~!!~ıtı~E~t~~! 9 

Beyollu Yıldız sineması karsı11 Lek· I 
ler anartıman. Faklrlı-r11 l'>Arııım! 

•••• reı: C392' , 

- Efendimiz görsün ve can 
versin diye! 

- Yüzünü ekşitti, bu müdaha. 
neden hoşlanmadığını gösteren bir 
sesle sert sert cevap verdi: (Devamı var) 

Nakleden : Şehcibettin Fuat 

- Ne mi çıkar? Böyle büyük ve meşhur kadınla
rın yetişmesi hiç bir şey ispat et~ez mi dersin? 

- Yavrucuğum, topu topu kaç tane büyük ve 
meşhur kadın var ki?.. Parmakla sayılacak kadar 
az!. .. 

Bir taraftan sigarasının dumanlarını savuruyor; 
bir taraftan da parmaklariyle tarihteki meıhur ka
dınları sayıyordu. 

- Sayma, sayma, rica ederim. Şimdi sana ispat 
edeceğim ki siz, kendiniz, kadınları bu hale koydu. 
nuz. İnsafsız, merhametsiz herifler... Mutbak, ça. 
maşır, ev ifi... Her şey, her şey onların üstünde ... 
Bu şerait altında kadın hayvanlaşmasm da ne yap· 
sın?. Yoksa kadınlar hiç bir zaman, erkeklerden 
aşağı kalmaz. 

Ansızın yengc?m atıldı: 
- Evet, dedi. Her hangi bir kadını alalım, er. 

keklerden yüz kat daha zeki çıkar. 
"Dimitri,, , birdenbire, yengeme dönerek, soğuk 

bir tavırla dedi ki: 
- Sen dünyayı bizimle mi kıyas ediyorsun? Sen 

başka, alem başka! .. 
Ve cevap beklemeden, gülürnsiyerek benimle 

alaya başladı. 

Kıpkırmızı olduğumu hissediyorum. Kendimi tut
masam öfkemden ve asabiyeümden hüngür hüngür 
ağlıyacağım. 

Göz yaşlarımı belli etmemek için semaverin ar
kasına saklandım; ve bağırdım: 

- Ne dersen de, beni ikna edemezsin! Söyledik
lerine r:ı:ınmıyorum, vesse18m ... 

- Ben, seni iknaa kalkışmşdım ki "Fenya,, . Ha
kikatin bu merkezde oldui?unu sen de oekala bilir-
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sin; fakat izzeti nefsin itirafa mani oluyor. 
- Hııyır. lzzeti nefis meselesi mevzuubahs de

ğil .... Senin kanaatini pek iyi biliyorum. Beni baş
kalariyle bir tutuyorsun.. Bak, "Sergcy,, olsaydı, 

o beni daha güzel anlardı ... Fakat sen ... 
- Bı.rak ıu "Sergey,, i.... Ilciniz de bulutlarda 

yüzüyorsunuz. Düşüncelerinizin hepsi de hulya ... 
"Sergcy,, , "Dimitri., den iki yaş büyüktür. ihti

lal kuvvetlerinde askeri komiserlik vazifesiyle cep
hede çalışıyor. 

"Dimitri,, , "Sergey., den bahsettiğimi hiç iste
mez. Ondan hoşlanmıyor. "Sergey,, in hulya peşin
de koştuğunu söylüyor. 

- Hiç te bulutlarda yüzmüyor; hiç te hulya pe
şinde değil. Cephede, cephede! Dedim. Bak, sen 
cepheye gitmiyorsun. Korkuyorsun. Asıl burada 
hulya peşinde koşan sensin. O, tam maddi bir edam 
gibi çalışıyor. Bak ona senin için neler yazacağım ... 

- istediğini yazabilirsin: Kalemini tutan yok ya?! 
"Nikola Pavloviç,, bir "Dimitri,, ye, bir bana ba-

kıyor; kah kaşlarını çatıyor, kah gülümsüyor. 
Nihayet, gitmek için müsaade aldı. 
Bana büyük bir hararet ve samimiyetle: 
- Tahsil her şeyden iyi, dedi, tahsilinize devam 

ediniz, "Fenya Aleksandrovna,, .• 
Nazarlarında öyle samimi, ve rikkatli bit' ifade 

var ki ... 
Evet, mutlaka tahsilimi ikmal etmeliyim. "Dlmit

ri,, iatediğl kadar alay etsin: Ben, ne olursa olsun, 
tahsilimi bitireceğim. "Sergey,, de tahsile devam 
etmemi istiyor. Bir taraftan okur. bir taraftan da 
calışıp hayatımı kazanının. 

30 Ni.an 
Yengemle uDimitri.. vivecelt hususunda sahi-

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
den her şeyi buluyorlar. Parayı nereden te
darik ediyorlar, bilmem Rl'Jla.i Oeır gün sofralarında 
ekmek ve et eksik olmuyor. 

Beni artık, pek seyrek olarak yemeğ~ davet edi
yorlar. Sözde en yakın akraba olacaklar. Ah, an
nem bir gelebilse! Burada hayatımız büyük bir 
azap içinde geçiyor. Akşamları, duvarın arkasından, 
yengemin babamla homurdana homurdana konuş
tuğunu işitiyorum. Babam onun sözlerine ehemmı
yet vermiyor gibi görünüyor. Surat asıyorsa da al
dırış etmiyor. 

Fabrika kapandıktan sonra, babam, altı ay kadar, 
.köyde bizimle beraber oturmuştu. Petrograda he
nüz yeni geldi: Fabrika tekrar işlemeğe başlayınca. 

Kendisine derhal bir oda tedarik edemediği için 
ağabeyimin yanına sığındı. "Dimitri,, , babamı mer
hameten ve muvakkat bir müddet için yanına aldı. 

Zavallı adamın çektiği sıkıntı da cidden taham
mül edilir gibi değil. Tevekkeli bu kadar değişme
miş. Her halde babamın bu hale gelmesinde sadece 
açlığın tesiri olmasa gerek. 

Onlara hiç açılamıyor; söyledikleri ağır 

sözlere de ehemmiyet venniyor gibi hareket ediyor. 
Babam tamamiyle bir paçavraya dönmüş. Bu 

manzaranın karşısında çok ıztırap çekiyor..,-n. Ba
bama hem acıyorum, ,hem de ondan nefret ediyor, 
iğreniyorum. 

Siikuti, dalgın, pinti ve ha~in bir adam oldu. 
Gece onun odasında yatmak ta müthiş bir ,ey. 

Sessiz sadasız geliyor. Yemekte ağzını açıp la. bir 
kelime bıle söylemiyor. Sonra, gözlüklerini takarak 
gazetesini okuyor; ve yine ağzını açıp bir kelime 
söylemeden. 

Yarabbi, onu böyle ta, gibi dilsiz görünce, bofa
cağım geliyor! O da kendisine kin beslediğimi sez
miyor ieğit 

Arasıra, gazetesinin üstünden bana kumaz kur· 
naz bakıyor. Sararmış ve zayıflamış çehreainde do
nuk gözleri pek korkunç. Çok şükür benim yatağım 
odanın karanlık bir köşesine düıtü de, babam, göz 
yaşlarımı göremiyor. 

Bazan benden çekindiğini de hiasediyt>nım. (). 
nümde, soyunup bitlerini ayıklamağa sıkılıyor. O 
bitlenirken, ansızın girecek olsam. kabahat yapar-

ken yakalanmış bir mektep çocuğu gibi kızanp bO
zanyor. Onu böyle süt dökmüt kedi vaziyetinde go/ 
rünce içimde, birdenbire, merhamet, kin ve nefret 
dalgalan yükseliyor. Evet, babama hem acıyoruın; 
ayni zamanda ona kin besliyor ve ondan iğreniyo
rum. 

Dün, yatağıma girdikten sonra, kendi kendime: 
"Petrogt'ad,. a geldiğim zamandanberi geten günle
ri hatırladım: "Şehire ayak bastığım gündenberl 
doya doya bir gün bile yemek yememişim ... ,. 

Bu açıığı hatırlayınca, birdenbire, sebepsiz fena 
halde "orktum. Açlık düfüncesi beni adeta boğu· 
yordu. Açlık müthiş ve feci bir §eydi. Açlık hatıra 
gelince, dı~er bütün dü§ünceler susuyordu. 

Sonra kalbimde derin bir hüzün duydum; ve ağ· 
lamağa başladım. 

Ağladıkç:ı. ruhumda çoktanberi hapsettiğim si· 
yah düşiı.ncE'ler, kurtlar gibi kaynqmağa başladı. 

Bu du~üncelerden ve babamın horultmundaJl 
kurtulmak için başımı yorganın altına soktum, ağ· 
ladım ... 

Sabahleyin, kalkar kalkmaz, aynanın önüne koş
tum. 

Köyden gelirken vücut nibariyle az çok toplu• 
caydım. Yüzüm kanlı canlıydı. Halbuki şimdi bam· 
bafka bır insan olmuştum. Yanaklarımda biraz 
renk kalmakla beraber, fena halde sararmı§tım· 
Vaktiyle ateş gibi kırmıııyken, şimdi mum gibiyim· 

Bütün gün, iradesiz, tenbel tenbel oturdum, dur· 
dum. Canım hiç yataktan çıkmak istemiyordu. Ak· 
pma kadar, yatağın içinde okudum. Okuduğumdan 
zevk falan da aldıiun yoktu ya... Can sıkıntısını 
ıidemıek ıçin. ..• Hep açlığı ve kıtlığı diıştiniıyoruın-

1 Mayg 
Bugün, mayısın biri. 
Babam lte gitmedi. Sabahleyin ıırtınn seni bit 

ceket giydi. Eski halini andırıyordu. Herkesle pk•· 
lqmağa, bizi eğlendirmeğe başladı. Onu böyle ne
şeli görünce benim de, biraz içim hafıfledi. 

Babam, bana bir şeyler söylemek ister gibi, etra· 
fımda dönüp dolaııyordu: 

- Bugün, dedi, iyi bir kahvaltı yapalım. 
- Fakat baba, yiyecek bir tel' yok ki.. Aksilik· 

bir şeyler kalmamış. (Devamı Var) 
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lzmirin işgaline Hazırlanılıyordu 
Padişahla Damat Ferit de MüşkülCıtla Ele Geçirdikleri 
Saltanat ve Mevkileri Kaybedeceklerini Sanmışlardı 

1( uşkulanıyor, gocunuyor
t lar, Evet şehrin her tar:ı

~tıa olduğu gibi, Mustafa Kemal 
kaşanın ikametgahı civarına da 
~.ta kuvvetlerini saçmış ve ser
l ışierdi. Fakat, bunlardan aldık
lar~ bütün malumat, hiç te şüphe
erıni çözecek, endişelerini gidere
ceıc bir mahiyette değildi. 
ta l<a~a kuvvetlerinin bir zan ve 
la htnınden ileri geçemiyen ihbar. 
tı daima, Mustafa Kemal Pa~a

tı.ın bir darbei hükumet hazırlı .. 
~llda bulunduğunu tekrardan L 
aret kalıyordu. Günler, haftalar 

~~çiyor, ihbar ve iddia edildiği gL 
.
1 Paşanın bir hareket tesebbü-s- , 
litıde değil, bilakis inzivagahında 

\r: sükunet içinde bulunduğu gö
tiil" •
1
• Uyordu. Ancak, saray ve Babı. 

a 1 bu "k' t' k ... 1 b· su une ı ço mana ı ve 
~hassa pek esrarlı buluyor, Mus. 
t a Kemal Paşanın bu umumi ve 
}tehlikeli vaziyete karşı bu derece 
b~Yıtsız ve alakasız bulunmasına 

0
1.r türlü ihtimal veremiyordu. 
12li gizli çalıştığına hükmile, 

~esai tarzını öğrenmek için didi
:1Yor, uğraşıyordu. Her çare ve 
asıtaya baş vuruyordu. Yine bir 
Şey ~ 
~ oğrenmeğe muvaffak olamı -
or, hayal sukutuna uğruyordu. 

B u sıralarda, itilaf devletle. 
ç rinin, Aydın vilayetinde 
ti eteler teşkil edildiği ve vilayet 
bl~hilindeki hıristiyanların umu
il 

1
Y.etle imha edileceği bahanesini 

lt\erı sürerek İzmir müstahkem 
•. evkiinin ve şehrin işgaline karar 
verd·k h" 1 leri ve bu karara Amerika 
• \l.~tnetinin de muvafakat ettiği 
~ayı ı . 
lı.. o rnuştu. Ve Izmir limanında, 
\> 111etika, İngiltere, Fransa, İtalya 
; ~Unan donanmalarına mensup 
... UhteUf sınıftaki harp gemileri
••ııı p 
1 eyderpey topla.nmakta olduk-
t1. hakkında alınan haberler de, 

1 ~t'ttirin işgali şayiasını kuvvet _ 

~?dit-rni.şti. Tabii, vaziyetin ehem
~ 1Yet ve nezaketi karşıstn:ia Vah-
1.1etr 
~ ın, damat Ferit ve yarları, 

1 ardakları telaşa düşmüşler, hırsg: ~ar~l;iıkları ve müşki.ili.tt~:ı ele 
bi Çirdıkleri saltanat ve mevkile:-i
l kaybetmek endişesine sürük
~l'lrnişlerdi. Bu kavganın tesiri ve 
d ll~tafa Kemal Paşadan icabın
'/!/ ıstifade etmek ümit ve hulya. 
. ?1e onıt daha fazla takio ve ta. 
'-l~d . 
Çek·en . sakınmışlar, incitmekten 
t tnınışlerdi. Hareketlerini uzak
~~ takip ve tarassutla iktifa et-

1§lerdi. 

l'tl .~akikat, bu esnalarda İzmir ve 

1~lhakatındaki nankörler taşk~n
t a Çok ileri varmışlar, hatta Is
~nbuldakilerine bile taş çıkart
t ışlatdı. Bilhassa Söke civarında 
~şkil edilen çeteler silaha sarıl
b ışlar, ortalığı kana boyamağa 
aşlaınışlardı. 

la~ apılan tecavüz ve taşkınlık
ha;ın de:ece • v_e şekillerinden her 
g 

1 
~e hır hadıse çıkarmak ve iş

~ 1 tesri ve teshil fikrinde olduk
lt'l, 

1 açıkça anlaşılıyordu. Hele li
.~tıda bulunan "A verof,, zırhlı
"" dan, kordonda devriye vazifesi 
"orznek .. g uzere çıkarılan bir man-
~·Yı a, Yerli nankörler tarafından 

lli <:o ef' . . •d d k b' §eJı;· :t'-r ırnızı rencı e c ece ır 

'ti} ılde yapılan istikbal ve göste. 
l'tl en tezahürat, az daha, çıkarıl
ll ası arzu edilen hadi.>eyi meyda-

a getirecekti. 

ko:akat, bu nankörler, o sırada 
ah ordu kumandan vekili bulunan 
li' 21 asker kalem reisi Süleyman 
\>:~i beyin emriyle, mızraklı sü
l'tııtı devriyeleri tarafınd"ln dağıtıl
ha~'. ve. çıkmasına ramak kalan 

lSenın önü zorlukla alınmıştı. 

N ankörlerin bu çirkin tc-.şkın
h lıkları yalnız tzmire mün
y ası.t kalınamıştı. Her tarafa sira
s et et:rnişti. Çatalca, Silivri, Bur
ı::t Mudanya, Gemlik, Yalova, İz-

1 taraflarındaki nankörler de 

taraf taraf ayaklanmışlardı. Si
lithlanmışlar, Türk köylerinin ka
pılanna dayanmışlardı. Bu civar
lar halkı da, ne mahallerinin ve 
ne de bir gölge kads.r mevki ve 
ehemmiyeti kalmıyan İstanbul hü
kumetinin her türlü muavenetin
den ümitlerini kesmişlerdi. İ~in 
başa düştüğünü anlamışfor ve teh
like altında bulunan ırz, can ve 
mallarının bizzat muhafazası c;:a
relerini aramışlardı. 

Taarruza maruz köyler arala
rında teşkilat yapmışlar, silaha 
sarılıp düşman çetelerini karşıla
mışlardı. Bilhassa körfez köyleri, 
bu hususta gerçekten çok gözü a
çık davranmışlardı. Değınr.ende

rede Haydar, Ürcün v~ Saraylı 
köylerinde muhtar Mustafa, Bul
gurcu Süleyman, Arabın Hüsnü 
ve Hamidiye ve Tatar İhsanıye 
köylerinde Soba oğlu Hasan, Ye
tim oğullarından Hüseyin ve A
sar köyünde de Yunus adındaki 
yurt severler hemen ileri atılmış
lar ve her biri başlarına yüzlerce 
fedakar toplamışlardı. Silah ta 
bulmuşlardı. Fakat, r.e yazık ki, 
cephaneleri • çok azdı. Köylerine 
saldıran ve insafsızca ?.teş saçan 

nankörlere hesapla kurşun atıyor, 
ekseriyetle süngüyle karşı koyu
yorlardı. Düşmanlarını köylerin -
den kovuyorlardı. Bursaci.an, İz
mitten cephane istemege gidiyor
lar, alamıyorlar, üstehk kovulu
yorlardı. Bu sebeple nankörler 
yakıyor, Türk köyleri yanıyo: ve 
zavallı köylüler cepha~1e diye kıv
ranıyorlardı. 

O günlerde İzmit körfezinde 
gezmekte olan Ahırkapı ba

lıkçılarından Kurt İzzet, sahil köy
lerinden yükselen bu acı feryadı 
işitmiş, dayanamamıştı. 

İstanbulun hain hükumeti gibi, 
göz yumup kulak tıkıyamamıştı. 

Ağlarını, takım ve tayfasını topla
mış, İstanbul yolunu tutmuştu. 
Kurt İzzet, İzmit körfezinden hiç 
te korkusundan kaçmış değildi, o, 
cephanesizlik yüzünden yanan ve 
yıkılan ocak ve bucaklara, vuru
lan ve ölen yavrucuklara, bikP.s 
kalıp inim inim inliyen kadın ve 
çocuklara acımış, ve onlara yar
dım için İstanbula koşmuştu. Sa
rayburnu cephaneliklerine gizlice 
girmeyi ve ele geçirecegi cepha
neyi bu zavallılara yetiştirmeyi 

kurmuştu. (Devamı var) 

Mikroplar Nereden Girerler? 
Etrafımızda bulunan her şey, 

hava ile su ve toprak bize mikrop 
getirebilir. Onlar yiyeceklerimiz 
ve içeceklerimizle de gelirler. Fa
kat onların bizim muhitimiT.e ka
daT gelmeleri yetişmez. Bize fena
lık etmeleri, hastalık yapahilmele· 
ri için vücudiimüzün içine gire
mezlerse mikroplara da, hoş geldi, 
safa geldi diyebiliriz. Bize zararı 
olamayınca ..• 

Onları muhitimize getirmeıneıi'e 
ne kadar çalışsak, tam muvaffak 
olmak güçtür. Mikroplara karş1 
mücadelenin en ciddi safhası onla
rı vücudümüzün içine sokmamağa 
çalışmakla başlar. Bu birinci ciddi 
safhada muvaffak olabilmek için 
onlann vücudümüze nereden gir
diklerini bilmek ister . 

Vücudümiizün her tarafı deri i
le tamam tamam kaplanmış ol3fty. 
dı, insan mikroplara karşı en sağ. 
lam bir kale !çinde bulunduğunu 
iddia edebilirdi. Çünkü derimiz 
sağlaın kaldıkça mikropların içe
riye girmesine imkan vermez. Va
kıa otopsi yapan yani ellerini ga. 
yet mikroplu şeylere dokunduran 
hekimlerin ellerinde hiçbir çizik 
hile olmadığı halde derilerjudrn 
mikrop girdiğine misaller vardır. 
Fakat bu misaller pek nadi.r oldu
ğu gibi zaten o işi görenler lastik 
eldiven kullanmağa başladıkların
danberi sağlanı deriden mikrop 
girdiğine misal işitilmez olmustur. 

İnsanın derisi her tarafı~dnn 
sağlam kaldıkça o yoldan mikrop 
giremiyeceğine emin olabilir. Mik
roplar.· derinin altına değil - ara
sına gırseler bile pek te tehlikeli 
olamazlar. Deri veremi deri üze· 
rinde pek çirkin şeyler yaptığı 
halde insanın umumi sagvlıama lıa· 
1 

. ~ 

el getırmez. Çünkü derinin ara· 
sında sıcaklık rn i k r 0 p l a -
rın istedikleri kadar yüksek olma· 
dığı gibi nesci de sıkı olduğundan 
mikroplar orada gelişemezler. 
Bundan dolayı derinin yalnız üze· 
rini açan çizikler tehlikeli sayıl
maz. Zaten çiziklere bir parça ten· 
türdiyot sürünce mikrop tehlikesi 
kalmadığını şimdi herkes bilir. 

Fakat deri üzerindeki açık yer 
biraz derin olup ta oradna mikı'op· 
lar derinin altına kadar girerler
se iş çok değişir. Ancak o zaman 
bile, derinin altında kalınca bir yağ' 
tabakası bulunursa o da mikropla
rın hoşuna gitmez. Bundan dolayı 
şişmanları!' derisinin altına mah· 
sus mikrop şınngası yapıldığı va· 

kit daha iyi mukavemet ederler ... 
Modaya uymak için zayıflayan 

Bayanların kulakları çınlasın, on· 
ların eline batan mikroplu bir iğ
ne daha tehlikeli olur ... 

Derimizin mikroplara karşı böy· 
le dayanıklı olmasına karşılık. gö
zümüzde, burnumuzda ve ağznnız· 
da olduğu gibi ince zarla örtiifü 
yerler - maalesef • dayanıksızdır 

,Mikroplar oralardan içeri girer
ler, hem de geçtiklerinin eseı·i ka\. 
maz. Bereket versin ki oradan içe 
riye girince yakında bulunan lem· 
fatik bezleri onları tutar ve - daha 
önce yazdığım - miicadele haşlar. 
Bununla beraber, mikroplaı·ın in
ce zarlardan içeri girmemesi için, 
onların temizliğine dikkat etmek, 
tabii, daha iyi olur .. Hastalık ınik· 
roplanndan en çoğunun içeriye 
girdikleri yer burun ile boğaz yo. 
lu olduğundan en ziyade onların 
temizliği lazımdır. Buruna günde 
birkaç defa kolonya suyu çeknıck, 
ağzı ve boğazı sabah, akşam, hir de 
hasta ziyaretinden sonra, ilaçlı bir 
su ile - garga.ra ederek - temizle· 
mek ..• 

Kadınların ince zarla örtülü ka· 
dınhk uzuvları - kimyaca - ekşi ol· 
doğundan kendilerini mikroplara 
karşı müdafa ederler. Ondan dola
yı - bir hastalıktan dolayı lüzum 
olmayınca - yalnız temizlik için 
mahsus şınnga yapmayı mütehas
sısları şimdi fazla bulurlar. 
Hanın cihazını kaplıyan in<'e 

z~rl~dan mikropların içeriye gi
rıp gırınedikleri simdilik karısJlc 
bir meseledir. Hekimlerden bazıla
rı bu yolun mikroplara karşı pek 
açık bulunduğunu, verem '.w-;talı
ğının bile bu yoldan girdiğini iddia 
ederler. Karahumma mikroplannın 
barsaklardan geçtiği kabul edilse 
bile, barsaklarda her vakit bulu
nan milyarlarca mikrobun tabii 
halde oradan geçmedikleri siip
~esizdir. Bunun için soğuk alg;nlı
gından sonra, büyük yorgunluktan 
sonra, başka bir y()ldan ı!İrmis 0 _ 

lan mik~o~lar. bil' hastalık yaptık· 
lan vakıt ıçerıye girerler. 

Her halde, hazun cihazında, he
le barsaklardaki mikroplardan 
kurtulmak için çare - bazılarının 
zannettikleri gibi • kendi ket.aline 
müsehhil ilaç içmek değildir. He
kim lüzum göstermeden, kendi 
kendine müshil ilacı içmek bar
saklarda zararsız yaşıyan nıikrop-. 
lann içeriye girmelerini kolaylaş
tırır. 
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MASUM KADIM ~ 
S Yazan: Anthony Cotterel ~ 
~ lngilizceden Çeviren: Halikarnas Bahkçısı ~ 
.--,..,.~~~~.,.__/.... • '.-< <;<;cc~c< < < c<• 

S öylediklerini din~edikten 

sonra kararımı verdim: 
"- A! Ben öyle şeyi pek bece

remem.,, dedim. 
"- Saçmalıyorsun, bilakis. Bu 

işin pek ala üstesinden gelirsin. 
Hem tehlike de yok,, dediler. 

Otede oturan Portekiz polis şe
fi: 

"- Pek kolay bir iştir. Güzel 
bir Portekizli kadını akşam yeme
ğe götüreceksiniz. Kadın belki ma
sumdur,, dedi ve srrıttı. 

" B' b k ~ - ır aş asına havale etse-
niz olmaz mı?,, dedim. 
"-Hayır edemeyiz. Işte ondan 

size yalvarıyoruz. Çünkü siz bura
ya yeni geldiğiniz için sizı tanı
maz. Siz alelade bir Ingilız seyya
hına benziyorsunuz. Sizden işkil
lenmez. Emniyet eder. Herifin va
purda tevkil edilc.itt:nden kadının 
zaten haberi yok. Belki de adamın 
ne dolandırıcı olduğunun da far
kında bile değildir. Tevkif etmez
den evvel kadrna çektiği telgraf e
llinize geçti. Kadına saat yedide 
barda beklemesini tenbih ediyordu 
Binaenaleyh sizin yapacağınız iş 
pek kolaydır. Herifin bir arkada
şısınız, diye gidip kendinizi kadı
na takdim edersiniz. Herife vapur
da rastgeldiğinizi ve kadını, arka
daşlarını görmek üzere Estoril ga
zinosuna gôtürmenizi rica ettiğini 
söylersiniz. Kadını ~azinoya götü
rürsünüz. Biri gelip de Gre
gorynin nerede olduğunu sorarsa 
polise işaret ediverirsinız ve ona 
tevkif ettirirsiniz.,. 
"- Bunların hepsi pek iyi ve 

pek fila. Fakat tevkif etmek istedi
ğiniz adamı niçin, beni ve kadını i
şe karıştırmadan, doğrudan doğru

ya gidip yakalamıyorsunuz? ,, di
ye sordum. 
"- Çünkü Gregory'nin şerikle

rini bildiğimiz yok ta ondan. Fa
kat şerikleri veya şeriki her kim
se, bittabi kadını tanır. Eğer şe
rikleri bir kaç taneyse, onların tev
kif edilmekte olduklarrnı kadma 
çaktırmayın, yalnız. Belki işiniz 
düzgün gider de paranın nere4e 
saklı olduğunu anlıyarak hepsini 
toptan yakalatırsınız.,, 

"- Yakalatırım yR.. Bayağı işta
hım kabarıyor. Şaka değil. Adım 

Drummond Buldog'dur. 

• V ictoria otelinin barında ka-
labalık fıkır fıkır kaynaşı

yordu. Tam saat yedi deyince ba
ra girdim. Bir sürü Ingi!iz ve Por
tekizli vardı. Müşterilerin ekseri
yeti allavi kallavi şeyl!:!rdi. Arala
rında şişman şişman kadınlar ser
pili bulunuyordu. 

Dört tarafı gözlerimle kolaçan 
ettim. Kadın köşenin birinde otu
ruyordu. Yüreğim göğsümde hop
layıp hızlı çarpmıya başladı der
sem, vallahi yalan olmaz. Onu bü
yük filmden çıkakoymuş bir sine
ma yıldızı sanırdınız. Kırmızıya ça
lan kestane renkte saçları vardı. 

Başını oynattıkça, saçları sanki tu
tuşuyordu. Koyu yeşil f'Özler, kap
kara ve uzun kirpikler arasında 

çapkın çapkın parıldıyordu. Ba
caklar çifte birer şaheserdi. Vel
hasıl tepesinden tırnağına kadar 
fıkır fıkır canlı bir parça. Yanına 
gidince: 

"- Affedersiniz, dedim, acaba 
Gregory'yi mi bekliyordunuz?,, 

"-Evet. Neden sordunuz?,, 

"- Beni kendi yerine göndereli 
de ondan.,, 

"-Neden? Bana buraya gelece
ğine dair telgraf çekti.,, 

"- Vallahi neden gelemediğini 
bilmiyorum. Her halde bir işi çık
mış olacak. Gelemiyeceğini size 
haber vermek üzere beni gönderdi. 
Vapurda biribirimizin arkadaşı ol
duk. Müsaade ediniz de sizı Esto
ril gazinosuna götüreyim. Gregory 
oraya gelmezse, buraya döneriz. 
Her halde ya burada, ya orada, ya
hut yolda ona rastgeliriı:.,, 

"- Sizi rahatsız ettiğime mah
cubum. Pek iila istediğiniz gibi ol
sun.,_ 

Gelemiyeceğini haber vermek için beni size gönderdi. 
isterseniz, sizi Estoril gazinosuna kadar götüreyim. 

Dedi. Gülümsedi. Yüzüme gü
lümsediği zaman içim gıcıklandı. 

Kendimi bayağı bir kahraman san
dım. Onunla beraber üçüncı.i içki
yi devirince yüzü, bana cennetten 
kopup geldiği tesirini yapıyordu. 

Polis dairesi son model mükel
lef bir beyaz seyahat otomobilini 
emrime vermişti. Ona bindik, Şa
tafatlı giyinmiş Portekiz polisleri, 
ve fukaralıklanndan ü:,t başları 
paçavra şeklinde, sırtlarından sar
kan köylüler arasından yol aldık. 

Güzel kadındı doğrusu. Gitgide 

daha ı-. ~. ran kalıyordum. Gece de 

güzeldi. Hattı üstüvadaki durgun 
geceleri andrrıyordu. Ona: 

"- Gregory'yi çok seviyor mu

sunuz? Hakikaten parlak genç, de

ğil mi?,, dedim . 

Başını yastıklara yaslamıştı; 

"Evet Pek nazik bir çocuk., d.:ıdi. 

Gazino da pek kalabalıktı Etra

fıma bakındım. Oradaki insanlar 

arasında Gregory'nin şerik!erini ta

nımrya uğraştım. Bir süriı kozmo

politler vardı. Aralarında dolandı

rıcı suratlıları da bulunuyordu. Fn

k::ıt bize yanaşan olmadı. Orkestra 

çalmıya başlayınca, kadm deniz 

dalgaları üzerinde oynıyan bir DY 
ışığı huzmesi gibi dan.;etti. 

... 
T am dışarıya çıkacağımız za

man bize, adamm biri ya
naştı. Bende hoş ve i.yi adam tesi
rini bıraktı. Kız beni ona Grego
ry'nin bir dostu diye takdim etti' 
"- Gregory neden sizinle be

raber değil?., diye sordu: 

Kız da ayni suali ona sordu. Ben 

bunu fırsat bilerek: 

"- Acaba gelmeyişi ehemmi

yetli midir?,, diye söze karıştım. 

Adam yüzüme şüpheli ~üpheli 

baktı. "Hayır,, dedi, iaknt hayır 

deyişindeki edası "evet,, demekti. 

Herif bizden ayrılınca, iki erke

ğin oturmakta bulun<lukla.rı bır 

masaya gitti. Ben hemen kadınla 

dansa kalktım. Dans bitince: 

"-Ne dersiniz? Otele kadar yü
rüyüp Gregory orada nıı, değil mi, 
bir baksak fena mı ederiz?,, de
dim. 

Kadın fikrimi kabul etti. Manto
sunu vestiyerden almak üzere ay
rılınca, ben aldığı talimat muci
bince orada bekliyen dedektüe, ka
dınla görüşmüş olan herifi göster
dim. 

"- Onu tevkif edersiniz. Fakat 
ilkönce kadınla buradan ayrılma
mı bekleyiniz ki, kadın görmesin?,, 

Oradan otele gittik. Yine bara 
girdik. Kadın "Burada bulunma
yışı tuhaf,, dedi. 
"- Aman acele etmesin, gecikti

ği işime geliyor.,, 

Diyerek manalı manalı gülümse
dim. Ve ilave ettim: 

"- Fakat hatırınız için, geldi 
mi, gelmedi mi diye her tarafı a
rarız.,, 

Onu aramadık köşe bucak bırak
madık. Bulunmayışına çok taaccüp 
ediyormuşum gibi yaptım. Sonra 
da: 

"- Deniz kıyısı boyunca bir o
tomobil gezintisine ne buyurursu
nuz?,, diye sordum. Razı oldu. Yol 
verdim. Yolun deniz manzarasına 
tamamen hakim olan bir noktasm
da otomobili durdurdum. Limanda
ki gemiler ateş böceği sürüsüne 
benziyordu. Uzaklara kadar Atlas 
Okyanusu, fenerlerle beneklenm.i~· 
ti: 

"- Sizi tanımak ne hoş'? , de
dim. 

Arzuyla ağırlaşan bir sesle: "Sa

hi mi?,, dedi ve bir buluda dalan 

ay gibi kollarımın arasına kaydı. 

Bir iki dakika sonra kollarımdan 

ayrıldı. 

"- Ona ne diyeceğini anlıyo

rum. Hemen gideriz, fakat biraz 

daha gezelim. Bu kadar güzel bir 

geceye ve ay ışığına yazık etmiye
liın.,, 

"- - !sterseniz villama gidelim, 
teyzem bize içecek bir şey verir. 

Şehirden biraz uzak, fakat söyle

diğiniz gibi gece boşa gitmez.,. 

* V illa ıssız bir yerde, bir ka-
yanın üzerine tünemiş bir 

taş binaydı. Içerde teyzeden eser 
yoktu. Fakat ses çıkarmadım. Ba
na "Lisbonda kalmış olacak,, dedi. 

Balkona çıktı. Deniz ve gök ma

vilerden ve sükuttan ibare-:: bir 
ahenkti. Sordu: 

"- Denize girmek hoıunuza gi
der mi?,, 

Kabul ederek bir odada soyun

dum. Kendisi denizde çok durma

dı. Girdi, çıktı. Ben yüzgeçlikteki 

meharetimi göstereyim diye çık

makta geciktim. Villaya doğru yü

rürken balkonda duruyordu. Elbi

selerimi çıkarmış olduğum odaya 

girdim ve işte asıl civcivalı nokta

sına gelmiş bulundum. Çünkü şak

kadak üstüme kapıyı !dlitlt!mesin 
• ? 

mı.,, 

"- Yahu ne yapıyorsun?,, de

dim. 

"- Elbiselerini uçununc:!an l'\Şa

ğıya fırlattım. Sen becerıksiz dedek. 

tüin birisisin. Gazinod:ı, sen diız 

taban arkadaşlarınla konuşurken 

çaktım. Onların arkad~~mıı tevkif 

ettiklerini de gördüm. Pencereden 

çıkarsan, yüz metre aşağldaki de

nize tepetakla dalarsın. Kapıyı kı

rıncaya kadar ise ben hududu aş
mış olurum.,, 

Diye bağırdı. 

Adrmlarının gürültüsü koridor
larda uzaklaştı. 
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Kurultayın Uçüncü T opJantısı Cinci Hanında Bir Cinayet Oldu Yiğit Bir 

(Başı 1 incide) 1 mün bit nizamname içine alınması- söyliyerek sözlerine nihayet vermiş 
ilk tahsilin beş sınıflı ilk okullarda nın bir salahiyeti tazammun etmiye- tir. 
verilmesi, beş seneye ve beş seneyi, ceğini söyliyen Refik Ince (Manisa) Recep Peker (Kütahya) Cümhu. A k d B ıd v Silah Arkada 

r a aşımızın u ugu 
bir merhale olarak tesbit etmekten demiştir ki: riyet Halk Partishtin büyük kurul
ileri gelmekte olduğunu işaret ede- "-Bence bu fıkra, genel sekrete- tayının resmi ve gayriresmi bütün 
rek demiştir ki: . rin _ıcra ~~killeri heyetile mütemadi teessüs ve teşekküllerin hepsi di-

- "Çünkü henüz bu tahakkuk et- ş~kılde mu.şavere v~ te:nasta buluna- rektif verecek bir müessese olduğu
miş değildir. Bizim tahsil çağında iki bılir, suretınde tavzihi ıcap eder. Ak- nu tebarüz ettirdikten sonra encü
milyon çocuğumuz var. Hem de si takdi~de bu kanunları:ııuzla bir te- menin teklif ettiği ibarenin tatmin
nıecburi tahsile tabi. Halbuki biz zat teşkıl eder. kar olmadığını ve tekrar encümene 

Eroin Tekkesinde Sopa 

bunun ancak üçte birini okutabili- Mazbata muharriri, bu yoldaki h 1 ed 'l . . f k 1 ~ .. ava e ı mesının muva ı o acagı 
Yoruz. Sonra okutabildiğimiz ço- mutalealara verdiği cevap';a Genel b t . d . t• k" 

B şk kil. . . "h b . h .' k nı eyan e mış ve emış ır ı: 
cuklann hepsi de becr sınıflı mektep- a an ve mın ıntı a ına aıt u - Z . . İ 

'$ •• • ah d k d · t" ki - aten partı genel sekreterı e-
t kumakta d llrild" 1 Onun ı"çin mu ız e ere emış ır : V k'll · H t• B kil 1 

ile Cinayet işleniyor 
Bir eroin tekkesi halin~ geldiğini 

evvelce bildirdiğimiz Tahtakalede Şe 
kerci sokağındaki Cinci hanında dün 
a.k.~m üç kadının ağıt yaralanmasile 
neticelenen bir cinayet i:jlenmi~tir. e o ea ır er. " Ge 

1 
b ı.. kil" b ra e ı erı eye ı ve aşve o an 

be · bir "d al 1 rak koVTnUŞ - ne 8.§&an ve ı, me us- tl d · • h l' ded' F k § seneyı ı e o a ~ - 1 rd biri la akt M b ld w za a aımı temas a m ır. a at 
bulunuyoruz. Bu ideal her tarafta a an ° c ır. e us 0 ugu · t klif edil dd · ruh 

Hadisenin tafsilitı şudur: 
Cinci hanı sakinleri arasında Pa

kize, Melahat ve Zehra isimlerinde 
üç kadın vardır. Bunlardan Pakize 
ile Melahat ötedenberi biribirlerile 
geçinememektedirler. Dün akşam bu 
iki komşu yine kavgaya tutuşmuşlar 
~ ellerine geçirdikleri taş ve sopa
larla biribirlerini dövmiye başlamış
lardır. Bir aralık Zehra ismindeki ka
dın da kavgaya karışmış ve Pakizeyi 
himaye etmek istemiştir. Bu suretle 
üç kadın gırtlak gırtlağa boğuşurlar
ken Melahatin dostu olan Zincirli 
N amile maruf. Ali, hanın deliğinden 
içeri girmiş ve eline geçirdiği bir so
pa ile Pakizeyi başından ve vücudü
nün muhtelif yerlerinden tehl~li 

surette yaralamıştır. 

. . . yenı e en ma enm u 
tahakkuk ettirildikten sonra 6 sene gıbı baflta sıfatı da haız olacaktır. Bu- b " 1 b" t d w ·1 1 V k'l . . v 1 oy e ır eması egı , cra e ı -
1 sene ve belki de daha ileri memle- nun takdırı doğrudan dogruya Gene l . 1 b" bük' • t h li d b '1t ·uı erı ve mesu ır ume a n e 
iketlerde olduğu gibi 8 seneye çıkar- a Gea::ı :..:~ vekilinin kabineye çalışan heyetin içinde parti genel 
Jnak düşünülebilir. O, daha yüksek sekreterinin bulunmasını ve vaziye-
ve daha uzun seneler sonra düşünü- girmesi meselesine gelince, başkan . . lıv 

vekilinin kabineye ithal edilmesine tin ve partının ana var gını teşkil 
lecek idealdir. Onun için programda hiçbir mlni yoktur. Ne nizamtıame- eden kurultayda bu madde ile tes. 
ki beş seneeyi olduğu gibi bırakmak bitidir. 
JA--dır. Buna dahi varmak ı"çm· ka- miz, ne de devlet mevzuatı buna ma- E . . 

cu;uu ncümen reısi Şemseddin Gün-
... _..ıil k dah k af 1 ni değildir.,, 
RU ece a ço mes e er var- Mazbata muharriri Mehmet Ali, altay bu maddenin programla ala-
dır.,, Genel sekreterin kabineye iştirakin- kadar olduğunu beyan ederek bu 
Programın diğer maddeleri üzerin deki zaruret üzerinde bilhassa dur- noktai nazardan encümence bir da-

de hiç bir müzakere geçmemiş, he- ha tetkik edilmek üzere iadesini is-
yeti umumiyesi kurultayın tasvibine muştur. 
iktiran eylemiştir. ince Dcryımn izahatı 

Bunu takiben okunan encümenin Cevdet Kerim lncedayı iSinop), 
raporu da kabul edilerek yarın saat Genel başkan vekili Bll§Vekll olmıyan 
15 de toplanmak üzere içtimaa niha partili mebuslardan biri oldugu tak

dirde, genel sekreter kabineye dahil 
yet verilmiştir 

olacağına göre, partinin ondan daha 
Büyük kurultay yarmki toplantı- üstün bir mercilnde bulnnan Genel 

11nda dilekler encümeninin raporu-
nu tetkik edecektir. başkan vekilinin kabineye gireme-
MiatalıU grup hakkında .aaI mesf sebepleri etrafında ve umumi i

dare heyetinde bulunması dolayısile 
Ankara - Cümhuriyet Halk Par- hazırlıkları yakından takip etmiş b!r 

tisi beşinci büyük kurultayının i
arkadaş sıfatile geniş izahat vererek 

kinci umumi toplantısında Hikmet kongreyi bu hususta tenvir etmiştir. 
Dayur (Manisa) bazı noktaları tenvir 1 ed .. 1 demı·ştı"r kı·· ne ayı ezcum e . 
icin sualler sormuş ve bu arada de-
miştir ki: - "Genel Başkanlık vekilliği ma-

kamı parti tef)tilltının kademesi 
"-Şimdiye kadar bildiğimi?. tarz .. d k yüks' ek bır" m k" ma 

ıçın e ço ev ı ve -
§U idi. Mühim ve esaslı meseleler kam olarak ele alınmıştır. Onun 
Parti grupunda mevzuubahis olur ve için bu mevki, sıfat ve salahiyetinin 
orada üzerinde istenildıği kadar mU-

ve de~işmez Genel Başkan adına va. 
zakere ve münakaşa edilir, varılan e 

zife eda edici vasıflarının parti ka
netice Parti mebuslarını bağlardı. 

temiş ve bu talep heyeti umumiye
ce kabul edilmiştir. 

Mü•talıil grup ltaklnnJa 
bir takrir 

125 inci maddenin müzakeresinde 
müstakil grupa tevdi edilecek vazi
felerin ifasında karşılanacak vaziyet 
ler üzerinde Abdürrahman Demir
ağ tarafından ileri sürülen mütala
alara karşılık olarak verilen cevap. 
lardn Sonra Abdürrahman Naci di-
ğer bir nokta üzerinde müstakil gru 
pa mensup mebusların Heyeti Ve
kileye intihap edilememleeri husu
su ileri sürülerek bu müstakil grup 
mebuslarının Heyeti Vekileye aza 
intihap edildikleri zaman müstakil 
grupla alAkalan kesilmiş addedildi
ği takdirde meselenin halledileceği
ni söylemiş ve bu yolda bir de tak
rir vermi~ir. 

binesinin haricinde ve üstünde mahPartide müzakere edilmemiş olan 
neticeler üzerinde Mecliste herkes fuz kalması düşünülmüştür. Zaten Türk- Fransız 
tabii malum ve muayyen esaslar da- genel başkanlık divanı hasından 

!!~.~~:~~1'<!····"•11111~.a ......... .,.,...:i~ Pa~!! 
1 
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Şimdi anlamak istediğim mesele-
2binede bulunup orada cer~an e- üzeri hareketle 11 Haziranda Anka-

ler bunun ~ ~ metzwba- den vaziy~ IOğruya raya muvasalat et.m, olacaktır. 
Jıis edilmemiş, bir Karara bağlanma-

kendilerine aksettirecektir.,, M .. ır Hariciye NtUın da 
mış olan meseleleri mecfüte bahset.- İn 
nıek, bu bapta sual sormak, tenkit Cevdet Kerim cedayı bundan geliyor 

sonra sözünü genel sekreterin par
yapmak yalnız seçilecek bu 21 kişi.ye ti kabinesinin daimi azası olması e
mi mahsus olacak, yoksa eskisi gibi 

sasma intikal ettirerek: 
mi olacak? 

- "Nizamnameye konan bu hü-
lkinci mesele, bu 21 arkadaş par- kümle maksat, kabinenin değişmesi 

tinin müzakerelerinde bulunacak ve 
kararlara iştirak etmemek suretile 

ile mukayyet olmıyarak parti genel 
sekreterinin Heyeti Vekile içtimala-

müessir olamıyacaktır. rmda muntazaman bulunmasını ve 
Bu husustaki düşüncesini hu kür

dahili ve harici vaziyet hakkında 
.Uden söylemek ve mümkün olduğu 

cereyan eden müzakerelere daha 
kadar o düşüncesine taraftar topla

isabetli bir şekilde iştirakini temin. 

m:ır2ı arkadaşın bu haklarmı ek- dir. Bu şekil, bükumet ve parti ara-
sında karc:tlıklı faydalanmayı temin 

.eriyetin verdiği lir kararla neze- r 
diyoruz. Bizim böyle bir hakkımız için yapılmıştır. 

m.ıd ~ Bunun, teşkilatı esasiyede ne bir var ır.,. 

Hikmet Bayur böyle bir karar ye- reaksiyonu olacaktır ve ne de şim-
rine bu vazifeyi görecek arkadaşla- diki kanunlar ahklmına muhalif bir 
rın kimler olacağının arzuya bırakıl- vaziyet ihdas edecektir,, demiştir. 
masına taraftar bulunduğu mütalea- Mazbata muharriri Mehmet Ali 
ıile sözlerine nihayet vermiştir. Yürüker (Samsun) arada mevcut nok 

Mümtaz Sökmen (Ankara) Nizam- tai nazar ihtilafını kaldırmak için en 
name ile yeniden tesis edilmek iste- cümenin bu madde yerine kaiın ol
nilen grupun Cümhuriyet Hallt Par- mak üzere yeni bir madde hazırla
tisi te§kilitmdan, pu•i ruznamesin- dığını beyan etmiştir: Bu madde şu 
den ayn başlı başına bir müstakil si- şekilde idi : Genel sekreterin parti 
yasi bir mevcudiyet olmadığını ve bir hükumetinde iza sıfatiyle bulundu
ayrılık meselesinin mevzuubahis ola- rulması temin edilecektir. 
mıyacağını izah ve parti grupu. için- Mümtaz Ökmen (Ankara) mevzu
deki ve meclisteki müzakere usulleri un ehemmiyetine işaret etti ve bu 
hakkında izahat vererek demiştir ki: madde ile ne kastedildiğini izah ede-
"- Kurultay bu nimmnameyi rek dedi ki: 

kabul etmekle kendi mebusu olarak 
bulunan arkadaşlarından bir kısmını 
bu takyitlerden istisna etmiş oluyor. 
Bu itibarla Hikmet Bayur arkada'}a 
denilebilir ki, ne sallhiyetle bu 2ı' 
arkadaşa kendilerine bu külfet tah
mil ediliyor, yerine geriye kalan ar
kadaşlar bu takyidattan kurtulamı

yor. Bütün bu ekseriyet arkadaşların 
ııizamname ile bağlı oldukları husu-
1atta, onlara serbesti veriliyor. Yani 
kendilerine sorulmadan verilmiş bir 
killfet ve mükellefiyet yoktur. Kal
dı ki, n ihayet Cümhuriyet Halk Paı
tisi ve yahut herhangi bir siyasi par
ti onun prensiplerine inannll§ ve ka
bul etmiş bir şahsın her siyasi parti
de olduğu gibi onun bazı zaruri kai
delerine itaat etmesi lazımdır.,, 

Genel Selıretain kabineye 
girmesi maelelİ 

Genel sekreterin kabineye iştiraki 
laakkındaki 30 uncu maddede bu bük-

- "Partinin banisi olan Atatürk 
hükumetle parti beraberliğini daha 
cezri bir yolda temin edecek bir ka. 
rar almıştı. Fakat bu karar tatbikat
ta ahengi temin etmekten ziyade bir 
tarafın mesaisinin felce uğramasını 
teşvik eder gibi bir netice verdi. 

Mümtaz Ökmen, parti nizamname 
sinin partinin programı olduğunu 

kaydettikten sonra da: 

- Maksadımız yalnız genel sek
reterin kabineye ha olabileceğine 
temas değildir. Bu esasen mevcut
tur. Biz istiyoruz ki, partiye mensup 
olan hükumetin ve partinin ekseri
yet grupuna istinat ederek ve bun
dan kuvvet alarak İcra Vekillerini 
teşkil edecek olan Başvekil kabine
sinde genel sekreteri de devlet ve
kili olarak bulundursun.,, 

Mümtaz Ökmen program ve ni
zamname encümeninin bulmuş oldu 
ğu yeni formüle ietirak etmeditini 

Berlin Radyosu: Mısır Hariciye 
Nazın Ankarayı ziyaret etmek üze. 
redir. Ziyaret bugünlerde vuku bu
lacaktır. Mısır Hariciye Nazın, Tür
kiye Hariciye Nazrnnın Mısıra yap
tığı ziyareti iade edecek ve anlaşı
lan iki memleket AkdeniZin emniye 
tine ait meseleleri görüşeceklerdir. 

Prost Ankcrraya Gitti 
Şehircilik mütehassısı Prost, fehir 

planı hakkında Nafıa Vekaletinde ya
pılacak içtimada hazır bulunmak ü
zere dün Ankaraya gitmiştir. Emin
önü meydanına ait maketle Istanbn
lun nizım planına ait evvelce yapıl
mış olan mücessem plan da dün An
karaya gönderilmiştir. Şehir müte
hassısı, Nafıa Vekilinin riyasetinde, 
Vekalet yapı ve yollu umumi müdü
rile tehircilik şubesi umum müdürü, 
Dahiliye Vekaleti imar şubesi müdü
ründen mürekkep olmak üzere topla
nacak olan komisyonda plan hanın
da izahat verecektir. 

Bahçekapıda Meydan 
Yeni şehir pianile Bahçekapıda, ya 

nan Hasan ecza deposunun alt tara
fındaki dükkanlar da yıktırılarak 

yerleri caddeye kalbedilecektir. 
1
Bu 

dükkanlann karşı tarafındaki tuha
fiye dükkanları da istimlak edilip 
yıktırılacak ve burada küçük bir mey 
dan açılacaktır. Meydanın ortasında 

yeşil bir refuj meydana getirilecek
tir. Bundan başka Karaköy köprüsün 
den itibaren gümrüğün önünden de
vam etmek ve Sirkeciye kadar u
zanmak üzere bir cadde açılacaktır. 

Pansiyon Uc:retleri 
Yeni ders senesinde memur çocuk

larından alınacak tenıilAt!ı pansiyon 
ücretleri Maarif Veklletince tesbit e
dflmiştir. Resmi mektep pansiyonla
rında bir çocuğu bulunanların pan
styon ücretinden yüzde on, iki çocu
ğu bulunanların birisinden yüzde on, 
ikincisinden yüzde yirmi bet, üç ve
ya daha fazla çocuğu olanların birin
ci çocuğundan yüzde on, ikincisinden 
yüzde yirmi beş, üç ve daha fazlasın
dan yine yüzde on tenzilat yapılacak
tır 

Kadmlann feryatlarına yetişen po
lis1er, her tarafından yaralanan ve 
kanlar içinde bulunan üç kadını da 
can kurtaran otomobili ile Haseki has 
tanesine kaldırmışlar ve suçlu Aliyi 
yakalamışlardır. 

Hanın Jıeliklerinden biri daha, 

şındakl yara ağır ve tehlikelidir. Zeh
ranm vaziyeti de oldukça vahimdir. 
Bunlann dün gece ifadelerini almak 

Yaralı kadınlardan Pakizenln ba- mümkün olmamıştır. 

Aland 
Adalarının 

Tahkimi 
----0--

lsveç ile Finl&ndiya 

Arası~4ki (f lafın 
Tehiri Muh+emel 

Stokbolm, l (A,A.} ~ HükU~tin 
yakında içtimaa davet edilecek olan 
parlamentoya Aland ada!arınııı as
kerileştirilmesi hakkında Finlandiya 
il-J Isveç arasında aktedilmiş olan iti
lafın tasdikini tehir etmesini talep 
ey lemesl muhtemeldir. 

Bir çok gazeteler, Sovyetlerin itti
haı etmiş oldukları hattı hareketin 1 
siyasi mahafilde kuvvetli bir tesir 
hasıl etmiş olduğu mütaleasında bu
lunmaktadırlar. 

Molotof uTJ. 
Nutku ve lngiliz 
Sovnet Teması 

(Başı ı inctdeJ 
meıl ylidlnden bu üç devletten bi
ri harbe kanıacak olursa, diğer 

iki devlet te bütün kuvvetleriyle 
ona müzaheret edeceklerdir. 
Vaziyet bu merkezde olduğu için 

-.ıtıu•· llOittli ınuarı ile İngiltere 
ve Fransanın ~eri arasında mü
him bir ayrılık görülmemektedir. 

~ ~ nolıtalarda 
18f'ar etti? 

Molotof bilhassa üç nokta üzerin
de durmuştur: 

1 - Münhasıran tedafüi bir pakt 
yapmak, . 
2 - Bütün komıulara teminat ver 
m-ek, 
3 - Mütekabil yardım esası daire 
sinde hareket etmek. 
lngiliz mahafili buna mukabil di

yot' ki: 
Diğer taraftan hükıimetln deniz in- 1 - Teklif edilmekte olan itilM-

şaatını tahdit eden Ingiliz - Isveç de- .. • . . 
ni ·tı1A~ ta dikın' i t hir t . lann tedafuı mahıyetı, ötedenberi z ı cıuının s e e mesı . 
d "mkü d- Zi fk" . Londra ve Parıs tarafmdaıı kabul ve e mu n ur. ra e arı umumı- . . .. 
yenin milhim bir kısnlı, "hu itlfilf \fiıt teslım edılmış~U:· . 
diki beynelmilel ahval ve şerait da- 2 -:-: Garantının Baltık devletlerine 
hfünde mevsimsiz addetmektedir. teşmilı hususunda ısrar edilmesi, Mos 

DENiZ we LiMANDA ı 

Saldıray için Merasim 
Saldıray denizaltı gemimize 5 ha

ziran pazartesi günü sancak merasimi 
yapılacak ve bu suretle yeni gemi
miz Türk donanmasına iltihak ede
cektir. 

Bu münasebetle o gün öğleden son
ra saat on beşte Kasımpaşada Deniz 
Komutanlığında bir tören yapılacak
tır. 

Munıam Ücretler Kaldırlldı 
Belediyenin 939 mali sene bütçesi 

dünden itibaren tatbik edilmlye baş
lanmıştır. Otedenberi vali muavinle
rile emniyet müdürleri ayni zamah
da belediye lşlerile meşgul oldukları 
için her ay belediye bütçesinden 100 
lira bir Ucret almakta idiler. 

Dahiliye Vekile ti, um ımi muvaze
neden ınaaı alan herhangi bir me -
murun, hangi namla olursa olsun be
lediye bütçesinden para almasını doğ
ru bulmadıjı için bu maksatla yeni 
sene bütçesine konulan tahsisatı ka
bul etmemiıtir. 

1 kovanın itil&fı.rm meriyet mevkiine 
konulmasınıa bu devletlerin müra
caatlanna bağlı kalmaması arzusun
da bulunduğunu göstermektedir. 

3 - lstişareler yerine evvelden 
teırıbit edilmiş sarih taahhütlere giri
şilmesi talebi, Milletler cemiyeti mu
koıvelenamesinin 16 ncı. maddesi ile 
isti§hat edilmemesini Uıtilidaf etmek
tedir. 

Hükumetle yakından alüası olan 
mahafil, bu ahval ve tersi: altında 
müzakeratı tesri etmenin en iyi usu
lünün Molotofun bizzat tekliflerde 
bulunması olduğti mütaleasındadır. 

Molorolun ·nutku 
laakltında lıanaat 

Bay Molotofun dün söylediği nut
ka gelince bu nutkun Londrada Yıilp
tığı tesir, Molotofun itirularından 

b!rinin itil&f akdine m8ni olacak ~ir 
engel teşkil etmediğidir. Londrada hü 
küm süren kanaate göre yaptlacak 
müzakereler, her engeli bertaraf e
decektir. ~olotof, Baltık devletlerln2 
garantiler ver~ek bahsi üzerinde 
durmuştur. Fakat lngilt'!renfo. de e
sasen bu bahis üzerinde bu devletler
le temas halinde olduğu anlaşılıyor. 

Londraya göre, as~ mesele, tecavü 
zün her nereden gelirse gelsin, mu
kavemet görmesidir. Prensip budur. 
Bu prensip kabul olunduktan sonra, 
geriye kalan noktalar, bir takım hu
susi safhalardan ibaret kalır. 

lllç Kaıa11 ve 
Kuruçay Nahiyesi 

Erzincan (TAN) - Kuruçay kaza 

merkezinin İliç nahiyesine naklile 
İliç kazası namlle anılması, ttiç na-

lki memleket arasında konuşmalar 
ve temaslar henüz devam etüği için, 

biye merkezinin de Kuruçaya tahvil bahia mevzuu olan noktalar resmen 
edildiği vilayete tebliğ olunmuftutl- anlaplmamıı llulunmaktadır· 

satı kaçırmak elimizden gel 
Bahsettiğimiz Alman matbu• 

müddettenberi~ daha doğrus1J 

lizlerle, Sovyetlerle temiz bir 
ma yaptığımız günlerdenbe 
mutat olan kaba tarizierlne ati. 
memektedirler. Bu kabalıkla 
şmda Çanakkale müdafaası gel 
nakkalede biz bir şey yapm 
zaferi onlar kazanmışlar da ö 
sini lutfen bize bırafrnışlar. S 
incitmekten ziyade güldüren 
clia olmakla beraber o matbua 
hüsnü zanlarını tashih etmeği 
lekdaşlık vazüesi biliriz. 

B izi, Çanakkalede bizimle 
pışan kahraman ve asil 

manlar pek iyi bilirler. Fakat 
Amiral içimizde bulunduğu ve 
!erile gördüğü için daha iyi bilit 
matbuatın amirallerine karşı i 
ları ve saygıları olması lazıın 
ceğini tahmin ederiz. Bu işte eıı 
lı, en şerefli şahit odur. Ona 
larsa ve tenevvür kabiliyetleri 
tenevvür edebilirler. Biz Anaf 
rın en dehşetli dakikalarında 
faa ordusuna ricat emri veren, 
kat Atatürk tarafından ku 
lığı elinden alınan ve zaferden 
susmasını bilen ecnebiler de 
Fakat nezakete uymaz diye 
meyiz. Susmazlarsa daha çok 
söyliyecek vaziyette olduğnmu!U 
lemiye artık lÜEUm görmiyebi~ 

--o---

Yaz Saati 
(Başı 7 meldi 

kat hakikatte bir buçuk ve h• 
iki saat yemek tatili yapan -
murların öğleden sonra yemelc • 
ğırlığı ve sıcak sıkıntısının 
asabiyetle uzun müddet müc 
ettikten sonra ancak saat il~ 
sonra ve dörde doğru nisbete!l 
ha iyi bir tarzda çalışabildiği gf 
rülmüştür. Öğleden sonra mili 
ve müsmir olarak çalışabilen ,_ 
bir iki saatlik müddeti sabah et 
ken vakte getirmek ve öğleden 
raki çalışmayı tamamiyle hazitı 
mek tarzı tşte bö' ıece onar 
mıştır. 

Yazı oldukça sıcak olduifU 
de gerek iklim ve gerek W 

biat güzelliği dolayısıyle diğer ~ 
hirlere nisbetle "sayfiye şehri'~ ~, 
yılan 1stanbulumuzda yalnız sar 
le çalışan memurların değil b~ 
halkın çalışmasında yazın bir ~ 
yapmak keyfiyeti çok iyi neti~ 
verebilir. Hatta mağaza ve ~ 
kanlan bile daha erken, meseli ,,. 
at beş ve nihayet altıda kaparo' 
nın çarelerini bulmak iyi olur. 

Böylece bütün İstanbul ıı.ıı
,akşam üstü olsun temiz hava ,ır. 
rak biraz serinlesin ve dinlensııaf 
Kahveler, gazinolar, plajlar, J 
reler akşam üstü halkla dols1Jll' 
Dairelerde, yazıhanelerde, mal' 
za ve dükkanlarda sönen hayat 
şam üstü diğer sahalarda başlaSJJI°; 

Üç tarafı su ile çevrili, her tr 
rafı güzellik dolu İstanbul şeııri 
nin halkı bu nimetlerden tstlf,,dt 
etsin. Yerli olsun ecnebi ols~. ~ 
yah ve turist böyle her tarafl!I"""' 
hayat fı§kıran şehirlere koşar! 

Mağazalan erken kapamak fd'ı 
retiyle şehrin ikttıadi haya~ 
bir ziyan görmekten korkanı~ 
korktuklarının tamamiyle mAP'." 

bir netice görmeleri ihtimali • 
vardır. 

Yazın çalışma saatlerini o~~ 
ğu gibi çalışma şeklini de değif5P:·: 

mek lazımdır ve o derece mühidJ 
dir. Yazın tiddetli sıcaklarda tlf' 
tımızdaki gömleği bile "fazla fi' 
ağır" hİllederken resmt dairelft 
de "ceketle çalışmak" jdetl ._ 
mecburiyeti memurlardan tyl 
ve randıman almağa en büyük IJIY 
ıellerden biridir. 

Bu mevzu üzerinde umwnı bit 
münakaşa açılması çok faydalı o 
lur. İlk fırsatta ben buna dair ,.., 
lıma gelenleri yazmak niyetincl" 
yiın. 

V. BIRSOfl 
--()

Fırat Nehrinde 
Bir Boğulma 

Erzincan (TAN) - Buradan OJl ,t 
lometre uzaktaki Molla köyü ct\l'stl"'. 
da çalışmakta olan amele Salih 
Süleyman, yıkanmak üzere 
Fırat nehrlıtde bofuhriuftur. 
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................... 
AGA RAN 
SAÇLARA 

1 
KUMRAL ve SiY AH a 

renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

(iLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - İSTANBUL 

*-------· Parisin en son model 
kadın taPkaları Beyoğlunda 

B A K E R 

7AN ll 

... 

erece 

mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
dairesinde tethir edilmek

tedir. Geliniz, intihap 
ediniz. 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

.... _______ _ 
Satıcılara Yuzde 10 Tenzilat Yapılır. 

Kirahk Apartıman 
'I'aksimde Abdülhak Hamid soka

IDnda Kasım Zeynel apartımanında 
döşeli dayalı bir daire dört ay için 

ltiralıktır. Tan matbaasında Turhan 

l'ana müracaat oluna. 

inhisar Satı§ Kamyonlarından. Satış Mağaza ve Depolarından lst eyiniz. 

~MEMUR ALINACAK 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK 
Fabrika ları Müessesesi Müdürlüğünden ~ 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 
Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

Seçme İmtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankara
da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İs
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

lmtihana girebilmek için isteklilerin birer · dilekçe ile Sümer Bank 

Unıumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevaplan

dırmalan ve icap eden vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ek

liyerek 10.6 939 tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şube
si Mudürlüf:üne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin 

edilecektir. 

İstanbul Üçüncü İcra l\femurlu

ğundan: 

Mukaddema Galatada' Gümrük so
kağında 38 numaralı deniz malzeme
si mağazasında iken halen ikamet
ğahı meçhul bulunan Hirisostomoz: 

İbrahimin 1 - 4 - 939 tarihli bir 
kıt'a emre muharrer senede müsteni
den zimmetinizde alacağı olduğunu 
iddia eylediği iki bin liranın maa 
masarü ve ücreti vekalet haciz yo
lile tahsili hakkında alacaklıya izafe
ten ve vekaleten dairemize müraca
atta bulunan avukat Faruk Haznedsr 
tarafından talep olunmuş olmakla 
bu suretle tebliğ kılınmak iizere ta
rafınıza gönderilen ödeme emri ika
metg&hı hazırınızın meçhuliyeti ha
sebile tebliğ kılınmamış olmasına ve 
bu hususta tebliğatın bir ay müddet
le ilanen tebliğine icra hakimliğince 
karar verilmiş olmasına mebni tari
hi ilandan itbaren mezkur müddet 
zarfında 939/ 644 dosva numarasile 
icranın tehirini müst~lzim şifahi ve
ya tahriri olarak kanuni müddetinde 
bir itirazda bulunmadığınız ve yfne 
bu müddet zarfında müddeabih bor
cunuzu vermediğiniz veya mal beyar••• 3 Haziran 1939 Yarınki Cumarteai Akpmı •••111 nında bulunmadığınız veyahut haki-

T aksimde ı· z z E T B A H Ç E S 1 kate muhalif beyanda bulundu!:;tu
nuz takdirde müddeti meikurenin 

( Eski PANORAMA ) hitamını müteakip cebri icra suretilc 
lazım gelen muameleyi kanuniyeye 

Yüksek bir Saz hey'etile açılıyor. tevessül kılınacağı malumunuz ol-
Pek yakında Büyük Sürprizler. Telefon : 41992 mak, ödeme emrinin tarafınıza teb-

...... ___ •••••••••••••••••••••••• liğ makamına kaim bulunmak üzere 
i et ilan olunur. 

· İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Beher yüz kilosunun muhammen bedeli sü 17 ,64 Ura hesabile 
5644,80, muvakkat teminatı 423,36 liradır. 

III - Eksiltme 15 - VI - 9~9 perşenbe günü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 

zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3619) 

·Devlet Oeiniryolları ve Liman ları işletme U. idaresi ilanları 
Bulundukları yer, bir senelik muhammen bedel muvakkat teminat 

ve kira aktinin başlayacağı tarihleri aşağıda yazılı 7 adet kiiğir mağaza 
her biri ayn ayrı açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 

Arttırma 12/ 6/ 939 pazartesi günü saat 10 da Sirkecide 9 işletme bi
nasında yapılacaktır. İsteklilerin teminat mektuplarile beraber komis
yona müracaatları lazımdır. Sartnameler oarasız olarak komisyondan 
verilmektedir. (3646) 

Bulunduğu yer 

Sirkecide No. 16 kagir mağaza .. ,, 
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BAYANLAR! 
ŞAPKALARINIZ 

ÇANTALARINIZ 

ELDIVENLERINIZ 
için Sultan Hamamında 

46 No. 

ŞEN ŞAPKA 
Mağazaamı Ziyaret ediniz. 

fiatlar rekabet haricindedir. 

OSMANLI BANKASI 
l L A N 

OSMANLI BANKASI Galata İdare 
Merkeziyle Yenicami ve Beyoğlu 
Şubeleri veznelerile kiralık kasa 
daireleri, 5 Haziran 939 Pazartesi 
gununden 16 Eylul 939 (dahil) Cu
martesi gününe kadar aşağıda yazı
lı saatlerle açık bulunacaklardır: 

VEZNE SAATLERİ: 
Saat 9 dan saat 14 e kadar a 

günler. 
Saat 9 dan Saat 11,30 za kada 

Cumartesi günleri. 
KİRALIK KASA DAİRESİ SA 

ATLERİ: 
Saat 9 dan saat 16 y a kadar ad 

günler . 
Saat 9 dan saat 12 30 za kad 

Cumartesi gunleri. 
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Galata : Ban
kalar Cad. No. 
47, Voyvoda 
han zemin kat, 
Tel: 42769 
Beyazıt : Üni
versite Cadde-
si No. 28 
Kadıköy : İs
kele Caddesi 
No. 33/2 

Foto Spor mağazası 

Has1ıabakıcı Hemıireler Okuluna Ait 
Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

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

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince l?u okuldan mezun olacaklar, 

memur e>1up tekaüdiye alacaklardır. "' - • -
3 ·- Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta

hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü· 
tün s•hhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait ola
c.q'..ttır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa ıöre 17,5 asli ma
ll'Ştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zaman dahi faşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylul 939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazif~ 

görmeğe ~üsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.,, 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,. 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi -hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 
veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep mnsrfalarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlaı Ankarada

kiler M. M. v. Shh. f ş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali
liklerine, kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh· İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmrş olacaktır. 

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

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. fş. 
D. ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

"1016.. "3559,, 

~ i L A N ' 
İstanbulda Yeni Postane yan sokağında Alyanak hanı altında l - 3 

numarada "Eczayı Tıbbiye,, ticaretiyle iştigal eden MEHMET Galip 
İnel'in Konkordatu hükümlerinden istifa hakkındaki talebi İcra Tet
kik Merciince 24.5.1939 tarihinde tasvip ile kendisine iki aylık müh. 
let ita ve benim konkordato komiseri tayinime karar verilmiştir. 

Mumaileyh Mehmet Galip İnel zimmetinde alacak iddia edenlerin 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren yirmi gün içinde Pazar günlerinden 
maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar Yeni Postane arkasında Tür
kiye hanında 13 numaralı yazıhaneme vesika ve delilleriyle birlikte 
müracaat ederek alacaklarını kayıt ettirmeleri icap eylediğini ve bu 
müdrlet içinde alacaklarını kayıt ettirmiyenlerin konkordato müzake
resine kabul olunmıyacaklannı İcra ve İflas Kanununun 292 inci mad
desi mucibince ilan eylerim. 

~..;.!!!!!.!.• n ı11._. "Eczayı Tıbbiye., taciri Mehmet Galip INEL 
Konkordato Komiseri Avukat ... _____________ Atıf ÖDÜL, 

Tophanede iki No. lu Dikimevi Müdürlüğünden : 
Saraç el işi kalfası alınacaktır. Yaş nazarı dikkate alırunıyacaktır. As

kerliğim yapmış olacaktır. Taliplerin hüsnü hal ve tifo aşı kağıtlariyle 
birlikte hemen Dikimevlne müracaatlan ilan olunur. "3784" 
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A L 4 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen rağbet üzeri

ne, büyük bir fedakhlıkla ve mo
dern teşkilatla sıhhi şerait altında 

temiz ve itinalı çekilen ALEM RA- , 

KISI'nı yeni etiketle piyasaya çıkar

dığımı sayın müşterilerime say.ızıla

rımla bildiririm. 

POKER 
traf bıçakları en aert sakalı 

bile yener ve cildi yumuptır. 

Her yerde P O K E R trq bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü Halil Llitfil DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
NeŞTiyat T. L. Ş. Bastldıtı yer TAN Matbaası 

2 - 6. 939 

Toptan ve peraliende satıı yeri: lstanbul Sultanh'amc11• 
Hamdibey 9eçidi No, 48 • 56 Tel: 21295 

M. M. VekCiletinden : 
1 - M. M. Vekaleti inŞaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere birl 

elektrik ve kalörifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendiJ, 
ıki yüksek nıimar :ye, iki sürveyyan ile hariçteki korlar emrinde çalıl-
tınlmak üzer~:_yedi ,YÜksek,~imar alınacaktır. , 

2 - Mühehdis, yükse~ mimarlar ve süreveyyanlara tesbit edilJDil 
kadro dahilinde ücretleri" verilecektir. 

3 - Taliplerin M. M. V. İnşaat şubesine bizzat veya istida ile mU. 
racaatları. 

4 - Taliplerden tayin sırasında aranılacak vesikalar: 
A - Diploması aslı veya sureti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli olmamak. 
C - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Hüsnühal vesikası. 
E - 'l'am teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
F - Bonservis. 

I - İki seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhüt senedi. 
"l 020,. "3563,; 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü _., 
Rektörlüijünden : 

Şimdiye kadar Ziraat, veteriner, Orman fakültelerinden mezun oları 
talebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakalılann aşağıda esulat 
dahilinde rektörlüğe müracaatları ilan olunur. "1876., "3511., 

l - Fakülte kayıt numarası, 
2 - Açık künüye ve soyadı, 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın iadesi, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika fotografı, 
6 - Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu, 
7 - Açık adresleri. 

Belediye Sular idaresinden : 
Yapılması icap eden bazı ameliyattan dolayı 4!-6-939 Pazar günft 

saat 14 ten ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sularını kesmek mecbu· 
riyeti hasıl olacaktır. 

Bu saatlerde şehrin münhat noktalarında sularının hafif akacağ'J ve 
yüksek noktalarda su bulunmıyacağı sayın halka ilan olunur. "3914,, 

Ağacı Türk Tutkah Türk 
ve Türk İfçisi elinden çıkan üç karıncalı 

Marka kızıl ve Karaağaçtan mamul kontrplakları 
tercih ediniz. 

Kat'iyyen yırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve 
rutubetten kabarmaz. 

Halk Kontrplak ve Kaplama FabrikaSI 
TORK LiMiTED ŞiRKETi 

ISTANBUL: Fabrika Eyüp Bahariye caddesi Tel: 20590 
Yazıhane Rizapafa caddesi Tel: 23141 

Van gölünde Çalıştırılan Motörlü Gemilerimize en az vasat Motör
cülükten daha Yüksek şahadetnameli bir 

BAŞMAKINIST ALINACAKTIR 

Ayhk Ücret ( 140 J Liradır 
•Taliplerin Denizbank Enspektörlük Servisi Şefliğine müracaatlan. • 

ARMUTLU KAPLICALARI 
ŞiFA HASSASI EN YÜKSEK KAPLICADIR. 

Çünkü; kükürt, çelik, kalsyüm, silisyum, lityum madenlerini cami 
ve radyo aktivitesi en çok bir kaplıcadır. 

Otel, yemek. banyo dahil olmak üzere adam başına fiatlar 2 liradan 
4 liraya kadardır. Ailelere tenzilat vardır. 

Mudanya postalan haftada dört gün gidiş ve dönüşte uğrar. İskele· 
den kaplıcaya otobüs vardır. 

Her tiirlü malumat içiıı, Sirkeci İstasyon karşısında NPmfü:ınP Hııın 
1t numaraya müracaat edilmesi. 


