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Müstakil · Grup Azaları ~ Yeni Gruptan S imalar 

" 

Kurultayda Seçildiler 
Başvekil, Kapanış Celsesindeki Nutkunda 
Başarılan işlerin Ehemmiyeti U zerinde Durdu 

Milli Şef, Kurultay 
Az(llarz Şerefine 

Bir Zizafet Verdiler 
Kurultay, Sevgi ve Bağlthğımn Milli Şefe 

lb lağı Hakkındaki Takriri Alkışlarla Kabul Etti 

Hüsamettln Kural .N ak.iye Elgün Ali Rıza , ~·azıı Güleç 

Şilkrü Esmer Emrullah Barkan Emin Arslan Ziya Karamürsel 

ıunus Nflzım Poray 

Abdurrahman Naci Zeki Mesut 

M;~.:akil Grupa 
~~ .. Seçilen/~ .. ~-~-

Başvekil ve Parti Umumi Reiı Vekili R. Saydam 
Riyaıet küraüsünde 

!"'" '.Ankara, 3 (Tan Muhabirinden) - Cümhuriyet Halk Par
tisi Beşinci Büyük Kurultayı son toplantısını bu sabah yapmış, 
Başvekil ve Parti Umumi Reis Vekili Dr. Refik Saydamın nut
ku ile çalışmalarını bitirmştir. Bu içtimada, yeni teşkil edilen 
müstakl grup azalıkları ile Parti umumi idare heyeti için se
çim yap1lm1ştır. :Müstakil grupa ayrılan mebuslar• kendi ~ai 
lannda toplanarak üç kişilik bir idare heyeti seçe<'-~~e~ak~İ Befinci Büyük Parti Kurultayı, dünkü toplantısında, 
Pa:rti umumi reis vekili ile Parti genel sekretePi ve mus yeni te,kil edilen mü•takil g rupa şu zevatı seçmııtır: 
grup reis vekili bugünlerde belli olacaktır. M'lli j H.. tf Kural ( Ağn) Atıl Akk us (Bursa), Fazlı Gü-

---------:---------------------------------:ı Parttnın değişmez başkanı ı uıame ın , (D • l') Z k" M t Al 
Şefimiz İsmet lnönü, Kurultay aza- \ 1 leç (Bursa), Emin Aslan Tokat enız l , e .' esu.. 6;_" 

~ - ~;:buatt3 J __ O' •J:__ .T..,. Lı.~ JJ...~ L.;,..;~.; ra ıarı refine bu ~şam Ç~ka;:~ . l (Diyarbakır), Aziz Akyürek (~rzuru~), :'akiye Elgun < r: 
arıda aynak armın • Başvekil, Vekiller, bütün mebuslar ı;urum), Jz.:zeı .H.rtıRan f~ıRl,t::lu.r), Alı. Rana Tarhan (lstan 1 

Kontrol Edilmesini Ugw radıgw 1 Fecı Kaza 94 ve murahhaslar hazır bulunmuşlar- bul), Ahmet Şükrü Esmer (lstanbul), Ziya Karamürsel O•- l l 
dır. Ziyafet, saat 17 den geç va.kite tanbul), Şehime Yunuı (lzmir), Ali Rıza Turel (Konya), 

istiyoruz K. . . Ol.. .. il s· . kadar devam etmiştir. Sadri Ertem (Kütahya), Emrullah Barkan (Malatya), Rıcl-
ışının Ulil u e 1 ttı ~iistakil grup ve umumi van Nafiz (Manisa), Hüsnü Kitapçı (Muğla), Fuat s.irmen 

Yazan: M . Zekeriya SERTEL ıclare, heyeti için ıeçim ( R ize) , K emalettin Kami ( R ize), A bclurrahman Nacı (Sı· 

G azete bir amme müessese-
sidir. Halk ile gazete ara

~da havadisin doğru, fikirle
,~ samimi ve dürüst olacağı 
~kında zımni bir anlaşma 
~evcuttur. 
'i .Doktorla hasta arasında da böyle 
tınıada müstenit zımni bir anlaşma

:1n. mevcudiyeti kabul edilir. Doktor 
-&stasma karşı bütün bilgisini en na

ln'Uskarane bir şekilde kullanmıya 
~ecburdur. Doktor hata edebilir. Bu 
b~tanın zararı bir vatandaşın veya 
h~t~aç vatandaşın hayatına mal ola-
Uır. Fakat bir gazete ·halkla arasın

<laJci ıımni mukaveleye riayet etmiye 
~ek hususi veya şahsi menfaatlere a
et olur, halkı ve efkan umumiyeyi 
:datırsa, bunun zaran bütün mem-

kete dokunur. Onun için gazetesini 
~nun, bunun menfaatine filet yapan, 

tı sebeple hakikati saklayıp halkı al
~n.tan gazetecinin suçu vazifesini sui-
18ti:rnaı eden bir doktor, bir avukat 
Veya bir esnafın suçundan daha bü-
Y'Uktür. ,; 

F evkalô.de Gayretlere Rağmen, 
Mürettebatın Havasızlıktan 
Boğuldukları Anlaşılıyor 

k: Dernek ki gazeteci bir taraftan hal~ \ '" 
b~' bir taraftan da memlekete karşı /ngiliz liloıuna mensup bir tahtelbahir, clalma tecrübesi 
b~r takım meııuliyetler deruhte etmiş i~in hazırlanıyor 
lt adamdır. Gazetecinin bu mesuli-

3'et1eri ve vazifeleri dürüst, temiz ve Londra, 3 (Hususi) - Thetis adlı 
~a:rnuslu bir tarzda yapması bir mes- İngiliz tahtelbahirinin denize dala-
ek ve bir memleket borcudur. rnk çıkamaması hakikaten bir facia 

kardeşleri, karıları ve çocukları ü
mitsizlik içinde çırpınmağa başla

mışlardır. Manzara çok teessür veri
ci bir hal almıştır. 

Denizaltı gemisini su üstüne çıka
rabilmek ve sahile çekebilmek için 
gayretlere halen devam olunm~kta-

K~ltay, bugünkü toplantısını / vas), Ncaım Poray (Tokat). 
Abdullial~ Rendanın Başk~lı~nda /~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~! 
yapmıştır. Celsenin açılışını mütea- ---------~--===-----------------
kıp Kurultay Reis Vekili Abdülhalik 
Rend~ Kurultayın ruznamesinde 
mevcut bütün maddeleri müzakere 
edilerek neticelendirmiş olduğunu 

bildirmiş ve "söz Umumi Reis Veki
linindir,, diyerek riyaset kürsüsünü 
terk ey lem iştir. 

Parti Umumi Reis Vekili ve Baş
vekil Refik Saydam alkışlar arasın
da riyaset mevkiine gelerek kabul 
edilmiş nizamname mucibince umu
mi idare heyeti ile müstakil grup a
zalarının intihap edileceğini bildir
miş ve Genel Başkanlık divanının u
mumi idare heyeti azası olarak nam
zet gösterdiği iızalann isimlerini o
kumuştur. Parti umumi idare heyeti 
için namzet gösterilen zevat şunlar
dır: 

Dok tor F ikri Tüzer "Erzurum,, 
Tevfik Fikret Sılay "Konya,, Ha· 
lil Türkınen "Zonguldak", Ali Rı
za Ereın "Çorum", Ce;vde t Ker im 
İncedayı, "Sin op", Doktor Zihni 
Ülgen "Bolu'', Hamdi Yalman 
''Ordu", İskender Artım "Erzin 
can", İsmail Sabuncu "Giresun" • 
Mümtaz Ökmen "Ankara", Nafi 
Atuf Kansu ''Giresun", Rahmi A· 
pak "Tekirdağ", Salah Cimcoz "İs· 
tanbul", Sırrı Day ''Trabzon", 
Şevket Erdoğan "Gümüşhane", 
Şükrü Ali Ögel "İstanbul". 

Kurultay bu namzetleri Parti u
mumi idare heyetine ittifakla seç
miştir. 

S. RuSya Kat'i itilafa 
Varmak için Projede Şu 
Değişiklikleri isti yor : 

1 • Baltık Devletlerine Teminat Verilmelidir 
2 • Garantiler, Otomatik Olarak işlemelidir 
Londra, 3 (A.A) - Sovyetlerin ce

vabı, öğleye doğru Hariciye Nezare
tine gelmiştir. Ilk alınan haberlere 
göre bu cevap, evvelce tahmin edildi
ğinden daha çok memnuniyetP. şayan 
dır. Cevapta Fransız ve Ingiliz tek
lifleri madde, madde tetkik ve te_şrih 
edilmekte, Moskova tarafından gayri 
kafi addedilen maddeler hakkında 

müsbet tekliflerde bulunulmakta ve 
sureti umumiyetle Sovyet hükumeti
nin bir itilafa varmak azminde bu "'. 
lunduğu isbat edilmektedir. 

T aclili iıtenen noktalar . 
Parisin salahiyettar mahfillerinde 

söylendiğine göre, Ingilız - Fransız 

tekliflerine Sovyetlerin verdiği ce
vapta mukabil tekliflar serdedilme
rnekte, yalnız bu tekliflerde bazı ta
dilat yapılması talep edilnıektedir: 

:Fakat bütün dünyada gazete bir teşkil etmiştir. Tahtelbahirdekileri 
tıcari müessese olınıya başladığı gün- kurtarmak için bütün gayret sarfe
~en itibaren, mali müesseselerin, i- dilmiş, fakat vasıtalar aciz kalmış ve 
an veren ticarethanelerin, hazan da 94 kişi havasızlıktan ölmüşlerdir. 

ecnebi parasının tesiri altında kala- Hadise Ingilterede tam rnanasile bir 
~ak sütunlarını ve fikirlerini sattık- matemin yaşanmasına sebep C'lmuş-
arı görülmüştür. Cihan Harbi esna- tur. 

dır. 
Facia yalnız Ingilterede değil, bil· . Kutu1tay, Parti Genel Başkanlık 

tün dünyada derin !lkisier bırakmış- d~.vanınca Parti müstakil grupu için 
tir. gosterilen ve aşağıda isimleri yazılı 

Sovyet hükumeti, p:enstp itibarile 
üç. taraflı bir itilaf akdini kabul et
mekte, fakat lngiliz - Fransız gara 
tisinin Baltık devletlerine de teş 
lini ve bu garantinin otomatik o1 

81nda Fransız matbu:ıtının nasıl düş- Jngiltere amiralliği, bugün öğleden 
~.anlan tarafından satın alındığını sonra bir tebliğ neşretmi~ ve "deniz
@'Osteren bir çok vesikalar neşredil- altı gemisinde bulunanları kurtar· 
ltıiştir. Fransanın en ağırbaşlı gaze- mak yolunda hiçbir ümit kalınadığı-
1<:!si s 1 L T Cih H ru" ilan etmiştir. h. ayı an e emps, an ar-
ınden evvel ve Cihan Harbi içinde Amirallığın bu tebliği Cammel 

~d:ta dost ve düşman bütün devlet- Lairad tezgahlarının merkez binası
erı haraca bağlamıştır. Hele ilan mü- nın 1'.apısma asılmıştır Burada topla
tsseseleri vasıtasile gazet elerin l i . -. li9. n~lk bunun üzerine hıçkırmağa 

(Sonu Sa: 10, S)I: 3> qetis'de bulunanların anaları, 

T ahliıiye ile kurtulanlar 
Denizaltı· faciasına ait daha evvel 

gelen haberleri sırasi1e veriyoruz: 
Deniz mahfillerinde, ihtiyat oksi

jenin sabah saat bir bucuğ:ı kadar ki
fayet edebileceği malum olmasına 

rağmen, Thetis tahtelbahiri mürette-
(Sonu; Sa: 10, Sü: 1) 

namzetleri de tasvip etmiştir. 

Bu namzetler de şunlardır: 
Doktor Hüsamettin Kural ''Ağ· 

n", Atıf Akkuç " Bursa". Fazlı Gü 
leç "Bursa", Emin Aslan Tokat 
''Den izli", Zeki Mes'ut Alsan "Di
yarbakır,,, Aziz Akyür ek "Enu· 
runı", İzzet Arukan "Eskişehir", 

(Sonu, Sa: 10; Sil: 4) 

sını istemektedir. .-
Gelecek haftanın bat?ında .ıe, 

ccvab1 hakkında Fransa il··l do
arasında noktai nazar tr.-1 Dan
lanacaktır. · Bu za. 

>P tehlikc
Saracoğlunu'ne almıya

Londra, 3 (A.A.) -
(Soı------

Hastalandı 
Vaşington , 3 (A.A.) - Bir simüxit 

krizinden hafif · hararetli bulunaıı 

Roosevelt doktorunun tavsiyesi üze
rine, odasından çıkmamıştır. Bu se
bepten gazetecilerle haftalık toplan
tı yapılmadığı gibi Reisicümhurun 
bu hafta tatili esnasında yapacağı 

deniz ı?ezintisi de tehir olun..:nuştur. 
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Yazan: M. Turhan TAN 

Bir ay kndnr oluyor, bizim tah
lil ve tenkit siitununda "l\1o· 

forn ya ayı:ıı bilgileri,, adlı bir ese· 
rin teşrihi '\ardı. Dün,, yine o kitabı 
gözden geçiri) ordum, genç kızlar ve 
dclikanlılnr başlıklı yazılar bilha sa 
dil katimi çekti. Kuvvetli bir göriiş 
ahibi olan muharrir, Greta Garbo· 

ya bcnziyebllmck için çırpınıp du
ran ve terbiyeden hnysiyete kadar 
bir çok şe~·i feda ettikten sonra "sah
nesiz, seyircisiz,, gülünç bir artist 
olup süriinen kızlarla aladüglas bı
yıklı, yüksek ve keskin omuzlu, şa
kaklara kndar kiri uzayan aeaip fa
vorili ziippcleri takdire değer bir 
isabette tahlil ediyor ve münasebet 
düşürerek sözü şu mecraya çeviri
yor: 

"Bazı gençlerde çabuk yüksel
mek, hemen meşhur olmak hevesi 
vardır. Diploma alır nlmaz yüksek 
mevkilere geçmedikleri için kendile
rini mağdur sayarlnr. İradeleri 7a
yıf olanlar da yeise kapılırlar. Bu 
gibiler, büyiiklcrin hayatlarını iyice 
tetkik ederlerse, onların çetin yol
lardan yürüyerek, tehlikeler atlata
rak yiikselmlş olduklarını görürler. 
Aı1 • ..:ıir edilmedikleri için meyus o
'\'ardır. .a-afJnrını fcrkeden gençler 
meyus olsaydı ı.Jııkdir cdilmiyen 
ven veya bir Wagncr kıh.lr Bectho-

''Gençler üzerinde t"cvikin blı ......, ". 
bir tesiri olduğu da unutulmamalı-
dır. İstidat gö terenlere muhit cesa
ret vermeli, yardım etmelidir. Genç 
sanatknrlnr için her sene milli mü
kfiftıtlar verilmesi çok laydalı ola
caktır. Bir knç yılda bir memlekette 
en yUksck sanat eseri meydana ge
tirecek olana, meselfı ''Atatürk mü
kafatı,, ndı ile milli bir armagan 
verilmesi yalnız gençlere değil, ayni 
zamanda biitün memlek~t sanatknr
lnrına çok hiiyük bir km·vct kaynaAı 
olur.,, 

El' anı Harp zabitlerimizden oldu· 
ğtınu sonradan öğrendiğim saym 
muharririn fikrine candan, gönül
den iştirak ediyorum. Çünkü tahsil 
veya ilim seviyemizin, daha doğru
su çok ve derin okumak arzusunun 
daralıp kısalmasında teşviksizliğin 

de büyük bir tesiri görülüyor. Mek
teplerde ne mükafat, ne mücazat 
''ar. Halbuki hademeden en yüksek 
memura kadar hazineden karın do
yuran herkes icabına göre tekdir, 
icabına göre de takdir olunuyor. De
mek ki insanlarnı -yaşlarını başla
rını aldıktan sonra dahi- amellerini 
ölçiip miikafat veya mücazatlarını 

''ermek idnri zaruretlerdendir, o 
halde mektepler neden bu usulün dı· 
şında tutuluyor? 

Buna tcrbi~·e meselesi diyorlar, 
ve bir sürü terbiye ~istemi ileri sil· 
riip dn\'ayı kıliiknle düşüriiyorlar. 

Uıkin gen!;li"H ''2 sanatı teşvik için 
bir miikiıfat tertip ''e miistahak o
lanlara zaman zaman tevzi etmekte 
zannetmem ki terbiyevi bir mahzur 
bulunsun? 

'Modern ya ayı bilgileri,, 

rakık 
• ehi 
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Bereketli Yağmurlar 

Müstahsili Güldürdü 
lstihsal mıntakalarrndan alman en 

son haberlere göre yağmursuzluktan 
dolayı başlamış olan kuraklık üç giin
denberi fnsılnlı olarak yağan yağ

murlarla tamamile zail olmuştur. E
kinlerin hepsi yağışlardnn faydalan
mıştır. Ova mıntakalannda da yağış 
devam ettiğinden müstahsilin yüzü 
gülmüştür. Yağmurlar bağ .. bostan, 
meyva bahçelerile kavun ve karpuz 
gibi mahsullere de yaramıştır· Yalnız 
Jstanbulun çilek tarlalarında sert ya
ğıştan dolayı bir kısım cilekler bo
zulmuştur. 

Poyraz Fırtınası 
Evvelki gece başlıyan poyraz rüz

garı dün gittikçe artan bir süratle 
bütün gün devam etmiştir. Karade
niz ve Akdenizden gelen haberlere 
göre buralarda şiddetli bir poyraz fır
tınası hüküm sürmektedir. Denizde 
bir kaza kaydedilmemiştir. 

BELEDiYEDE : 

Süt Fabrikasının Yeri 
y11paıt1ınl sütleri hakkında tetkikat 
runu hazırlaml'}.i§ini bitirmiş, rapo
yon sütleri terlize ~d~~br. Komis

nın hesaplarını yapmış bulu~IBf.~a
dır. Fabrikanın Yenibahçede yapıl • 
ması düşünülmektedir. Komisyonun 
hazırlıyacağı rapor, belediye tarafın
d~n muvafık görülecek olursa, ko
~ısyonla beraber çalışan mütehassıs 
Lıhtenbergin süt fabrikasının tesis 
ve organizasyon Jşlerıne nezaret 

;~~~~e Ü~f ~ı~J;. °1ı~8ı1Af 11~gl~fJ,,i.Yc biz-

Bütçe Tasdik Edildi 
Yüksek tasdikten çıkan belediye 

939 - 940 senesi bütççsi dün beledi
yeye tebliğ edilmiştir. Belediye i~le
r!le de meşgul olduklarından dolayı 
şimdiye kadar vali muavinlerile po
lis müdürüne verilmekte olan 100 li
ranın çıkarılmnsından baska bütcede 
bir değişiklik yoktur. 

Vali Ankaraya Gidiyor 
Belediyeler Bankasından alınacak 

5 milyon liraya ait mukavelenamcyi 
imza etmek ve bir de Meclisten ge
çecek olan tramvay, tünel ve elektrik 
idarelerinin belediyeye devri hakkın
daki kanunun muuıkeresinde hazır 

bulunmak üzere Vnli ve Belediye rei
si Lutfi Kırdann Ankaraya n'J vakit 
gideceği henüz belli değildir. Lütfi 
Kırdann bugün olmazsa yarın ak
şam Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

Ekmel< Fabrikası 

TAN 

Belediyeden 

ühim Bi 
Açıkta Kalanlar 

azifel.e 
ısını Münha 

1 

e Alındı ar 
Yeni belediye bütçesile açıkta ka

lan memurlar peyderpey yeni vazife
lere tayin edilmektedirler. Vali ve 
Belediye reisi evvelki akşam bunlar
dan bir kısmını muhtelif açık memu
riyetlere tayin etmiştir. 

Yeni kadro ile açıkta kalmış olan 
memurlardan 9, namzet memurlar
dan blr, ücretlilerden 9 kişi bu ta
yinler arasındadir. Bunlardan zat iş
leri müdi.ırlüğü katiplerinden Fahire 
16 ;lira maaşla Sarıyer belediye şube
si yazı işleri katipliğine, Eminönü be
lediye ş~bcsi muhasebesinden açıkta 
kalan Baki 12 lira maaşlı Beşiktaş 

belediye şubesi yazı işleri katipliğine, 
beledive merkez muhasebe cibavet . . . 
memurluğundan açıkta kalan Musta-
fa 40 lira ücretli ihtiyat su memur
luğuna, mezat idaresinde, açıkta ka
lan K.iızım Urkmez 20 lira maaşlı hu
kuk işleri avukat katipliğine, açıkta 
kalan eski vaklf işleri mütehassısı 

Niyazi 90 lira ücretle ayni vazifeye, 
40 lira maaşlı Çarşı mezat memurlu-

ğundnn açıkta kalan Ferit 30 lira ma- kalan C e v d e t ücretli hal ta
aşla muhasebe murakıplığına, iktı~at hakkuk memurluğuna imar burosu 
müdür muavinliğinden açıkta kalan harita ve kütüphane memurluğuna 

Halit Bayrı 55 lira maaşta, yeni lh- 100 lira ücretle Vefa Birson, iktısat 
das olunan tahsil miıdiirlüğii muavin- işleri birinci sınıf şcfliğinr 120 lirn 
liğinc, varidat müdürlüğiinclen açık- ücretle Mucip tayin ~dilmiştir· 
ta kalan Ismail Hakkı 40 lira maaş- Bunlardan başka açıktıı kalan 11 
la merkez muhasebe murakıplı~na, oclacıdan üçü erkek, ikisi kadın ol
diğer murakıplıklarrna da, vazifeleri mak üzere beş kişi lhtiyarlıklarını 1-
üc•rete tahvil edilmelerinden dolayı leri surerek kendiliklcrındeıı. yardım 
bu vazifeleri kabul etmiyen ikiısat şandığmn müracant etmi~ler, artık 
murakıp ve memurlarmdan Hikmet, vazife beklemediklerini söylemişler, 
Baha Kamil, Tevfik ve Alaattin, E- ve sandığın kendilerine yaptığı yar
}'iip tahsil vcznedarlığmda".l açıkta dımı alarnk çekilmişlerdir. Kalanlar. 
kulan Tevfik 20 lira maaşla Eyüp be- dan 3 erkek, 2 kadın tekrar kadroya 
lediye başkutipllğine, Şişli belediye alınmışlardır. Bunlardan şimdilik yal 
tnhakkuk şubesi katipliginden açıkta nız üç kişi nçlltta kalmış bulunmak
kalan Cevat 20 lira maaşla mezat i- tadır. Gerek diğer maaşlı ve ücretli 
dı:ırcsi müzayede memurluğuna, yol memurlar, gerekse odacılar kısa bir 
parası tahakkuk memurluğundan a- zaman zarfında tekrar tayin edilccek
sıkta kalan Selim temizlik işleri am- lerdlr. 
bar memurluğuna. hal tahakkuk me- Yalnız muhasebe teşkilatında açık
muru Aziz 60 lira ücretli konserva- ta kalrmş bir kaç memura tekrar vn
tuar depo memurluğuna, Florya t:ı- life verilmesi lmkfin haricinde J?Ö • 

hakkuk memurluğııntlan açıkta rülmUştür. 

Pe rol Arama Faaliyeti POLiS: 

Bazı Mıntakalarda 
Sorı.daj Y apzlacak 

Maden Tetkik ve Ara.. ı·t-. .. ~ ens ı u-
sunun petrol arama kolu bu .,...~ . ~ ... ue ye-
nı mmtakalarda faaliyetine devam i-
çııı ha:ıriıklnrıE_ı yaıımıstır: Y~nf rsa ... 

leri dört mıntakada teksif edilecek
tir. Şimdiye kadnr araştırma ve ~<'n
daj yapılan mahallerdeki makineler 
ve tesisat sökülerek bu mıntakalara 
nakledilmektedir. 

Haber alındığına göre, aşağıdaki 

mıntakalarda petrol aranacaktır: 

1 - Trakya, Hayrabolu civarında 

yalnız jeolojik tetkikat için hendek

ler açıla~ak, fevkalade bir vaziyet ol

madıkça faaliyette bulunulmıyacak

tır. 

2 - Ramal dağında, Mecme boğa
r.oda, Hermiste bulunan makine ve 
teferruat Kerbent noktasına nakle
dildikten sonra şimdi Diyarbakırın 

125 kilometre şarkında bulunan ve 
Ramal dağının geçidi olan l\.focmc bo
ğcızına naklolunaoaktır. Burada ey-
lülde P-hP.rnmlvı:!tH '111'\nnsıilsn• .,.,~,1 .. 

3 - Hcrmiste açılan Orta kuyuda
ki, orta çaydaki makine Midyat ci
vı?rında Gergüşe naklolunmaktadır. 

Temmuzda faaliyete geçilecektir. 
4 - Almanyadan yeni sipariş edi

len büyük bir makine ile de Adana 
civarında araştrrm;ılur yapılacktır. 

Eylülde faalJyete geçecek olan buma
kinenin bazı parçaları gelmiştir. Dic
le vadisinin Jea - sinklinal strüktörl
lc, Şarki Adana havalisinln garbi çi>
küntülerinin Strüktörlerinde petrol 
mevcudiyeti kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Bu ihtimale göre arazide jeolojik 
tetkikat ve sondajlard::m müsbet ne:
ticeler alınacağı ümit edilmektedir. 

Yeni Hukuk Müdürü 
Belediye hukuk işleri müdürlüğü

ne tayin edi!en eski Kayseri mebusu 
Hasan Ferit, yeni vazifesine başla -
mıştır. Hasan Ferit, belediyeyi ala
kadar eden davaların miktar ve ma
hiyetleri ve bugünkü safhnları hak
kında malümat almıştır. 

Nizipte Bir Kaza 

Dünkü Yaralamalar 
Kasımpaşoda Kulaksız mahallesinde o

turan KAum ile kayınblraderl Hilsnil a
rasında kıskançlık yUzUnden kııvga çık

mıştır. Neticede bıçıı mı çeken KAum 
hasmını vücudilniln tam on iki yerinden 
ıığr yarıılamıfjtJr. Yaralı baygın ve ümitsiz 
bir halde Beyol)lu hastanesine kaldırılmış, 
suçlu bıçağı ile bernber yakalanmıştır. 

e Beyoğlundn Hacı Hi.ısrev mahallesin
de oturan Sadi isminde birisi ayni mahal
lede öakJe UıJC edim Vili.lde müracaaf edc
ırck ken_disino bir miktar C3?1lr vermesini 

.. • ____......,.u ........ , cı:.mı çeKC'~K .,pzerıne 
hücum mi~ ise de, hayntının tehlikede 
oldutunu gören bakkal bir kolayını bu
lup usturayı hasmının elinden aimı~ ve 
onu kendi bıçağı ile yüzünden ağırca ya
rıılamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, 
UıhkJkata başlanmıştır. 

e EyQpte Bahariyede l~stik fabrikasın
da çalışan Süleymıın ile ııynl fabrika fş

çilerfnden Suat birbirleri ile şakaln~rken 
Suadın elindeki bıçak Sülcymanın eline 
saplanarak yaralamıştır. Yaralı Balat Mu
sevi hastanesine kııldırılmış, tahkikata 
bşlanmıştır. 

e Her ikisi de Galatada oturan Nlko 
isminde bir erkekle. Olga adlı kadın ora
sında çıkan bir kavgada kadın erkeği döv
müştür. Her ikisi de cUrmüm~hut mah
kemesine verllmlşlerdlr1 

e Kasımpaşnda Cevizli mahallesinde o
turan Hııydar zabıtaya mQracaaUa O kU
darda Salacak camii .ımamı Aklfln büyil
clllilk ynptıfını iddl• etmiştir. Akifin e
vinde yapılan nrıımada bilyilcillüğc alt ki
taplar vesaire bulunmu , kendisi ynkaln
nnrak müddclumumlll • teslim edllm!Jtir. 

e Şotör Cemıılln idaresindeki otomobil 
Galata köprilsilnden geçerken ÜskUdnr
dn oturan Mehmet isminde bir şahsa çar
parak bacağından yaralamıutır. Yaralı has
taneye kaldırılmış, uoCör yakolanmıştır. 
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Belediye Bunlardan 

Ceza Alacak 
Günün muhtelif saatlerindı> apart· 

rnan ve ev pencerelerinden hnlı silkil 
diğı ve kapı onlerine çöp atılmak su· 
rdile caddelerin pislennıesine sebe • 
biyct verildiği yapılan tc!tişlerden an 
!aşılmıştır. Belediye bunun onune 
geçmek için halıların ancak tenlı8 

yerlerde ve erken saatlerde silkilebi· 
lcceğini, ev ve apartman önlerinin de 
her gün saat 6 dan evvel temizlenroiŞ 
olması ve bu saatten sonra göriıleceJc 
pislikten dolayı ev ve apartman sn· 
hiplerinin mesul tutulmasını alfıkn· 
dar belediye şubelerine bildirmıştir· 

D miryolu lhtilôfı 
Balıkesir - Kütahya hattı dolayısi· 

le hükfımctimizle Julus Baker AJın:ıtı 
şirketi arasında çıkan ihtilafı tetJdJc 
eden hakemler tetkiklerini bitirmiştir 
Heyet bugün son bir toplantı yapa· 
rnk kararını verecek ve bu akşaıtlı 
Ankaraya hareket edecektir. 

Gebze Muallimlerinin 
Alacakları 

Gebze (TAN) Muallimlerin muhte" 
lü senelere ait idare ücretleri, kıdcıtl 

zamları ve mesken bedelleri taınıı.· 

men ödenmiştir. 

Eğrrdirde Yağmur 
Eğridir (TAN) - Bereketli yağ· 

murlar yağmıştır.. Halk sevinç içinde
dir. 

Yalvaç Deri Fabrikası 
Yalvaç '(TAN) ""'- Burada ırlahr 

bir sanat halinde olan dcbai!atta ·
çin halk tarafından 130 bin lirq ,spr: 
file meydana getirilen fabrika hal:ı 
muattal durmaktadır. Bunun sebebi, 
işletme sermayesi bulunamamış ol· 
masıdır. Vakit vakit mütehassıs hC" 
yetler gelip fabrjkayı tetkik ettiği 
gibi Sümerbank ikinci direktörü os· 
man Nuri de bu defo gelip tetkikat· 
ta bulunmuştur. Fabrikanın ynkıJ1 
znmanda işletllmcğe başlanılacağı u· 
mulmakta ve bunun, Yalvaçın iktı• 
sadi knlkınmnsımı pek büyük yardı· 
mı dokunacağı tahmin edildiğinden 
sevin ilmeisted ir. 

Mektep lhtiyac:ı 
İlçemiz içinde okuma çağmdal<İ 

çocuklarımızın adedi 8745 olduğtl 
hnlde ancak 1274 ü ilkmekteplerC 
devam edebilmektedir ki nisbeti yiiı· 
de on beştir. Bu da mektep ihtiyacı· 
nın ne kadar şiddetli olduğunu gôS" 
termektcdir. 

Mcrke:r.deki mektebe bir şube UA· 
vesi, Pitgir nahiyesine tam teşkilfıt• 
1ı bir ilkmektep açılması temuı edll· 
mlştir Merkez nahiyesi okulunun 
bahçesi, ynnındaki tarla nlınarak bÜ" 
yültülecek, buraya bir pavyon yapı• 
lacaktır. 

muharririnin dUşUncesini de 
kanaatle ileri siiriiyorum. 

eseri 
işte bu 

lstanbulun muhtelif semtlerinde 
kurulacak ekmek fabrikaları için be· 
ledlyeye bir çok firmalar müracaat 
etmişlerdir. Teklifler tetkilt edilmek
tedir. 

Gazino Tarifeleri 

Gazi Köprüsü Dubaları 
Gazi köprüsü dubalarının beton 

kısmile parmaklıkları tamamıle ik -
mal edilmiştir. Köpriinün orta kısmı
na konulacak dubalar önümüzdeki 
hatta sonunda yerlerine takılacaktır. 
Bunun için belediye, liman reisliğine 

yazdığı bir tezkerede bu dubalar yer

lerine takılırken bir kazaya mahal 

kalmamak için icap eden tedbirlerin 

ittihaz edilmesini rica etmiştir. 

Nizip, 3 (Tan Muhabirınden) 
Yanında çocukları olduğu halde mo
tosikl&"Je yakın bir k?ye gezintiye 
ç1kan dava vekili Abdullah Güven . 
yoldn bir merkebe çarpmamak için 
dere kenarında devrilmi~, 4 yaşında 
oğlu Adnanın kafatası ezilerek ~lmüş 
diğer çocukları dn muhtelif yerlerin
den yaralanmıştır. 

e Şotörüniln ismi henfü: malOrn olmı
ynn 1569 numaralı otomobll yine Galata 
köprüsilnden seçerken KCığılhanede otu
ran Aliye çarparak belinden yaralamıştır. 
Ynralı Beyoğlu hastanesine knldırılmı~tır. 
Şolor aranmaktadır. ==============~ 

• 
Fatihte Bıy Şemıettln Serta8ze: 
Burhanı Katı' ;•pek., kelimesini şöyle 

iuıh ediyor: "Tez vezninde ol kimseye de
nır ki boş davul gibi hilnerden, irfandan 
mahrum olduğu halde kendi kendini över, 
kendi fikrini be~enlrr kuru kuru söyle
nir.'' 

(Faz) kelimesini de Kamus tucilmesln
dc şöyle izah edilmiş görüyoruz: "Hnz 
vezninde galiz, huysuz, nıltlraş, nlidan 
kimsedir ki söğuk ve boğuk söz}(l olur. 
Tilrkçcsi hoyrattır.'' 

M. T. T. 

Belediye iktısat müdürü Saffet Se
zen, dün Usküdar kaymakanıile be
raber Anadolu cihetindeki gazino, 
kır kahvesi ve sair eğ1ence ve otur
mD yerlerini gezerek tarifclcriııi de
recelendirmiştir. 

S
-, u ..... -. _.,.._,·; ... ,,. -. .. ~ A ,.,. .. • ,,,, ~ - .. , 
• ·~ ' • " y • ~-1.. ! : ... . • ·• 

S - Müesseselerde patronlarla 
Konyadd Mesire ihtiyacı işçiler arasındaki ihtilfıClarda ha-
Konya (TAN) - Şeh.reya Is için- kem ''ozifesi görmek üzere seçiJ-

de ve dışında. hall--ış talimatname;ı. mekte olduğu haber verilen işçi 

nıp isti_Itffi ve icap eden vesaikin asıl , miimessillcri patronlar tarafından 
i~·~rek 10.6.939 tarihine kadar Umumi mı, yoksa işçiler tarafından mı se

• ıur d- l .. ~- t dl t 1 . ı· d ·ilir? sı mu ur ugune ev e me erı azım ır. ,.. l i .. .11 • tab'i 
J - şç mumessı en ı o 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle 'tSescdeki işçiler tarafından se
edcnler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve DElş verenlerin buna müdaha .. 
lecektir. ·hırı . yoktur. 

Verilecek ücret imtihan neticesmde alınacak ı • 
edilecektir. diye, fstanbul için gc-

Münakale Vekôleti 
Muhabere ve Münakale Vekaleti

nin isminin yalnız "Münakale Veka
leti,, olduğu ve bu isimle anılması 

lôzım geldiği dün vilayete tebliğ e
dilmiiştir. 

e KüçUkmustatapaşada Cingöz soka
ğında oturan Hasan Tahslnln 11 yaşında 
kızı Bııhrlyc dün mektepten gellrken bir
denbire fennlaşmııı, ~aldırıldığı Balat 
Musevi hastanesinde ölmüştür. Çocuğu 

muayene eden doktor ö!Umil şilphcll gör
dütlünden ceset morga kaldırılmış, tahki
kata ba§lanmıstır. 

KARii.ERiMiZiN SUALLERiNi BURADA CEVAPl.IYORUZ 

tirteceği otobiisleri bir firmaya 
havale etmiş midir? Türkiyede bir 
atölye talip çıksa belediye bu ta
libi tercih eder mi? 

C - Türkiyede otubüs ve oto
mobil fabrikası yoktur. Onun için 
yerli bir atölyenin böyle bir mü
racaati varit olamaz. 

• 
S - Gazetenize bir ilan ver-

mek istiyorum. Bedelini nasıl he· 
snp edip göndereyim. 

C - TAN'ın sütunlıın arasında 

haftanın bazı günlerinde ilan şe
rai t ve tarifesi neşredilmektedir. 

ilanlar santim hesabile ölçülür. İ
lanın, gazetenin ince yazısiyle tek 
sütunda iki satın bir santimdir ve 
girdiği sayfaya göre birinciden iti
baren santimi 400, 250, 200, 100, 
60 ve 40 kuruştur. Resimler ve ka 
lın yazılar santim hesabiyle ölçü
lür. 

• 
S - Bulgaristanın çilek ihra· 

cntı ~ptığm1 gazetelerde oku-

••• .,. • 1 

C:.··E:,V .A .· P- ·-~ 
. . . -

muştuk. Biz de yabancı memle
ketlere çilek satıyor muyuz? 

C- Hayır. 

• 
S - Üniversite ve yüksek mek-

tep talebelerinin askerlik kamp
larının bu sene iki devrede yapı
lacağı söyleniyor, doğnı mudur? 

C - Evet, Temmuz ve Ağustos
ta olmak üzere iki devrede yapıla· 
caktır. 

TA K V I M ve HAV A 

4 Haziran 1939 
PAZAR 

6 ncı ay Gün: 30 

Arabi: 1358 
RebHllnhnr: 16 
Güneş: 4.80 - Öğle: 
İkindi: 16.12 - Akşam. 
Yatsı: 21.35 - İmstık: 

Hızır: SO 

Rumi: 1355 
Mayıs: 22 

12.12 
19.35 

2.13 

Hava Vaziyeti --
YeşllkBy meteoroloji istasyonundan alt' 

nan malOmntn gore, hava yurdun cenubı.ı 
şarki Anadolu bölge!lnde buluUu ve rneV" 
zil yaiııh, diğer bölgelerde umumiyetle 
çok buluUu ve yer yer ya:ışlı gecınl$, mı· 
gtırlar doğu bölgelerde cenubi, !':gede gar' 
bl, diğer yerlerde umumiyetle ş1mell ıs• 
Ukametten orta kuvvette ve yer yer ).-uY'" 

veUI olar k, Karadeniz ve Mnrmnrn dcrıi' 
zinde fırtına ııekllnde esmiştir. 

Diln tstanbulda hava kapalı ve or:ıJll 
geçmiş, yağı:ıın metre murabbaınn bıraJ<tl' 
ğı su miktarı 4,6 kilor:ram olarak ölçiil" 
milştUr. Rilzgflr şlmall şarkfden santycclC 
7 • 9 metre hızla esmh;tlr Saat 14 tc hııV11 

taeylkı 1012,1 milibar idi. SUhunrt eıı 
yüksek 19.0 ve en di.ışük lG.l santigrat o· 
larak knydcdilmlljtir. 
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Fransa ve· .. l Dally Expresse, Türf. lnglllz: Fransız • Rus '.Anlaımosı•ı Şu $elcild• Gösteriyor: 

Yazan: Dmer Rua DOCRUL 

M acaristanda yapılan umumi se-
çim hflldimetln muvaffakıyet 

k.aanmuiyle neticelenmiıtir. Fakat 
leçlnı neticesinin anettiil bir takım 

• • 
Amerika 
Donanması 

lllhalar da var ki dUduıte deler. 
811ıııann birincisi sat radikaller dl- Amerika 24 Harp · 
1e tanılan ve umumiyetle Nazi ol- G d 
•llklan bmnenıerın mevkiıer1ni sat· emisi, Fransa a 
1-ııamış olduklarıdır. Bu yüzden Büyük Bir Zırhla lsmarladı 
... caristanda bawösteren ild mtl-
labn cereyanın vaziyeti enteresan bir Vaşington, 3 (A.A.) - Amirallii, 
-.ı.tyet almakta& devlet tersanelerine 24 harp gemisi 

BunJann 'biri parlll!lanter sisteme ısmarlamııtır. Bu gemiler, 350 mil
~ır. Parlamanter sistem, asır· yon dolara mal olacaktır. Sulh zama-
1-danberi Macar hayatında kökleı-
"İf bir mahiyettedir. İkinci cereya- nmda bu kadar mühim bir sipari~ ya-
aıa hedefi otoriter bir ılstem kur- pıldığı şimdiye kadar görülmemişti. 
lllaktır, Bu sistemin taraftarları Na- Siparif edilen gemiler arasında 45 
lllerdır. Ve bunlann meclis dahilin- bin tonluk iki zırhlı, 1630 tonluk 4 
._ ve haricindeki kQVYetlerini der- destroyer, 1475 tonluk 3 tahtelbahir, 
~p toplıyarak bu yeni rejimi zor- 6 bin tonluk 4 kruvazör, 22 bin ton-
la.nalan beklenmektedir. luk 1 tayyare gemili vardır. 

Macar hük6metinin haiz oldalu Ismarlanan iki zıriılı, 52 ayda ha-
.... rlyete dayanarak bana karp 
hlnıiye ulrqacajı muhakkaktır. zır olacaktır. Bu zırhlılar 16 inçlik 

ll'akat Macaristan dahillnde naza- toplarla ~ edilecek ve süratleri 
il dikkate alınacak bir lmll yanm 28 mil olacaktır. Bu gemllerhı behe

~on tutan ve klsmen Nazilik ta- ri 80 - 85 milyon dolara çıkacaktır. 

.:Sir ba)-U zaman ıeçtik
:en 1c>nra çi7.8iler sarih 
,ir mahiyet aldı. Fakat .. 

ufuklarda bır 

hayli ar&1tırmalardan 

sonra diplomatik unsur-
,,, .. t•h .. 1111.. ~- --'• . 

uayet 1Yi anlaşılan o 
kombinezon hasıl oldu 
Bunu arbk çıplak gözl 
P'Önn .. 'I( milmkfln,.lh· 

taftan olmak dolayuiyle Her Bitle- Parla, 3 (A.A.) * Bahriye Nezare. 
'ti blanevt rehber aawan, kısmen de ._ ~ " ti 380 milimetrelik toplarla müceh-
-..eartatana bailıhiı her 19yin fev- hez 35 bin tonluk dördüncü bir zırh
._de tutan Alman ekaWyetidlr. 11 aiparif etmipi.r. Loire tezgihların· 
1'.qt Macaristana sadık kalmak ı.. da İDJ8 edilecek olan bu zırhlıya (Ga 
t11eıa Almanlar küçük çiftçiler par- seogne) ismi verilecektir. 
tt.ı- Bu sınıf zırhWardan birincisi olan aqe mensupturlar. Bu partinin he-
~fl <Rtchelieu) nün 17 ikinciklnun 939 

Balkanların 
Müdafaası işi 

Danzig 
Polonya 
ihti•~n 

_ise demokratik reformdur ve bu da denize indirildfji ve ayni gün 
hıti PÇen mecliste mtlhbn bir rol (Clemenceau) ismindeki ilrlnci zırh
~'· fakat bu defakl aefimde lmın İnf881Da ba§landıjı hatırlarda-

kayıplara utramııtır. dır. (Jean - Bart) imıindcld ikinci 
Macaristan, Almanyanın ko1Df111u zırhlı Saint - Nazaire tezgahlarında 

"- Alnıanyanın Çekoslovakyayı isti- inp edilmektedir. 
il etınesı sırasında bir pay alan or-

Almanların Skoda F abrikaların1 

Almaları Balkanları S ildh 
Tedarikinden Mahrum Bırakmış 

Danzig Ayan Meclisi 
Polonya Komiserine 

iki Nota Verdi 
' Berlin, 3 (A.A.) - Kalthof hadi
sesi hakkında Polonyanın Danzig a· 
"';dıdli\;;.;:mHtt ~evan. kafi ad
d · Ayan meclisi, {Dant 

't ohlutu için, Alman ailfwawan 

Miyôr. Maeariılanda .a;ıı: 

ltaeıtto sistemine karp meydan oku

..._ cereyanı da bu nllfuzun ne ka•ar 

~etlenmiı oldufwıu apaçık söa
te.l1or. Bu nüfuzun hedefi parll

..._to ıiıtemi yerine azami derece 

.._rkeziyetçi bir sistem kurmak, ve 

~ htlrrlyetlerial birer birer kal· 

~aktır. Macar hük6meti, Nazile

' fazla kuvvet kuanmalanaa mi

'1 olnıak için bir takım tedbirler al

ltciJY• lıDanvaya 
ı GJJUl"d' wct-ı~ı 

Vaşington, 3 (A.A.) - Mebusan Meclisinin Hariciye encü-
,. , 1..-.-..... l"Jl-

Roma, 3 (A.A.) - ispanyada mu
harebe eden ltalyan tayyarecileri 9 
vefa 10 haziranda (Diu\io) vapurile 
Kadiks'den hareket edeceklerdir. 

nan kanun l&~?ihasmın bitaraflık kanununun tAdili müzakerele-
rine esas tutuJması kararlaştırılmıştır . ziger Vorposten) gazeteme göre, bun 

dan aonra Polonya komiserliğinin ~ 
murlarile münasebatta bulunmamıya 
karar vermiştir. 

Bunlann 330 zu zabit, 410 u küçük 
zabit ve 490 1 neferdir. 

Bloom'un liyüıası, Hull'ün tavsi- bunlann yerine Alman amelesi alın 
yelerinden ilham almakta ve bilhas- maktadır. 

lspanyadan ayrılmadan evvel 1-
talyan tayya~ileri tayyarelerini İs
panyol makamlarına teslim edecek
lerdir. 

~ ve arazi meselesini hallederek, · Prens Pol ' ün 
llıudUer aleyhinde kanunlar yapa- 1 

~ Nazllliin yayılmasına mbl ol- ' Berlin Sevahati 
~ iıtemlf, fakat ayni zamanda Berlin, 3 (A.A.) _ fuaoalavya Na
hrlamanter sistemden azaklqma- ibi Prens Paul, Berlln beledi1e reisi 
~a, belki bütün bu tedbirleri par· Lippert'i kabul etmiftir. Beledlye re-

•nter sisteme uydurmıya faht· lal Prense hof geldiniz demlftir. 
""9tır. Onma için son seçim mum- . PNDI Paul ile Premes Olp, bunt•u rey verme usulünü ilk defa dan 10nra Potsdam sarayını gemılf
' ak bütün memlekete tepnil et- !far ve v on Ribbentrop tarafından 19-

~ti. reflerine verilen ölle yemejinde ha
~ununla beraber son seçim, Nazi- za bulunmutlardır· 
.__ . bir hayli kuvvetlendilbü s&- Bütün Yuplav gazeteleri, sayfa-..... rını, bulunuyor. larmı Naip Prens Paul ile Prenses 01-

Bu yiisden Macarlstanda parla- gamn Berlin seyahatlerine tahsis et
~llter ıistem taraftarlarlle otoriter mektedirler. Olleden sonra çıkan ga
liatenı taraftarlan aruında mllabn zeteler, Berlinde misafirlerin ıcrefine 
-~adeleler vukuu beklenir. tertip edilen büyük geçit resmine ait 

Bu Çarplfmanm ve:receii neticenin uzun haberler neşretmektedirler. 
lae olacağını kestirmek kimsent.., e- -o--
1laade detlldlr, fakat Macaristanın Flllıtl de llr Ayda 
~tin bir mücadele ile karplapcafı 
tıaıapbyor. Ole•ler, Yaralananlar 

Kudüs, 3 (A.A.) - Mayıs ayı için
de Filistin tethif hareketlerinde ölen 
Arap, Yahudi ve lııgilizlerin sayısı 

'15 dir. 298 kifi de yaralanm!fiır· 

sa harp halinde bulunan milletlere 
gönderilecek sj.lihlara konacak olan 

anbargoyu kaldırmaktadır. 

Pittmann, bitaraflık kanununun 

ambargo hakkındaki maddesi aley
hinde bulunmuştur. Mwnaileyh, 

harp vukuunda bu maddenin taarru· 
za uğrıyan milletlerin aleyhine ola

rak mütearnzı himaye ettiğini iddia 

etmij ve fU sözleri illve eylemiftir: 

- Skoda fabrikalanna Almanya 
tarafından vaz'ıyed edilmesi Balkan 
milletlerini miidafaalanm hazırla

malt için kafi miktarda malzeme te

darikinden mahrum bırakmıştır. 

Nevyork Times gazetesinin Va
fingtondan aldığı bir habere göre 
Roosevelt ve Hull'ü bitaraflık kanu
nunda tadilat yapılmasını istemele 

sevkeden baılıca sebep Almanyanın 
Skoda fabrikalanna vaz'ıyet etmesi 
keyfiyetidir. Çünkü bu hadise Av
rupa silihlannm muvazenesini Al

manyanın lehine olarak ihW etmif" 
tir. 

Witkovtç'de bir çok büyük endüs
tri müesseseleri Almanlaıtırılmakta 
dır. Burada her gün vasati olarak 80 

Çek amelesine yol .verilmekte ve 

Almanyanm ortalanna doğru kül
liyetli miktarda Çek amelesi gönde
rilmeğe devam edilmektedir. Hali
hazırda 700 Çek amelesi, Linz clva
nndaki barakalarda iskan edilmek
tedir. 

Kral Zogo Ailesi 
Versaya Gidiyor 

Versafiles, 3 (A.A.) - Kral Zogo 
ile kraliçe Geraldin ve çocuklan ile 
maiyetleri, gelecek haftanın sonunda 
Versailles'e ıeleceklerdir. Kral, bu
rada üç ay müddetle Maye şatosuna 
kiralamıştır. 

Şatonun kiralanması için kralın 

kaym biraderi Prens Habid tetebbüs
te bulunmuştur. Şatoda hazırlıklar 

yaoılmaktadır. 

--0--

Japonlann Bir 
• 
Bombardımanı 

Bu şazeteye göre Greiser; Polon· 
yanın Danzig komiserine iki nota gön 
denniftir. Bu notaların birincisinde 
Ayan mecliltnln Kalthof hicllseslnde 
methaldar olan Leh memurlarile mü
nasebette bulunmıya devam edemi
yeceği bildirilmektedir. 

ikinci notada ise Danzig arazisin
deki Leh gümrük memurlarının git
tikçe artmasından şikayet edilmekte 
ve ayan meclisinin bundan sonrş Leh 
gümrük memurlarının serbest şehre 
yemin etmelerini talep edeceği bildi
rHmektedir ki, bu talebi Polonya şim 
diye kadar daima reddetmiştir. 

Var§Ova, 3 (A.A.) - Bohemyanm 
bazı maddelerinin gümriık resminden 
muafiyetini derpiş eden ilkteşrin 938 
tarihli Leh - Çek itillf ı, hükümetçe 
feslıedilmiftlr. 

Bir Haftada Yakalanan 

Kaçakçllar 
Fuşou, 3 (A.A.) - Bir Japon tay- 1 Ankara, 3 (A.A.) - Geçen bir haf

yare filosu, Futc>u civarında nehir ü- ta içinde ıUmrük muhafaza teşkili
zerinde yolcu nakliyatı yapan bir fer- tı, Suriye hududunda: Kırk altı ka
ribotu bombardıman etmiştir. çakçı, bin altı kilo gümrük kaçağı ile 

Bombalar isabet etmediğinden tay- bin yüz on sekiz defter sigara klğı
yarelerden biri bir kaç dakika ferri- dı, bir silah, on ild kaçakçı hayvanı, 
botu mitralyöz ateıine tutmuf ve 36 frak hududunda: İki yüz seksen 
yolcuyu öldürmüştür. Yolculardan dokuz kilo gümrük kaçağı ile üç ka-
ancak biri kurtulmuştur· çakçı hayvanı ele geçirmi§tir. Sofya • lstanbul 

liava Yolu Açıldı 
Sotya, 3 (Hususi) - Ayın birinde 

Soıya - lstanbul hava yolunun küpt 
HADİSELERİN İÇYÜZÜ ~-------------------

~illi yapılmıştır. Yolu, Alman Luft- • 
rıza firması iıletece!dir. 

1 Sofya • lstanbul hava yolunun açı-
1,ı lherasiiiılnde, Türkiyenln Sofyıı 
~~i Ali Şevki Berker, Alman elçili 

ihthofen, büyük er'tAnıharp reisi 
~lleral Hacipetkov, Luft - Hanza 
:rketinin müfettip Kı·ause, Alman 
~\?a ıeferlert atafesi Miralay Ray· 

• \Pe diğer resmt eflıas hazır bulun-
ltluşlardır. Merasim, Soiyanın BoJ· • 
~fte tayyare karargihuıda yapılmıt-
1~ • Yukarda isimleri gr.;!n ~ı."Qn 
~irakile (Bulguya) restoranında bir 
wgle ziyafeti de verilmi§tir. 

Bitler, Almanyada pmaldea cenuba doiru tevcih edil
mlı bulunan demlryollarının, askeri sebeplerle, şark
tan l'•rba doiru çevrilmesini emretmiı ve bunun Hç 
ayda tamamlanmumı istemlıtir. Fakat kendisine bu 
işin Ud sene illtedlil ve ZS0,800,000 lnsiliz lirasına mal 
olacalı bildirlbn:ıtlr. Zaten 1933 tenberi Alman hat
ları hiç tamir l'irmemlftir. Çünkü ele &'eten bütiin de
mir ve çelik lillh fabrikalarında kullanılnuıtır. 

* Hitler, Soo79flerin l ,..UUlerle bir ittilak alıJet-
maine nM1ni olmalı igin Ma.lıooaya Polonyayı 

,,,.,l41fmalannı telılil etmİf, la/tat Sooyet laiilıii
meli ba teltlili reıltlelmİftİr. 

• 

• 

ltalyaJa Alman 4iifmanlıfı pnden pne arl· 

malttaJır. Hallnn bu laiaiyatı Mmaoliniyi rahat· 
az etmiye IHıflamlfhT. Fakat artık dönemiyecelı 
•elıilde baflanmlfhr. 

'* l\fugollııl ile her &'iln temasta bulunan İtalyan rica-
linden biri. B. P. M. Ajansının Boma muhabirine, 
Mttssolinlnin Framaya karşı açtıjı lddialanndan do
layı bir harbe sebebiyet vermiyecelinl, Bitlerin o ... 
z.11' için harbi sö• almıyacajını bildirmiftlr. Bu za
tın be)aaatına &'ÖN Duçe Avrupada lir harp tehlike
si tewebbüstl mesuliyetlni her halde tberlne almıya
eaktır. 

Yazan: B. FELEK. s evgı11 arkadaılanmızdan nük· 
tedan pir FA. AH. i çoktan· 

dır l'Öremiyen bir dostu &'eçencle 
meclisten çıkarken rutlamq: 

- Ah kardeı! Nerdesin! Hanidh 
seni görmedim. Hasta mısm diye 
merak ettim. Ep dosta sordum. On-

lar da görmediklerini söylediler. A· 

yol! Kayıplara kanıtın. Göriinmes 
oldun! diye serzeniı etmlf. 

Nüktedan ve güzel konupn pir 
dostunun koluna cirip bqını bir sa· 
fa ve bir sola efe efe yilriirken ı• 
cevabı venniı: 

- Monpr! Vaktiyle bir lyan mec

lisi vardı. Ben iyi hatırlarım. Bilmem 
senin yaıın müsait midir? 

- Aman dostum! Ayan meclid 
dedifin py yirmi senelik py! Oka
dar eski değil ki! 

- Hah! İtte o ayan meclisi ba-
11ndan birine -;raliba Müfir Fuat 

Pap merhuma- dostlarından biri 

tıpkı senin bana sordutun &'lbl IOl'

muı. O da ıu cevabı vermlf: 
"- Efendim! "11er ömilrlerinla 

sonuna yaldqtılmt l'Örtince ortaüa 
kaybolurlarmıı. Bir çok seyyahlu 
uzun madı arqtırdıkları hüle .'ah 
rlnden pek azı ftllerlo.a · kuclret1l 
bulabllmiı. ~l\ .. ion demlerin .er

hayv~ 'i.aıkalarınm ıörmeslni İ8-

t;;..edilinden &'izli bir yere çekilir 
nefesini ikmal edermiı. Biz de öyle 
olduk, efendim! Fil mezarhjında

yız da onun için l'Öriinmllyonu.,, 
Cevabmı vermit, kardepm! Dalaa 

fazla izahat isteml,.e ltbum hiaet
miyecek kadar seklsln. Bb ele ~ 
bumun dedlil &'ibiyb .• 

Fakat arkadap henüz pa~ ,atta 
sayılacak şair saylavın bu ntlkteli 

teşbihine ne cevap vene belmlnl-

- Amma yaptın ha! Yaba! 8ehla 
neren file benziyor? demlı. 

• 
Sıvaslı lmzHlle kart glhtderen ut.: 
M. Turhan Tan bab.settitinlz tanda bir 

sual mektubu alclJlmı hatırlamamaktadır. 
MOmkOme suallerinW tekrar b~us. 
Hürmetler. 

• 
Dlyarbakırda okuyucumuz M. ı. 1 

Mektubunuzu aldım. İltifatınıza tefek• 
kür ederim. İçki hakkınrakl m'1ca4ele)"tt 
ısrarla devam niyetindeyim. S.,.ıılanm. 

• 
Bolud• okuyucumuz K. laner: 

Mektubunuzu aldım. Naklettilfnlz fık
r• pek zevkime ıf tti ve alAkamı tahrDc 
etti. Fırsat d<lfene ima ve işaret etmek 
is~orwn. HürmeUerimle. 

il. "· 

Ratnitsi'cilerin 
Muhakemeleri 

Sofya, 3 (Hususi) - Sofyada f.,.. 
hedilen yahudi aleyhtan "Ratnitsl,, 
teşkilitmm muhakemesi görülüyor. 
Bu teşkilltın önderi olan profesör 
Todor Kantarciev maznun sayılınat
tadır. Çünkü geçen sene nisan ayın
da teşkilltmm hası olan bir kaç ki
ti ile Sofya askeri klübünde prof .. 
sör Popovun "Mi'ılet, ırk ve vera
set,, mevzuunda vereceği konferan
sının verilmesine meydan vennemlf
ler, yuhalarla ve ıslıklarla hatibi y-. 
re indirmişlerdir. Şimdi içttmalatm 
serbesüsini garanti etmek kanuau 
mucibince suçlular muhakeme edil
mektedirler. Şahitlerin dinlenmesi 
için mahkeme başka bir güne talik 
edilmiştir. 

Roose":leii 

Hastalanclt 
Vaşington, 3 (A.A.) - Bir simüztı 

krizinden hafif hararetli bulunan 
Roosevelt doktorunun tavsiyesi üze
rine, odasından çıkmallllfbr. Bu se
bepten gazetecilerle haftalık toplan
tı yapılmadığı gibi Reialcimhurun 
bu hafta tatili esnasında 7apacalı 
deniz nzintlsl de tehir olunmuştur. 
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Suçlu Şoförün Müdafaası 

Sütçü, Beygir Üstünde 
Mışıl Mışıl Uyuyordu 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün mahkemede kendisini mlidnfna eder
kullandığı otomobiUe sütçti Aposto1a ken sözunü değiştiriyor ve diyordu 
çarparak yaralıyan şofcir Recebin mu ki: 
hakemesine başladı. K.ısımpaşada o- - Belediye nizamahna göre, EÜt 
turan Apostol şikayetini ş(;yle anla- beygirlerinin bu yoldan geçmeleri 
tıyordu: memnudur. Apostol horosla::- oterken 

- Ben geçen sene bir ya~ günü beygirine ı nrniş, yollar tenha, bey
şnfakla bcrnbcr atıma atladım. SUt gü gir alışkın, gideccgi yeri biliyor. Bu 
gumlerini eğere astım. Perapalasın itimottan dolayı Apostol beygirin i.is
önünden ilerliyordum. Recebin kul- tiınde derin bir uykuya dalmış, uyu
landığı otomobil kuş gibi uçarak üs- yormuş, karşı köşeden bir kamyon 
tüme doğru geldi, beygirlme carptı, çıkınca beygir ürkLü, benim üstüme 
beni yere yuvarladı ve y~raladı. Ben gddi. Otomobile çarptı, Apostol yere 
eylarca hastane köşelerinde kaldım. yuvarlandı. Benim otomobllin icinde 
1~ gücüm yüzüstü kaldı. Kendisi- Refi Bayar ve arkadaşları da vardı. 
ne ceza veriniz. Benim zarar ve zi- Davacı, şoförün müdafaasına itiraz 
yanımı da ödetiniz. ediyordu. Mahkeme Refi Bayarın ve 

Suçlu şoför polise verdiği ilk ifa- )anındaki nrkadaşlannın çağır:_ılnrak 
desinde Apostola çnrptığını ve onu I ~nhit sıfatile dinlenmelerine karar 
yere yuvorladıljını itiraf ettiği halde 1 ~·erdi ve muhakemeyi talik etti. 

Benim Alnımın 
Damarı 
Patlamadı 

Bize Ekmek 
Yok mu, Diye 
istida Yazmış 

Polis, dun, Bursalı K11ya kızı Gil- Eski maliye tnhsil ~ubelerindcn bi-
1•.,.ar isminde genç bir kadını dilen- risinde memurluk yapan Asaf ismin

derel'I. .. ıı.rken yakalant.ltğını iddia e- de bir genç, dün asliye birinci ceza 
Sultanahmct '4tmumlliğe vermiştir. mahkemesinde suç tasnii ve ütfra 
kemesi E>orgusunu yapci ceza mnh- curmile muhakeme edildi. 
yaşında olduğunu söylüyordü:ı'llr 17 Iddiaya gore. bir müddet Darülfü· 
ğında da bir buçuk yaşında güze), u-' una dn devam eden bu genç müte
fak, tefek bir yavru vardı. Hakim ekmeR~.fstidalnr yazmış "fakirlere 
sordu: halar koyarak' tp}?,, şeklinde serlev· 

- Kızım bak, sen dileniyormuş- mebuslara göndcrmiŞtlP.a_mlanna ve 
sun ayıp değil mi? ttıhkikat yaptırmış ve Asaf~~d;!;ar 

Suçlu cevap verdi: dlği şeylerin hepsinin de yalan oldu· 
- Ben Bursalıyım. Istanbuln yeni ğu netlcesine vardığı için müfteri sı· 

geldim. Sokaktan kulağıma taş attı- fatile kendisini mahkemeye vermis
lılr, yaralandım. Hastaneye gidiyor- !erdir. Dün\Rasim, Fahri, iııristo P~
dum. Sokaktn bir kadın dlleniyor• !idor, Mihal, Akif ve Hikmet isn;indc 
muş.' Ben onun yanından geçerken yedi şahit dinlendi. Bunlar Asafm 
polis beni de dilenci sandı, yakaladı. b;r müddet üniversiteye devam ot-
Benim alnımdaki haya damarr pntln· tU'dni bur.ada bir _Rum ltı~ı~n Y.l .. 
mış değildir. Ben omrumde dilenme- t1ginı ve tHilHilo ile ır ÇoK, ı ~ıar 
dim. Dilene.iliğin en fena bir şey ol- yazdığını söylediler. Muhakeme gel· 
duğunu bilirim. Elbisemi!l pejmürde mlyen şahitlerin çnğırılınası kin bttş
olması fakirliğimden başka bir mana ka bir güne bırakıldı. 
ifode etmez. Fakirlik suç ise o baş· 
ka .. Bana ceza verirsiniz. Satie Binası Davası 

Hakim dosyayı tetkik etti. Tabibi Nafia Vekaleti ve Dcnizbank taraım 
ndillcrin raporunu okudu. Doktor ço
cuklu olmasına rağmen Gülizarm ça
lışarak hayatını kazanabile~eğini söy
lüyordu. Hakim Güliza.rı bir hafta 
boğaz tokluğuna nmme hizmetlerin· 
de çalışmıya mahkuhl etti ve ilamat 
rt.Uddefornurniliğlne teslim edilmek 
uz~re onu polise verdi. 

----o--

dan Satie şrrketi aleyhine Birinci Ti
cnret mahkemesinde açılan davalar 
henüz tahkikat ve "ıayıha teatisi s:ıf
hasından muhakeme saChasına inti • 
kal etmiş değildir. Yalnız mahkeme 
Satienin bu davaya Ticaret mahke -
r:ıcsinin bakamıyacağı hakkındaki i
tirazını reddetmiştir. 

10 Lira Ceza 

TAN 

• 

egö! Or t ep 
Talebesinin Müsameresi 

Müsamere veren gençler 

Jncgöl, (TAN) - Ortn mektep ta-ı nu iki gece tekrnrloını~Iardır Halk, 
lebesi, bir mü:.ıımere vermişler ve bu müsamereyi takdirle seyretmiştir. 

Anamur (TAN) - Çocuk esirgeme kurumu, burada ve köylerde 88 fa
kir çocuğu giydirmiştir. Yine burada ve köylerde hasta olanların mua
yenesini ve ilAçlarını temin etmektedir. Bu ivi çalışmayı gören bir çok
ları, yeniden kuruma aza kaydedilmektedir. 

Biga (TAN) - İki yüz 1!\uhtar Ye köy katibinin iştirak ettiai kuM ter-mi-. ~ _,. ~ - - ~ 

De izı· e Evkaf 1 aresi 
Asri Bir Otel Yaptırdı 

~ ........................ ~ 
ÖLÜM 

Serczll merhum Hncı $ükrii 
kızı Serezli merhum Fnik esi 
PendikBaktcriyoloji lfo titü ünde 
Dr. Veteriner l\fnhir Boğana. ns
kcri tıbbi ye okul müzakereci
.si Doktor Rinhası Ahdullnh Ba
ğana \'C Darphane muhnsche 2 
numarnlı mütedavil serma:rc scfi 
Galip Bağana ve Aliye ftağa
na'nın anneleri Zrvncp Rağnna 
''t>fat e tmistir. Cenn7.esl, hu
ıriin saat 1 ı burukta Cihangir carl
rlesinrl<'ki D,.ni.,. aoartım11"1nrla 7 
mıınnrnrlan krıldırılnrak Rahata· 
i Jt,.1,.c:lndcki hmm<:i moHl .. lc Cen
ae]k(iviinf' 11<ık],.tlill'""k allr krı lı-

ı I ri .. •anwa defoı>rflll'cektir. Ccnahı- ı 
hak rahmet c\'fo in, (ımin. 

..................... iııılıilliııılıııiıiıiiııllıiıııı .. ıııi 

\ 

MUddelumumiliğe Davet 
İstınbul C. MUddclılmumlllljinden: 
fstanbulda bulunduğu nnlaşılan Tercıın 

Mklml Faik Özdemlrin memuıiyetimiıo 
müracanti. 

Dahiliyenln Bir Tamimi 
Dahiliye Vekiılcti, vıldyct vo bele

diyeye gönderdiği bir tamimle mahi
yetleri itibarile Dahiliye ile bernb~r 
Genel Kurmay Başkanlığını ve diğer 
vekaletleri aliıkadlır eden meselele
rin Dahiliye Ue bu vekl\letlere de bil
fütllınesini lstcmlştir. 

YENİ NEŞRlY AT : 

1 D ENiZ - Tiirk Tic:ıret Knpt:ın ve Ma-
kinistler Cemiyetinin bu meslek mecmu
asının 48 inci eayıııı çıkmıetır. 

• ''KARADEN İZ,, - Samsundn "Kande-
nlz .. adlı hnftalık blr ga~ete çıkarıimaga 
başlanılmıştır. Muvaffakiyetini dlleıiz. 

• 
Hakimler ve Hukuku 

fstanbul BlrJncl Ce7.c'l ttıahkemcıı! bası 
Tahtin tatanbüllu t:ıraftfidtın "HAklmıer 
ve Hukuku,. imıindc bir kitap ncşredil· 
mlştlr. Bu eserde hakimler kanunu tetkik 
edilerek ahkdmı sabıkamız, İtalya, Alman 
ve Fransız mevzuatı Ue mukayeseler ya
pılmıştır. 

Hdklmlcrl, ııvuknltarı ve saiı' hukUkısl
nbslnrı all'ıkndnr eden 416 tn)'fntlan mil· 
rekkcp bu kitnp 150 kuru~a .sntılmaktııdır. 

• 
Türklük 

Bu milliyetçi kültur mecmuasının uçün· 
cü nüshası cidden kıymetli yazıl:ırla çık
mı~tır. Karilarimlze tavsiye ederiz. 

Toplantılo.r, davetler : 
lnönü Lisesinin 
ilk Mezunları 

Istanbul lnönü Kız lisesinin ilk me
zunları, cuma günü mektebin jim .. 
nastik salonunda muallimlerine ve 
arkadaşlarına bir veda müsameresi 
ve bir çay ziyafeti vermi§lerdir. 

Genç kızlarımızın tertip ettikleri 
zengin programlı müsameredeki mu
siki parçaları, danslar ve monoioğlar 
çok alkışlanmı~tır. 

~ .................. ..-... 

M em n u Mıntakada 
Resim Çekmiş 

Dün Ağır ceza mahkemesinde nıem 
nu mıntakaya girdiği ve fotoğraf çek· 
tiği için tevkif edilen Alman tebaa
ı;ından Maksviçmanın muhakemesine 
devam edildi. Muhakeme karar ıçin 
başka bir güne bırakıldı. 

Yunan tebaasından Hıristo, ancak 
Türk tabiiyetinde bulunanların ya- • 

Bir Yaralama Hadisesi 
Polis Kasımpaşada biribirlerini ya

ralıyan Kazım ve Hüseyin isminde 
iki akraba çocuğunu muddeiumumi· 
liğe vermiştir. Tahkikata dörd'üncü 
s:1rgu hakimi el koymuştur. Hüseyi
nin yarası ağır olduğu için hastane
ye kaldırılmıştır. Ktizım kendisini 
mUdaftıa ederken: 

- Hüseyin çok sinirli bir gençtir. 
Benim de akrababldır. Elinde bir bı
çak vardı. Kendisini yaralamak isti
yordu. Ben buna mlıni olmak ister
J:en o beni de kendisini de :yarl\ladr. 
Ben onu yaralamış degilim, diyordu. 
Sorgu hakimi, Kazımı tevkif et'11fş .. 
ur. 

-<>--------
Bir ihtilas Davası 

pabilecekleri ahşap sanayiinde çalı- Denizli, (TAN) ...._ Evl~9.f idaresi, güzel bir otel inşa ettirmiştir. Kü-
şırken yakalanarak du:-ı müddcinmu- şat merasimi yapılan otel, belediye tarafından işletilmektedir. 
miliğe verilmiştir. Suitanahmet suih 
bırinci ceza mahkemesi duruşmasını 
yaptı. Suçunu sabit gördüğü için 10 
lira para cezasına mahkum etti. 

---o---
Hapse MahkGm Oldu 

Balıkesir - Mecidiye mnhnllesin
de oturan Musa oğlu 16 yaı?ında Ka
:um, ayni mahalleden G ynşmda Tur
gudu evine gôtlırup ona çirkın teca
\'lİZde bulunduğu için, ağır ceza mah
kemesince bir buçuk sene hapse mah j 
kum edilmiştir. 

---o-
Vila yet Seferber lik Müdürü 

Mülkiye Müfettijllğinfl 
Tayin Edildi 

Vilayet seferberlik miidtirü Cemal 
Gönenç, Istanbul mlılkiyc mufettis
liğinc tayin edilmiştir. Cemal Goncr.ç 
daha evvel divanı muhasebat ınura• 
kıplığında, Susurluk ve Dudullu ka
znları kaymakamlıklarında bulunmuş 

geni: bit idare adamımızdır. Kbnrli
SJne yeni vazifesinde de muvaffakı
yetler temenni ederiz. 

Almanca Stenoğrafi 
bilen bir 

BAY AN ARANIYOR 

Açık mesameler dalına siyah 
noktaların ve sivilcelerin te
şekklilüne zemin hazırlar. Cil
dinizin mesamatını sıkıştırmak, 
sivilce ve çJllerin1zi izale etmek 

için siz de 

Dinardan yazılıyor: kir talebeye her gün öğle yemeği KREM P·ERTEV 
Çocuk Esirgeme Kurumu, 938 - 39· verdiği gibi bunların 

ders yılının başındanberi yetmiş fa- da temin etmiştir. 
1 

ilst başlarını 1 Kullanınız. ,, ..... ._. ........... ,, 
Operasının altın :ı1esl i tenoru meıhur 

M~Tİİ~İ'~in A Ş K Ş A R K 1 S 1 
Herkesin itidalini kaybettirecek ... Heyecan ve m~rAkla gözleri 

perdeye bağlıyacak film: 

KARA A L Ay IIUMPllREY BOGART 
A NN SHERiDAN 

4 - 6 - 939 

-ANKARA RADYOSU 
Tiirkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Rndyodllilzyon Postalııf1 
Radyosu Anknrn Radyo5ıı 
Dnlgn Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 J{\f· 
10,74 m. 15195 Kes. 20 J{\\'• 

31,70 m. 9456 Kes. 20 J{'"' 

Pazar, 4. 6. 1939 

12130 Prol{rnm. 12,35 Ti.ırk müziği (~l~ 
sik program) İdare eden: Mesut Cell 
Ankara Radyosu Kume heyeti, 1 - 1'· .,. 
burt Emin Ağanın - Acemaşiran pcşt"t"' 
vl. 2 - Zeklil Dedenin - Acerrıaşlf!l!I 
beste - l31n cefa gör cm. 3 - f mall tr. 
denin - Ar.ema5iran njır 11cmal- t! 
l!'blerl l?Onl'a. 4 - Viyola tnksiml. 5 ""' 

!i1' fsmall Dedenin - Ac!'maşiran yür 
setn:'tl. 6 - Şerif MuhltUn T:ırganın --; 
Feı'nhfezıı ııaz ııemalııl. 13 ME'mleket sıııı~ 
ayarı, ııjnn8 ve meteoroloji habcırlcrl t3 ı 
Mil:r.ik (Küçük OrkC' trn - Şef: NecİP 
Aşkın) ı - Pcpi MilllC'r - Lnpıılo"" 
şarkısı üzerine !antıızl, 2 - SchieO r 
- Dinle ... kemnn nt' sövlOyor (TaMô1• 
8 - Hans Th:tlcr - Kukuk - po1J(ıı. 
4 - Jos~ Armnndolo - Venedilde ınell• 
tap, 5 - Frederlksen - Halk meyda111 

(bole! sahnesi). 6 - Franz IJehar - :E'" 
operetinden potpuri, 7 - Micheli - fki"' 
el kOcOk stllt. 14.15 - 14,30 Mü:tlk (Pıır~ 
mOziiii - Pi.) 1!1,30 Mitil kilmc ınnsıılj!I' 
kalan (19 Mayıs Stadından naklen) 

18.30 Program. 18,35 Miiztk (Şen od 
müziği· İbrahim Öz.qilr ve ates b&ckl.~ 
rl) Hl Çocuk srıotı, 19,25 TUrk mnr.ı 
(Fnııl heyeti), 20 Memleket saat ny,arl 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20,10 rte· 
şcli plflklıır - R. 20,15 Türk müziği, l""' 
Hüzz.ım peşrevi, 2 - Kömlireil Hafız f:C· 
.....Hor.z.ın) bcsto- Aldım hayal! perçe· 
min. 3 - Sadettin Kaynağın -Huzzııll" 
şarkı- Bin h!lzün çöktO. 4 - Blmen şe• 
nln -Segdh şarkı- Sun dn içsin. 5 .,... 
Kemençe taksimi. 6 - Halk TürkilsO ,,,.. 
Bir yar sevdim kuş adalı. 7 - Hnlk TiW 
kilstı - Mlskl!t WrkOsO. 8 - BcdrJyeıı " 
-KOrdlllhlcazklır e:ırkı- Mıtrıpta tl'l1 
nalı.-nde mi. O - KilrdllihleazkCır şarl<J" 
Güller açmış billbilt olmuş bir kar:ır 
10 - ô man N'lhadın - Nihavent şar• 
kı- Yine aşkı bana sun. 21 Müzik (W' 
yaseticfimhur Bandosu - Şef: fhc:ı" 
Kilnçer) 1 - F. Lehnr - Eva operetin' 
den Marş, 2 - F. Lehar - Altın ve g{l• 
Mili op retlndcn Vnls, 8 - A. Wiııtef 
- Uvertiirlerin tarihçesi (Büyilk seJeJc• 
syon) 4 - R. I..nparra - La Habancrıı 
or>crnsıtıın uvertürü 2 ı ,50 Anl\dolu Aj ıı• 
!il (Spor st?rvlsl) 22 Müilk (Cnzband " 
Pl.) 22,45 - 23 Son Ajans haberleri ~ı 
yarınki program. 

OSMANLI BANKASI Galata fdsr' 
Merkeziyle Yenicami ve Beyoğlıl 
Şubeleri veznclcrile kiralık kas' 
daireleri, 5 Haziran 939 Pazartesl 
gUnUnden 16 EylCıl 939 (dahil) cıı· 
martesı gününe kadar aşağıda yatı' 
lı saatlerle açık bulunacaklardır: 

VEZNE SAATLERİ: 
Sant 9 dan saat 14 c kadar edl 

günler. 
Sant 9 dan Sııat 11,30 ıa kadıır 

Cumnrtesi günleri. 
KİRALIK KASA DAİRESİ SN 

ATLERİ: 
Saat 9 dan saat 16 ya kadar sd1 

günler. 
, Snat 9 dan saat 12,BO za kad•r 

Cumartesi günleri. 

KAYIP - Limnn idaresinden al• 
mış olduLrum liman cüzdanımı kil~· 
bcttim. Yenisini alacağımdan hiıkfl111 

yoktur. Antalya vapurunda tayfa ı\11' 
met Tibyan. 

KAYIP - Liman idaresinden ııl# 
dığım liman cüzdanımı kaybettitD· 
Yenisini alacağımdan hükınii yoktur 
Ankara vapurunda kamarot VaP11 

Kaya. 

KAYIP - 936 - 937 ders yılınd' 
Bandırma orta okulundan almış ol· 
duğum diploma ve askerlik ehliyeti' 
m! zayi ettim. Yenisini çıkartacagııll' 
dan eskisinin hükmü yoktur. aoıı· 
dıtnıado: Kemal oğlu Lutfu. . .. 
LiSAN İKMAL 

imtihanları için 

BERLİTZ 
Lisan • ersane ı e 

Müracaat ediniz. 

Tatil Müddetince 

Yalnız 7 .50 Lira 

Dün ağır ceza mahk<?mesınd" ıh
tilas yaptığı ve zimmctlne para ge
çirdiği iddiasile tevkif edilen giını
ruk ithaltıt müdi.irlügü muhasebesin
de memur olan Mecdinin muhakeme
sine devam edildi. İddiaya göre Mec
di. vazifesi olmadığı hnlde gUmrilk 
resmi tahsU etmiş ve zimmetine geçir 
rr.:şttr. Dün mahkemede eski güm -
riik müdı.irü Tahsin Fa.zıt ve Arif dln
lt!ndiler. Muhakeme gelmlyen şahlt
ıtı ın ça.l{lrılmusı için tehir edildi. 

Galata, Voyvoda Cad. 44, Çı
nar Han 4 uncü kata müracaat. 

Fransızca sözlü ve en son haberler METRO JURNAL Beyoğlu istiklal 
lll'I> i Jı ugiin ı. A L E Sinema ındn 
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4 Haziran 939 

ABONli 
Türkiye 

BEDliLI 
Ecnebi 

1400 I<~ 
7150 

400 
150 

" 
• 
• 

1 &ene 
6 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta tttıhadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeU müddet sırasiyle 80, 16, 9, 
3,15 Urad1r. Abone bedeli pevindir. 
Adres değiştirme.k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruıluıt 
pul iH'lvesi lazımdır. 

U!ttml~Llij!jjj;JI 
Almanya ile 
Ticaret 
k6rh mıdır? 

• 

1 sviçre, Almanya ile olan ticari 
münasebatını mümkün oldu-

h. kadar azaltmıya çalışmaktadır. 
.\lınanyanm tecdidini istediği ticaret 
Jtıtıkavefosini bir till'lü imza etmiye 
Yanaşmamaktadır. Çünkü İsviçreli
ler Almanyaya sattıkları mallarının 
bedellerini döviz olarak almak isti
Yorlar. Halbuki Almanlar İsviçreye 
l'tyl§mark vermektedirler. Raylş
lllark yalnız Almanyada ıeçen bir 
Paradır. İsviçre ise sattığı malın be
delini Alman malı olarak lsteme
lı:aektedlr. Onun için Almanya ile a
lıtverlti kes~ği tercih etmektedir. 

4)'ııi hal Polonyada da görülmek
tedir. Son zamanlarda Almanlar Po
loaayada ne bulurlana alnırya bat-
1-uılardır. Bu yüzden Polonyanın 
-'hnanyadan alacağı çoğalmaktadır. 
il" alaeaia mukabil Almanya mal 
l>ernıeyi teklif etmektedir. Fakat bu 
ltıah da vermemektedir. Bu sebeple 
l'olonya ile Almanya arasındaki ti
'lri muvamene Polonyanm aleyhine 
01araıı. artmaktadır, Polonya bu ala
tağuu tahsil edemiyeceğine kani ol
dtığu için, Almanyaya yaptıp ihra
tatı yarı yanya indumiye karar ver
ltıiştir. 

lOSSADAN HİSSE: 
Almanya Wzden ele deri kamıtıaı

bottuıtu maı "oıllra& oGuyor. ~ımd'ı
llen sonra da açacaiı kredi ile mah
'Qp edecektir. Bu yüzden alacalı
~ orada birikmektedir. Alikadar. !::. dikkatini çekmeyi faydalı bu· 

* 'l'Urlclıe 'oıf ----------
Dostlarımıza 
--------~ 
lialcaref Edemez 

Abnanlarm fstanbulda çıkan 
tııru..ld§e Post,, adlı bir sazeteleri 
~ardır. Bu gamete, Tiirldyenin mi
~tverliitnden istifade ederek 
llltitar etmektedir. Da itibari• bl
"ın nıisaflrperverliilmizi suUsttmal 
~emek, ve Tiirklyenin menfaat
!:~ aleyhinde neıriyat yapmamak 
~dır. 

llalbukl Tilrk - lnıfliz anlaşma
luıdan sonra bu gazetenin llsBJ1uıda 
bir defişiklik hasıl oldu. Geçen gün 

lletrettiği bir makalede Franıszlara ,. 
~llhti canavarlar,. demekten çekia

lbiyordu. 

Pransızlar bizim dostumuzdur. 
l'uı-ldyede flkan hlr yabancı gazete
:ıı dostlanınıza hakant etmiye hak-

Yoktur. Törkiıe Post ıazetesl, 
~~;'iman ıazetesi olarak Fransalar 
:-aauıda istedliini dUfüneblur, fa· 
~at bunu Türkfyede neıredemez. En 

llalt terbiye ve neuket kaldeal bu
ll11 enıreder. 
Oııua için TUrldte Post rueteslne 

lbiaatirperverliiimisl suiistimal et· 
nı._eaiai tavsiye ederb. 

* liava laf afsuz ----------
l lleynelmflel havadaki aara ltU• 

QtJaı. muvakkaten daiıbmı bala• 
>or. 

lfitler Haziran ayım istirahat ayı 
>•»nuya karar vermfttlr. 

1'f ussolini, bir cihan harbinin mfl· 
~~bbial olmıyacaiuıı ihsas etmİf-

1', 

lııt 'l'otallter devletler, §İmdilik haztr• 
\re tereddüt devresi geçirmekte

~· Bu sayede dilnya bir iki ay için 
11' istirahat ve sükiln devresine gir-

1'ıiftir. Şimdibk ufukta harp korku· 
Ilı lrÖrilamez olmtQtur. 

Bizde edebiyat ve hitabet, bir 
"vecize., merakına kapıldı; 

ve(!izell yazıyor, vecizeli söylüyo
ruz. Adi lakırdılar bile vecize şek· 
lini ve azametini takındı. Hemen 
herkes sözünü sert, keskin, kati, 
muhakkak, şaşmaz, şek ve fÜphe
ye gelmez bir mana ve üsluba sok
mak illetine müptela. Sohbet ya
vaş yavaş kalkıyor, yerine emir, 
kumanda, nasihat, hikmet, cevher, 
ukalalık kalın oluyor. 

Mesela birine plajda rast gelip 
"merhaba! Nasılsınız?,, dediniz mi 
yüzüne diklik, bakışına sertlik ver 
diğini görüyor, şöyle bir cevap alı· 
yorsun uz: ,. 

- Denize giren dinç olur! 

Lokantada selimlaştınız mı, yi· 
ne o maske: 

- Arkadaş meyvayı, meyva 
yoksa sebzeyi, sebze yoksa herzeyi 
ye, et yeme! 

Bir kır gezintisinde karşıla~mız 
mı, ayni eda: 

- Açı~ hava, uzun ömür! 

Bilmiy9rum, Aşıklar ve nişanlı
lar da aralannda bu tarzda mı ko
nuşuyorlar, hikmet saçıp irfan mı 
satıyorlar? Faraza, kadın: 

- İıdivaç bir apdır, her zaman 
tutmaz! 

Diyor, buna erkek §U cevabı ve
riyor: 

- Aşk kaymak kadar tatlıdır a
ma yine kaymak gibi çabuk bozu· 
lur! 

Ve ÖPÜ§ÜYorlar; hem sevişme
nin, hem bu atalar sözü kılıklı ko-. 
nuşmanın tesiriyle kendilerinden 
geçiyorlar. Benim bildiğim vecize 
denilen edebi marifet, evveJce pey 
gamberle~, Pıuıeal, Labruyere, 
Sic.,ai...K.Alno\J.,'lfk,it.pQıd hA-n .MC· 

linin kb\ iQl Şirndt beHdiye k&
tiplerinin i§i... Hepimiz, artık Me
celle belagati, Kısuıepbiya selise
ti ve İncil tercümesi üslubunda 
başka çeşit, tok sözlü, ders tekilli 
konU§Dllya yelteniyoruz. 

z aten başı:ını nereye çevirsem 
şehir vecize yaftalariyle do

lu ... Bunlara bayramların ve sayılı 
günlerin allı yeşilli, çarşaf kadar, 
cemiyet, kurum, dernek vecizele
rini de ilAve ettiniz mi yeni üslu
ba çaPÇabuk alışmamak mümkül 
deifl. Hoş, gazetelerdeki ilAç, rad
yo, banka, kahv:tumaf, piyango, 
kumbara ilAnlal'P hep vecize li· 
saniyle yazılmıştı . 'Mesela, bakı
yorum, bir marifetli söz: "Kendine 
acımazsan ailene acı!,. Ben hem 
kendime, hem de aileme acıdığım 
için dikkatle okuyorum... Meğer

se buz dolabı ilim imitl Yine, m~ 
seli "Başın ağrıyorsa aklını başına 
devpr!,, Görüyorsunuz ya, herif l
deta çıkışıyor: pek kızdırırsan dö. 
vecek bile... Urkerek bakıyorum: 
Bilmem ne kaşe&ini hatırlamalı 
• ~.,f ' ım~m. 

Bu tarz sohbet, makale ve illna 
gözüm o kadar alıftı ki artık sine

ma ve mağaza önlerinde de yazıla· 

n vecize edasiyle okumıya başla

dım; teJ.affuzuma öyle bir keskio· 

llk, bir şiddet veriyorum: 
"Bugün iki filin birden,, hemeıı, 

kendiliğimden illve ediyorunı · 

"Kaçırma fınatı elden!,, .. 

"Dondurma ayakta beş kuruf,, 
ekliyorum: "Oturmaja bakma, 
dik durmala ah§!,, 

"BurQ.da pazarlıksız satı§ yapı· 
lır,, bapna bir cümle koyuyorum: 
"Medeniyet pazarlığa gelmez!., 

Fakat bunlarla bitmiyor; vecize 
üslubu kabuslarıma da girdi; klbus 
Ianmdaki acalp eşhas ta o ilslılpla 
konuşuyor. Mesel&, hazımsızlık bıı 
ya, birisiyle altalta, üstüste boğu· 
şuyorum, nihayet baş &§ağı bir u
çuruma yuvarlanıyorum. Bent fır
latan lzbandut adam. yukandan 
balınyor: 

TAN 

Yazan: 
REFiK HALİD 

- "Ayağını sıkı basamıyanın 

başı sigorta edilemez!,, 
Bir minareye çıkıyorum, gözle

rim kararıyor, şerefeden fırlıyo

rum; müezzin hain bir tebessümle 
arka~dan sesleniyor: 

- "Başı dönenin yüksekte yeri 
>lıımaz!,, 

Hullsa evde, yolda, rüyada, her 
yerde, ve her zaman nasihat, irşat, 
ihtar dinlemekten, hatta azar işit
meltten bana yeni kapılanmış, sa
çı ustura ile tıraş edilip başına sun 
sıkı yemeni bağlanmış bir bön ah
retlik ve ev litlık şaşkınlığı geldi 

Meğerse bir kısmımız ne kadar 
çok şey biliyormuşuz ve bir 

kısmımız da ne kadar az şey! Bu 
ço~ bilenler yalnız bilmekle kal· 
mıyorlar, bildiklerini de derleyip 
toparl~W> öı;~ ~bir söz 
mekaniZması şekline sokuyorlar ki 
StiK, ·ıatıı, nAzıK·besn·~~'Kaı:>agını a
çınca içinden yüzünüze soytarı ka
fası fırlıyan münasebetsiz oyun
cak kutularına dönüyor. Konuşur
ken ve okurken sakın bo§ bulun
mayınız, birdenbire, bir yaylı ve
cize boşanıverdi mi ürkersiniz! 
Suratıma v~ ve kumanda 

çarpacak diye kimseye bir §eY so
ramaz hale geldim. 

Söze dinamizmi f•ıla vereli!ll 
derken onu dinanıit yapıp çıktık. 

Bana öyle geliyor ki "sanınm, zan .. 

nıma &öre, olabilir ki, belki, muh· 

temeldir ... ,, ıibi lisanımızda bazı 

..ı•Wtlllatlar, mahviyet ve ne

Aket tabirleri vardı; bunlan kul

lanırdık; aohbetln bunlar bir hof 

çeşnisi, süsü idi; ağırlığım, kabalı

ğını örterdi; hazmı kolaylaştınrdı. 

Hepsini atmıya başladık, cümleler, 

evvelce, bir büket gibi sunulurdu; 
I 

şimdi koçan gibi kafamıza atılıyor. 

Bildiğimizi iyi bildilimize dell

let etsin diye sözümüze bu keskin

liği verdik amma dünya yüzünde 

henüz öğrenemediğimiz bazı ufak 

tefek şeyler kalmış olsa gerektir. 

Ara sıra, değişiklik yapalıııı, bi
raz şart ve şüphe edatları kullana· 
lım. 

İngiliz J?arlAmentosunda, bakı
nız, herkes iddiasız, yumuşak, se
rin konuşuyor. Bir mebus, hem mu 
halif mebus soruyor: "Şu mesele 
hakkında Başvekil bize malumat 
verilecek zamanın geldiğine kani 
midir?,, Cevabı: "Bu hususta henüz 
vazıh bir şey söyllyecek vaziyette 
bulunmadığımı zannediyorum.,, 
Kimse o srrada kalkıp ta vecize 
sarfına yeltenmiyor; faraza: 

- V atandaf. açık konuş. sözü 
ağzında geveleme! 

Deuıiyor ve ilave etn:ıiyor: 
- İngiliıin bilmediği yoktur, bi· 

len! bllm.iyenden çoktur! 

Eskiden ders kitşplannda, 
mektep sıralarında, aile 

mt!Cllslerinde ve aramızda yapıl
ması ve vazılması adet olan terbi-

ye, muaşeret nasihatleri nedense 
sokaklara dökllldü, caddelerden ta 
şıyor, duvarları kapladL Sağa sa
pıyorum, biri kalın, kaba sesiyle 
haykırıyor: 

- Çabuk ve toplu yürü! 
Hemen ayaklanmı sı:klaştınyo

rum ve yanımdakilere sokuluyo
rum. Sola dönüyorum, bir başka 
nida: 

- Yere tükürme! 

Zaten bu niyette olmamakla be
ra ber hatınma getirdiği için he
men yutkunuyorum, yutuyorum. 
Başımı kaldırıyorum, yine sesle
nen var: 

- Reçel yap, tailı ye 

Hemen bakkala ve manava gi· 
riyorum; paketler kolumda tram
vaya aUayınca bqka bir ihtar: 

- Oeajm.J söndürme! 
Alev alev, pek Jo>.:ıraretll yanına· 

dığı için içime bir korku giriyor, 

tekrlJ' iniyor, gidip bir kumbara 
tedarik ediyorlım. Sesler, ylne her 

tı.1:ı'1nu 1rı.'r''"=eim\1~~: "Pe~~~ 
bırak! Kapıyı ört! Camı açma! Si· 

ıarayı söndür! Pencereden sark
ma! Etten sakın! Domatese yanaş! 

Daha müthi§i de var: - Frengi· 
ye tutulma! 

Daha iğrenci de §U: - Bitlenme! 

Bunlan okur okumaz, bilhassa 
yaralı sırt ve benekli göğüs man
zaraaiyle pavurya lrilijindekl çir
kin böceğin resmine bakar bakmaz 
ensemde bir kaflJltı duymamak ve 
göğsümde ıvıl ıvıl bir f8Yln kımıl
dadıjuu hissedip bot yere meraka 
ve üzüntüye düpnemek kabil ola
mıyor. İhtar ve irşat lle oturup 
kalkmağa, gezip dolaşmağa, yiyip 
içıneje Öyle alııtım, azar işitmele 
öyle idman ettim ki titiz bir kalfa
nın yanına verilmiı öksüz c;ıraja 
döndüm. Yapm, 1'qı.m, berılijim, 
bilgim arada kaynadı, gitti! 

Her okuduğum' llvhaya ceva

ben, ürkek ve itaatli: 
- Baş Ustüne usta! 
Demediğime ve hatta acemi he

fer gibi seliın vaziyeti almaclıiı
ma şükür! 

Bu ihtar, vecize, nasihat, ku· 
manda merakına bir had 

çekmezsek iti haddinden öteye gö
türüp daha mııhntm yaftalara rast 
gelecejimiWen ciddi surette kor
kuyorum. Şehrin dört bir tarafına 
duvarlardan, camekanlardan, ıaze. 
telerdeıı, sütunlU'du ve damlUlo
daıı yeni yeni vecizeler ve emirler 
yağacak. 

MeHlA (Telllillik Kurumu) nun 
bir ihtan: "Ayajuu )'lkaınıyuun 
başı dinç olmaıl,. <Terbiye Eatrıe
me Derneği) nin nasihati: .. Burnu
nu çekeceğine ip çek!,, (Moral 
Düşkünleri Cemiyeti) nin irpdı: 
"Gözün kimsenin eıinde, a§mda, 
işinde olmasın!,, (Giyim Kutun 
Kongresi) nin lüıwnlu tenbibi: 

"Vatandaı dülmelerint yokla, son
ra utanırsın!,, "Çocuk Yetiştirme 
Klübil,, nün emri: "Sallama göbe
llni, düf(lrünün bebeiJni!n 

Bence 'belediyeler ihtarlarını, ti
carethaneler illnlaruu, hayır ce
miyetleri naalhatlerbil, muharrir
ler makalelerini evvell fU vecize 
f8)dinden ve HDll benlllikten kur
tannalıdJrlar. Vecize o kadar ko
lay bir marifet delil<Ur. Napol
yon, Putör, Hügo, Llndenberc, ne 
bileyim ben, yeni ve eski nice bü· 
yükler o kadar feYler yaptılar da 
yine bisim dikkincılarla muhar
rirler kadar vecize yapamadılar; 
yapmak merakına düpediler. 

Geçen gün sahanhjı kapalı bir 
tramvayda eUınl tütün paketime 
götürüyordum, vatman başını çe
virdi: 

- Yakma sigaranı, hem yasak
tır, hem zararlı! 

Diyiverdi. İhtanna sözüm yok, 
fakat ukalalığını da affettim. Her 
gün, üç yüzer defa geçtiği yollar
da vecbe okumaktan adamcağızın 
dili ve dimağı vecizeleşmi~! 

a~ tll1!ff' 
~ 1 ecize merakı yalnız lisanın 
V güzelliiini bozmak de~l. bir 

kaç büyük adamın veya halk 
şuurunun dilimiıe kuandll'dıiı 
vecizelerin kadir ve kıymetini dü-
şürmek itibariyle de muzır ol~
yor. Zannediyorum ki yalnız vecı.
ze söyliyen bir millet, yalnız vecı
"- H .. lrnnucrnlsın hfr. dU vnktur 

Her söz pırlanta gibi parlak, 
hap gibi yuvarlak, tornadan ÇJk
mq kadar ölçülü ve yuvaya uygun 
olamaz, her cümle kıravata takıl
ın~ veya livha yapılıp duvara a
sılmak için de söylenmez; zihinde 
yer etmesi, dimağa hik olması da 
lizım değildir. 

Günlük makale yazanlann üs
lubunda öyle bir vecize edası ba
sıl oldu ki halkın bu tok, sert, 
komprime cilmleleri kesip kesip 
muska gibi saklıyacağını, · hüku
metin de büyültüp köşe başlarına 
asacağını bekledikleri zannını ve
riyor. Siyasi ve edebi yazılara göz 
gezdirdikten aonra, meşhur patlı
can fıkrasında oldutu gibi: 

- Aman, bir vecizesiı makale 
veriniz! 

Diye yalvaracağım geliyor. İlle 
nasihatten, irşat ve ihtardan ka
fam §işti. Sert ve keskin konuşul· 
maz demiyorum; yeri var, mesela 
itfaiye kumandanı iseniz yangın 
yerinde .... Fakat rahat rahat, hasır 
sandalyelere uzanmış, denize na
zır, hlr mehtaplı gecede sohbet e
dilirken çene kemiklerinizi kısıp 
heykel sertliğinde bir yüzle ku
manda sesi ve vecize üslubu kul
lanmıya lüzum olmasa gerektir. 

Zannederim meydanlara, cadde
lere, nakil vasıtalanna asılacak bir 
lavha da §Udur: 

....:_ Vataod.w Türkçe konut, hem 
de vecjzesiz konuş! 
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G~Ü$Lff) 
Damoeles' in 
Kllıeı t... · ~ • ~<1 
Y acın: Sabiha Zelıeriya Sertel 

Damocles'ln kılıcı Avrupanın Ü· 

zerine asılmış duruyor. Avru· 
panın içindeki sessiz lstilll.rdan 
10nra, demokruiler müdafaa ve sulh 
eepheslni kuvvetlendirmek için faa· 
liyete 18ftller. ı..tus - Tilr1' anlq· 
masındaıa 1enn, ln,Wz.-Fransız
Bus anl......-ı, dtba1aya relmesi 
yaklaımıt 'bir çocuk sibl beklenir· 
ken, İtalyan - Almu askeri anlq· 
maaı fmulandı. 1111 anlapnalarm bl· 
rlnelsl mildafaa vni)'etlnde oldutu 
lçba, fırtınanın ne aman kopacafı· 
nı, teeavib kurtunlaruwı hanıi atin 
siiisilne nitu alacajııu laeldiyor .... 
Düne kadar, ıeee karar verip ıün· 
dils iltili ede teeavib plbı durak· 
Jadl... Ortabkt8 ahiri 'bir ıük6net 
var. Avrupalılar blrlblrlerlne ıoru .. 
yorlar: 

- Şimdi ne olacak? 
- Mihver artık kımıldayamu, 

•uracak. 

- Mihver, iktısaden bozuk va:ıü
yetbai ancak bir harple ya düzeltir, 
ya tamamiyle m.,_bvolur. Harp et· 
mezse ihtilal olur. Bu iki ateşin ara
sında harbi tercih edecektir. 

Büttln bu konuşmalann, dftşlln• 

melerin içinde, tüphe ile yanm bek· 
Uyen bir hmursuzluk var. Damoc· 
les'in kılıeı, pamuk ipliii ile Auaa 
panın üstüne asılmıt d•·· 
koptu, ha kopae~ kuvvet veren en 

Bu t~f Alman - İtalyan anlaş· 
"isıdır. Bu anlaşnıa münasebetiyle 

İtalyan Relazioni İnternationali yaz· 
dıtı bir makalede diyor ki: 

"Almanyaya Danzig ve müs
temlekeler lazım. İtalyaya, Tunus, 
Cibuti, Süveyş ve Akdeniz hAki· 
miyeti lazım.,, 
Bu devletlerin bu küçücük ihti .. 

yaçlarım temin için, &ök yüzünden 
kudret helvua yatmasını bakliye• 
ceklerl ümit edilemez. İhtiyaçlar an• 
cak maddi faaliyetler sarfiyle temin 
~ilebllir. Artık silahsız istilll81'Ul 
zamanı cta ıeçti. Bu "linm., lan ar
tık ancak silih temin edebWr. Ayni 
gazete yazısının aşağısmda "Alman· 
ya ile dünyayı görüş meselesinde 
beraberiz.,. diyor. Bu dünyayı öyle 
bir ıörüş ki, pertevsizin içine, Dan· 
ziı, Balkanlar, Türkiye, Merkezi 
Avrupa, Cibuti, Süveyş. Tunus sığa
biliyor. l\larkoni henüz böyle bir 
pertevsiz keşfetmemiştir. Mihvel' 
devletlerinin perte\ sizinde büyüyen, 
iç edilmesi kararlaşhrılan bu ülke· 
ler, pertevslzin camlarını kırıp, gö~ 
lerlni kör etmesi t2hlikesi var. 

İtalyan - Alman anlaımasınm 
bir sulh anlaşması oldufwıu iddia 
ediyorlar. Zaruri ihtiyaçlarını temin 
i~in, dünyayı paylaşmak siyasetine 
bizim bild~ğimlz tecavüz ve emper
yalizm derler. Salhön 16gavi ve reel 
manası beraber mi değişti? 

O halde timdi harp halindeyiz, sl
lihla.r patladığı zaman sulh içinde 
olduğumuzu iddia edeceğiz. Demaso· 
jinin bu kadar mükemmeli, dünya• 
nın hiç bir tarafında yapılmamııtır. 

Hayat sahası bulmak için, başka mil· 
Jetlerin lstiklill2rini yutmak, aneak 
ve ancak sulh kelimesiyle üade Mİ· 
le biliyor. 

Şimdiye kadar ortalıkta, )'ani 
demokrasilerde, ve Sovyet Rusyada 
kü~tik bir istila ve teeavtlz hareked 
yokken, mihver devletleri Japonya• 
yı da içlerine alarak bir blrleıme 

yapmaia aeaba neden libum sönti· 
ler? On bet senedenberi devana edea 
harbi durdurmak, sulh temin etmek 

lir Kiyllnin DUriistlUğii için mi? Bu demqojiye ıöre hWl
seleri bu şekilde görmek lbım. El•l' 

Konya (TAN) - Hatip nahiyesin- dünyada sulbü bozacak hiç bu &mil 
deki tarlasında çalışan Ömer Ulus, yoktuysa, Çin_ Japon harblııia, la. 
küçük bir torba içinde on iki Osman- panya, Babetiıtan, Arnavutluk ktl· 
lı altını bulmuo, bunu doğruca hükfı- lalannın manaları nedir? Bunlara, 
mete götürüp teslim etmiştir. Dürüst qyıf milletleri müstevlilerden, yal 
köylüye, buldutu paradan kanuni kendi milll hildmiyetlerinden kQ1'oo 
hissesi verilecektir. tarına kavgası demek lizun. 

Bütün bu hadiseler gözümüs &-
--o- nünde dururken, hwşeyin olduia 

Devrek+. Koıu ve GUreı yerde duraeatını zannetmek., ltu-
Devrek CT AN) - llkbabar at ya. ıünkU hidisele?in bathmsıç nokte

noı.n, 4 huiran paıar günü, Mii&ta· siyle alakalarını kesip, havada. p .. 
!timler köyünde Irmak mevkimde mocles'in kılıeı ıibi başunısda daiıı 
yaptlacaktır. Ayni gün. büyük aüreş- mi asılı duraeaiuıı zannetmek olur. 
•er de yapılacak. kazananlara 40 111'8- Pamuk lpllll ile Avrupa seınuma 
dan 150 liraya kadar ikramiye veri· bajlanan bu kılıc. nihayet kouu1t 
1ecektir. dtieeeektir. 
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Vela - I:eıikttq maçından bir görünü1 

Milli Küme Maçı: 
.D .... -s:klaş Dün Vefayı 

3- O ın ... sıfio Etti 
Dün Taksim stadında havanın pek attı ve netıc'= . 

müsait olmamasına rağmen oldukca Beşiktaş lehine kaplLDcvre de 2 - O 

b~ 
~"""~~ 

' Bugün Nerelere i 
Gidebilirsiniz 1 ~ 

~ Taksim stadında: 

~ ~ Galatasaray - Fenerbahçe 

Saat 17,30 da. ~ 

~ \ 
Şişli Süleymaniye - Galata-

~ 

~ 
spor Kasımpaşa Saat 15,30 da. \ 
Kadıköyspor - Beylerbeyi ~ 

~ 
Saat 14 te. ~ 

~ 
Kadıköyünde: ~ 

~ 
~ Gül kupası atletizm müsaba-

kalan. ~ 
~,...,. " .. ~ ..... ...,. """"...,.,,,, 

Klüplere Girecek 

Yeni ve Genç 

Sporcular 
Mekteplilerin k lüplerde oynaya

mamaları hususundaki karardan son
ra bir çok futbolcüler klüplerinden 
çekilmek mecburiyetinde kalmışlar

dı. Beden terbiyesi genel direktör~ü
ğü bilahare verdiği bir kararla me
muriyeti mukaddem olan talebelerin 
oynamalarına müsaade etmiştir. Bu 
sene liseyi bitirecek olan futbolcüler 
arasında eski Güneşli Cihat, Fener
bahçeli Bülent, Boğaziçi lisesinde:t, 
Fenerbahçeli Fikret, Galatasayalı Eş
fak Haydarpaşadan, Galatasaraylı Sa nıühim bir seyirci kütlesi önünde B~

§iktaş - Vefa milli kümenin ikinci 
karşılaşmasını yaptılar ve siyah be
yazlılar birinci devrede yaptıkları i
ki golle müsabakayı 3 - O kazandılar. 

ikinci devre lim Işıktan mezun olacaklardır. üni-
IltincI devreye v f l l k 1 ·: .. rsiteye kaydolmadan memuriyete e a ı ar ço can ı ıntıı... .. . 

başladılar. Bir kaç tehlik r h.. d kJ " l • . edecek bu futbolculer eskı 
e ı ucum a up erınde ~lı t ta t .h d k 

yaptılar. Fakat bu çok sürmedi. Be- kaydolacag·; b' ak.. ercı e ere 
Maçtan evvel yaptığımız tahminde 

bu maçın çok sıkı bir karşılaşma o
lacağını kaydetmiştik. Beşiktaşlılar, 
dün 3 - O galip geldiler, fakat bu ga
libiyet pek kolo.y .ol-....M- »m---
ikinci devre başından nihayete ka
dar mütevazin geçti. Vefalılar, dün 
bir çok gollük fırsatlar elde etmele
rine rağmen istifade edemediler. 

'k ·· ır ı-ote oynayacak-
şı taş hucumları tekrar biribirini ko- lardır. 
valamıya baıladı. Bir Veh hücumu 
kaleye kadar dayandı. Sağ açık s1kı 
bir şilt çekti ve avut oldu. 

Eşr7f mütemadiyen Vefa kalesine i
niyorlardı. Fakat bir türlü netice a
lınamıyordu. 

Vefalılar devre orblanna doğru 

tazyikten kurtuldular. Hücuma geç-Muhteşemin yokluğu belli idi. Yal
nız oyunu muavin hattı oynadı. Vefa 

tiler. Bir Vefa hücumu Naci tarafm
takımında bilhassa Hakkı göze çarp-
tL dan güçlükle de!edilebıldi. 

!kinci devrede Vefa hücum battı, 
bir parça canlı oynasa idi, gol çıkara
bilirdi. 

Beşiktaş, dün galip gelmesine rağ
men çok cansız bir oyun oynadı. lki 

takım oyunculan arasındaki tecrübe 
farkıdır ki, maçı Beşiktaşa kazandır-
ch. Beşiktaş hücum hattının en yır
tıcı oyuncusu Hakkı çok durgundu. 
Onun durgunluğu bu hattı kamilen 

durdurdu. Oyunun ikinci devresi çok 
C811SU geçti. 

Maçın tal•ilatı 

Saat t8.JJl 17 .30 da her iki takım 

Soldan açılan bir Beşiktaş hücu

munda top iki üç dakika kale önünde 

ayaktan ayağa dolaşıı. Fakat Feyzi 
nihayet topu bir şütle avuta gönder

dı. Bunu Vefanın kaçırdığı bir gol 
fırsatı takip etti. 

Devre sonlarında Beşiktaşlılar bir 
gol daha kazandılar ve maç ta 3 - O 
Beşiktaşlıların galibiyeti ile kapandı. 

ikinci Küme Maçları 
Dün Taksim stadında Vefa - Be

şiktaş maçından evvel ikinci küme 
maçlarına devam edildi. tık karşılaş
ma Galatagençler - Bozkurt arasın
da oldu. Galatagençler b3ştan niha-sahaya çıktılar ve karşı karşıya şu 

tekillerle yer aldılar: yete kadar hakim bir oyundan sonra 

BEflKTAŞ: M. Ali - Taci, tbrahlm - 5 - O galip geldiler. 
Hilseyln, Bedii, Feyzi - Hayatı. Nflzım, !kinci maçı Anadoluhisar - Dcmir-
Hakk.t, Şeref, Eşret. spor yaptılar. Birinci devre Anadolu-

V El"A: Azad - Vahit, Saim - Sefer, Lut- hisarın 2 - ı galibiyetile kapandı. 1-
ll. Silkril, Necip, Hakkı, Gazi, Sulhi, Meh-ı kinci devrede her iki takım da bütün 
met. t1 • ~ 1 k d · 

V f 11 i . 1 11... ht gayre erme ragmen go ay emedı-e a ı ar en yı oyuncu arı ı•ıU e- . 
d Be "kta lıl d H .. ..d ler ve maç ta bu suretle 2 - 1 netıce-,em en, şı ş ar a usnu en 1 d' 

mahrumdu. en ı. 

Hakem Şazi Tezcan. 

Oyuna Beşiktaşlılar çok canlı baş
ladılar. Vefahların mütereddit oyu
nu siyah beyazlıların hakimiyeti te
min etmelerine sebep oldu. Beşiktaş 
hücumları. biribirini takip ediyordu. 
Bilhassa Beşiktaş sol tarafı Şeref, Eş
rei Vefa müdafaası için daima teh
like oluyordu. Vefalılar da Eşrefi boş 
bırakıyorlardı. Nihayet 16 ıncı daki
kada Kazım topu çok müsait bir va
ziyette yakalıyarak Beşiktaşa ilk go
lü kazandırdı. Bu gol Ve/ahları bir 
parça canlandırdı. Bir kaç hücum da 
yaptılar, fakat bir netice vermedi. 

24 üncü dakikada Şeref, topu Hak
kıya geçirdi. Hakkı yakından ve sı
kı bir şütle Beşiktap ikinci bir gol 
kazandırdı ve vaziyet 2 - o oldu. 

Bundan sonra oyun durgunlaştı ve 
mütevazin bir şekil nldı. Bir Vefa hü
cumunda Hakkının çok güzel bir şU
tQnü Mehmet Ali güçlükle kornere 

Ankaradaki Maç 
Ankara, 3 (Tan Muhabirinden)

Milli küme maçını yaonıak için Iz
nıirden gelen Doğansporla Ankara-

gücü takımlan bugün 19 mayıs sta
dında karşılaşmışlardır. Maç çok he-

yecanlı olmuş, neticede Anknragücü 
1 - O DoR:anspora galip gelmiştir. 

Futbol Federasyonu 
Reis Vekilliği 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü, direktörlük zat işleri müdürü 
Ziya Ateş açık bulunan futbol fede
rasyonu başkan· vekilliğini üaya me
mur etmiştir. 

Senelerdenberl spor işlerinde ve 
bilhassa Ankara bölgesi başkanlığı 
ile futbol federasyonu muaviniğinde 
dekerli himıetleri ıörülmüştür. 

Matbuat Takımı 
Oynıyacak 

"' F~n«~M"A\ ..... ••kBiitlrn\,,~n .. .?..1 .. ~.ı 
vt>l Galatasaray tekaiit!erile karşıla
şacakları malumdur. Eğer İngilizler 

ikinci ve üçüncü karşılaşmalarını An
k&rada yapmıyacak olur ve Istan
bulda oynarlarsa ikinci pazar maçın
dan evvel Matbuat takımı Fenerbah
çe tekaütlerile oynıyacaktır. 

Genel Direktör Geliyor 
Beden Terbiyesi genel direktörti 

General Cemil Taner, dün akşam An
karadan Istanbula hareket etmiştir. 
Bugün şehrimizde bulunacaktır. Ge
nel direktör Istanbulda bazı temas
larda bulunacaktır. 

Ankelidis Fenerbahçede 
Bundan evvel Fenerbahç-? merkez 

muavini Angelidisin klübünden isti
fa ile Galataspor klübüne intisap et
tiğini yazmıştık. Angelidis Fenerbah
çe klübüne olan istifasını geri alarak 
klübüne avdet etmiş ve ekzersizlere 
başlamıştır. 

Tecziye Edilen Oyuncu 
Bundan iki gün evvel Istanbul böl

gesinin Ankaradan aldığı yazıya uy:ı· 

rak verdiği bir tebliğde Beşiktaş klü
bi.inden Bediinin sui hareketlerinden 
dolayı Genel direktörlükçe müebbet 
bQykot cezasile tecziy' ~ildiğini i
lan etmişti. Halbuki işte bir yanlışlık 
olduğu meydana çikmış, teczie edile
nin futbolcü Bedii olmayıp eskrimd 
Bedii olduğu anlaşılmıştır. 

Pendikteki Güreıler Kaldı 
Pendik Kızılay kurumu tarafın

dan tertip edilen güreş müsabak:tları 
havanın muhalefetinden dolayı bu
gün yapılarnıyacaktır. Bu müsabaka
far, gelecek haftaya tehir edilmiştir. 

Ankara, lıtanbul, lzmir 
Hakem Komiteleri Seçlldl 

Beden Terbiyesi Genel direktörlü
ğü tarafından teşkil edilen futbol 
yüksek hakem komitesi son toplan
tısında Ankara, İstanbul ve İzmir 
bölgelerinin mahalli hakem komite
lerini seçmiştir. 

Öğrendiğimize göre, bu komitele
re şu zevat seçilmiştir: 

Ankara: Sami Sayran, Mitat Er
tui, Halil İdil. 

İstanbul: Fethi 13a~ran, B. Nihat 
Bekdik, Cafer ( ezacı), Rüştü (Beşik

tqlı), Nuri Borut. 
İzmir: Hüseyin Hulki, Mustafa 

(Büyük), Hüseyin (Alabey). 

Manisada 
İlkokul 

Ser9ileri 
Manisa(TAN)- İlkmekteplerimiz

de 29 mayısta derslere son verilme
si ve her sınıfta birer sergi açılması 
kararlaştırılmıştır. Son "ltnıfların 

imtihanları bir hazirandan on hazi
rana kadar devam edecektir. 

Önümüzdeki tedris senesinin açıl
ma ve kapanma zamanları da tesbit 
olunmuştur. Merkezde ve kazalarda 
ilkmektepler 16 eylülde açılacak, 3 
teşrinievvelde derslere başlanılacak
tır. 28 mayıs 940 ta dersler ke:;ile
cek ve 1 hazirandan 10 haziran 940 
a kadar imtihanlar yapılacaktır. 

Nahiyelerde ve köylerde ilkmek
tepler 2 teşrinievvelde açılacak., 16 
teşrinievvelde derslere başlıyacaktır. 
Bu mekteplerin umumi imtihanları 
13 mayıs 940 ta bitmiŞ olacaktır. 

Bigadiçte 
İmar 

Hareketleri 
Bigadiç (TAN) - Balıkesirden 37 

kilometre mesafede, Sındırğı - Balı

kesir şosesi üzerindeki 800 evli ve üç 
binden fazla nüfuslu nahiycmizde, 
imar hareketleri görülüyor. Yeni bir 
belediye binası, hükumet konağı, 

park, itfaiye teşkilatı yapılmış bu
lunmaktadır. Yangın ihtimallerine 
karşı dört büyük havuz da vücude 
getirilmiştir. Kasabamızın haritası 

ikmal edilmek üzeredir. Her tarafta 
küçük kanallar ve kaldırımlar yapıl

maktadır. İyi su getirilmesi işi de 
mesai programına ithal edilmiştir. 

Nahiyenin 32 köyünden 31 ine te
lefon tesisatı yaptırılmıştır. 

Simav çayınnı sula ı mnnbit o
bedava dagılan 43 bin kilo Akala 
pamuğu tohumu ekilmiştir. Pamuk
tan sonra en çok ekilen. hububat. af
yon ve tütündür. 

Kızılında 
ikmal Edil~n 
Yol 'ar 

Besni'ye bağlı Kızılın'dan yazılı
yor; 

Şambayat - Sahantil, Besni - Sa
hantil, Geysun - Sahantil, Kızılin -
Sahantil yolları ikmal edilmi'.Jir. 

Bu yıl zamanında bereketli yağ
murlar yağdığı için mahsul ç'>ı, iyi
dir ve köylü memnundur. Köye bir 
kalbur makinesi ile ikinci bir orak 
makinesi alınması düşünülmektedir. 

Yetişmez, tutmaz zannile Kızılin
da ağaç d ikmemek bid 'ati tarihe ka
rışmıştır. İki yıldır dik ilen ağaçlar, 
köyümüzün çehresini değiştirmiştir. 
Bundan memnun olan köylü, ağaca 
karşı büyük bir sevgi ile bağlanmış
tır. Bu yıl yeniden iki yüzden fazla 
ağaç dikilmiştir. Bunların yarısın

dan ziyadesi şimdilik tutmuştur. 

Kırklarelinde ilk 
Arpa Mahsulü 

Kırklareli (TAN) - Mevsimin iJk 
arpa mahsulünü Dokuzhöyük köyün
den Salim oğlu Ahmet ve Babaeski
nin Oruçlu köyünden Ömer oğlu Os
man vilayetimiz borsasına getirmiş
lerdir. Birincinin 300, ikincinin 150 
kilo olan arpaları 3,6 kuruştan satıl
mıştır. Salim oğlu Ahmede 18 lira 
değerinde bir pulluk, Ömer oğlu Os
mana da 5 lira nakdi mükafat veril
miştir. 

Kcihtada Mektep 
Yapılacak 

Kahta (TAN) - Haziranda burada 
üç bin lira sarfile bir ilk.mektep in
şasına başlanılacaktır. 

Adapazannda Sancak 
Yerme Merasimi 

Adapazarı (TAN) _ Orgeneral 
Fahrettin Altay, on binden fazla hal
kın iştirak ettiği merasimle, burada
ki askeri kıtaya Cümhuriyet meyda
nında sancak vermi§tir. 

• 
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,_E_K_O_N --=-0..:..----M_i ) 
Zahire Borsasında Son 

Bir Hafta içinde 
Geçen Muameleler 

Dün zahire borsasına 192 ton b:ığ- r 
day, 15 ton arpa, 15 ton çavdar. 61) 1 r-----·------'"\ 
ton mısır, 23 ton keten tohumu geti
rılmiştir. Buğdaylar 5,32, yulaflar 
3.30, çuvallı kuş yemi 6, Malatya af
yonu 390 - 400, kaba afyon 36i,50 . 
:397,50, sansar derileri çifti 2500 -
4000, zerdova çifti 4500 - 4300. kun
duz çifti 1200 - 1300 kuruştan satıl
mıştır. İhracat için arpa t~lepleri art
mış ise.de piyasamıza pek az arpa ge
tirilmektedir. Arpalar beş kuruşa ka
dar yükselmiştir. Haftalık piyasa du
rumu: 

BUGDAY : Bu hafta içinde Anadolu 
mıntakalarında yağmurların yağmağa baş

laması piyasamızı dllşünnemlştir. Yine 
geçen haftaki gibi tebeddUltıtsız fiatlarla 
ofis, satışlanna devam etmiştir. Anadolu
dan ayrıca un mcvrudatı devam etmekte
dir. 

ARPA: Yağmurların geç olması dolayı
sile yeni mahsulün noksan çıkacağı he
sap edilmektedir. Piyasada istek fazlalı
ğından fiatlar 5 kuruşa kadar yükselmiş
tir. 

SUSA M: Yeni mahsulün iyi olacağı he
sap edildiğinden piyasada alıcılar faaliyet 
ıöstermemektedirler. Hariçten henüz talep 
gelmemiştir. . 

T i FTI K: Bu hafta Almanyadan yeni 
permiler geldiği işitilmesi üzerine piyasa
mızda biraz istek artmışsa da Alman per
milerinin ycknasak olması :fiatlara tesir 
etmemiştir. fnglltercdcn ve Sovyet Rusya
dan henüz kayda değer talepler gelmemiş
tir. Bu müddet içinde İstanbulda 490 bal
ya tiftik satılmıştır. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sofy3 
Madrfd 
Varşova 

Buda peste 
BU kreş 
Belgrad 
'ı'okohamıı 

Stok!ıolm 
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ÇEKL:t.::IC 
5.93 

126.6075 
3.3550 
6.66 

28.6225 
67.66 
50.7975 
21.5175 

1.0825 
I.56 

14.035 
22.8425 
24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5375 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİi.AT 
Tilrk borcu I peşin 

Ergani 
Sıvas - Erzurum I 

lSıvas - Erzurum 5 

ması talepleri şimdilik karşılamıyorsa d• 
yeni kırkım mallara talep mevcuttur. fi* 
ailarda ehemmiyetli tebeddüldt yoktur. Bil 

milddct zarfında İstanbulda 610 balya 7a* 
pak satılmıştır. 

\ 

PiRiNÇ: Geçen hafta olduğu gibi bil 

hafta da muhtelif şehirlerimizden mevru* 
YAPAK: Sovyetlerle Trakya tip yapak- datı fazla olması piyasamıza tesir etmek* 

lara yeni bir satış taahhüdü vuku bul- tedir. Halen Tosya makineli mallar J5,5. 
muştur. Anadolunun mal stoku bulunma- Mersin ayar mallar 22 - 23 kuruştur. 

iÇ PlY ASALAR : 

Pancar Rekoltesi 

Az Olacak 
zamanınıla liavaların kurak gitmesin
den geçen seneye nazaran az tohum 
ekilebilmiştir. Bu itibarla bu sene 
pancar rekoltesi daha az olacaktır. 
Yurdun şeker ihtiyacını temin mak
sadile hariçten 5 - 6 bin ton kadar şe
ker ithal edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Mevslmlik Sebzeler 
Dün meyva ve sebze haline geti

rilen mevsimlik sebzeler arasında 

yerli bamyaların kilosu 80 - 90, sakız 

kabağı 6 - 8, çalı fasulyesi 15 - 17, ay

şekadın 19 - 29, yeşil fasulyel6 - 17, 

kırdomatesi 35 - 37, dolmalık biber 
55 - 60, sivri biber 50 - 60, patlıcan 
l 00 - 130 kuruştan, kaysı 12 -28, ki
raz 13 - 20, can eriği 7 -12,vişne 10, 
yerli çilek 33 - 5~kuruştan toptan su.
tılmıştır. 

Kcihtada Pirinç Zeriyatı 
Kahta (TAN) - Kazamızda pirinç 

ekmek isteyenlerin, ekmeden on beş 
gün evvel hususi muhasebeöen ücre
ti mukabilinde beyanname almaları 

r.mredilmiştir. 

Bu sene muhatimizde çok pi!'inç 
ekileceği anlaşılmaktadır. 

NEVYORK 

iHRACAT: 

Yapak Fiyatlan 

Yükseldi 
r ·f/-

sasından geçen seneden kalma yapa!' 
stoku bitmiş sayıf maktadır. Malın •* 
zalması talepleri arttırmış ve fiyat
hırı yükseltmiştir. Yerli fabrikaları· 
mızla dış piyasalar için satışlar de?" 
vam etmektedir. ihracat taahhütleri
n' yerine getirmek için yeni mahsul
den de satış yapılmaktadır. Geçen se· 
ne Anadolu yapakları bu mevsimde 
43 - 45 kuruşken bu sene 52 - 53 ku
ruştur. Trakya malları 55 - 58 ikell 
bu sene 62 - 65 kuruştur. Geçen rns.
yıs içinde piyasamızda 375 bin kUO 
yapak satılmıştır. Sovyet Rusya içtrı 
1 milyon 200 bin kiloluit büyük bit 
parti yapak mübayaa edileceği ya* 
pılmakta olan pazarlıklardan anlaşıl* 
maktadır .. Trakya malları 65, Izmit 
60, Orta Anadolu 55 kuruş üzerindell 
Sovyetlerle mukavele yapılması muh* 

temeldir. 

Gebze Civarında Çekirge 
Gebze (TAN) - Gebze merkezile 

Darıca nahiyesi, Muallimköyü, Ta\'

şanlı ve Pelitlide zararlı olacak k ... 
dar çoğalan çekirgelerin imhası~ 

başlanılmıştır. 

SERGiSi 

NATTA'nın tertip etmiş olduğu birinci NEW - YORK Seyahati 
çok neş'eli bir hava içinde cereyan etmiş ve seyahate iştirak eden 
elli kişi lstanbula avdet etmiştir. Yukarıdaki resimde seyahate iştirak 
edenlerden bir kıs,mını NEW - YORK'a giderken Manhattan Trans
atlantiğinde görüyorsunuz. Bu kafile, 1939 senesinin en muazzam 
eseri olan NEW - YORK sergisinin açılış merasiminde ve 8 Mayısta 

· Küşadı yapılan Türk Paviyonunda da davetli olarak bulunmuştur. 
Kafile Amerikada Büyük bir Misafir Perverlik görmüştür. 

Memleketimizin en büyük Seyahat acentası olan Natta'nın NEW -
YORK sergisi için hazırlamış olduğu 5 ve 9 Temmuz kaiileleri de 
sür'atle dolmaktadır. Bu kafileler Amerikada büyük merasimle 24 
Temmuzda tes'it edilecek olan Türk aününe :vetişecektir. 
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DANS EDEN KUŞLAR 
HiKAYE 

1 htiyar adam, gözleri yaşa
rarak, çocukların yanına 

koştu. 
Titrek ellerini ceplerine soktu. 
- İşte, dedi, bütün paralarımı 

size vereceğim. Ne olur, kuşlan 
Vurmayın! yazıldır onlara .. 

Sonra anlatmağa başladı: 

B ir gündü, babamla uzak 
memleketlerde seyahate 

Çıkmıştık. 

Adım bilmediğim açık denizI~r 
aştık. Ayalar sonra, yemyeşil ada-
ların, masmavi sulara küme küme 
serpildiği bir iç denize vardık. 

Babam: 

- Buralan, dedi, meşhur Ha. 
'\ray adalarıdır. Sonra, uzaktan bol 
güneş altında, bol ışıklarla yıka
llan zümrüt gibi yemyeşil, pırıl pı
ııı, kıyıları beyaz köpüklü, gökleri 
beyaz bulutlu, sirin minimini a
dayı göstererek: 

- İşte biz, şu güzel adada otu
l'acağiz. Dedi. 

B u ada, insanlara, birbirini
zi sevin, gülün, eğlenin di

Yen bir yeryüzü cennetiydL 

Her evin pençeresinden tatlı bir 
kitar sesi akıyor, her ağacın dibin
de, bir flüt çalınıyor, dans ediH
Yor, üstüste yakılan maytap fi
şekleri gibi, havalara doğru altın 
köpüklü kahkahalar atılıyordu. 

Mavi gökte gezen bulut, kıyılar

da fışıldayan beyaz köpüklü_ dal.. 

&alar, kuşlar, böcekler bile, tatlı 

BİLMECE 
BULMACA 

- 1-

Pastahanenin yanlış ve karışık 
olarak yazdığı bu telgrafta ne ya
lllı olduğunu bulunuz. 

-2-

Yılan tutan çocuklar, korkarak 

seslendikleri köpeklerini arıyor. 
.Acaba iki köpek neredeler? 

• 
Bulınacalarımızı doğru halleden 

lerden 25 kişiye muhtelif hediye. 

ler verilecektir. 

Yazan: ilhan TEK 
musikilerle dans ediyor gibiydiler. 

M ehtaplı bir geceydi. Beyaz 
bulutlara sürünür gibi, be-

yaz gecenin ortasında ilerliyerek 
geziyordum. Yolum bir su başına 
vardı. 

Yakın bir evden gelen tatlı bir 
ı=:ıandolin sesi duyuluyordu. Hava 
ılık ve çiçek kokuluydu. 

Top ağaçların çevrelediği bir 
düzlükte, birbirlerine sevgi ile ba
kan iki kuş gördüm. Yakın ·evden 
gelen mandolin sesine uyarak dan .. 
sediyorlardı. 

O anda, onları kucaklamak. ay 
ışığında fil dişi gibi parlayan gaga
larına dudaklarımı sürmek, öp
mek, okşamak için her şeyimi ve
rebilirdim. 

Kuşlardan biri, tek ayağı üze-
rinde dönerek, altın başttıı 

yumuşak tüylü kanatlarının ara. 
sma soktu. Öteki muntazam tem
polarla sık sık adım atarak onun 
etrafında dönmeğe başladı. 

Sonra durdu. 

Birinci kuş, başını :ıtanatıarmın 
arasından çıkardı. İkisi birden, bo
yunlarını öne doğru gerip gagala
rını biribirine değdirdikten sonra, 
fırrr diye, birer ayakları üzerinde 
döndüler. 

Mandolin durmadan çalmıyor, 

başımın üstünde gök altın yıldız
lariyle altın işlemeli bir çarşaf gi
bi, tirtir titriyordu. 

Kuşlar, işte, ayni tempo ile dur
muşlardı. İki ayaklarının üstünde 
birer sülün-gibi, havaya doğru sü
zülerek, gagalarını yıldızlara doğ~· 
ru çevirdiler. 

Sonra, hemen arkasından göke 
doğru, uzun, geniş, yükrekten ge-

len bir çığlık attılar. 

Bu, beliti, onların hür dilinde, 
bir göke yalvarış, bir bayrayış, bir 
gökü özleyiş şarkısıydı. Belki şim
di, şu anda, pırrrrr diye havalana
caklar, ve birbirlerinin kanadı ü
zerinde, ta yıldızlara kadar uça
caklardı ... 

1 şte tam bu sırada, derin
lerde geliyormuş gibi ak

seden bir silah sesi duydum. 
Kanadından vurulan dişi kuşla 

beraber, mandolin· sesi de, kana. 
dından vurulıri.uş gibi, birden bire 

1 susmuştu. · 
O zaman, erkek kuş, acı çığlık

lar la ağlar gibi sesler çıkararak. 
kayalıklara çarpan bir deniz kö
püğü gibi yaylandı. Yaralı kuşun 
üstünde yedi uçuş yaptı. Sonra, 
daha, daha, daha yukarılara doğ
ru yaylandı. Uçtu .. Uçtu .. 

Bulutlara değecek kadar gaga
sını uzatıp, yıldızlan birer kıvıL 
cım gibi yutacakmış gibi yükseldi. 

Nihayet, bir ateş parçası halin
de, kendini toprağa, yaralı kuşun 
bulunduğu yere d9ğru bir ok hızt 
ile salıverdi. 

Artık, erkek kuşun düştükten 
sonra ne olduğunu, nasıl parçalaıı

drğını hiç bilmiyorum. İki elim 
yüzümde, ağlaya ağll!lya, hıçkıra 

hıckıra evime döndüm. 
İhtiyar susmuştu. Nemli gözler

le çocuklara içli içli, baktı. 
Onlar da artık kuş vurmıyacak

larına vemin etmişlerdi. 

TAN 

-
' 

1 2 3 ~ın1m1n 
4 ,. 

1 

5 6 
7 8 
Kibrit Oyunları 

' 
Yukardaki şekle dikkat edersP.niz, 24 kibritle hem dokuz hem de 8 

kare yapabilmenin mümkün olduğunu görürsünüz. 
24 kibritle hem 6 hem 7 kare de yapmak mümkündür. Onları da 

siz yapın bakalım!. 
Sonra da arkadaşlarınıza ayni şeyleri yapmalarını söyleyın. 

Acaba becerebilirler mi?. 

Bahçe Taksimi 

Haydi pay edin bakalım! 
Yukarıda gördüğünüz şekil, biı 

babanm dört çocuğuna taksim et
wuolr ;.,+,.t:ıiil'1 'hir h::ı hN>Nir 

Bahçe o şekilde dörde bölüne
cek ki her çocuğa hem ayni bic;im· 
de hem de ayni satıhta bir parça 
düşecektir. 

ÜÇ SAYI YAP 

Soldan birinci sıranın rakamla
rını yanyana getirerek bir adet ya
pın! İkinci sıranın da rakamlarile 
bir sayı meydana getirin! bu üçer 
rakamlı iki adedi toplarsanız, 3ün
cü sıranın rakamlarından meyda
na gelecek olan sayının tamam ya
rısı elde edilecektir. Yapın baka
lım. 

Noktaları 
Birleştir 
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Elinize bir kur,un kalem ala
rak 1ekilde gördüğünüz nokta· 
ları numara ıırcuına göre birlq· 
tirin! Bakalım ne çıkacak? 

Bir Hesap Oyunu 
İşte yapılması çok kolay bir he

sap oyunu; bir defter yaprağına a
şağıdaki adedi yazın: 

1 2 3 4 5 6 7 9 
Arkadaşınıza, istediği rakamı 

seçmesini söyleyin! bu seçip size 
söylediği rakamı zihninizden do
kuzla vurdurun! bulduğunuz ra
kamla defterdeki adedi vurdur
masını arkadaşınıza söyleyin!. 

Görecek ki. hasılı zarp, hep O· 

nun seçmiş olduğu rakamın dokuz 
defa yan yana gelmesinden ibaret 

Diyelim ki: 
Arkadaşınız, 3 rakamını seçip si

ze söyledi. Siz bu üçü aklınızdan 
9 la vurdurursanız 27 eder. Arka
daşımıza 27 le yukardaki on iki 
milyon üç yüz kırk beş bin 
679 adedini vurdurmasını söylP.
diniz. O da bunu yaptı. Neticede 
9 tane üçten ibaret olan 333.333. 
333 adedi çıkacaktır. Eğer, me:;ela 
5 i secmiş olsayd1 bu sefer aklınız
dan (5 x 9 - 45) yaptıktan sonra 
kağrtta.lii adedi 45 le vurdur diye
cektiniz ve böylece 555. 555. 555. 
adedi çıkacaktı. 

Daireler 
İki kenarı 36 ve iki kenarı 32 

yüzde metre olan bir dikey dört
gen çizin! 

Her birinin çapı, 10 yüzde metre 
olan 14 daire kesin! 

Acaba, bu dairelerle, onları bir
birinin üstüne bindirmeksizin. di
key dörtgenin çevresini donatmak 
(kaplamak. cevirmek) mümkün 

.. ? mu. 

NE DER.SiNiZ? 
• 

BALONLAR 
Anneleri Ayşeyle Fatmanın iki· 

sine birden altı balon aldı. 
Ahınetle Mehmede de ayni 

renklerde olan altı balon almayı 
unutmadı. 

Kızlar da erkekler de sonra ken
di aralarına balonlarını paylaştı

lar. Böylece her çocuğun üç balo
nu oldu. Daha sonra, kızlardan 

biri erkeklerden birine bir balon 
verip başka renkte bir balon aldı. 
Yanlarından. ayrılmış olan annele
ri geldiği zaman her birinde şu 
renkteki balonlar vardı: 

Ahmet: Sarı kırmızı mavi 
Ayşe: Yeşil san turuncu. 
Mehmet: Beyaz yeşil kırmrzı. 
Fatma: Mavi turuncu beyaz. 
Şimdi soruyorum size: 
1 - Hangi kız, hangi erkekle 

balon değişti 
2 - Hangi renkteki balonu ver

di? ondan hangi renkteki balonu 
aldı. 

Bulabilene bravo! 

Uslu Çocuk 
Oktayın babası, yolda giden 

çocuğu göstererek: 
- Böyle terbiyeli, uslu, bir ço

cuğun babası olmayı ne çok is
terdim, dedi. 

Oktay cevap verdi: 
- İstemezdin baba! Çünkü o

nun babası daha dün öldü. 

Malta Adası 
Eğer öğretmen size : 
- Malta adası hakkında ne hi

liyorsun?. derse, ona deyiniz ki: 
- Malta adası, dünyanın en ka

labalık yeridir.' Bu adanın sathı 
305 kilometre kare olduğu halde 
içinde, 230.000 kişi yaşar. Şu hal
de, her kilometre kare başına ta
mam 750 kişi düşmektedir. Ada, 
Akdenizin, en mühim adalarından 
biridir. İngilizlerin, canları gibi 
kıskandıkları bir adadxr. 

Başka Bir O yun 
Şu: 2277 - 888 i gördüğünüı 

zaman tabii gülersiniz. Çünkü bu 
iki aded birbirine müsavi değildir. 

Fakat gereken rakamlann ~
sına zarp. tarh, cem. ~:.ım ışa
retlerinden ""'-~enlerı koyacak 
olursa"'~ ... o zaman, sol tarnfın sağ 
tarafa tamamen müsavi olduğunu 
göreceksiniz. 

Haydi bakalım. bizim unuttuğ'tı
muz işareti gereken yere koyun! 

Eski Vergiler 
Vergi, Yahudilerde, Musa za· 

.uıaıunda mevcuttu. 
Her vatandaş, muayyen zaMıın

da, çoğalan hayvanlarile ekininin 
onda birini verirdi. 

Mısırda, Firavunlar, her sene, 
pek çok vergi alırlardı. 

Bu vergi de bir nisebete tabidi. 
Atinada, Solon. gelire göre deği
şen bir vergi sistemi koymuştur. 

Romada vergi, ihtiyaca gör~ cJc
ğişirdi. Eskiden vergiler zama-

nımızdaki kadar çeşitli değildi ve 
türlü türlü adlarla anılmazdı. 

Civa Gölü 
Meksikada. Vera Cruz yakmh

rındaki dağlarda, bir cıva göliı bı.ı 

lunmuştur. 

Alanı, aşağı yukarı 125 ardır. 
Öyle sanılıyor ki, bu göl, Meksı

ka dağlarındaki volkanik faali
yetler neticesinde meydana gel
miştir. 

© 

@ 

'1 

B azı Salamon adası yerlile
rinin, burunlarının ucun

da, kendileri için şeref sayılan bir 
delik bulunur. 

Yerliler, kendilerinin çok adam 
yaralamış, öldürmüş olduklarını 

belirten bu nişanlarla öğünürler. 

• 
Amerikalı bir zenginin güzel 

bir papağanı vardır. Bu 
papağan, gunun birinde annele
rinden yeni doğmuş bir kaç köpek 
görerek kendilerini evlat edinmiş, 
onlara kendi öz çocukları gibi 
bakmıştır. 

• 
Bir çok tehlikelere sebep olan 

hortumların yalnız açık 

denizlere mahsus olduğu.."lu zan
netmemelidir. Bu hadiseye açık 

denizlerde olduğu gibi göllerde ve 
nehirlerde de rastlanmaktadrr. 

Bilmecem izde 
Kazananlar 
Yarınki sayımızda .,,.,.,,1JJ4M_ ......... 
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Jürk Safosunun Hayah TEFRiKA No. 62 

Sokullu öldürülecekti 
Cinayeti Tertip Edenler Sipahi Kıllğında Bir Divaneyi 
Vezire Musallat Etmişler ve Ölümünü Hazırlamışlardı 

Bizim efendi, halkın bildiği 

gibi delildir, deyip jurnalı 
yırttı. (1) 
Şemsi pap, ihtiyar olduğu için 

yalnız para toplamakla ve padi
şahı kotüliıje tepik etmekle meş
guldü. Ata.sıra: "\)ülbül figana 
batladı evvel behArdır - Şeyda

lıjım benim y~ biihtiyardır,, 
tarzında türler yazardı. Sultan 
Muradı da talrllğe heveslendirir
di. Fakat onun - şeyh Şuca ile 
ve kubbe altı vezirlerinden bir 
kımıiyle birle§erek - üzerinde ıs
rar ettiği en büyük mevru Sokul
ltıydu. Budine giden Kadı Üveys 
bile el altından sunduğu arizalarla 
padişahı, sadrazam aleyhine kış
kırtmaktan geri kalmadığı için şe
bekenin bu yoldaki te,ebbüsleri 
artık mahlul vermek üzereydi. 

İkbal bshçesinden sepet sepet 
ıw~a devıirenlerin birı de er
Manisa .ı~Je!li Kara Mehmetti. 
kendisine bir ~ebzt8~ir ederken, 
miz bu adam, avcılıkta ihtfl~~ği -
bibi olduğu için sultan Murada 

çatmıştı. Onun padişah olmasiyle 
beraber kara Mehmet te doğancı 
başılığa çıktı, 9arayın en göze çar
pan simalarından biri oldu ve sad
razam aleyhindeki tebekeye işti

rak ettiğinden arkadaşları tara -
fından koruna koruna çakırcı ba
şılığa, Büyük İmrahorluia, yeni
çeri ağalığına yükseldi. Yıldızı 
Sbn derece parlak görünüyordu, 
daha yükseklere fırlaması ~~ 
niyordu. 

Ş ahı Hubanlann, Sırncanla
nn, Nazperverlerin ve on

lara hükümdarlık yapan Safonun 
güzelliklerini katre katrt;?, cür'a, 
cür'a değil de kase kasP., çanak 
çanak içmekten ve üstelik evli veya 
bikir bir sürü kadının aşkını da 
tatmaktan idraki tamamlyle gev
şemiş olan sultan Muradın bu dü
zenbaz, bu fettan, bu dalavereci 
nedimlerin çevirdikleri entrikala-

n çürütmesine in'ıkıin yoktu. O
nun için Sokullu zavallısı gün 
geçtikçe tehlikeli bir duruma dü
şüyordu. Nihayet mukadder olun 
gün ge1di, felaket saati çaldı. 

Onlar, o tebeke mürettipleri 
a~ıldan yana hasta bir adamı el
de etmişler ve sadrazama musal
lat eylemişlerdi. Bu divane meş
rep herif sipahi kılığındaydı, Bos
na sipahilerinden olduğunu iddia 
etmekte ve timanna ziyan veril
diği teranesiyle her gün divana 
gelmekteydi. Malum olduğu iizere 
Sokullu da Bosnalıydı, sipahi bo
zuntusu bu alAkayı ileri sürerek 
sadrazamla karabet davasına da 
ye}tenirdl. Bununla beraber ko
mik bir adamdı, ciddi görilnerek 
dinliyenleti gUldürürdU. Bu sebep
le Sokullu vezir de kendisine yüz 
verir, divana girip çıkmasına mü
samaha gösterir ve her gelişinde 
saçmalarını güle güle dinledikten 
sonra, eline bir iki altın sıkıştıra
rak herifi neşelendirirdL 

Halbuki o, Sinan Pa~lann 
~ ~ T :..la Mustafa Paşalann ağır 
hır cınayıt.. :.ıet olarak yetiştir
mekte oldukları .... _ nabek3rdı. 
Halkla, ordunun gözü bo, -..,..ak 
ve yapılacak cinayetin mürettep 
olduğu örtülmek için bu divane 
kılıklı herifin uıun bir :zaman di
vana gclm~lr.e, sadrar;am ne te
mas etmesine lüzum ıönniişlerdi. 
Katilliği ya önceden kabul etmiş, 
yahut öyle bir vazifeye liyak:ıtini 
hissetüımi.s olan sioahi bozuntuŞu 
da gerçekten usta davranıyordu. 

Sokullu gibi hem akil, hem tecrü
beli bir veziri iğfal edip duruyor
du. 

Şebeke mürettipleri, bir kaç 
hafta bu şekli muhafaza ettikten 
sonra, o divaneye bir tekerleme 
öğretmi,lerdt. Herif her gün kub
be altında boy gösterJyor ve bah
şişini ahp çıkarken, Sokullunun 
ellerine yapışarak balırıyordu; 

- Senin ôlürnün benim elim
de. Bunu bil, koca \16'Zirf 

K anuni Sultan Süleyman gibi 
bir mürebbi elinden feyiz 

almış, bir çok muharebelerde yüz 
aklıjı göstermif olan ihtiyar So
kullu bu tehditten, bu ihtardan da 
fÜphelanmiyordu. Çünkü .,erefiyle 
oyna~an, haysiyetine saygı göster
miyen padişahın - babasının, de
desinin ruhlanndan utanmaksı

ıın - kendine kıyacaaını ve kıy
dıracağım hatırına eetiremiyordu. 
Hünkar, sebepsiz olarak bir dev
let hizmetkarının, ihtiyar bir v• 
zirin kanına girecek kadar baya
ğılaşsa bile, bu işi mertçe yapabi
lirdi, kendisini istediği dakikada 
öldürttürürdü. Plan çizmeğe, pusu 
kurmağa, katiller kiralamiğa lü
zum yoktu. 

Akıllı ve tecrübeli vezirin ka
naati bu şekildeydi, ondan ötürü 
de padişahın muvafakatiyle saray 

erkinı ve .ltubw altı rfcali tara
fından kendi aleyhine bir suikast 
tertip olunacağına asla ihtimal 

vermiyordu. Halbuki Kara Meh
metler, Şeyh Şücalar, onun yeri
ne göz diken vezirlerle birle,erek 

iıte bu divane meşrep Bosnalıyı 

- yaman bir iş i§lesin diye -- or
taya -.ı1vermlşlerdi. 

Akil ve gimt vezir lfte bu du

rumdayken bir güıf •her vakti u
yartdı, aptest alıp namil kıldı, bi

raz kitap okutmak istedi. Zaten 

adeti - sabah namazından ön
ce - uyanmak, o vakit t;1 linciye 

kadar kitapla ayalanm~ı. Fakat 
bugün içinde garip bir elem var
dı. Hayatı v'e muhiti ideta yadır
gıyordu. BaflDJ pencereye dayı1a
rak henüz liyah örtüsünden tama
miyle sıynlmıyan ufuklara bakar
ken, o biten gecenin kara bir su 
halinde içine döküldüğünü görü
yor ve ürperiyordu. 

(Devamı vır) 

(1) Peçevl - C: 2, S: 33 - H • 

Nakleden : Şehabettia Fuat TEFRiKA No. 10 

- Koca budala, ilerlesene ... 
O muhterem zata doğru bit adım ilerledim. He

yecandan titriyen bir sesle: 
- Bonjur, efendim, dedim. 
"Aleksandr Andreiç,, elimi kuvvetle, tam bir er

kek gibi, sıktı: 
- Pekala, pek münasip, dedi, bu muazzam mü

essesede faydalı ve kıymetli bir uzuv olacagınızı 
tahmin ediyorum ... Bize çalışkan \'e müstakim me
murlar lazım .. Umit ederim ki, ıi.Ulen memnun ka
lacağız .... 

"Alcksandr Andreiç,, çıktı. Yengem, derhal, bir 
horoz gibi üstüme atıldı: 

- Sen de amma budala şeymişsin. Böyle serse
mi tuttular, tuttular da karıçlarlığa tayin ettiler ..• 
Artık bundan sortra hele ağzını aç ta, bir şikayet 
et; ufak tertip olaun ajlayıp sızlamağa başla: Ben 
sana gösteririm. 

"Dimitri,, ile kançılarlık dairesine gittik. Çok şü
kür, buradakilerin hepsi de matmazel. Memurların 
içinde yalnız bir tek erkek var •.. 

Burada herkes Dimitriyi tanıyor... O geçerken, 
masalardan batnşıyorlar; 

- Ah, "Dimıtri Alaluandroviç ... ,, Nerelerdeein'l 
- Bonjur... ı 

-- Bonjur, "Dimitri Aleksandroviç ... ,.. 
Fakat ajabeyim, nezaketsizin biri Beni od:uıın 

ortasına kadar götürdü: 
- Hemılrem, dedi, hepinize bonjur ... Hiç vak

tim yok ..•• 
Ve beni ortalıkta bırakıp kaçtı. Az. kalsın, arka

aından koşup ıtdecektlm. 

Aklım, fikrim yerinden oynamıftı. Odadakilerin 
7(izüne şafkın Ş&fkm bakıyor; ne yapacatımı bir 

türlü kesti~mlyordum. 
Kumral, zarif bir kızcağız yanıma sokuldu. Altın 

gibi. sık ve kıvırcık saçları var. Gözleri iti ve si
yah. Yüzü biraz solgun... Güzel, fakat soğuk ... 

- Eh, ehnasım, dedi, bUrada, yanımızda çalı ... 
caksınız. SiZe vazifenizuı nelerden ibaret olduguou 
finıdicik gblterirlm. 

Beni bir masanın başına oturttu. Yanıma esmer 
bir kız düşmüştü. Bana fena fena baluJordu. Di
ğerleri de mütecessis nazarlarla sirnamı süzüyor
lardı. 

Hatta içlerinden biri, kalın dudaklı, yüzü gOn~ş
ten yanmış, mağrur bir kadın bana bakarak, ytizü
nli bile ekşitti: 

- Murdar, nezaketsiz .... 
Ben de ona bakarak suratıh1ı buruşturdum.:: 
Kumral kızcağı%, izahatına devam ediyordu .. Kal

bimi o kadar büyük bir keder kaplamıştı ki.. Aman 
yarabbi, bWıların içinde blr tek sevimli ve sıcak 
kanlı insan bile göremiyorum. 

Hele fU GSmer. Onunla bir arada nasıl kalıp ta 
~alıpbilirim? Neden böyle erkenden çalışarak ha
yatımı kazanmağa mecbur oldum? Halbu:ki ben o
kunıak, tahsilimi ikmal etmek istiyorum. 

Demek her gün buraya geleceğim. kıymetll sa
atle-rimi hep burada öldüreceğim!.. Belki de bütün 
ömrLi!n bu tozlu masalann batında geçecek, kim
biUr? Hayatınu, böyle dört duvarın arasında, sev
medilbn bir ifin içinde geçirmek ihtimalini dilfün
dilkçe, çıldıracağım geliyor •.. lmlWıı yok tahammül 
edemiyeceğlm, sanıyorum .... 

- işitiyor mu1111nuz? 
Başımı kaldırdım. Sık altın ıaçlan «ördüm 
- Evet, evet, sizi dinliyorum. 

BULMACA 
DiDkU ~--... _.. 

••ll..ubnlt .. idi 
1 • • • 1 

• 
5 

Mütehassnı Kimyagerler tarafından senelerdenberi tetkik ve tetebbil 

6 
1 

edilen ve bütün dünyada tesir ve faidesi mühim olan 
tamamen 7eni bir KEŞİFTİR. 
Püıktirtmeye ltlz11m yok 
Yakmak lüzumu hissetmu 

" Hiç bir zahmeti yok. 
Yalnız odanızın veya elbise dolabınızın her hangi bir köşesine asılması 

:a:~i~ a s~ı; R s E p TA :ble~en::zü:: 
mefgale-

rilr. 

ı 
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3 
~ ı-.;--r--r--.--
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f: 
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niz olmadan 
Kürkleri, elbiseleri, çamafIJ'ları, 

halıları ve saire7i tahrip eden 

GÜYILERI 
kökünden yok eder. 

SOLDAN SA6A VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

Yemek salonuna, yatak odas111a, banyo odasına, mutfağa, aptesha
nelere, koyacak olursanız 

ı - GünUn belli bir kısmı e Nısıf. 
2 - Bilgin e Okuyucu. 

S 1 N E K, 5 1 Y R I S I N I! K 
3 - Bir vntıyetlmlz e Bir nota. 

ve bütün haşaratı uzaklaıtırdığı gibi fena kokuları da izale eder. 

4 - İşçi e Bir hayvan e Bir harı. 
5 - Bir hart e Toplamak e Mensup. 
6 - Bir bağlama edatı e Amel e An-

Sari hastalıklar mikroplarım taşıyan haşarattan korunmak için 
EVİNİZE, APARTIMANINIZIN içine bir veya birkaç 

sızın olan. 
7 - Boyunda bulunur e inanmak. 
8 - San'at e Yemek e Bir harf, 
9 - Şimali Afrikadadır. e Mutekit. 

10 - Bir harf e Bir Ermeni lmı1 e Bir 
sorıu. 

35 Santimetre tableti asmak kafidir. 
Suda Boğuldu Enanelenle ve büyük Bakkaliye mafazalannda samır. 

Kozan (TAN) - Çukurören kö- ·- Deposu: Şark ispençiyari Laboratuvan T.A.Ş., İstanbul -~ 
yünden Aziz oğlu Kazım, balık tut· 
mak üze~ Karapınar çayına g!rmiş, 
sar'ası tuttuğu için düfmüş ve 35 
santimetre derinliğindeki suda bo· 
ğtilmuştur. 

JiJJBIJJJj ................ aııs, 

-<>--
Karabiktelncılllsl•rl• Maç 

karabük (i!'AN) - 19 mayıs bay
ratnı münasebetile buradaki hıgiliz• 
e ~ ifıl -r-•-•• -*-..... -1. &&UA~.1.&U., \Jl.l"C' l\.tl.1-. 

şı iki sayı ile Deh11r • Cellk kJübil 
kazanmıştır. l af, Dlf, ezle. GriD, Romatizmo 

-0--. Nevralii, •ırıkhk, ve bütün airılaruuzl derhal keser• 

Sıva11n Planı i1JM lcob11da günde 3 kaı• ahnabilir. , 
ilJ 

Sıvu (TAN) - Nafıa Veklleti şe· 
bircilik mütehassıslarından Doktor 
Vo}.ner tarafından hazırlanan şehri
mizin imar plAnı, belediye meclisin· 
ce kabul edllmiıtir. Vekiletiıı planı 
tasdik ederek göndermesine intizar 
olunuyor. Planın bu vıl tatbikına 

başlanılacaktır. 

lulvadinde Kurak Akıehlrde llr Ma~ 
Bulvadin (TAN) - Bir buçuk ay• 

danberi yağmur yağmamıştır. Mah
sulatın kavrulması tehlikesi başgos
termiştir. Çiftçinin endisesi e:ün ızeç
tikçe artmaktadır. 

Alqebir (TAN) -- Halkapor takırttl 
ile ıpiyade alayı takımı bir tutlıOl 
müsabakuı yapmlflar, ikinci devre' 
de üç gol yanarak alav takımı ızaJi1' 

plmiftir. 

- Şu raflan eörüyorsunuz ya: icap ettikçe, ora
dak& kitaplardan meslep dair hlalUmat edinecek
shıJz. 

Tavana kadar çıkan kitap raflarına baktım. Ki
taplara D&S1l da uznıp alınalı bilmem ki? 

- Bu kitaplan biz kendınıiz mi alacağız? 
- Hayır, elmasım, hizmetinize bakan bir çocuk 

var Emredersiniz, o alır. 
Cjleyin, memurların hepsi lokantaya gitti. W. 

kanla, postahane binasının içinde. Memurlar vest
kay la, orada yemek yiyorlar. Ben, henilz vesika te
darik etmedijim için, yemek yiyemiyeceğim. Vesi· 
kayı almak içm de, bilmem hangi müdilrii gıdfp 
bulmak ve imza ettirmek lazım. Resmi mühürle tas
dik edilmedikçe, vesika vermiyorlar. 

Babam, vazifeye ba§ladığım günden itibaren 
derhal veaika tedarik etmemi tenbih etmiştL Fa
kat, nasıl gidip te, mühürleteyim bilmem kı?. 
E~mer taze, lokantaya gitmedi. Dolabından ek· 

nıek çıkardı ve yemeje başladı. 
Aman yarabbi, ekmekle tereya~ı yiyor... Midem

de büyük bir açlık hissediyorum. Bugün de, ağzmıa 
tOpl! topu sabahleyin bir parçacık kuru ekmekten 
başka bir şey koymadım. Açlıktan başım dönüyor. 
Ne "Aleksandr Andreiç,, i, ne altın saçlı kızcajızı 
düşünüyorum. Aklım, fikrim karşımdaki esmer ta
zeııın elinde tuttuğu, üstüne bol tereyağı sürülmü§ 
ekmek diliminde ... Amma da iştihalı yiyor hat... O 
Şapqr şupur yedikçe, ben fenalafıyorum. Her ne 
kadar, gözlerimi ekrı '?k diliminden ayınnağa çalı
şıyorsam da, kabil olmuyor. Şimdi neredeyse, aç 
olduğumu bakışlarımdan anhyacak. 

Gözlerim yapnyor .. Hıçkıra, hıçkıra ağlamamak 
için kendimi güç zaptediyorum ... 

Kalkıp musluğa gittim.. Hiç olmazsa yerken aı
zına bakmıyayım .. Gidip mutlaka mü.dürü görmek 
ve vesika tedarik etmek icap ediyor. Fakat, utanı
yorum .. Ne saçma şey ... Cesaret edipte bir türlü gi· 
demiyorum ... 

"4 Mayu 
Dün yine veıika meselesini halledemedim. Bugün 

de keza. 
Dün akşam, postahaneden eve henüz gelmiştim 

ftL babam karsıma cıktı: 

- Vesika alabildhı mi? Dt7e 10rdu. 
Bu suali sorarken, unld omuzlarından biD 

"Put,, (1) luk bir yak ahnmıı aibl memnun bir na
zarla bana bakıyordu. 

Içlmde, babamm fenfz, sönük &özlerine, zayıf. 
ve kansız sbnasına karşı Y.akıcı bir kin kaynıyordu. 

Kısaca cevap verdim: 
- Hnyır. 

- Niçin almadın? 
- Unuttum. 
- Unuttun ha? IAJıı, 1emn yemeyi unutnıu-

yorsun! Bütün ekmeliml una yecl1riyotum. Sen tı .. 
kınıyorNn, zıkkımluuyonwı.. Ben açlıktan geb8-
riyorum .... 

Dişlerim gıcırdamala bqladı. Bu 11cırtıyı işit
tim; ve kendi kendime acıdım ..• Bu sözleri aöyllyen 
bir baba ha? Benim babam? Kızını aç bırakan bit 
baba! Aklımı oynatacağım. Havulam bir türlü al· 
mıyor. Ne pinti adam. Ne obur. Ondan nefret edi· 
yorum, nefret ediyorum .. ~ 

Bu \Taka diln olmUftU. 
Bu sabah, kalktığım zamanı masanın üstünde her 

günkü ekıneği bulamadım. O ... Babam, artık mutat 
ekmek parçasını da bırakmaja lüzum görmemişti. 
Masanın önünde donmuı kalmıştım. Burada, şu 

masanın üstünde birucık ekmeğim olacaktL Hal
buld yok. 

Gözlerimden boşanan yaşlar, tnuanın üstilne 
damladı. Oda ve .etraftaki ma dunıanlanmağa baş
ladı. Her şeyi bulanık a6rüyorum. Şapkamı kaptun; 
postahaneye koştum. 

Sokakta ruhuına, ruhunıdald siyalı keder bulut
larına y~bancı bir dekor. Neşeli ma~ guneşi altın 
dalgalarıyle her tarafı yıJOyor; gokyüzü tatlı mavi 
ve çok derin; ılık bir hararet var. 

ilkbahar rüzghı yüzümü, HÇlanmı okfUyor. Göz
lerimde henüz kurumamış yaşlar hissediyorum. 

Yoldan gelip geçenler, acele acele kofUşuyor. 
Çehreler nisbeten cevval ve neşeli. Hiç klıme bana 
balanıyor. 

(l) Put, 16,38 kilo ukleWıcle bu vezlL 

(DevamJ var) 
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Milli Kongre Toplanmıştı 
Rum ve Ermeni Patrikaneleri Bu Camiayı istihfaf Etmiş, 
liahamhane Bu Davete icabeti Cana Minnet Bilmişti 

1 roz müterekenamesini imza 
zzet paşa kabinesinin Mond

için bir murahhas heyeti gönder
diği günlerde, memleketin her ta
'rafında ve bilhassa İstanbulda bü
Yilk bir ümitsizlik ve bedbinlik 
hüküm sürüyordu. Mütareke şart
ları hakkında türlü türlü şayialar 
deveran ediyordu. Can sıkacak 
tahminler yapılıyor, çok fena ihti
lllallerden bahsediliyordu. 

O .gün murahhas heyetimiz İs
tanbula avdet etmiş ve doğruca 
l3abıaliye giderek içtima halinde 
bulunan vükela meclisine girmişti. 
~aşlı gözler Babıaliye dikilmiş, 
halk gazete idarehanelerinin kapı
laıına dizilmişti. Bu sırada, müte
kait yüzbaşı Sait bey de, günler
denberi yüreğini yakıp kavuran 
lllerakını yatıştırmak, ferah verici 
bir haber almak arzusile, İran ha
rekatı esn<!sında arkadaşlık ettiği 
~auf beyin Beyoğlunda, Bursa so
kağındaki ikametgahına koşmuştu. 
l3iraz sonra vükela meclisinden 
hanesine avdet eden Rauf ve Baha 
Sait beylerin buluşmaları pek a
cıklı olmuştu. Rauf bey, bu eski si
lah arkadaşına, imzalanmak mec
buriyetinde kalınan mütareke şart 
la:rını birer birer anlatmış, bütün 
&cılıklarını tattırmlştı. İki arkadaş 
rana yakıla dertleşmişler ve saat-
erce ağlaşmışlardı. 

Baha Sait bey, o sırada bir kıs
ttıında Resne fotoğrafhanesinin ve 
§Undi de operatör M. Kemal beyin 
~uayenehanesinin bulunduğu da
ltedeki, yazıhanesine ağır bir ke
d~r ve teessür yükile dönmüştü. 
ltendisini bekliyen rahmetli dok
tor Reşit Galiple arkadaşlarına, al
dığı kara haberleri söyliyemeden 
koltuğuna gömülmüştü. Fakat, Ba
ha Saidin bu teessürlü hali ve bu 
bıanalı sükutu, vaziyetteki vaha
bıeti odadakilere çok acı ve acıklı 
bir belagatle üadeye kafi gelmişti. 
l3ütün başlar eğilmiş, sinirler ge
tilrniş, gözler nemlenmiş, od:ıya 
?l:ıatemli bir sessizlik serilmişti. 

Bahtsız yurdun bahtsız evlatla

rı saatlerce yüzyüze, gözgöze ver

tnişler ,dertleşmişler ve söyleşmiş
lerdi. O günü orada, gecesi de Sa

biha Zekeriya ve M. Zekeriyamn 

~airesinde devam eden görüşmeler 
0zlennıiş ve nihayet ilmi mahiyet
te bir kongre akdine teşebbüs ka
l'arne neticelenmişti. 

B aha Sait beyin de azasından 
bulunduğu Milli Talim ve 

rerbiye cemiyetinin o sırada göz 
hekirni Esat paşa reisliğinde ve 
'.E>rofesör Hüseyin Beyzade Ali. a
"'1kat Haydar Rüat, felsefe mualli
b'ti Mehmet Emin, terbiyeci lı:ıma
il IIakkı beyler de idare meclisi a
zalığında bulunuyorlardı. Bu he
Yet, derhal yapılan hususi bir top
lantıda , bir müddet sonra başlanı
lacağı tabii olan sulh müzakere
lerine yardım etmek ve memleke
tin rnüdafaasına ait tezleri hazır
larnak maksadile bir kongre akdi
l'le karar vermişti. Kongr'?nin te
Şekkülüne de azadan Baha Sait ve 
liaydar Rıfat beyleri memur et
tnişti. O esnalarda kabine reisi bu
lunan Müşür Ahmet İzzet paşa da 
bu teşebbüsü takdirle karşıl11m1ş 
\?e rnüteşebbisleri kıymetli teşvik
leri ile taltü ve teşci etmişti. 

Nihayet bu toplantı "Milli kon
gre,, adile Üniversitenin konferans 
Salonunda yapılmıştı. Bütün resmi 
teşekküller, siyasi fırkalar, esnaf 
cenıiyetleri. o zamanki DariiUü
ll'tln fakülteleri ile diğer müesse-
~ 

BULGAR SADIK 
Gazetemizr\e tefrika suretiyle neş

l'E!<:l.ilen "Bulgar Sadık,, Kitap halin
de çıktı. 

Satış yeri: 
tabevi. 

Fiyatı 100 K11. 
İstanbul, İnkılap Ki· 

satın ikişer aza göndermek sureti
le iştirak ettikleri bu milli kongre
yi ,o zamanki Rum ve Ermeni 
patrikhaneleri istihfaf ile bu cami· 
aya karşı bir ayrılık göstermişler, 
hahamhane de bilakis davete ica
beti cana minnet bilmiş. vatandaş
lık sevgilerini, saygılarını izhar 
eylemişti. 

O gün, kongre reisliğine Ab
durrahman Şeref ve umumi ka
tipliğine de terbiyeci İsmail Hak
kı beyler seçilmiş, encümenler ay
rılmış, yapılacak tetkikatın broşür 

halinde neşredilmesi kararlaştırıl
mıştı. Encümenler, milli talim ve 
terbiye cemiyetinin Binbirdirekte
ki merkezinde toplanıyor, çalışı

yorlardı. 

Bu sıralarda, malfun nigeh
bancılann faaliyete geçmeleri, 

bir takım menfi teşebbüslere gi
rişmeleri göze çarpacak değil de 
adeta batacak bir şekil almıştı. 

Bir gün, Baha Sait, Kemalettin 
Sami, Edip Servet ve Kara Vasıf-

bey ler hiç te arzuya şayan olmı

yan bu menfi hisler ve müteşeb
bisler üzerinde teessürle görü~ür
lerken Baha Sait bey: 

- Beyler, ne dersiniz? .. Demiş
ti. Şu nigehbancılara karşı biz de 

bir karakol kursak ve bunların 

Çilkurovada 
Mersin'de, imzasını çıkarama

dığım, bir okuyucumuz gazeteye 
gönderdiği mektubunda: 

- Biz, Çukurova sakinleri ha
zirandan eylftl ayına kadar, isilik
ten kaşınırız, yanarız ve cifte kav
ruluruz .• 

Diye haber verdikten sonra, ta
bii; isilik olmamak için tedbir, ol
duldan sonra da çare soruyor. 

Bir tarihte, kendim de Mersi
ne - hem de eylUl ayında - git
tiğim vakıit şiddetli kaşıntıya tu
tularak bir hafta içinde oradan 
kaçmağa mecbur olduğum için hu 
okuyucumuza yerden göğe kadar 
hak veriyorum. 
Kaşınmanın bu türlüsünü İngi

lizler, galiba kolonilerde tetk•k et
tiklerinden, onun in~ilizcedeki a
dı, Summer prurigo, daha çok 
kullanılır. Herkesin beğendiği bu 
tabiri - hele şimdi Türk ve İngi
liz anlaşması zamanında - kul
lanmamıza bir mani olma~a ge
rektir .... 

Yaz mevsiminde bu kaşıntıya 
tutulmadan tedbir almak imkam 
bulunsaydı, pek iyi bir şey olur
du. Fakat kaşınma sıcaktan ve gü
neşin ültra - viyole ışıklarından 
gelcl" ği için; onların fena tesirin
den - durduğu yerde - kurtul
mak için henüz bir tedbir yoktur. 
Şimdiki halde herkes giineş ı~ık
lannın faydalı tesirlerinden isti
fade etmeyi düşündüğü için, fena 
tesirlerinden korunmak için ted
birlere henüz sıra gelmemiştir. 
Vakıa pek sıcak ve pek güneş

li memleketlerde büsbütün çıplak 
gezmek güneşin fena tesi.rlrine 
karşı en iyi tedbir olarak göste
rilir. Nitekim o memleketlerin 
yerlileri de öyle yaptıkları ıçın, 

daha az sıcak memleketlerden ge
lenlerin elbise yüzünden çektikle
ri sıkıntılardan kurtulurlar. An
cak bizim Çukurova'da yaz kaşın. 
masından kurtulmak için, hiç ol
mazsa dışarlarda, büsbütiin çıp
lak gezmenin moda olabileceğini 
zannetmiyorum. Sayın okuyucn .. 
muz bu tedbiri kendi hususi ale
minde tatbik edebilirse, yaz mev
siminde elbiselerini de eskimek. 
ten korumuş olur.. Ancak az ve 
pek hafif giyinmenin büsbütün 
cıplak gezmeğe yakın olduğunu 
akla getirmemelidir. Hafıf giyin-

menfi teşebbüslerine karşı koysak. 

T eklif, cümlesine mülayim 
gelmiş ve hemen kabul e

dilivermişti. Nizamname ve be
yanname müsveddeleri hazırlan

mıştı. Nizamname kısaca şu mad
deleri ihtiva ediyordu: 

Cemiyet, Türkiyenin istiklalini 
müdafaa edecek, cemiyete inti
sap edecek fertlerin bilhassa te
miz insanlardan olmasına dikkat 
edilecek, idare heyeti azaları 

devlet daire ve müesseselerinde 
hizmet ve memuriyet · kabul 
etmiyecek. hükumete karşı daima 
murakıp bir vaziyette bulunacak. 
Fertler birbirlerine katiyen tam
tılmıyacak, ve memlekette sulh 
ve sükun takarrür edinciye kadar 
idare heyeti değiştirilmiyecek. 

Cemiyetin nizamname ve be
yannamesi, bilahare Trabzon me
busu olan Ali Şükrü beyin mat
baasında tabettirilmiş. fakat müh
rü yapacak bir hakkak bulunama
mıştı. 

Baha Sait. bunun da kolayını 

bulmuştu. Erittiği bir miktar kur
şunu yuvarlak bir kalıba dökıni.iş 
ve bu suretle meydana getirdiği 

parçayı güzelce düzledikten son
ra üzerine çakı ile "Türk Karagol 
cemiyeti 1334,, isim ve tarihini 
haketmişti. (Devamı var) 

Kaşınanlar .. 
mek yaz kaşınmasına mani olmaz. 

Yaz mevsiminde böyle, Adem 
babamızla Havva anamızın gHzel 
elbiseleriyle kifayet edemi~·enlere, 
yaz kaşınmasından kurtulmak i
çin, çare ancak yer değiştil'mektir. 
Yiiksclcçe, 800 ile 1200 metre ara. 
smda yüksek bir yere gitm<!k, 1'.a
şınma başladıktan sonra hile insa
nı kurtarır ... Bazılan daha a7. yiik. 
sek yerde de kurtulurlar. Fakat 
deniz kenarı, hele deniz banyoo;u, 
büsbütün aksine glir ... Yer değiş
tirince, yiyecek ve içecek değiş
tirmeğe lüzum kalmaz. 

Yer dğiştirmiyenlerin yiyecek
lerine ve içeceklerine d"kkat t>t
meleri fayda verir. Alkol, çay ve 
kahve az hile olsa kaşınmayı art
tırırlar. Biberli ve baharlı yeml."k
lerin de öyle olduihınu herkes bi
lir. Mümkün olduğu kadar az yağ
lı yemek, bilhassa yumurtadan \'e 
ç"kolatadan sakınmak lazımdır. 
Limon ve portakal suvunnn, C 
vitamininden dolayı, ka~ıınmaya 
karşı faydası vardır. Bunun için, 
olauk, tahiatin o iki güzel yemişi 
yaz kaşınması olan yerlerde - iıı
sanlar bol bol yesinler dive - ve
tişiyor. K~ın~ak me.vc;iıni~de 
portakalın tazesini bulamazsanız, 
kış sonunda portakal suyunu şi~e
lerde saklamadığınız kin lmhahıı
ti tab! ate yüklememeiisiniz. Bu 
yaz tatlı tath kasınır ve f!e]ecek 
yıl için portakal ~oyunu saklama
yı unutmazsınız ... 
Kaşınmanın verdiği rahıı.tsızhk

Jara karşı ilaçlar varsa da, onları 
ancak bir hekim reçetesiyle v~re
bilir. 

Kendi kendinize yapabileceğiniz 
şey, bol bol ılık su dökünmektir. 
Ilık su, hamam kurnası içinde 
durgun değil de, akar su olursa, 
daha iyi eelir. Mersin'de ılık Sll• 

yu böyle mütemadiyen nkan bir 
havuz bulunup bulunmadti;.'lnı hi. 
]emiyorum. Varsa oraya çokça 
rağbet etmelisiniz. Heniiz yapıl
mamışsa, onu yaptıracak sermaye 
sahihi kasınanlara iyilik etmi41 o
lur. Böyle bir havuzun tadım a
lanlar, pek sıcak memleketlerin 
en iyi sağlık tedbiri olan hüsbii
tün çıplak kalmağa ahşarakların
dan, ılık su havuzuna dökiilecek 
sermaye iyi bir irat kaynağı olsa 
gerektir. 

H 

M is Marta Miçem, üç ayaklı 
bir merdivenle çıkılan ve 

• her açılıp kapandıkça kapısı fena 
halde gıcırdıyan koşe başındaki 

ekmek ve çörek fırınını tutuyor
du. 

Mis Marta Miçem kırk yaşların
da bir kadındı. Banka cüzdanına 

rıazaran iki bin dolar kadar bir pa
rası, ağzında iki altın dişi, bütün 
bunlardan maada hassas ve mer
hametli bir de yür~ği vardı. Mar
ta Miçem henüz daha kocaya var
mamıştı. Halbuki talileri ona na-• 
zararı çok daha aşağı olan nice 
mce kadınlar pek ala koca bulmuş
lardı. 

Son zamanlarda, Mis Marta Mi
çemin oldukça alaka gôstermiye 
boışladığı bir müşteri, haftada iki, 
uç defa dükkana gelip gitmiye baş
ladı. Bu, orta · yaşlı gözlüklü sivr1 
sakallı bir adamdı. 

Bu adam açık bir Alman şivesi
le ingilizce konuşuyordu. Giydiği 
elbise eski ve yamalı idi. Hatta 
uzaktan bakılınca şeklini kayıp 
etmiş bir çuval hissini veriyordu. 
Fakat buna rağmen bu adamın hoş 
bir görünüşü ve kibar bir hali var
dı. 

Bu adam Mis Marta Miçemin fı
rınından her defasında ikişer tane 
bayat ekmek satın alırdı Taze ek
meklerin tanesi beşer sentti. Hal
buki bayat ekmeklerin çiftini be
şer sente satıyorlardı. 

Bu adam fırından, baya:: ekmek
ten maada hiçbir şey satın almaz
dı. Bir defasında Mis Miçem bu 
müşterisinin parmaklarında kırmı

zı ve esmer renkte boya lekeleri 
farketti ve derlial bunun fakir bir 
ressam olduğuna karar verdi. Mis 
Miçeme nazaran hiç şüphe yok ki, 
bu adam atölye haline çevirdiği 
bir tavan arasında ya~amakta ve 
bayat ekmek yiyerek Mis Miçe
min fırınında pişirilen o nefis ve 
harikulade çörek ve pastaları ta
hayyül etmektedir. 

Mis Marta Miçem. sabah kah
valtısı etmek için envaı tür

lü çöreklerle, pastalarla ve reçel
lerle süslenmiş masa başına geçti
ği zaman sık sık içini çekerek o 
murdar tavan arasında bayat ek
mek yiyerek ömrünü çürüten ~ibar 
tavırlı ressamı hatırlar ve şu da
kikada onun da bu masa başında 
bulunması için şiddetli bir arzu du
yardı. Esasen Mis Marta Miçemin 
çok hassas ,çok merhametli bir yü
reğe sahip olduğunu yukarda da 
söylemiştik. 

Mis Miçem, müşterisinin mesle
ğini kati olarak tayin etmek ve bu 
husustaki tahminlerinin doğru o
lup olmadıklarım anlamak için 
müzayede salonundan satın aldığı 
bır tabloyu odasından getirerek fı
rının görünür bir yerine astı. 

Bu tablo, Venedik manzarala -
nndan birini gösteriyordu. Muhte
şem mermer saray (tablonun al
tında böyle yazılı idi) zeminin, da
ha doğrusu, suyun ön o.anında gö
rünüyordu. Saraydan maada bu 
tabloda (içinde parmağr ile suyu 
karıştıran bir kadın bulunan) bir 
gondol, gökyüzü, bulutlar ve bol 
miktarda boya görmek kabildi. Hiç 
bir ressam böyle bir tablo karşı
sında alakasızlık gösteremezdL 

!Ki gün sonra bayat ekmek sa
tın alan müşteri geldi ve Mis Mar
ta ile selamlaştıktan sonra: 

- Lutfen bana iki bayat ekmek 
verir misiniz? dedi. 

Mis Marta bayat <>kmekleri bir 
kağıda sararken mfö~teri sözüne 
devam ederek: 

- Ne güzel bir tablonuz var, 
Madam, dedi. 

Yaptığı kurnazlığa fevkalade se
vinen Mis Marta Miçem büyük bir 
sevinçle: 

- Ya, öyle mi? Ben güzel sa
natları ve .. (Mis Marta "ressamla
rı,, diyecek oldu, fakat bunu biraz 
mevsimsiz bularak) tabloları çok 
severim, demekle iktifa etti. 

Mis Marta ufak bir tereddütten 
sonra ilave etti: 

a 

o 

:__ Demek ki, siz, bunun iyi bir 
tablo olduğunu söylüyorsunuz? 

- Hayır Madam, ben bu tablo
yu pek beğenmedim. Resim iyi ya
pılmamış, tenazur kaidesine de ria
yet edilmemiş Allaha ısmarladık 
Madam! 

M üşteri bayat ekmekleri aldı, 
kadını sel.funlıyarak acele 

adımlarla kapıdan dışarı çıktı. 

Evet, muhakkak ki, o bir ressam
dı! Mis Marta tabloyu gerisin ge
riye odasına çıkardı. 

Onun, gözlükler; ... rKasından bak 
makta ol::ı~ gozleri, ne kadar par-
1.:ık, ne kadar zeki idi. Sonra, onun 
ne kadar geniş bir alnı vardı! Hem 
bayat ekmekle geçinmek, hem de 
tabloda tenazur kaidesine riayet e
dilmediğini ilk bakışta anlamak, 
doğrusu büyük bir ustalıktı! Fakat 
meşhur oluncaya kadar ıstırap çek
mek her sanatkarın bir nasibi idi. 
Bu d..,ha, iki bin dolara bir fırıncı 
dükkanına ve merhametli, hassas 
bir yüreğe istinat etmek imkan
larını bulabilse, gerek güzel sa
natlar için, gerekse tenazu";" kaidesi 
için ne kadar, ne kadar iyi olurdu! 

Fakat, Mis Marta, bütün bunlar 
bir hayaldir! dedi. 

Bayat ekmek müşterisi dükkana 
her geldikçe Mis Marta ile ahbap
lık ve gevezelik yapmakta kusur 
etmiyordu. Fakat, yıne eskisi gibi 
sadece bayat ekmek satın almakla 
iktifa ediyor, bunun dışında asla 
ne bir çörek, ne bir pasta ve ne de 
buna benzer lezzetli ve nefis diğer 
yiyeceklerden hiçbirıne iltüat bile 
etmiyordu. 

Müşteri son zamanlat'da biraz za
yıflar gibi olmuştu. Hatta biraz da 
manen ezgin gibi gorünüyordu. 
Bunları gördükçe zavallı kadının 

içi gidiyor, bu bayat ekmeklere da
ha başka lezzetli şeyler ilave ~tmek 
arzusile bütün ruhu tutuşuyor, fa
kat kendinde bu cesareti bir türlü 
göremiyordu. Kadın, böyle hareket 
etmekle ona hakaret yapmış ol -
maktan korkuyordu, çünkü o, sa
natkarlarda ve ressamlarda marazi 
denecek kadar bir izzeti nefis bu
lunduğunu bir çok defalar işitmiş
ti. 

MisMarta, yavaş yavaş ancak fev 
kalade zamanlarda gıymekte oldu
ğu mavi robunu dükkanmda da 
giymiye başladı. Dükkanırı arka o
dasında ayvadan ve daha bazı ye
rrüşlerden bir macun yapınıya ko
yuldu. Bir çok kadınlar yüzlerine 
güzel bir renk vermek için bu ma
cun~ kullanırlarmış. 

Yine her iamanki gibi müşteri, 
dükkandan içeri girdi. Mutadı ol
duğu üzere bayat ekmek istedi ve 
parasını da peykenin üzerine koy
du. Mis Marta ekmeklerı almak ü
zere elini rafa uzattığı sırada so
kaktan bir boru sesi geldi, itfaiye· 
ye mahsus otomobiller geçmiye 
başladı. 

Bu gibi vaziyetlerde herkesin 
yaptığı gibi bizim müşteri de ne 
olduğunu, yangının nerede olduğu
nu anlamak için kapıya koştu. Bir 
heyecan humması içinde yanmak
ta olan Mis Marta bu fırsattan istı
fade etmiye karar verdi. 

Orada, hemen yanı başındaki do-

labın içinde, sütçünün on dakika 
evvel getirmiş olduğu yarım kilo 
tereyağı durmakta idi. Mis Marta, 
eline bıçağı alarak, süratle her iki 
e::kmeğin üzerinden derince birer 
parça kaldırdı ve bunların içine 
tereyağı doldurarak kapaklarını i
yice kapadı. 
Müşteri geri döndüğü zam?- · 

dın k kl . b" k. _ . _ .1.1,;me sar· e me erı ır ~ ... 
makla meşe-11' · -· 

M;:, ·-d mutadı hilifına kadına 
.ıer zamandan daha samimi bir kaç 
cümle söyledikten sonra çıkıp git
ti, Mis Marta kendi kendine gü -
lümsedi. Fakat o anda kalbinde, 
mahiyetini tayin edemediği bir ü
züntü hissetti. 

Böyle hareket etmekle acaba lü
zumundan fazla ileri gitmemiş mi 
idi? Acaba ressam k'1dının bu ha
reketine ne mana verecek, darıla
cak mı idi? Fakat, hayır! Darılması 
için ortada hiçbir sebep yoktu. 

Mis Marta, bütün gün hep bu 
mevzu etrafında kafasını 

yordu. Ressamın, bu masum hile 
karşısında ne büyük bir hayrete 
kapılacağını, bin bir ihtimali göz 
önüne getirerek düşündü. Zavallı 
ressam her vakitki gibi fırçasın1 ve 
paletini bir yana koyacak, her tür
lü tenkitlerin fevkinde duran ve 
en ince teferruatına kadar tenazur 
kaidelerine riayet edilmiş olan tab
losunu bir yana çekerek sabah kah
yaltısı etmek üzere masasınm ba
şına geçecekti. Tabii kahvaltı her 
vakitki gibi sade suya bayat ek -
mek olacaktı. Ressam eline oıça
ğını alarak ekmeği kesecek ve ağ
zından gayri ihtiyari: "Al Al" söz
leri dökülecekti. 

Mis Marta tahayyulatmın bu nok 

tasına gelince kıpkırmızı kesildi. 

Acaba ressam tereyağlı ekmeği 

yerken onu buraya koyan eli dü
şünecek mi idi? Acaba O? ... 

Tam bu esnada fırının kapısı kö
tü kötü gıcırdıyarak açıldı, büyük 
bir gürültü ile içeri birisi gırdi. 

'Mis Marta, arka odadan acele, 
acele fırına doğru yürüdü. Fırında 
iki erkek duruyordu. Bunlardan 
ağzında pipo bulunan genci, Mis 
Marta, şimdiye kadar hiç görme
mişti. ikinci erkek ise ressamdı. 
Ressamın yüzü kıpkırmızı, saç

ları karma karışık ve şapkası yana 
doğru kaymıştı. Mis Martayı görür 
görmez öfke ile yumruklarını sı
karak kadının üzerine yürüdü. Bo
ğuk bir sesle, almanca olarak: 

- Kaz kafalı karı, Allah belam 
versin, beni mahvettın, diye hay

kırdı. 

Ressam, bu ve daha buna ben
zer bir yığın küfürler savurdu. Ya
nındaki genç arkadaşı onu dışarı 
götürmiye çalışıyordu. Fakat, res
sam almanca olarak öfkeli öfkeli 
sözlerine devam etti: 

- Hayır gitmem, ona içimde -
kileri söylemedikçe g:tmem.. 

Ressam yumruklarile Mis Mar· 
tanın önündeki peykeye vurarak: 

- Beni mahvettiniz. diye ba -
ğırmasına devam etti. Cadı kan, 
pis karı, siz beni berbat ettiniz! 

Benzi sapsarı kesile:1 Mis Marta 
'Lfıtfen Sayf~vı çe\ iriniz.) 
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atbuatın 

Kontrol Edilmes·ni 

istiyoruz 

·ıiz T ahtelbahirinin 
Varidat Kayna larının 

Uğradığı Kaza 
(Başı 1 incide) Fncla mahallinin clvnrında bulu -

batının kurtarılabileceği dün aksa- nan butı.in harp gemileri kurtarma 
ma kadar umit cdilmck~c idi. Sa- ameliyatile uğraşanların işlerini ko- (Ba ı 1 incide) 
bahleyin saat 9.SO de gemJde bulu- l3ylaştırmak ve Davis aleti vasıtası- seti üzerinde müessir olmnk, demok- ı 
nanlardan ikisi tarafından muvaffa. le kurtulmıya muvaffak olabilecek rat memleketlerde, adeta mücadele 
kıyetle yapılan teşebbüsten sonra gemicileri karanlıkta seçebilmek için edilmesi lazım gelen bir tehlike lıa-
tohtelbahir mürettebatından hiç kim projektörlerini Thetisin bulunduğu lini almıştır. " 
se Davis aleti vasıtasile gemiyi ter- noktaya tevcih etmişlerdir. * 

Cihnn Harbinden sonra biiliin ketmemiştir. Gemidekilerin niçin bu Bütün gün parlak bir güneş altın-
iıletle kurtulmıya teşebbüs etmedik- do 20 hnrp gemisi ile tombazlorı çek- dünya bir propagnnrla harp 
leri keyfiyeti merakı mucip olmak- nıckte olan bir çok romorkör, Thetı- meydanına dönmüştür. Bilhassa mu
tadır. sin pupasının bulundugu yeri işaret ~yycn ideolojiler arkasında k~ş~n 

Thetisin vaziyetini değiştirmek i- eden kopük parçasının etrafında bir aevletlc1:, pr?paga~da nezaretlerı ıh
çin geminin on kısmının altından bir halka teşkil etmişlerdir. Bir çok kü- das etmışler, harıç memleketlerde 
lıalat geçirilmiştir. Geminin ön kıs- rckll sandallar durmadan gidip gel- propaganda için yüz milyonlarc:ı tah
mına su dolmuş ise de mürettebattan mekte idiler. Dtılgıçlar, denize dnl -1 sisat ayırmışlar ve dünyanın her ta
hlç kimse bu kısımdn bulunmamak- makta ve tahtelbahirin kaburgasını rafında geniş mikyasta. propaganda 
tttdır. muayene etmekte idil.-•r. teşkilatı vücudo getirmışlerdir. 

Sular alçaldıgv'ı zaman geminin pu- A l ı d · · Bu devletlerin propa~andn yap-
tış ta im eri esnasın a Thetısın mak istedikleri memleketlerde 

pası hi'ı.llı suyun altında bulunmakta bir vapur enkazına çarptığı zaııncdı!- i',k 
idi. Arka kısımda bir delik açılma- elde etmeğe çalıştıkları va-

mektedir. sıta, g a z e t e d i r. Sarfottikleri 
sına teşebbüs edilmiş ise de bu işte 

d k Tahtclbahı.rdckı"lcrı" bcklı"yenler büyük paralar sayesinde hemen de :muvaffak olunnmadıgın an ·azaze-
hcr memlekette matbuatın bir kısmı-deleri kurtarmak ümitleri büsbütün Thctisde mahbus kalmı~ olanların 

l ti akraba ve dostları Blrkenhea.:i'daki aza m:ş r. 
Srnpa Flovda Alman harp gemile- Cammcl Lairad tezg:\hlarına akın e

rinin yüzdurulmcsi ameliyatma işti- derek kazazedeler hakkında haber 
rak etmiş olan 6 eksp:!r, kurtarma iş- beklemektedirler. Bu arada bazı ba
lerine yardım etmek için tayyare ile zin manzaralar goze çarpmaktadır. 

Liverpool'n gitmişlerdir. Thetisin kumandanın:n refikası Mme 
Amiralliğin ilk tebliği Bolus, yesinden bağır·p çagırmakta 

Saat 22 de nmirallik, şu tebllği neş- olan bir bahriyelinin zevcesini tesel· 
retmiştir: 11 etmekte idi. Mürettebattan bazıla-

"Bazı şayiaların hilafına olarak su- ı ı ının Da vis tHeti vasıtasıle kurtulduk
lar alçaldığı zaman Thctlsin arka kıs- larına dair sabahleyin alınan haber
mı suyun üstüne çıkmnmtştır. Şimdi !er, büyiık bir ümit uyandırmıştı. Bir 
tombazlarla geminin arka. kısmının kaç kadın, sevinçlerinden bayılmı~
kııldırılmasına uğraşılmaktadır. A- lardır. Fakat akşama doğru herkeste 
'k t11W, mürettcbnttan bir kaçının derin bir keder hasıl olmuc; ve tez -

ur ~ ı... .:;mitlerinin yeniden a- gnhlarda derin bir ümitsizli!~ havası 
zaldıgını teess ıı... u,.ıtrir.,, esmiye başlamıştır. 

Oltuda içmestıyu temin 
edildi ve sulama için 

,_ yeni arklar açıldı 
Oltu (TAN - Kasabamızda iyi 

işler bnşanlmıştır. 

Kısıkdere mecrası bln be;ı ytlz a

meleye temizlettirilmiş, iki yüz met

relik kısmına kireç harçlı duvar yop'.. 

tırılmış, bu suretle sellerin önüne ge
çilmiştir. 

Bir buçuk kilometre uzaktaki men 

ba suyu demir borularla getirtilmiş, 

derenin sağındaki mahallelere üç 

çeşme yapılarak su ihtiyacı temin 
olunmuştur. 

93 harbindenberi metruk kalmış 
olan ve 7 - 8 dekar araziyi ihata e-
nen Caıı'hU11.-aı au uı.h.& '1u 3-,.,....aal\2~11 

nçtırı1mıştır. 

İlçemiz clvanndaki devlet arsala
rı evi olmıyanlara dağıtıldığı, bu su
retle yeniden bir mahalle yapıldığı, 
belediye varidatının arttırılması ça
releri bulunduğu takdirde, Oltunun 
büyük inkişafa mazhar olacağı şi.ıp
hcsiz görülüyor. 

Köylünün vaziyeti 
Erzurum, Göle ve Kars yolu Ü7.e

rinde bulunan Oltunun yalnız doğu 

tnrafı açıktır ve ilçemiz, güney, ku

zey rüzgarlarına tamamen kapalıdır. 
Manzara, eşine az tesadüf edilir bir 
güzelliktedir. 

Derenin sol tarafındaki mahalleler 
içme sularını dereden temin eyle
mcktedirler. Buna nihayet vermek 
için, hem belediye bütçesine tahsi
sat konularak, hem de halkın teber
rü ve yardımlanna güvenilerek, se· 
kiz kilometre uzaktaki Gügiiriiş su- Ova olmadığı için zirai vaziyet za
yunun getirtilmesine başlanılmıştır. yıftır. İlçemizde ancak mısır ve az 
"Oç ay sonra bu mahallelerin de ıyi miktarda buğday ekilebilmek~edir. 
suyu çeşmelerden akmağa başlıya- Koyun yoktur. Keçi ve az miktarda 
cak, bu maksatla beş bin lira harca- sığır, manda beslenilmektedir. Kü
nacaktır. mes hayvanatı namına da köyHinGn 

16 kilometre murabbalık sah'l da- tavuğundan başka bir şeyi yoktur. 
bilinde ve beş muhtelif istiknm<'tte- Halk, umumiyetle evlerine yün
'ki su arkları yaptırılarak arazinin den dokuduklan şnyakları giymekte-
sulanması temin cdilırliştir. 1 dirler. 

elini mavi ipekli robu altında şid
cetle çarpmakta olan kalbine gö
türdiı. 

' 
Ressamın yanındaki genç ar-

kadaşı öfke He ressamı ya
kasından tutarak: 

- Yetişir artık, içinizdekini dök
tünüz, artık kafi değil mi? 

Dedikten sonra, onu kapının ö
nüne çıkardı ve kendisi tekrar içe
ri donerek: 

- Arkadaşımın niçiıı hiddetlen
digini size söylemek mecburiye -
tindeyim, dedi. Biıtün bu gürültu
lerin sebebi şudur: Şu görduğünüz 
zatın ismi Blümberg'dir. Bu tanın-

mış bir mimar ve miihendistir. Ben 
de onun ortağıyım. !kimiz ayni bü
roda çalışmaktayız. 

Arkadaşım iki üç aydanberi ye

nı belediye binasının plfınlıırını ha
zırlamakla meşguldür. Bu binanın 
plfınları için yüksek mükfı.fntlı bir 

musabalrn füın edilmi~ti. Işte, ar

kadasım da her ne bahasına olur
sa olsun bu müsabakayı kazanmak 

için hummalı bir fnallyetle çalışı
yordu. Dl.in ise bu muazzam bina
nın taslak halindeki planlarını bi
tirmiş bulunuyordu. Malum oldu
gu üzere mimarlar bu gibi planla
rı umumiyetle ilkonce kurşun kale
mile çizerler; plftn son şeklini a
lınca kurşun kalemi ile çizilen bu 
yerleri bayat ekmek içi ile silerler 
ve ancak bundan sonradır kf, çi
nili mi.irckkeple pıtına son şeklini 
verirler. Bnkat ekmek içi, bu gibi 
işlerde liıstikten bin defa dah:ı iyi 
iş görür. IşterBlümberg bunun i
çin sizden muntazaman bayat ek -
mek satın alıyordu. Dilne kadar bu 
böyle gitmişti. Fakat, dünkü sizin 

ynphğınız iş neticesinde arkadaşımın 
üç aylık mesaisi mahvoldu. Bütün 
planlan berbat oldu. Artık onlar 

ancak ekmek peynir sarılabilir bir 
hale geldiler. 

Mis Marta arka odnya çekildi. 

Mavi ipekli robunu çıkararak her 

gün giymekte olduğu siyah enta -
risini giydi. Sonra da, ayvadan ve 
diğer yemişlerden yaptığı macunu 
pencereden dısarı fırlattı. 

nı satın almıya muvaffak olmuşlar
ciır. Şimali ve Cenubi Amerikada, In
gilterede, Fransada ve Balkanlarda 
bu devletlere satılmış gazeteler mev· 
cuttur. Fransa hükiımetı, son za
manlarda Pariste çıkan bir iki gaze
tenin Almanlar taraiından satın a
lındığını bütün vesika ve clelillerile 
meydana çıkarmıya muvaffak olmuş
tur. Bunun üzerine yabancı propa· 
gandunın memleket içinde intişarına 
mani olmak için hükumete bütün ga
zetelerin varidat membalarını kon-
trol hakkını veren bir kanun çıkar
mıştır. Bu kanun çıktıktan sonra ya
pılan sıkı bir kontrol ortaya pek acı 
hakikatler çıkarmıştır. 

* T ürkiye de sağdan ve soldan ge-
len muhteliC propagandalarm 

faaliyet sahası olmaktan kendini kur
taramamıştır. Propaganda bu gün o 
kadnr ince bir sanat haline gelmiştir 
ki, ll'"'un tesirinden tamamen kur
tulmanın 1tıık4J1ı yoktur. 

Biz dost ve düşınan hir;bir memle
ketin dahili rejimleri ile alakadar de
ğiliz. Memlekette ne komünizmin, ne 

de faşizm ve nazizmin intişarına gö~ 
L...,..,.-..,--.L.ı.:a..ı...~-· ~u.....•_..., - r-......_ .... ,. ~-·• 

mik ve kültürel istiklalini korumak 
için ithalat emtiası ola:ı yabancı ide-

olojilere karşı mümkiin olduğu kadar 
hudutlarını kapamıya mecburdur. 

Bununla beraber dahilde propa
ganda ile meşgul bazı yabancı dev
letlerin Türk matbuatı iizerind~ mü
essir olmıya çalıştığını gösteren ema
reler yok değildir. Bazı ecnebi firma

ların, kendi memleketleri aleyhinde 
neşriyat yapıldığı takdird~ gazeteye 
ilan vcremiyeceklcrini söyliyerek 
tehditler yaptıklarını yakinen b~li
yoruz. 

Filvaki Türk matbuatı memleket 
meselelerindeki dürüst liiğünü, titiz
liğini ve rüştünü isbat etmiştir. Fa
kat bazı gazetelerin neşrıyatı hariç
te yanlış bir zehap tevlidlne imkan 
vermektedir. Nitekim Daily Mail ga
zetesi Cenevredeki muhabirinin istih
barına atfen, Almanyanın Türk - İn
giliz anlaşmasının tahakkukunu men 
i~in Türk matbuatına para verildiğı
ni işae etmektedir. 

Türk matbuatını böyle bir itham 
altında bırakmak caiz değildir. Ayni 
zamanda yabancı propagandanın mat 
buat arasına sızmasını da önlemek 
lazımdır. Bunun için, Fransacla oldu
ğu gibi, matbuatın bütün varidat 

membalnrını hükumetin kontrol et
mesini istiyoruz. Bu hususta Matb~
at kanununa bir madde ilavesi l<a
fıdir. Fransa gibi demokrat bir mem
leket böyle bir tedbire liizum görür

se, bizde matbuatı, haksız itham
lardan kurtarmak için, böyle bir ted
bıre daha şiddetle ihtiyaç vardır. Bu 
tedbir mntbuatın halk ve hUkumet 
nezdindeki itibarını da kuvvetlendir
miye hizmet eder kanaatindeyiz. 

Milli Şef Kurultay 
Azalari Şerefine 

Bir Ziyafet Verdiler 
(8a§tarafı 1 incide) 

Ali Rıiniı Tarhan "İstanbul", Ah· 
met Şükrü Esmer "istanbul", Zi
ya Karnmiir el "İstanbul'', Şehime 
Yunus "İzmir", Ali Rıza Tiirel 
"Konyn·•, Sndri Ertem "Kütahya", 
Emrullah Barkan ":\1alatya", Rid
van Nafiz •.:unni a". Hüsnü Kitap
çı ".Muğla", ı•uat Sirmen "Rize''. 
Kemnlcttin l{fınıl "Rize", Abdur
rahman Nncl "Sivas", Nazım Po
rny "Tokat", Nnklyc ElgUn "Er
zurunı,,. 

, Kurultaya verilen takrir 
Parti umumi idare heyetine ve 

parti müstakil grupuna ayrılacak a
zaların intihabından sonra aşağıdaki 
takrir okunmuştur: 

'J{urultayınuzı ilk cel~edc yilk
sek huzurlariyle şereflendiren, 

her zamnn gö tcrdlkleri yüksek 
mi all~rlc ruhlarımıza mukaddes 
vazife aşkını telkin eden ,.e parti
mize türlii itiliı yollarını gösteren, 
Biiyiik Milli Şefimiz ve Değişmez 
Genel Başkanımız ismet İnönüne 
Kurultayın derin sevgi ve candan 
bağlılıklarının karar altına alın

masını ve bu lrnrarın riyaset di
vaıun<'O dclcgalerden seçilecek bir 
hcy~t vıısıta~iylc yiice huzurları
na arzını teklif cyluriz.,, 
Altmıştan fazla imzalı bu takrir, 

sürekli alkışlar arasında kabul edil
dık ten sonra genel başkan vekili Dr. 
Refik Saydam ile Icra vekilleri he
yetindeki mesai arkada§larına, be
şinci büyük kurultay reis vekillerine 
parti genel sekreteri Ur. Fikri Tüz,~r 
ve idare heyetine kurultayın sevgi 
ve saygılarını bildiren takriri de al
kışlarla tasvip olumnu~ttır. 

Kurultay, süre'eli alk;~ia.. arasında 
tasvip eylediği diğer bir takrirle de 
devletin bu sarsılmaz temeli olan mil
li varlığı ve inkılabı kollıyan ve ko
ruyan cümhuriyet ordusuna kongre
nin mümessillerinin ve takrirlerinin 
bildirilmesi teklifi kabul. edilnıii ve 
kurultay başkanı bu vazifelerin va
pı:iacağını işaret eylemiştir. 

Söz alan hatipler 
Bu takrirlerin kabulünü müteakıp 

si)z alan Antalya delegesi Kfizım, 

Parti kurultaylarının Türk mılleti -
nin inkılôp ve medeniyet yolundaki 
hamlelerinin kaynağı olduğu, tesbit 
ettiği programlarla Türk milletine 
geniş ve engin bir istikbal hazırla -
mrş bulunduğuna işaret ederek de
miştir ki: 

"Temellerini Istikl!ıl savaştnın kud 
si teşekkülünde bulan ve amacını 
Türk milletinin bünyesinden ve kal._ 
binden alan ve nihayet onun bütiin 
varlığını, enerjisini nefsind.? toplı~an 
Türkiye C. H. Partisi dün ve bugün 
bütün Türk milletinin en kuvvetli 
bir muhassalasıdır.,, 

Hatip, bundan sonra Ebedi Şefin 
namını, "Ebedi minnet ve tazimle,, 
tebcil etmiş, Milli Şefimiz Isınet Inö
nüne de Türk milletinin sonsuz ta
zimlerini kurultay huzurunda arz ve 
iblağı bir şilkran borcu bıldlgini söy
nıiştir. 

Hatay delegeainin sözleri 
Daha sonra, Hatay delegesi Ibra

hım Inal söz almı§tır. Delegenin söz
leri aynen şudur: 

"Ebedi Şef Atatürkün yüksek de· 
hnsı ve büyük milletimizin sonsuz f e
dnkarhğı ile istiklal ve hürriyetine 
kavuşan ve Milli Şef lnonüne ve asil 
mHletimize o büyük kahramanın ar
mrığanı olan Hataylıların sonsuz s:ıy
gı ve selamlarını, Ebedi Şe.f Atatür
ktin mane\•i huzurlarında eğilerek 
sıı.narım. 

Bizleri esaretten kurtaran ve yük
sek ve snmiıni toplantıy:ı iştirak et
tiren ve bu mukaddes kür:>üden yfık
sek huzurunuzda söz söylemek fırsa
tını bahşeden değerli hükumet \ e 
parti erklinımıza ve kahraman ordu
muza şilkranlarımızı arzeyleriz. Di
leklerimizin kabulünde yüksek ku • 
rultayın ve sayın vekillerimizin gös
termiş olduğu derin ve sıcak alaka 
btzleri cidden miltehassis etmiştir. 

Hürriyetimizin kazanılmasında ana 
vatanın göstermiş olduğu fedakarlı

ğı gözönünde bulunduraralc diğer yar 
dımların da yapılacağtmı. emin bu. 
lunmaktayız. Esasen kanunları, il
ham kaynakları, imanı ve i.ilküsii bir 
olan bir milletin biribirin<! yardım 

etmemesine imktın yoktur. Hatayın 

ana vatanın yüksek yardımı ile bti
tün milletimizin arzettiği şekle w 
gayeye en kısa bir zamanda vasıl o
locnğınn bütün imanımızla kani bu
lunmaktayız . ( Alkışlar). 

Arkadaşlar, Hatay sizindir, orada
ki bütün Hataylılar da emirlerinizi 
ifaya muntazır bir kıtndır. (Alkışlar) 

Hataylılar, kendilerıni Ryrı b~r 

devlet olmaktan ziyade ana vatan:n 
bır vilayeti olarak telakki etmek!e 
ve bu haklı düşüncesile de her za -
man iftihar etmektedir. (Sürekli cl
kı~lar ) . 

Başvekilin mühim nutku 
Hatiplerin sözlerinden sonra Baş

vekil ve Parti Umumi Reis Vekili 
Dr. Refik Saydam söz almış ve şu 

r.u tku söylemiştir: 
"Büyük Kurultayın muhterem a

zası, 

Partimizin beşinci Büyiık Kurul
tayı ruznaınesindeki meselelerin mü 
zakeresini muvaffakıyetle bitirimiş

tir. 
Büyük Kurultayın açılma tarzı, 

delege arkadaşlarımızın gösterdikle
ri ciddi ve samimi aliıka. geçmiş ve 
gelecek yılların icraatı hakkındaki 

güzel düşünceleri, bilhassa arkadaş
larımızın milletimiz, memleketimiz 
için faydalı buldukları kanaat ve 
mütalaalarım serbestçe ve isabetli 
bir tarzda izhar etmiş olmaları, Par
ti mensuplarının devlet işlerini ne 

kadar yakından takip ve mürakabe 
ettiğine de güzel bir misal teşkil et
ti. Bu hal milletimizin takdirini, 
Milli Şefimizin iftiharını tahrik e-

den, parti hayatımızda olduğu ka
dar, milli hayatımızda da kıymetli 
bir hatıra ilarak kalacak mes'ut bir 
hadisedir. 

Kurultayımızın müzakerelerini ya· 
kından takip buyurmuş olan Değiş
mez Genel Başkanımız İsmet İnönü, 
müzakerelerin cereyan tarzından, 

bilhassa vazifelerini büyük bir ikti
dar ve kifayetJA__.hııSArmAkt.ım hAld
katen iftihar duydukhınnı size arza 
beni memur etmişlerdir. "Alkışlar,, 

Kurultayın aldığı kararlar 
Aziz arkadaşlarımızın bize vermiş 

oldukları bu gUzel misal, bütün parti 
teşkilatımızın vazifelerini yaparken 
gösterdikleri dikkat ve teyakkuzun 
canlı bir delili olmuştur. 

Büyük Kurultay, Partimizin bü
tün hesaplarını inceden inceye tet
kik ettikten sonra vermiş olduğu 

kararla, Parti hesap1annın munta· 
zam ve sarfiyatın usul ve mevzuata 
mutabık olduğunu, alakalıların bu 
işteki dikkat ve itinasını tebarüz 
ettirdi. 

Köy ve mahalle kongrelerinden 
başlıyarak, nahiye, kaza ve viJayet 
kongrelerinin tetkikinden geçen, 
Büyük Kurultayın müzakere mev
zularının en mühimmini teşkil ve 
yurdumuzun bütün ihtiyaçlarını ih

tiva eden dilek ve şikayetler hakkın· 
da almış olduğu kararlar, izhar et· 
miş olduğu temenniler, bütün mem
lekette dikkat ve alaka celbeden 
Parti hükümlerinin müstakbel icra
atında rehber olmak mahiyetini mah 
fuz tutan isabetli, faydalı kararlar 
tecelli etmiştir. 

Programdaki yeni hükümler 
Büyük Kurultayın yeniden gözden 

geçirmiş olduğu Parti programı da, 
Parti hUkCımetlerine halde ve istik
balde takip edecek en isabetli yolu 
göstermiş oldu. Btıyük Kurulta
yın, yeni hükümler de ilave etmek 
sure~iyle kabul etmiş olduğu nizam
namemiz, partililer arasında sami
miyet ve bağlılığı kuvvetlendirecek. 
milletimizin teşkilatımıza karşı mu
habbet ve alitkasını arttıracak esas
ları ihtiva etmektedir. 

Nizamnamenin yeni hükümlerine 
göre teşkili karar altına alınan mec
lis müstakil grupunun, milli müra
kabe cihazlarımızı takviye edecek 
ve bu bakımdan aziz milletimiz için 
bir teminat hazırlıyacak mahiyette 
olduğu kadar, Cümhuriyet hükumet· 
lcrine de esaslı yardımlarda buluna
cağına samimiyetle inanmaktayız. 

İhdas etmiş olduğunuz, daimi tef
tiş teşkilatının, Parti ve Halkevleri 
faaliyetini te vik. tanzim ve müra· 
kabe edecek müfid bir cJhaz olaca-
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Sovyetlerin 
lstedikleri 
Değişiklik 

(Ba~tarnfı 1 incide) 
(Başı 1 incide 1 

re, Türkiye Hariclye Vekili Şükru 53 
rncoglu, Gafenkonun yapacağı p.rı· 
kara ziyaretinden sonra haziran or
ta larında Moskovaya giderek PoteJJ'I· 
kınin ziyaretini iade edecektir. 

Siyasi mahfiller, bu münasebetle 
Türkiye ile Sovyetlcr birliği aracW 
da siyasi göruşmelere devam edil'' 
ccğini zannetmekted:rıer. 

Daily Telegraph gazetesine An1'8' 

radan bildirildiğine gör~. Saracoglll 

ve Potemkin, barış cephesi paktlsl1 
sisteminden tevellüt edcbi!ccck mıiŞ' 

terek tedbirleri muzakcre edecekler· 

dir. 

* Varşova, 3 (A.A.) - Iyi malürııııl 
alan mahfillerde, Mareşvl Smig1

)' 

R.ydz'in gelecek eylül ayında Londrll 
ya gideceği ve yanında bazı asJtefl 
şahsiyetlerle Hariclye Nezareti rnt· 
murları bulunacağı bildirilmektedir· 

Con Siman Parise gitti 
Paris, 3 (A.A.) - Sir John Sııl· 

mond, Fransız hava makamlariJe ıeı-· 
nik itilfıfları tekemmül ettirmek 1 • 

zere Londradan tayyare ile Parıs~ 

gelmiştir. 

Daladier, bir nutuk ıöyliyecek 
Paris, 3 (Hususi) - ·Başvekil l).> 

ladicr, bugün Rusyanın Paris BÜ)'~ 
Elçisi Suriç'i knbul etmiş ve bir mıı 
det görüşmüştür. Nazırlar Meclis1 

Salı giinü Cümhurreisi Löbrun'ıl~ 
reisliğinde toplana.rak beynelnıile 
vaziyeti tetkik edecektir. 

Daladier, yarın radyo n; bir nıı· 
tuk söyliyeccktir. 

Askeri Heye imiz 
Londra Yolunda 

Sof ya, 3 ( A.A.) - Londrayn g t· 
mekte olan Türk askeri heyeti bugıl11 

saat 15 te buradan geçmiş ve istBS' 
yonda Türkiye elçiliği erkanı ile :aııl· 
gar hükumeti adına Sofya garnlSO'" 
kumandanı General Luknç taraflll • 
aa,n ııdiımhmmı 1r. 

===========-:-'.-'===:...::::::::==:=-,,==~ 

T 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası . fstanbul 

Telefon: 24310 ___ J 
ğına da şüphe etmemekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 

Hal ve istikbal .için en musip Jı:ll' 
rarları almak, Partimizin değişrncı 
bir \'asfıdır. Almış olduğunuz karııt' 
lar daima biiyük milletimiz, aziz ,,ıı· 

Uınımız için mesut neticeler vermiş 
tir. 

Halkımızın bütün tabakaları, idC" 
allerini tahakkuk ettiren unsurları 
Kurultaylarımızın kararlannda arıı· 

mışlar ve bulmuşlardır. Beşinci !311• 

yük Kurultayca alımın kararların d 
ayni kıymet ve isabette olduklarıod 
hiç şüphemiz yoktur. Her imkandııı' 
istifade ederek bunları tahakkuk et· 
tirmenin, hilkumetleriniz için milll 
ve mukaddes bir vazife olacağtfl1 

sciylcmekle en btiyük hazzı duyarJrtl 

En büyük teminat 
Partimizin, mazideki ağır şartııır9 

rağmen memleketin yukselmesi y<Y 
1unda aldıgı mesafeleri f!f.z örııı:•r 
getirdikçe, isitkbalde de milleti.ıniıe 
ve vatanımıza daha parlak hizmetlcf 
göreceğine büyük imanımız vardır· 

Büyük milletimizin muhabbeti 
Biıyük Millet Meclisimizin rehber· 
liği, Milli Şefimizin cihan değer yar· 
dım ve müzahereti bu ümit ve i.ın9' 
nımızın en büyük teminatıdır. "Al· 
kışlar,, 

Hepinizi hürmetle, muhabbetle 
selômlarım. 

Ciimhuriyet Halk Partisinin Be
şinci Kurultnyını kapıyorum. "Şıd· 
detli alkı lar . ., 



GAYRiMENKUL SATIŞ ,,......,. 
lsta•bul E111•lyet Saadığı Dl lil•cle• • 
Yanoli Haçının 13165 hesap No. sile SlndığRnı•n aldıiI <ift9> 11-

raya karşı birinci derecede ipotek edip ~· bcm:unu verme41in
den hakkında yapılan takip ti2erlne 32ol .No. ıl.bnunun cı m .... 
lbıin rnatufu 40 cı maddelln• löte sauı.uı lc8 en B da ah 

ıe kapı '88' Mhife 11 pafta 12 ada 10 No.lu , .., .. ,.--.. 

lf & N 

8 LAMIALI ISY 

0 K O S Ö R 
YENi FIA11: RADYOSUNUN 

Tllt\ J.ira ı ıss •ıballemun eSt Bahçwanotlu ,.ı ~ 

Jerı. ve 10keklarla mücvir dunrlan k ait tiılıi•!f9 

~~~k~~~~N~~~·•·~ ~~~==··-===~=~===~~~~~=~ le açık arttırmaya konmupur. Satlf tapu sJcil ka,an& *' yapılmakta- ~ 
... AnUrma1e pmek W.,m (111)-Mni Pi Mtua venGillltir. Jlllll 
tlıanJcelar•m.San 4*bahl Mmtıipt-mtiltt .. at klbul o1'11BV ftlblldll
tla- "*'llWI• belectt,. •• 5 ,...,. - .....,. .... <••~ 
111Ur . .Arttl9na ~ 13~ .,.._.en i :& 

~--- .... h'*1lk itW .. ". d• - bıuı.ııı~~~-.. :· ..,,1!~1!!lalr1Dcl A& llcil ka74ı .,. )* ıbıamıu ~ tt fattlı~ ••J&MJt:~JWM.e'8 r 
~.Arttırmaya Slrmif olalar. bunlan tetkik ederek ..akla çdlan
J.ıı ıayrim•ul )taJrJn.ta ı.- pyi 'la..-ıJJ a4 ı\lW olunur. Bl· 
l'lııcl arttırma 21 7 939 tarihine müsadif Cuma günü Caialollunda 
bin Sani....,. uat ıo dlD 12 ,-. kldar yapd1111ibr. iıuftabt 
laaı. yapllabllmlll için taUf ec:lilaıoelı: bedelin tenttın tlmmen leap 
tden pfl'blaenJnd mWtellllflJecl ile IWbk aı.oaıını ...._.. ...... 
•Jnwı flll'CUI', Akil '8J&dtrd9 IOD arttlranlD tllhbGdtl 1NılEi lsaWlt llf'o 
• ı 1,1911 tar11dne mGMdif eum111e11 ıcana •:f'DI m11111w. ... ,.. 
-.U. •n attUrman 19pdııoaktlr. B1I utıanneda ~ • 4JOk 
~ MQnde 'blnJUlaoaidlr. Jlaklatı _,.. llalllerll4I Mblt ·~ 
alAkedırlar ve irtifak halda sablplerinin bu haJdanm ve h-* fala: 
-.. maarife dair ldcltalulal nan ıulhlndm IUblna Ylmd tin ltlnd• 
--tn~ 1lmlbel datNmlle blldtrmellft JD..tır. Jlla 1111'1&-
ll ba1danm tlOdlrınmalf olaDlarla haklan ta,u ~ tütt olml
,__ latif We'ltntn pql•fm,...,.." hariç Jralarlar, DAiia fala mal6-
lbat almak ~ 88 9M doqa Dumarutle •rmıumı Jnakut 
ltleıt ıNl'YtllM mOrlctat etmeı.t ın.uau l1All oı..ır. 

* DlllCAT 
~ Suıdılr; Sandıktaıı ablUıa ~ ipotek ı&terıne1ı: 
~ 1llUhammtrılerl kO)'llluf oldulQ kıymetin nıdlni teea
~ etmemek Ot.ere ihale bedelinin :ransma kadar borç \tel'mek .urpm. 
koıaybt llkltermektedfr. <•ı' 
lelıcllye s.ıar ldeNtbHIH : 
Yapıtmuı icap eda bazı ameUJMtuı •ota11 4 8 099 Pazar ~fl 

llat 14 ten erte.ı lilnil ..at 12 ..,. kadar terbi ıularmı-kesmek ....... 
lbeu hMll olacaktır. 

Bu ... tlerde febrlD mbhat noktalumda aWannm Utlf •k ..... w 
rabek noktalanla au bulunmı7ecalı AJJD ha1b ilAn olunur. ••111~ 

SATI 
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Müessesesinde 
T AKSITLE Satı§ 

ve 
ı&.lman 

yazı makineleri 

6 AY 
VERESiYE 

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

Foto Spor mağazası 

cad. No. 2 

VekCiletinden : 
1 __: M. M. Vekaleti inşaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere biri 

ıkitrtrik ve kalörifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis 
tı lmyuh:-: . ...,imar ve iki sürveyyan ile hariçteki korlar emrinde çalış~ 

· n aA uzere )c.- ··ı..~ k . 1ın 
2 M"·h d' -"'-?e mımar a acaktır. 

1 

ı. 

- u en ıs, yuJt.,,,_ . 1 .. l b' 'lmi 
kadro d hı·ı· d .. tJ . -:-

1
1mar ar ve sureveyyan ara tes ıt edı ş a ın e ucre erı verı ece.ıı...,_ 

3 - Taliplerin M. M. V. İnşaat şubesınt.,. t · t'd il -
racaatlan. ·-rı:a veya ıs ı a e mu-

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 - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
F - BonserVis. 

l - İki seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhüt senedi. 
j ' • "1020.. "3563_ 

Sütçüler Aleminde Bir Hadise ••• 
SÜT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmittir. 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

M 1 E L . E 
sor MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelen mez ve bozul
m az. Yedek aksamı daima mev
cuttur. MIEL E makinalanmıza 
n a hsus hususi yağımız 1~elmi-jtir. 

Fiatı: diğer yağlardan daha Ul'uz
dur. Aıu4oluda acen ta aranm ak- ' 

tadır. i 

TtmKIYE UMQM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta. 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianter 
Erzurum 
Polatlı 
EskişehiJ 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
Srvas 
Rize 

kale No. 51 
Taşra Satış Yerleri: 

acentamız: Yusuf Esendemir ve Oğulları ., 
Ömer Başeğmez . ,, 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı. 

•• Sait Akman. ., 
Mutafoğlu M. Sa.kir Özseker. 

" Neş'et Solakoğlu. 
•• Süleyman Uzgeneci. .. 

Alanyalı Abdurrahman Şeret. .. 
Polathaneli kardeşler. 

" Kurumahmut oğlu Hafız Salih •• Mehmet Yönder. ,, 
Mustafa Gözüküçük. 

" Musa Güveli ve Şerikı. 

Alınanyada yapılan ve sağ
lamlığı bütün dünyaca ta
nınmış 300 defa çalmakla 
bozulmadığı tecrübe ile 

sabit olan 

1 
HAKKI FERYADI 

L A R 

1

11
' 806 7: 

K. ISA 
8 O 6 4 : Havuzum dört köşeli 

Akşamın vakti geçti 

BAYAN NERMiN 1 

8 O 6 S • Dağlar dağladı benı 1 

• . nnn lilm yine gurbette 
{Neva gazel) 

ERZINCANLI ESAD 
8066: Karagözlü 

Hobiyem (Halk tür
küsü 

Çıktım baktım 

(Halk türküsü) 

BA. ÖZSES 
8068: Uzaktan illere bak 

(Hüzzam şarkı) 
Ateş saçıyor 

(Hüzzam şarkı) 

POLYDOR SAZ HEYETi (Halk türküsü) ı 

Giderken 1 (Halk türküsü) 
8069: Postlu efe zeybeği 

Bergama zeybeği 
iSTEYİNİZ. __ _, ~--· GRAMOFONCULARDAN ISRARLA 

r A .N 

Her Akıam 
K S 1 M D 

BAHÇESiNDE 
I Eski Panorama J 

Yüksek bir Saz hey' eti 

E 

Pek yaıkmda büyük sürprizler T elefon: 41992 ................................................ 
# ŞOKOLAKSIN l 

1 ADEDJ TABU, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE· 
RİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati. lezzeti gayet latü ra-

' ';",;' mUI•••;• ,.,ü,hil çikola>rdır. Çocuklar sev• ,.,.. •••. "'"""~ 
lerde 8 adedi 20 kurus. 

- MEMUR ALINACAK -
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik: Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 

Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

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

İmtihana girebilınek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 

Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yazrlariyle cevaplan

dırmalan ve icap eden vesaikin asıl veya musadd!Ut sur~tlerini de ek

liyerek 10.6.939 t arihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Sube

si Mudürlüeüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muad ili mektep m ezunlariyle AskerHk ödevini ikmal 
edenler , Büro işlerine vakıf bulunanlar ve D aktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan n eticesinde alınacak neticeye göre tayin 

edilecektir. 

~-SÜMER BANK 

SELLULOZ SANA Yii 
Müessesesinin 

Yeın.,,te Vapur lakele&i yanında 28/ 36 No. da açtığı 

PERAKENDE SATIŞ YERi 

...... FAALiYETE BAŞLAMIŞTIR. 
1tav•: l..A.ia6 va "•••A• :1.1':y.,.~ l .... aaı•• 

fiatlarla buradan tedarik ediniz. • ...................................... , 
....................................... ~, 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ·ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Hankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 d efa çekilecek kur'a ile .lşağıdaki 

plana göre ikram.iye dağıtılacaktır. 

ı( Adet 1.00() Liralık 4,000 Lil'a 

4 ,. 500 ,, 2,000 .. 
' " 

250 ,. 1,000 " 
40 ,. 100 .. 4,000 ,, 

100 .. 50 " 5,000 
"' " 

120 .. 40 " 4,800 ,, 
160 .. 20 ,. 3,200 ,. 

DIKKAT: Hesaplann da.ki par alar bir sene içinde 50 liradan a§ağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, ı Eylu l, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hazıran 

tarihlerinde çekilecektir. ----·-------------' 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil LQtfü DÖRDÜNCO, Gazetecilik ve 

NeŞTiyat T . L. Ş. BaST1dı!'ı yer TAN Mathaa~n 
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-
ALEM 

L A 
AKISI 

Rakımıza gösterilen rağbet üzeri· 

ne, büyük bir fedakarlıkla ve rno

dern teşkilatla sıhhi şerait altında 
temiz ve itinalı çekilen ı\LE.."1 BA· 

KISl'ni yeni etiketle piyasaya çıkar· 

dığımı sayın müşterilerime saygıla· 
nmla bildiririm. 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Mehmet Burhanettinin 23387 hesap No. sile Sandığımızdan aldığl 

(4300) liraya karşr birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver· 
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 c! 

maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Beşiktaşta 
Muradiye mahallesinin Nüzhetiye sokağında eski 23 yeni 27 numaralı 
kağir bir apartımanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen (1487) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 13/ 6/ 939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta· 
pu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı· 
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi· 
rinci arttırma 21/ 7 / 939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icaP 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar
tile 5/ 8/ 939 tarihine müsadif Cumartesi günü aynı mahalde ve aynı 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıya!l 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiJ 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
eVrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri laz1md1r. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olrnı· 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maltı· 
mat almak isteyenlerin 38/ 513 dosya numarasile sandığımız hu.kU~ 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* D K K A T 
Emnıyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstenne1' 

isteyenlere muham.minlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca· 
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir (3960) 
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"Permutit '' Taib Su Cihazları 
"'EFIMUTIT tııtıı su cıhıızıan evın ızın ıhuvecı ıeın ıa21m
geıen mık:tar suyu sı~e ooı bot temın eder 
Her aııenın 1<oıavı11<1a ıemın eoeDılecegı Amerlkaı. 
tennının narıkası bu venı ıhttre, memteketımlz tn tıefl 

taraflndakı kıreçll suların ı tc;me. Vfkanma ve yıkama 
hususuna eıvenoJlı Dır hate kovmakta en Duyuk ruıvatı 
ınuva<:lanndan bırını suretı kanvede haletm,ştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
N aklolunacak Ton başına M. bedel TemlnDt 
tu.z Miktarı Sevk Mıntakası Nakliye ücreti Lira Lira 

Ton Kuruş 

18 000 Karadeniz limanl:ın 350 63000 4725 
12 000 Akd~niz limanları 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi li- 150 15000 1125 

limanları ,. . ... 

40 000 285 114000 8550 
1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalatından Karade

niz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun 
nakli işi şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mıntakaya nakil olunacak miktar ve muhammen bedelle
riyle teminatları yukarda yazılıdır. 

Ili - Eksiltme 5-VI-939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir bae· 
müdürlüklerinder. 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mmtaka 
için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçası 
teklif edecekleri mrntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi la· 
yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de 
kadar) mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidir-
ler. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476) 

~INGER 
Bayanlara mahsus el.maslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S l N G E R SAAT MAGAZALARI - l stanbul Eminönü. Tel: 21964. 

Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aran~ror. 


