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INKILAP KiTABEYi - lstanbul 

Milli Şefimiz ismet lnönü ve relikalan, ~vellıi akf'llJI Çan/ııayaJa Befinci Büyük Parti Kurultayı cizan fere/ine verdikleri ziyal~tte m;.a/irleri ile biraratla 

Universite 
Talebesinin 
Yurt Derdi 
l'cızan: M. Zekeriya SERTEL 

I• stanbul Üniversitesinin 
mühim bir derdi var. 

'Oniversite tahsili yapmak üze 
re memleketin muhtelif köşe
lerinden gelen gençler ara
lll?ıda tahsil hayatı müddetin-

Bu gençlere tahsil imkan: ver
lbek için, bunların hayatlarını te
ı.ıin zarureti var. Gençler hariçte 
it .. buıamıyorlar. Halkevi, ve yahut 
hükumet tarafından açılan talebe 
)Urtları da bu gençlerin hepsini 
&akıflan altına toplamıya yetmi
)or. 

\.._ l.tniversite Rektörü, geçen sene 
uu gençlere tahsile devam imka
llını temin için yeni bir fikir orta
h attL Memleketin zenginlerini 
tenede 150 lira vererek bir talebe
)'! himayesi altına almıya davet 
etti. Fakat bu teklifte müsbet ne
~ce vermedi. Ancak 15 - 20 tale
~ için burs temin edilebildi. 

~ihayet bu sene maarif ve bele
diyenin yardımile bu talebe için 
lentı bir yurt infasına karar ve
tlldi. Fakat bu yurdun tesisine ka
~ Türk gençleri yine açıktadır. 

Urt kurulduktan so.:ıra da talebe
~~ Yapılacak yardım mahduttur. 
b·~n~.enaleyh Universitelilerin bu 
'Uyuk derdi bizce halledilmemlş

tiı-. Fakat halledilmek lazımdır. 
tGııku bunlar içinde büyük istidat 
~ kabiliyetler vardır. Bu istidat 
~ kabiliyetleri memleket hesabı
lla kazanmak milli bir vazifedir. 

* Şimdiye kadar btı meselenin 
halledilemeyişinin en bü

~ sebebi Universitelilerin kendi 
ertlerine kendilerinin çare bul

'ııya çalışmamaları, hariçten bir 
tardım elinin uzatılmasını bekle
:eleridir. Bu bizim milli hastalı
be lrııZdır . Her şeyi hükumetten 
ae kleriz. Hükumet yardım etmez
ti' k~ndimizin o işi ba~rabllece
t lrıtzi düşünmiye lüzur,n görmiye-
eıt Yese kapılırız. 

taılialbuki Amerikad3 üniversite 

111 
ebesi ayni meseleyi bakınız na-
haUetmiş: 

)IJ Bilirsiniz ki 1927 yıh ile 1931 
"'

1 arasında bütün diinya, bllhas
!'atı. Ame~ik~ b~yük bir iktısadi buh-
le ıeçırmıştı. Bu sen~ler içinde it- . 
hr durmuş, fabrikaların çoğu ka-

ı.~· kazanç vasıtalan atıf, 
lefalet art.mıştL 

lt11 kıtlık ve bu buhr~n ver-
(Sonu: Sa..JO, + 3~ 

lngiltere ve FransaSon ::"Thetis,, ' Danzig Makamlarının 
Sovyet Tekliflerine , ~ , Faciası 1

: : : Son Hareketi Derin Bir 
Müshet Cevap V erecekl'. Tahkik 1 infial Uyandırdı 
Paris, lhtirazf Ka11tların Anlaıma Esaslarını 

Müteessir Etmecllğini Tebarüz Ettiriyor 

Paris, 4 (Hususi) - Başvekil Daladier, bugün Radikal 
Sosyalist partisinin kongresinde söylediği bir nutukta Fransa
nın da~li ~ 16~ct:;var~ni Jssrih etmis tecaviize kars,ı kuıu~~ 
lan cep eden a se ere ransanın bu işte üzerine düşen va
aı~y 1 'aınanu~ıe 'L-a~tuuı{;ııu anlatmIŞtır. 

F raıuız 8GfVekili Dalatlier 

Rıayanın lelJilleri lıar,...,.Ja 
Fransız diplomatik mahfilleri, Sov

yetler birliğinin Fransız - Ingiliz tek
liflerine verdiği cevap hakkında bü
yük bir ketumiyet muhafaza etmek
tedirler. 

Sovyetler birliğinin bazı tadiller 
teklif ettiği ve bu tadiller içinde en 
nazik olanın Baltık devletlerine ait 
garanti meselesi olduğu tasrih ectil
mektedir. Zira ?aristeki kanaate gö
re bu devletler takdir hürriyetini ve 
kararların mesuliyetini muhafaza 
etmek istemektedirler. 

Pariste, bununla beraber, mesele
nin ttli bir cephesi mevzuubahs ol
duğu, zira Sovyetler birliğine karşı 
Baltık devletleri kanalile bir taarru
zun sevkulceyş bakımından güc izah 
edilebileceği zannedilmektedir. 

Sovyetler birliği taralından ileri 
sürülen ihtirazi kayıtların tahakkuk 

(Sonu Srı: 10, Sü: 5) 

Ediliyor 
Londra, 4 ( HUBUBi) -

Liverpul. açıklannda kaza
ya uğrayan "T Mtitl' I ngi -
liz talatelbahirini kurtar -
mağa giden bütün harp ge-...,,.,.,, .................. ... 
zere emir almııtardır. Bu 
i}€mııer ve 'iililıaige velfOi -

~ ti, garın fada 11er"in4en ag
rılacaldardır. 

"Theti•" yüzdürme ame
liyesine gemiyi inp eden 

, müeaaeae, kendi vaaıtala -
rigle devam edecektir. nün 
akfam "T heli.ti' in altın -
dan büyük halatlar geçirll- • 
mittir. Fakat, Balıdan ev -
vel gemiyi kaldırmanın 
mümkün olamıyacağı anla 
şılmı,tır. 

Amirallik dairesi, 91 kifi-
1 nin ölümü ile netkelenen 

bu facianın sebepleri hak -
kında geniş tahkikata haş
lamış bulunuyor. Kaza kur
hanlnrı idn buoün biiUin 
I ngiliz kiliselerinde ayin
ler 11apılmı1Jtır. 

il Ökn "'iirettebatın ttna -
zeleri, büyük meraaimle 
'le.nldınlar.aktır. 

Baıvekil Muavini, "Koridorda Hakım·iyetimizl 

Muhafaza için Tehlikeyi Durduracağ1Z11 Diyor 

Varşova 4 (Hususi) - Danzig serbest şehri mesul ma
kamlarının Polonyaya karşı aldıkları ha~ane vaziyet, bura
da derin bir infial uyandırmıştır. Pat Ajansının bildirdiğine 
B re, Ayan reisi Öreiserin Polonya umumi komiserine tevdi 
eitiği iki nota, serbest şehir zimamdarlarının Polonyaya karşı 

besledikleri hasmane hisleri te
bellür ettirmi§tlr. 

Ayan meclisi reisi, bu husumeti, 
memurlanna aokakta ve kahvelerde 
phsi temaslarda bulunmayı mene : 
decek kadar ileri götürmektedir. 

Polonya hükumeti, Danzig gümrük 
servislerinin Polonya ile serbest şe
h:r arasında mukavele ile tesbit edil
miş olan nizamlara riayet etmelerini 
talep etmif ve bu hususta Polonya 
gümrük müdürlüğünün talimatına 
uyulmadığını çoktanberi ihtar etmiş
ti. 

Danzig makamlannın mukavelele
re bu riayetsizliği, Polonyayı gümrük 
murakabesini takviyeye sevketmif
tir. Esasen bu murakabeyi tatbik et
mek hakkı hiçbir kayda tabi değil
dir. 

Danzig makamları, Danzig hak
kında yanlış haberler vermek suçun

ıı dan, Ingiliz gazetecisi Scott Vatsonu 
(Sonu, Sa: 10; Sil: 4) 

\ 

Damıiw ayan mecli.i reiai c,-..,. 

Galatasaray Feneri 4-3 Mağlii.pEtti Bükreıle lstanbul 

Arasında Tayyare 

Seferleri Baıhyor 

mllılla.l!Mly - Fenerbahçe fakunlan dün Taksimde bUyUk bir se

lı önünde ka11ıla1tılar ve senenin bu mühim maçı 4 • 3 
Galatasarayın callbiyeti ile neticelendi. Ankaradald mlbahalrada da Do
fanspor Deminpor takımına 7 • 8 mathlp oldu. Tafıllit 1 mcula 

Bugün saat yedi buçukta Jstanbul
Bükre§ hava yolu açılacak ve bu mü
nasebetle Yeşilköy tayyare meyda
nında merasim yapılacaktır. 

Rumenlerle Devlet hava yollan a
rasınd• yapılan bir a nlapru1. üzerine 
haftada .üç gün IstanbuJdan Bükre
şe ve yine haftada üç gün Sükreften 
Istanbul• yolcu tayyareleri hareket 
edecektir. Lüzum görülürse bu -.. 
ferler ilerde arttırılabilecektir. Şim

dilik seferleri Rumen yolcu tayyar& 
len yapacaktır. ilk yolcu tayyaresi 
bugün yapılacak merasııni müteakıp 
saat a.ıo da hareket ed~ektlr. 

DahiRye VekiD Ge~dl 
Dahiliye Vekili Faik Oıtrak. dun 

akpm trenile Ankaradan şehrimıze 
gelmıştır. Faik Oztnk Haydarpap
da Vali Dr. Lutfi Kırdu. Va1ı mua
vini Hüdai Karataban, ,ehir mecüad 
azalan ve gazeteciler tarafından aar
§llanmıştır. Vekil. iki giın fehrimiz.. 
de kalacak ve atıebi ihtin\aJ sab ak
tamı Ankaraya dönecektir. 



PENCEREMDEN! 

Namıza Göre 
Şerbet 

Yazan: M. Turhan TAN 

D ilimizin hususiyetlerinden biri 
de, malflm olduğu üzere, iki 

sakin hadi yanyana ve kolay kolay 
kabul edememesidir. Onun için ken
di kelimelerinden olan karnı mücer
ret olarak teliffiız olunurken kann 
ıekline sokturur. Araptan, acemden 
alınma hazm, cezm, bezm, rezm gibi 
kelimeleri de mücerret hallerinde 
mutlaka harekelendirir. 

Baeıp P8J8Dm: ''Bezimde kulkull 
mlna milliin keyfiyetin söyler" mıs
rauıda görüldiliil ıibi! .•. Milli selika
nın zevkine hof gelmeyen kelimeleri, 
terkipleri değiştirmekteki kudreti de 
yamandır. Bu kudret ·meseli • ali
lmibsemayı eleiim.saima, hiibil hl
alrl • haybu hasal yapar. Öz türkçe o
lan "nemeıerek" tibirini de (nema
rek) tekline sokar. 

TAN 

RESIMl.ERI: 

Araplann nabz dedikleri py de tılili
ınbde namız biçimine sirerek Tilrk
lilie temessül etmlı ve bu haysiyetle 
''namıza göre terbet" sözünde temel 
yerine geçmiştir. Fakat namıza göre 
şerbet nedir? .. Bunu ben bir doktora 
sordum, şu cevabı verdi: 

Milli ŞJ, Kurultay Gr.alan fer-eline verdikleri ziya/ette müalirlerile biranula 

- Namız değil, nabz, kalbin işle
met1iyle hiç durmadan şirayine sev • 
kolunan kandan vücut bulur ve kesik 
kesik gelen kan ~irayine üç suretle 
tesir ederek nabzı hwule getirir. Kal 
bin sesi dem~k olan nabz iıısanlarda 
daima değişir. Meseli, henüz doğan 
bir çocuğun nabzı (123) tür, bir hafta 
sonra (188) olur, beş aylıkken (148) e, 
dört yaşında (112) ye, on yaşında 

yüz yediye düşer. Gençlikte ve ki • 
hillik devresinde nabzın 4akikadaki 
sayısı 70 • 75 arasmdadır. ihtiyarlık
ta altmıp iner. Kadınlarınki erkek
lerden on fazladır. Nasıl ki ayakta 
iken sayılan nabz, oturulduiu vakit
ten yine on ziyadedir. 

Galatasaray 
Lisesinin 

İsmi 
~ ... 

Fuat Kökbudak 

Sözlerinin Yanlış 

Anlaşıldığmı Bildiriyor 

Bir Kısım Muallimler 

!Meslekten Çekilmek için 
1 

Müracaat Etmişler 
Galatasaray lisesinin çok aristok

rat isminin değiştirilmesi hakkında 
Buyük Millet Meclisinde bütçe mü
zakereleri esnasıada bir mütalea ser
dt?tmiş olan Konya mehuau Fuat Gi"ik 
budaktan bir mektup aldık, aynen 
ne~rediyoruz: 

Sözlinü kesip sordum: 
- Namıza göre şerbet ne d~mek

tir? 

Maarü bütçesinin milzakeresin • 
de memleketin irfa111na • d~o lıiİ 
fikirlerinin yayılmasına )ıizmet et -

- Kalbin zaifına veya kuvvetine miJ olan Galatasaray lisesine irfan 
göre bir kısım ilaçların mıktarını ar- ve hizmetine layık başka bir ad ve • 
tırıp eksiltmek demektir. rilm-ini teklif d.aıi.ttiıp. Teki~ bu 

Kanaat getiremediğim için bir iç· müessescy~ ancak derin hOrmetiml 
timaiyatçıya bat vurup sualimi tek • if adc etmekte iken çok yanlış anla -
rar ettim, ıu cevabı aldım; •şıldı, bazı gazetelerde, Gatatasara • 

- Namız, mizaç ve mizaçta seci- yın pilav toplantısında bu yanlış an
ye, karakter manasına alınınca sö • laıma ortaya çıkttğı gibi aldığım ba
ziln miııası açığa çıkar. Ylııi nabza zı mektuplarda da Galatasaraylılar 
göre ıerbet vermek sözünden mizaca hususi surette teessürlerini izhar et
göre konUJlllak anlaJılır. Pek meşhur mektedlrler. 
olan patlıcan hikayesindeki dalka • İçinde kendi çoculdanmın ve 
vuk nabza göre şerbet veren akli a- yeğenlerimin de dahil olduğu Gala -
damı temsil eder. tasaray gençliği dünyada en çok sev-

- Nicedir ol hikaye? diğim unsurdur. 
-Veli efendi zadeye bir dalka • Galatasaraylılar, Galatasaray a -

vak lizım geldiğinden ıuna buna •ında o müessesenin vatana yapmış 
söyler, o işi baıaracak adam aramıya olduğu hizmet ve emeğin ifadesini 
koyulur: Veli efendi zade devrinin bulmakta ittifak ediyorlarsa ben de 
birinci sınıf mirasyedilerinden. O se- kendilerine iltihak ediyorum. 

Ankara: Konya mebusu 

I Fuat Gökbudak 

----o----
Bir Kadın,, 

Bir Mütecavizi 
Öldürdü 

Bazı muallimler, meslekten lakadar maarif müesseselerini.? bir 

ayrılmak müsaadesini almak tamim göndermiştir. Bu tamimde de
niliyor ki: 

maksadı ile Maarif Vekaletine 
baş vurmuşlardır. 

Ma<ljif Vekaleti, sırf vatan yavru

lannı okutmak ve terbiye etmek 

maksadile yetiştirilen bu elcmanl3rın 

meslekten ayrılmamaları hakkında a-

"- Mslekten a~·rılmak ist<'yen
lerin mühim bir kısmı mnallim 
mekteplerinden yetişerek tedrisat 
ve terbiye mesleiine hazırlanmış, 
mekteplerimizde senelerce hizmet 
ederek olgun tecriibelerinden yurt 
çocuklarını istüade ettirecek ar-

Adnan Avrup~a::..n 
Şehrimize Döndü 

On dört seneyi tecavüz eden bir nüz tayin etmiş değilim. Bir müddet 
zamandanberi Avrupada bulunmakta dinlendikten sonra karnrımı verece
oian eski mebuslardan ve birinci Bü- ğim. Şimdilik söyliyecek başka bir 
yük Millet Meclisi zamanında Sıhhi-ı şey yoktur. llerde daha uzun go.·ü
yc ve Dahiliye Vekilliklerinde bulun- şürüz.,, 

muş olan Doktor Adnan, dün Semp- Doktor Adnan, Mll!i Mücadeleden 
lon ekspresi ile Paristen ş~hrimizc e\'vel uzun müddet Tıp fakültesi cm
gelmiştir. 

Mumaileyh, Sirkeci garında eşi 

Halide Edip ve ailesi e;:kiını ile Tıp 

fakültesi dekanı operatör Ahmet Ke-

mal, profesör doktor Akil Muhtar, 

profesör Ihsan Hilmi, Kazım lsm:ıil, 

K:zılay cemiyeti erkanı, doktor Hik

met ve diğer bir çok eski meslek ar
kadaşları tarafından karşılanmıştır. 

Saçlarının ağarmasına ve biraz da
ha şişmanlamış olmasına rağmen sıh
hatli ve zinde olan doktor Adnan ~en 

n:zı umumiye müderrisliğinde bulun 

mı;ştu. Milli Mücadele sonlarında Is
tanbul işgal altında !ken milli hüku-

metin Istanbul mümes3uJiğini yap -

mıştır. Mumaileyhin yine ilmi mesai

sine devam etmesi ihtimali çok küv

vetlidir. 

Dalobada 
Bir Cinayet 

clisini karşılıyanJarla çok samimi bir Çanakkale (TAN) - Daloba kiS-
musafahada bulunduktan sonra evi- yünde bir cinayet olmuştur. 
rıe gitmiştir. Palamut obası köyiinden Mehmet 

Mumaileyh, demiştir ki: oğlu 35 yaşlarında Çolak Osmanın 

heple kotan kopna ve arzuhal sunan 
sanana. Fakat efendi, kısa bir imtl -
ilandan sonra her ~elenl "yapamaz • 
sın!" deyip kovuyor. Bu sırada gös -
teripiz bir adam da gelir, dalkavuk
luğa kabul edilmesini rica eder. Veli 
efendi, şöyle bir süzer, bir şey söyle
mez, sadece ''çorbayı blrl1kte içelim" 
der. Lakin sofrada imtihan sualini 
tertip edip patlıcan dolması gelince Biga, (TAN) - Çınardere köyün- - Memleketime döndüğiim için karısı Ayşe, bir kavga sonunda, Dal-
de suali yapıştırır: 

- Patlıcan sinirime dokunan 
sebzelerdendir. Bizim aşçıbaşı da ina
dına onu sofradan eksik etmez. Siz 
ne dersiniz efendi? 

Dalkavuk hiç düşünmeden ceva • 
· bını sunar: 

- Sözünüz mahzı keramet, mah-
• isabet, mahzı hakikattir. Çünkü 

de Murat karısı Sahiye Rüzgftr, ge- ço~ müteheyyiç ve memnunum. Bu obasındaki ağabeyi Mustafa oğlu Os
ce!eyin evinde yalnız otururken, pen bir bedahat olduğu için fazla izaha mana kaçmıştır. Çolak Osman oraya 
cerenin kurcalandığını ve açılmak is- lüzum görmüyorwn. Bundan sonra gidip karısını almak istemiş, fakat 
tcnildiğlni duyunca, dolma çifteyi a- memleketimden hiç ayrılmıyacağım. Ayşe, dönmiye razı olmamış, ağabeyi 
lıp ateş etmiştir. Mütecavız derhal öl- Uzun müddet hasretlerini çektiğim de kendisini salıvermemiştir. Buna 
müş ve bunun, Hüseyin Şahin oldu- eski arkadaşlar arasında daimi su- k-.zan Çolak Osman, Mustafa oğlu Os
ğu anlaşılmıştır. Kadm tevkil edil- rette kalaca~ından bittabi "Ok sevi- manı bıçakla öldürmiiş, kaçmı'ŞS8 da 

1 6 • 
miştir. niyorum. Burada ne yapacağımı he- tutulmuştur. 

kadaşlardır. Bunların muaUimlik 
hayatmdan uzaklaşmaları, hem 
meslek, hem memleket için biiyiik 

bir zarardır. Mesleğin asıl zevk ı·e 

heyecanını derinden duydukları

na şahit olduğum mualllmlerhni

zln bu noktayı takdir ederek mes

lekten uzakla§mağa razı olmıya

caklarından eminim." 

Salaırnyn 

Sancak 
Çekiliyor 

Almanyada Yaptırılan 

iki Vapurumuz da 

Yakmda Gelecek 
Almanyada Krup fabrikalarında 

yaptırılarak bir müddet evvel lima
r ımıza getirilmiı olan Saldıray deniz
altı gemimize buıün merasimle san
cak çekilecek ve bu suretle yeni de
nizaltı gemimlı de donanmamıza Jl. 
tihak etmiı oıa&ktır. 

Deniz Komy"8J.ığı tarafından ha
zırlanan program mucibince? Haliçte 
Kasımpaşada yapılacak olan merasi
me saat on beşte başlanacaktır. 

• 
Almanyanın Krup tezgahlarında 

yapılmış olan Tırhan ve Doğu va -
purlarını alıp memleketimize getir
mek üzere .ikinci bir mürettebat ka
filesi Almanyaya gönderilmiştir. Ma
kine montajlan da tamamlanmış olan 
5300 tonluk Doğu vapuru temmuz 
batında limanımızda olacaktır. 3500 
tonluk olup Mersin hııttına tahsis e
dilecek olan Tırhan vapuru da bu 
a)· sonlarına doğru limanımıza gele
cektir. 

patlıcan sebzelerin en pespayesi, en 
laymetsizi, en tatsızı, en ıoysmu, en S U A L ICARll.ERIMIZIN SUAl.l.ERINI BURADA CEVAl'l.IYORUZ 
mAnasızıdır. 

Bir iki yemek sahanı gelip gider, 
ortaya patlıcanlı börek gelir. Bu se • 
fer, Veli efendi ıöyle der: 

- Bayılırım şu patlıcana, Tengl, 
kokusu, boyu posu ne §İrindir? Siz 
ne dersiniz efendi? 

Dalkavuk bir çırpıda cevap verir: 
- Keramet buyurdunuz efendi • 

miz. Patlıcan sebzelerin phıdır, 

padişahıdır. Zarafetine de, tadına da 
doyum olmaz. 

Veli efendi, kızar gibi görUnilp 
11ert sert sorar: 

- Demin patlıcanı yerin dibine 
batırdınız, §imdi göklere çıkanyor • 

(Sonu 3 tıncüde) 

S - Apartımanlarrn, hususiyle S - 1922 Berlind~ basılan on C - 1: Cihan Harbinden son· CEVAP 
birinci katlannm mutfaklannda bin marklık bir aradaki -evrakmak· ra Alman parasında tedrici bir su-
h böc. x.· be bi L bö. d' • daha sonralan da her -bir, her amam e5ıne nzer r çoa ıyeom: kut başlamış ve sukut 1923 sene - Y-

cekler var. Bunlar geceleri mutfa· 1 - Bir kıymeti haiz olup ol • sinde İnfation şekline girerek, 925 
ia hücum ediyorlar. Bunlan ne ile madıldan, senesi başlarına kadar devam et -
imha etmelidir? 2 - Kıymetleri vana bizim miştir. Harpten evvel takribi 22 

C - 1: Mutfağı gayet temiz tut- paramızla ne kadar para ettltl, mark bir İngiliz lirası ederken sa-
malı, ekmek, sebze ve saire kırın· 3 B 1 b d L-- yısı namahdut milyon ve milyar -
tı bulundurmamalı. - un an iz e ve ıere-.-

hariçte hangi müessese, banka v. s. lara kadar çıkmıştır. 
2: Banyo ve mutfağın duvar nı'n alabı'Jec .. x.ı·,· 2 Al h. k. ı 

~5 - man ü umet namına 
kenarlannın aralık olan yerlerine, 
deliklere flit veya gaz dökmeli 
sonra da bu delikleri hemen alçı 

4 - Kıymeti yoksa, ne zaman para basıldığı gibi, her müstakil 

ve ne suretle bir kıymeti olabile· vilayet {Bavyera, Saksonya ila gi-

nahiye kendi namına para bastır -

ml§tır. 

3 - Bu paralarm kar§llıA'ı ne 

hükıllnet, ne de belediyeler tara -

fından tanınmamı§ ve ödenmemiş 1 
tir. 1925 te Alman hükumeti para-
sını stabilize etmiştir. 

4 - Elinizde bulunan on bin 

marklık parayı bir hatıra olarak 

ile tıkamalıdır. ceğini bildirir misiniz?. bi) memleketler kendi namlarına, saklıiyabilirsiniz. 

5 - 6 - 939 

Ucuz Yemek 
Servisi 

Yapılacak· 

Belediye Kooperatifi 
Ev.fer ve Üniversite 

için Yemek Yapacak 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi KırdaJ 

Bdediye Memurlar koopPretHinır. 
vaziyet ve faaliyeti ile alakadar ol· 
muş ve yaptırdığı tahkikler netice" 
sinde bazı usulsüzlükler meydana çı
karmıştır. Lütfi Kırdar kooperatiflJJ 

mesaisine yeni bir veçhe vermiş 111 
yeni bir faaliyet programı hazırlaJJ' 
nııştır. Buna nazaran Belediye 

kın ucuz ve temız gıliayı kolay btf 
surette tedariki imknnlarmı hazırlı
yacaktır. 

. Şimdiye kadar mahdut bir yemeJ 

se-rvisi yapan belediye lokantacıınııtı 

geniş bir servis kurarak, şehrin bel' 
tarafında, her istiyen aileye yeme} 

vermesi takarrur etmiştir. 

Kooperatif yemek nakliyatın? yaY' 
rnak için küçük kamyonetler almıştır 
Yemek servisinde bilhassa ucuzl~ 
gözönünde tutulmuştur. 

Dört porsiyonluk bir servis içit' 

32.5, üç porsiyonluk 25, ikı porsiyoJY 

luk yemek
0 

için 17,5 kuruş fiyat kO

nulmuştur. 

Kooperatif ayrıca üniversite içiı' 
de ucuz yemek servisi kurmak ıçiıl 
tetkikler yapmaktadır. 

Eğlence yerleri tarileleri 
Belediye iktisat müdürlüğü. ıı-1' 

kın devam ettiği umumi yerlerin tt' 
rifelerini tesbit ederken ilmi bir rot· 
mül kullanmak için tetkikler y•Y' 
maktadır. Şimdiye kadar bu ıarifcl1' 
yapılırken hiçbir esasa istinat ettiril' 
nıemekte ve adeta müessese sahibil' 
pazarlık edilerek tarife vücude se' 
tirilmekte idi. Yeni formUl için ıcot1" 
şu Balkan memleketlerinden bu 110' 
sus için başvurulan usul sorulm\Jf 
tur. 

TA K V 1 M ve HAVA 

5 Haziran 1939 
PAZARTESi 

6 ncı a7 Giln: 30 

Arabi: 1358 
Reblülahar: 17 
Güneş: 4.30 - Öğle: 
İkindi: 16 12 - Ak$am: 
Yatsı: 21.36 - tmsAk: 

Hızır: 31 

ltumı· 13!';5 
Mayıs: 23 

1212 
19,38 
2.ı2 

Hava Vaziyeti --" 
11' 

Yetllköy meteoroloji istasyonundan ~ıı 
nan malQmata gore, hava, yurdun bU ,ıı 
bölgelerinde çok bulutlu ve yer yer yıı~ 
ıeçmlşUr. RuzgArlar, ııtmall lstikanıe"' 
orta kuvvette, Karadeniz, Marmara 'e 
denizlerinde fırtına şeklinde esmiştir· .-0$' 

Diln İstanbulda hn\•a, açık geçmiş, tr' 
gtır şimali şarklden saniyede 3 - 5 nı;ıtı 
hızla esmlsllr. Saat 14 te hnv3 t , ~ 
1014,7 milibar ldl. Sühunet en 7ilk:!!e1< r 
Ye en d(lşilk 10,4 santigrat knydcdMn'I t 



Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

y akın Şark dünyası deyince 

japonyada 
Kömür 

Kıtlığı Var 1 
komşularımızdan bahsed~ce

thntz derhal anln~ıhr ve kapı kom
~\l.rnuz Suriye başta gelir. Bu komşu
lrıuz muhakkak ki derin bir ıztırap 
içindedir. Bunu hissetmemek imkan
sızdır. Çünkü Suriye, mukaddera
tından emin değildir ve mukaddera
tının neye bağlanacafını bilmemek 
>iiıUnden en derin huzursuzluğu ya
fantaktadır. Suriyenin bu huzuroıuz
hığunu biıim k~ .Jar anlayacak. bi
lim kadar iyi takdir edecek bir kim
ae Yoktur. Fakat Suriyenin asıl me· 
&elesi harici de!!ildir, dahilidir. Su
liye kendini Arap aleminin en has
sas noktası saydığı halde bu has:.asi
)'etı yaşatamı)4acak derecede dağı
llık ve perişandır. Surlyede bir A
tap ınl1Ieti yok. Suriyede kendi ka
hukunun- içine çekilen taifeler var. 
•e bu taifeler Suriyenin milli varlı
hııı parçalamaktadır. Suriye bunu 
bildiği ve hissettiği için parçalan
ltıağa razı oluyor ve parçalanmağa 
borun eğiyor. Fakat Suriyenin istik
~llli emindir. Çünkü oradaki taife
lik ~hu, çok yakın zamanda, ölecek 
~ onun yerine milli ruh hüküm sü
~cektir. Fakat mlUi bir ruhun U· 

>'anması, kolay bir iş değildir. Dür
lilik, Marunillk, Sünnilik, Şiilik ta
l3auplan ancak bir tekamül neticc
~llde ölebilir. Suriye ise bu tekamü
bun. henüz arife indedir. Bir millet 

Şunking, 4 (Hususi) - Bu sabah 
Amoy limanına 5 İngiliz kruvazörü 
ile iki Amerika kruvazörü, bir İngi
liz tayyare gemisi gelmişlerdir. Ja- · 
ponlar da ayni limana 8 harp gemisi 
göndermişlerdir. 

h·Iığini göstermedikçe ve tebarüz 
etthtnedikçe bir millet muamelesi 
lo~ınez. Onun bu tekamüle varma
dan göstereceği her varlık, ancak 
~enfi mahiyette kalır. Her millet, 
1 er şeyden evvel, tam manasile mil-
et olmak mecburiyetindedir. Yok

~aı bir takrm siya!'let dalaverelerine, 
~ takım menfaat oyunlarına, bir 
~ını şahst ihtiraslara kolay kolay 
let olur. Ve bütün bunlara mukave
~ ili nı cex ""hale lJ lb·. 

u ........ .. J---- ---~--- --•• • a•aaı.ııı• 
ı:i vaziyete gelince, Filistin Arap
)[ 1>.ın Slyoni t istilasına kar ı kal-
. 111llıaları, ve bu istilanın tehdit edi

tı \·aziyeti karşısında mücadeleye 
~riŞrtıelcri, şüphe yok ki, dürüst llü
f ilen biltiin dünyanın takdirini ka
~tnıştır. Filistin bugün sesini bil-
. n dünyaya duyurmuş ve meselcsi

lli hiitün be eriyete mal etmis vazi-
l'etted· B··t·· A 1 k d .. • );'· ır. u un rap ı unyasınm 

.,.~listin ile beraber hareket etm.-si, 
('llist' dA 
t. ın ava ·ını benimsemiş 1''ilis-
1tıl· 

t 1 Araplar tarafından açılan mii-
d~deJenin eseridir. Bugün Filistin 
,.a''ası bir hayli ilerlemi~ ve İngiliz 
d

1
:aseti de siyoni tlerden fazla Arnı> 

~ fl\•a ı lehinde olan bir temavül ar-
Cdi~or B t ··ı·· ü d • ~ " . u emayu un g n en güne 

• 1 
Tokyoda çıkan bir gazetede Japon- ı 

yanın ekonomik vaziyeti şöyle tel
his ediliyor: 

1 - Japonyada kömür yoktur. 
2 - İşçi kıtlığı dolayısile nakil va

srtalannn kullanılışı gitgide kesbi 
müşkülat ediyor. 

3 - Kömür madenlerinin işletil
mesinde kullanılan makineler kifa
yet• etmemektedir. 

İn9iltere 
Romanya 
Ticareti 

Teferruat Üzerindeki 

Tetkikler Müsbet 

Şekilde Devam Ediyor 
Londra, 4 (A. A.) - İngiliz hazi

ne mümessilleriyle Romen murah -
hasları arasmda geçen salı günü baş 
layan müzakerelere faaliyetle devam 
edilmektedir. 

Mali ve ticari tali komisyonlar i
ki memleketi alakadar edPn .,.,.,_ .. ,.._ 
1erin muhtelif şekilleri.Jil tetkik et -

.. . ... , 
Prensip meseleleri Frederlck Lei

throssun Blikreşl ziyareti esnasında 

halledilmiş olduğundan şimdi yalnız 

teferruata ait noktalarla kredilerin 
ne suretle kullanılacağı ve ticari mü 
badelelerin ne suretle yapılacaJ}ı tet
kik edilmektedir. 

Prens Pol'ün 

Bertin Seyahati 
Berlin 4 (A. A.) - Yugoslavya 

naibi prens Pol ile prenses Olga, Dr. 
Göbels ile çay içtikten sonra Kaiser
hof otelinde Von Ribbentrop tarafın
dan şerefelrine verilen ziyafette ha
zır bulunmuşlardır. 

TAN 

İspanyada çarpışan Alman ve İtalynn 
göni.ıllOleri mcmlekeUerlnc avdet et
mişlerdir. İtalyan cönülllllcri dönerler
ken toplarını ve tüfeklerini ispanyaya 
terketmişlerdir. 

Roma ve Napoll şehirleri, İtalyan lej
yonerlerinin avdeti şerefine İtalyan ve 
İspanyol bayraklarile si.ıslenecektir. 
Lejyonerler, 7 haziranda Mussolininin 
önünden geçeceklerdir. ltalya kralı, 
Napollde 6 haziranda yapılacak olan ge
çit resminde hazır bulunacaktır. 

İspanya Dahiliye Nazırı Serrano bu 
geçit resminde hazır bulunacaktır. Re
simde Alman gönülllllcrtnln Hnmburg
da karşılanışları i!lrülmektedlr. 

3 

fLEK 
Dolap! 

Yazan: B. FELEK 

T el dolap, dönme dolap. bostan 
dolabı, elbise dolabı, buz do

labı. 

Belki daha nrdrr. Dolap mütehas-
. sısı olmadığım için fazla!'ltnı yaza
madım. Okuyucularımızdan hayır 

sahibi birisi çıkar da bana bir dolap 
koleksiyonu gönderir e minnettar o-
lurum. Çi.inkü dolap hayatta insan
lara en çok lii:r.ım olan eşyadandır. 

Bundan altı yedi ene kadar evvel 
- belki de daha eski • bir aralık beu 
"Tan,, ın baba ı "l\lilliyet,. gazete
sinde mes'ul mUdür idim. İ tanbul 
gazetelerinin müştereken yaptıkları 
bir ne riyattan dolayı müddeiumu
milik aleyhimize bir dava açmıştı ''e 
bilmem ne sebepten dolayı bu dava-
nın Bursada rüyeti icap etmişti. Beş 
altı arkadaş hep birden Bursaya git
tik. Galiba (Adapalas) isminae bir 
otele indik. [Bursada (Adapalas) m 
münasebeti nedir? Onu da bilmiyo
rum.] 

Ben, ~imdi ayn bir gazete sahibi 
olan bir arkadaşla beraber bir odaya 
düştüm, bizim odada bir de dolap 
vardı. Birbirimizin odalarını gezer
ken, başka bir arkadaş bizim odada· 
ki dolabı görünce imrendi: 

- Yahu! Bizim odada dolap yok! 

Arnavutlukta Yeni Anayasa 
Sizde dolap var. Nasıl şey bu! 

- Ama, bizim odada [arkada~ımın 
ismini söyledim] falan var. 

- E, ne olmuş? 

• 
Teşrii, lcrai ve Adli 

• 
Kuvvet Italya Kralının 

Elinde Toplanıyor 
Roma, 4 (A.A.) - ltalya kralı ta- ikinci reisleri kral tarafında~1 tayin 

rafından Arnavutluğa verilmiş olan 
kanunu esasinin başhca maddeleri 
şunlardır: 

Arnavutluk devleti, meşruti bir 
hükumeti kraliye tarafından idare o
lunur. 

Arnavutluk tahtı, Italya ve Arna
vutluk kralı ve Habeşistan impara-

olunur. 

Meclisin içtimnlan fılenidir. 
Kral, meclis tarafından kabul edi

len kanunları tasdikten imtina ve ye
niden müzakeresini talep edebilir. 

Yeni kanunu esasi dört hazirandan 
itibaren meriyete girecektir. 

• 
toru üçüncü Victor Emmanuel hane- Kont Ciano ile Arnavutluk Hari
danına ait olup salik kıınunu muci- ciye Nazırı Cemil Dino, iki memlc-

ketin diplomasi ve konsolosluk işle
ri mümessillerini tevhit eden bir iti
lafname imzalamışlardır. 

Bu itiliıfname mucibince, iki Ital
yan ve iki Arnavut azadan mürck -
kep bir komisyon vücııdc getirilecek
tir. 

Bu komisyonun reyine bilhassa Ar
navutluğu alakadar eden meseleler 
rrıevzuubahs olduğu zaman müracaat 
edilecektir. 

hince irsen intikal eder. ==='==========================-=================== 

- Otcld tanıyorsa belki birini 
dolaba koyar da lazım olur diye bize 
bu odayı vermi tir .. demiştim. 

Dolap lafını ederken aklıma gel
di. Evet! Dolap faydalı eydir ama 
insanlar da muttasıl birbirini doJalıa 

koymıya çalı ırlar. 

Dolapların içinde ikisi en manalı· 

sadır. 

Tel dolap ve bostan dolabı. 
Tep dolap sinekler için bir azaptır. 

Türlü tiirlil nimetler gözönünde du
rur da girip çimlenemeder. O itibaT
la tel dolap parazitlere karşı bir zırh-

tır . 

Arnavutluk bayrağı kırmızı olup, 
iki başlı bir kartalı vardır. 

Birçoğumuz hayata, sineğin tel do
laptaki yemeklere baktığı gibi bft· 
karız. İmreniriz. İçimizi çekeriz. La
kin kör ola ı telin deliği ufaktır. Ge
çemeyiz. Kapıyı da açık bırakmn· 
lar. Ya aralık kalmış kapıdan, yahut 
büyücek bir tel deliğinden içeri ka
çabilmiş bir iki bahtiyar sinek te çok 
defa nimetlerin bolluğundan dolayı 

ya çatlar, yahut yağı bol bir ycme-

çerkecte Bir Cinayet ğin salçasına, \'eya şerbeti gani lıir 
~ tatlının içine düşUp boğulur. Gurçi 

Resmi lisan arnavutçadır. 

Bütün dinlere hürmC't olunur ve 
bütün mezheplere ait ayinlerin icrac;ı 
o'baptaki kanunlara tevfikan zaman 
altına alınmıştır. 

ı P 1 
bu hatime tatlıdır, ama, ne de olsa B]·r Ko··y 0•• arası çı·n dünyaya veda değil midir? 

Bo tan dolabına gelince; o bir e-

't] acağı şüphe götürmez. Çünkii me
lll e, Fili tin sınırları içinde ka1ma
•uakta ve fngilterenin çok geni' bit 
r l'ettc al8kadar olduğu bütün A
t •ııiık alemini kaplamaktadır. 
IJllgiltcre hükiımcti, Yahudi dostluğu 
)' e Arap dostluğu arasında mulıny
t er kaldığı zaman Arap dostluğunu 

lngilterede Mecburi 
Askerlik 

Teşrii kuvvet, yük5e.k faşist 

kooperatif meclisinin yardımı 

kral tarafından istimal olunur. 

B T K 
bedi şahe erdir. Hay,·anm gözünii 

1• r u·· ccarı e stı• bağlarlar ve boynunu hamuda geçi-
"e rlp verirler kırbacı, başlar dönmiye. 

Londra, 4 {A. A.) - Mecburi as-
kerlik talimi, bugün meriyete gir • Icrai kuvvet, krala aittir. 

ile ı Çankırı, (TAN) _.. Çerkeşte mani-ı mıştır. Bu esnada sabnh olmıya baş- Zavallı doğru yiiriiyorum 41anır. Gö-
fatura ve tiftik tüccarından Aloya, lamış ve ölüyü, Çerkeş yakınındaki zü açık ol a dönmeden başı dönfip 
eskiden ortaklık yaptığı Urenköylü 1 değirmenin harkına atmıştır. Izı- hasta diişer. Onun için gözlerini bağ. 
Mustafa gelmiş, köyünd~ bir define ni kaybetmek için araöasını ileri ge- ]arlar. 

erc'h ttı 1 etmek mecburiyetinde oldu-
lll 11

1.t gö termi tir. İngilterenin hu te
lll 'YUliinü genişletmek ve Filistin 
escıe .. k . 

- sını ah surette halletmek 
tıcatt .,.. 1 .d . .,un nıe e esı ır. 

J;'· ı· 1 ıstin halkının Surh·e hıtlkına 

:sbetıe gösterdiği birlik ·,.e mim şu
;ttnııu. en kati sebebidir. 

)a akın şarkın huzursuzluk içinde 
\>crYan bu iki parçasının bir an ev

,., .~uzura kavuşmaları lazımdır. 
~ttnk .. )il) u mesele yalnız Suriyeliler, 

~ nı1; Filistinliler me!lelesl değildir. 
lt:seıe, bu iki iilke ile beraber his
da en, beraber yaşıyan bir alemin 

'-'asıdır 

'===" --======:=============== 
~amıza Göre 
Şerbet 

'tı (Başı 2 incide) 
llttz. Bu ne biçim konuşma efendi? 

d .. - Bendeniz size dalkavukluk e-
"tc~ · 

i~ı d gun. Patlıcana değil. Onun için 
l!J d Cdiğinize iyi, kötü dediğinize kö-

crim. 

mektedir. Ve takriben 20-21 yaşla • Adli kuvvet, krala a.it olup kral, 
nnda 250.000 genç, kayıt muame • bu kuvvetin istimali hususunda ma-
lelerini yaptırmak üzere bürolara hs.kime niyabet verir. 
müracaat edeceklerdir. Herkes için vacibulicra olan ka-

---0- nunlann tefsiri münhasıran teşrü 
Mısır Hariciye kuvvetin salahiyeti dahilindedir. 
Nazırı Geliyor Komün ve vilayetl~re ait müesse-

Ankara, 4 - Mısır Hariciye Na- satın teşkili hususu, kanun ile tayin 
olunur. 

zırı 19 haziranda Ankarada buluna-
caktır. Mukarrer olan bu ziyaret es- Yüksek faşist ve kooperatif mec-
nasında Türkiye ile Mısırın münase- lisin Arnavut faşist merkezi meclisi 
batı gözden geçirilecektir. Bu kardeş azası ile kooperatü iktm.I merkezi 
devletin de Sadabat paktına iltihakı meclisi azasından mürekkep olduğu 
mevzuu etrafında müzakereler olaca- kaydedilmektedir. 
ğı tahmin edilmektedir. Yüksek faşist meclisinin birinci ve 

• Jtnly~ Ue Almanya arasındaki askeri ittifaktan sonra, 
harp hazırlıkları hakkında da iki devlet arasında j 

tnk~iıni yapılmıştır. Bu anlaşma mucibince İtalyanın 
silah fabrikaları kapanacak, silah imalatını Alman 
fahriknları Üzerlerine alacaklardır. İtalya da buna 
mukabil eıda maddeleri ile, silah fabrikalan i~in ham 
madde tedarik edecektir. İtalyan topraklannın istih
sal kabiliyeti o derece arttırılacaktır ki, Almanyanın. 

da gıda maddelerine ait ihtiyaçlarının mühim bir kıs· 
mı buradan temin edilecektir. 11ıı1:a•nıza g<>re şerbetin ne demek 

t~· gunu artık anlamı tım ama bu * 
r"~t Şerbetin tatsız olduğunu da kav- • ltalya, geçen halta, Yugoslao ricalinin Romayı 

çıktığını, zenginlerin gelerek bunu r~ bir kaç defa döndürmeği unutma- Hayatta meslek. knnaat, :r.ihnl~·et, 
aldıklarım söylemiş ve Aloyu istifa- mış, köyüne gitmiş, ayni arabaya buğ hülasa fikir yollarında fa:z:laca dö
deye davet etmıştir. day koyup öğütmek ıizcre değirmene nenlcrin de gözlerini yummaları 

Alo, hemen sağdan s:>lılan 670 lira getirmiştir. ba tarı dönmemek ve mideleri bula-
bulmu~, atına atlamış ve Mustafa i- O sırada cinayet meydana çıktığı nrp i tahtan bozulmamak iciudir. 
le köyün yolunu tutmuştur. için etrafın polis ve jandarma ile do- Tıpkı bostan dolnbındaki gibi.. 

Gece köye varılmış, yemek yenil
dikten sonra Mustafa dışarı çıkmış, 

bir balta ile dönerek Aloyu başına 
vurmak suretile öldürmüş, paçavra
lör sararak kanın fışkırmasına mani 
olmuştur. Mustafa, öldürdüAü misafi
rinin paralarını cebine atmış, cese
dini arabaya koyup Çerkcşe yollan-

lu olmasına hğmen soğukkanlılığını 

bozmamış, uzun müddet ölünün ya

nında da durmuştur. 

Tahkikat, Mustnfanın katil oldu -

ğunu meydana çıkarmıştır. Tevkıf e

dilen Mustafa; cinayetini itiraf eyle
miştir. 

-------------------------
Juduna gönderdiği tayyareleri tekrar geri almıf, 
ve asıl üsleri olan Sicilya ve Sardinyaya gön
d ermiftir. 

* • Kral KnoHin en ziyade itimat ettiği Profc ör Joı:e, 
Pariste Fransız hükumet ve siyasi ricalile mühim mü
zakereler icra etmektedir. 

Bunu belki in~ani bulmıyanlar 

vardır. Lakin kuyudan suyu çıkaT
mak ''e hayvanın da mide ini bozıııa
mak için başka çare yoktur. 

• 
KadıkliyDnde ö(jretmen R. K. 

Mektubunuzu aldım. frnfatınıza teşek
kürler. Kadıköyündeki 1,8<) boylu genç 
kızların isimlerini bekliyoruz. Saygılar. 

IS. F. 

Yugoslav yada 

ltalyan Futbolcüler 

T aşlandllar 
Belgrnt, 4 (A.A.) - Bugün Bel

gratta oynıyan Italyn - Yugoslavya 
futbol maçını bire karşı iki sayı ile 
Italya kazanmıştır. Maç sert olmuş. 
ve bir Yugoslav oyuncusu ağır su-* rette yaralanmıştır. Halk protesto i· 

• Danzig Ayan M ecli•i Reisi yakında Var,ovaya ç;n tezahüratta bulunmuş ve Italyan 
gidecektir. Maksadı Hariciye Nazırı Beck ile gö· oyuncularını taşlamıştır. Polis, çıkış 
TÜferek Danz.ig mesele.ini sulh yoliyle hallet· e~nasmda stadyom kapısında niza -
mektir. mı temin için müdahaleye mecbur lcırıı ·~tını. Yazık o tutumda tad bu - ziyaretleri unaınnda Arnavutluk - Yugo•lav ha· 

ara!.. •-------------------------------------------------- --------------------·-----------------------------__,;.lkalmı~ır 
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Konyada Birçok 
Maden Bulundu 

Konya, (TAN) - Vilayet hususi 
idareleri arasında ilk defa burada te
sıs olunan su işleri bürosunun su ara
ma tetkikleri, vilayelimizi11 toprak 
altı servetinden yana çok zengin ol
duğunu da meydana çıkarmaktadır. 

Tehditçi 
• • 
lkı Kız . 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon J>ostallfl 
Türkiye Radl osu Ankara Rad)oP 

Dalga Uzunluğu HASEKi Medresesini 
HarabidenKoruvalım 

Evvelce yapılmış olan ve vilayeti
mizin jeolojik durumunu gostert>n 
haritadaki noksanları tamamlamak 
ve maden işleri üzerinde tctkikatta 
bulunmak üzere, Maden Tetkik ve 
Arama enstitüsünden gönderilen mü-

Yakalandı 

Bunlar Mektupla Adcına 

iş Bankası Müdürünü 

Tehdit Etmişler 

1639 m. 183 Kes. 120 IC"' 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 1(1' 
T. A. P 31.70 m. 9456 Kccı 20 !( 

Pazar, 4. 6. 1939 

Pazartesi, 5. 6. 1939 

Osmanlı hükümdan Kanuni .. 
nin gözdesi ve kansı Haseki 

Sultan; ten ve vücut ihtişamı gibi 
iç guzelliklerini de kendisinde top 
lamış büyük bir kadındı. O, kendi 
doğurduğu çocuklarına Kanuni a
ilesi içinde hakim ve müstesna bir 
mevki vermek için kahredici gü
zelliğini ve zekasını da kullanırdı. 
Fatihin kardeş oldürmeyi meşru -
!aştıran kanunnamesi (1) ortada 
dururken Hasekinin hareketleri 
gfınah sayılmıyabilir. Fakat bu gü
zel kadın bıraktığı hayırlı eserlerle 
bütün mesavisinin ustunden bir 
sünger geçirmiştir. Onun bize ka -
dar gelen sıhhat, irfan ve içtimai 
yardım müesseseleri kendisine bir 
kaç şehzade ve vezir kanını helal 
ettirecek kadar mühimdir. Bu ba
kınıdan Hurrem Sultanı hayırla 

anmak bir kadir§inaslık borcudur. 
Bu yazımı kendi adile anılan semtte 
ki Haseki sultan külilyesine tahsis 
edeceğim. Bu, Osmanlı kadını bu
rada cami, medrese, subyan mek -
tehi, Darüşşüa, imarethane, çe§me 
ve bunların arasında hamam gibi 
tam teşekküllü bir irfan, sıhhat ve 
içtimai yardım müessesesi bırak -
mıştır. Hasekinin; kendisini diğer 
hayır sahiplerinden ayırt eden hu
susi bir karakteri vardır. Bıraktığı 
yapılarda dinden ziyade irfan ve 
içtimai yardllllleverlik hassaları 
hikimdir. 

Haseki burada Süleymaniye gi
bi, Şehzade gibi muazzam bir ma
bet yaptırabilirdi. Fakat o küçük 
ve tek kubbeli camiini muazzam 
hayır müesseselerinin gölgesinde 
bırakmayı tercih etti. Beden ve 
kafa ilmini din ilminden üstün ve 
evli tutmuştur. Bunu yaparken 
de peygamberin "İlim ikidir. Ev -
velA beden ilmi, sonra din ilmi!..• 
Manasına gelen bir sözilne uymU§
tur. 

o 
Haseki Hurrem sıtltan külliye-

sinin inpsına büyük sanatkiı 
Sinanın mii&tesna bir planiyle, sa-

/ 

natinin ilk inkişaf çağlannda 945 
H. yılında başlanmış ve 957 H. de 
ikmal edilmiştir. Bu manzume; Si-
11anın Prot köprüsünden ve Ayas • 
paşa· türbesinden sonra yaptığı ilk 
büyük ve muvaffakıyetli eserle -
rindendir. Haseki müesseselerini 
gördükten sonra Sinanın; Şehzade 
külliyesiyle ilk muvaffak eserini 
verdiği hakkındaki kanaatler hayli 
sarsılacaktır. 

Sinan, Haseki camiini 945 yı -
hnda t~ kubbeli olarak yapmış -
tı. (2) 

Haseki müesseseleri semte bü -
yük bir şöhret vermiş ve bu şôh -
retle mütenasip bir kalabalık çek
mişti, mabet cemaate dar geliyor -
du. Birinci Sultan Ahmedin ser .. 
bevvabı Hasan bey 1021 H. tari .. 
hinde mabede bir kubbe daha ili -
ve etti. Camiin iç kubbesinin üs .. 
tündeki beş beyitli kitabenin şu: 

Dokuz yüz kırk be§lncl sili hicret 
Bina oldu bu beyti dıynil ahy4r 
M~alan camiin inşa tarihini 

Dedi AsArl itmamına tarih 
Zlhl Ali ve beytullahı ebrar ( 1021) 

Beyti de tamir tarihini göster
mektedir. Eski müzeler müdürü 
merhum Halil Etem, Camilerimiz 
adlı eserinde camiin in~a tan"hini 
946 olarak yanlış gostermiştir. (3) 

1894 zelzelesinde sarsılan ve 
bir çok yaralar alan mabet, evka
fın itinasıyle şimdilik eski halini 
muhafaza ediyor, imar görmüyor -
•a da büsbütiın yok olmak tehlike
sinden de uzaktır. Bu bakımdan ca
mii bırakarak karşısındaki adayı 

tıgal eden mektep, medreae, ima -
rethane, darüşşifa, bunlann ha • 
mamlarını ve çeımeyi tanıtmıya 

~alışacağım. 

Bu yapılar, bize Mimar Sina-
nın 12 senelik sanat haya -

tının :inkişaflarını adım adım takip 
etmek imkanını vermektedir. Eski 
içtimai yardım, timarhane, mek -
tep ve medrese tarihi kadar planı 
sutunları, sütun başlrklan. bile:dk 

tehassıs doktor Lahn, yirmi günden- Adana. (Tan Muhabirinden) 
beri muhtelif noktalarda çalışmakta- Birkaç giındenberi Adana Iş Banka
dır. Kendisine vilayetiınizce su işleri sı Müdiırii Hamdinin evıne tehdıt 
bürosu jeoloğu doktor F. Zimmermaıı mektupları atılarak para istenilmPk
terfik edildiği gibi Maden Enstitusti j t~ idi. Zabıta tarafından evin etra
S. A. M. grupu direktoni Enis ToS"er fına konulan memurlar bugün yeni 
de bir kaç gün evvel gelmiş ve bun- tehdit mektubunu eve atarken cur
lara iltihak etmiıtir. rr.iı meşhut halinde iki ç:ocuğu yaka-

Tetklkatm altmış günde bitlrilece- lamışlardır. 
il tahmin edilmektedir. Şimdiye ka- Bunlardan biri 14, diğt>ri 16 yaşla
t'aı muhtelif yerlerde, demir, kur - rındadır. Yapılan sorgu neticesinde 
fUn, sımli kurşun, pirit, manganez, Ihsan ve Şinasi adlarında olan bu co
krom, kromit, linyit, bakır, civa, kli- cuklar, mektupları ihsanın ablası Na
kiırt, amyant madenleri bulunmuştur zlme ile Şinasinin ablası Cemilenin 

Bu madenlerin kimyevi temelli ot- yazmış olduklarını itiraf etmişlerdir. 
lara da ıirayet ettiği bu ıebeple za- Ç.ocukların ablaları da tevkif edilmiş
ten timdi umum hayvan resminin on lerdir. 

ıırkı - Ey en Q n 

Hcueki meclreıuini.n beJ ıene öncelıi hali 

altıda birini veren Konyanın daha 
büyük ve iyi ölçüde ataam yetlıtiril
meslne ıaüaait olduju da anlaşılmak
tadır. 

Yulyus • Berker ihtilafı 
Htikumetimizle Yuıyus Berker şir

keti arasındaki ihtilafta hakemlik et-

8 - Bestenl1?1lr rkı - Ben seni sevd 
seveli. 7 - Be tenlt<l\r saz sem isi. 1 "' 
Raif Beyin - Kurdılihicıızkllr fıtrlcı' 
Ren.ıdruhsarına. 9 - O man Nih 
-Kurdıllhlcazktır arkı- Gözumden 
mlyor. 10 - Muhııyyer tOrkil -BU 
ayın on d!SrdO. 21 - Konu$?11a (Dolcto" 

run saati) 21,15 Müzik (KuçQk Orkef" 
tra - Şef Necip Aşkın) ı - Emmer 
Kalman - Fa lng fe potpuri 1, 2 -
chlels - Çardaş No. ı, 3 - Emmer 
Kalman - Ah ııen, !Jt'n (V Is). 21 45 1C 
nusma. 22 Müzik (Kilçilk Orke11trıı "' 
Şef: Nec'p A kın) Devamı 4 - Am ~ 
-Saz çalan fiFık sü!Unden (Ask rilY 

Yazan: 

IBRAHIM HAKKI 

KONYALI 

Hcueki DarÜffİfarının 
bugünkü hali 

leri, kubbelerinin ve bacalarının 

hususiyeti ve bilhassa çinileri ba
kımından fevkalade ehemmiyeti 
haizdir. Denebilir ki bu manzume 
Sinanm nevi şahıına münhasır bir 
sanat harikasıdır. Selçukilerden 
gelen Türk çiniciliği renk, desen i
tibariyle yurda en mütekamil ve 
müstesna bir hususiyet arzeder. 

Eseflerle yazıyorum. Milyonlar 
ca altın harcanarak kurulan bu 
camia bugün yalnız Sinana tapan
lara değil, din, mezhep ve mllliyet 
farkı olmaksızın bütun güzel sa -
nat ve tarih severlere kan ağlata
cak feci bir vaziyettedir: 

Kurşunları tamamen soyulan 
kubbeler 'yer yer çökmüf, kubbe 
ve pencere üstlerindeki panoların 
çinilerinden tek bir taneai kalma -
mış, sütun ba§lannı ve kaidelerini 
kuşatan tunç bilezikler hoyratça 
kesilmiş ve aşınlmıştlr. Şadırva'n
lar ve kuyu bilezikleri gibi parça
lan kabili nakil olan şeylerin yer
lerinde yeller esiyor. Bugün bu mü
esseselerin pırlanta ayarındaki çi
nileri yabancı müzelerin en değer
li ve baş eserleri arasında yer alı
yorlar. 

Hıraızlarm elinden kurtarı labi
len, medresenin cümle ve dersha -
ne kapılarının üstündeki iki çini 
pano şimdi yüksek şark eserleri -
nin teşhirine tahsis edilen Fatihin 
Çinili köşkünün koridoruna asıl -
mıştır. Başlıbaşına bir mektep ve 
merhale olan o devir çiniciliğin • 
den - kısmen parçalanmıı - bu iki 
pano yadigar kalmıştır. Dış kapı .. 
nın yukanya doğru kısmen beyzi -
leşen yarım daire şeklindeki çini 
kitabesinde san, beyaz, siyah, ye
şil, mavi, ve mor renklerin kay -
naşmaaından gönülleri büyiileyen 
yüksek bir ahenk dogmuştur. O de 
virlerde: minyatürlerdeki altın 

yaldız yerine kullanılan san renk 
ondan sonraki devir çinilerinde or
tadan kalkmıı gibidir. Bu bakım -
dan bu Dd hatıra fevkallde kıy -
metlidir Bu panonun sağ dılının i
ki kordelası ile ortasının sol tara -
fından bir kısmı kırılmış ve yok ol
muştur. Panoya mavi zeminli bir 
çerçeve yapan on iki kurdelenin i
çinde sarı ile besmele ve ayetül -
kürsi yazılıdır. Panonun yukan 
kısmında dua cümlelerinden 10nra 
türkçe ve ara~ mısralarla kan
şık şu kitabeyi okuyoruz: 

Bu medrese kim bunda olundu bina 
llllAh 

Lem y(lra ve lem 7Uhber firrf fatisn
nlha (4) 

İtmamı zamanında flhııml lllh ile 
Denildi buna tarih "946 velhayrü ıı 

baniha'" 

Bu kitabe blze medresenin ca
miden bir sene ıonra yapıldığını 
sö lemekt~jt. Panonun ortasının 
zemını yeşil, yazıları beyaz, rm;~ 

ı~111ir llcllılcçılı~ı 

Himaye istiyor 
Izmir - Körfez balıkçıları cemi

yeti, deniz işleri Muhabere ve Müna
kale Vekaletine bağlandığı için, o 
Vekalete bir ariza göndererPk bazı 
temennilerde bulunmuşlardır. Ariza-
da İzmir balıkçılarını bir teşkilat i
çinde birleştirmek zaruri olduğu , İz
mir halkının balık ihtiyacını temin 
edemediği, zira sermayesizlik yüzün
den av vasıtalarının az ve eski. dal
yanlann ihmal yüzünden matluptan 
uzak olduğu ve köpek balıklarının 

körfeze giren balık neslini imhaya 
devam ettikleri, İzmir balıkçılarının 
Attıklan belıtın tutarından yiızde 

yirmi bir ..OllÇuiunu muhtelif nam
larla balıkhanede bı..rsı.kmf\K me.cbu
rıyetınde "kalôıklan bı1dirılmekte ve 
balıkçılığın himaye ve ihyası rica e
dilmektedir. 

ralan ayıran çizgiler mor, süsleri 
san ve siyahtır. Dershane kapısı -
nın üstündeki panonun ortasında 

mavi zemin üzerine bir ayet yazı
lıdır. Kenarında yeşil, siyah ve sa
rı renklerle işlenmiş süslü bir çer
çeve vardır. Kadirnaşinaslığımızın 
ve uğruların elinden arta kalan 
bu çiniler müzeyi gezen her sey
yahın o ziyaretçinin mukaddes bir 
tapınak gibi tavaf ettikleri iki ök
süz hatıradır. 

Körfezimizde 100 binden fazla kö
ı pek balığı ve kaplumbağa bulundu! ğu tahmin olunmaktadır. 

• 
B en üç pazarımı bu eserleri 

tetkike hasrettim. Medrese
ye girdiğim zaman kendimi bir 
mezbelede ve düşmanın tahrip ta
nelerini yemi§ bir istihkAmda san
dım. Odalann ve dershanenin için
de köpekler yuva yapmış. İçeriye 
girince insanı dehşet ve korku sa
nyor. 

Sinan binayı zelzele sarsıntı -
lanndan kurtarmak ve azami bük 
me ve eğilme kabiliyetini arttır -
mak için mermer ve mozayik pen
çere ve kapı süvelerini yerlerine 
tesbit etmek için kurşun kullan
mıştır. Kubbeleri" soyan hırsızlar 
kurşun bulmak için kancalarla bu 
muazzam külliyenin bütün pence
re ve kapı süvelerlnl yıkmışlardır. 
Sanat abidesini yok etmeğe çalı -
§Sn bu yıkıcı ve öldürücü günah 
senelerdenberi yirminci asnn mü
nevver bir şehrinde devam ediyor 
da belediyeden, müzelerden, Si -
nan severlerden, Tarih Kurumu -
muzdan bir tek alakadar çıkmıyor. 
İlme, tarihe, sanata büyük ölçüde 
yer veren Cümhuriyet devrinde 
bu tahripkarlığa artık müsaade e
demeyiz. Bütün mebuslanmızı, 

Maarif Vekaletini ve diğer alaka
darları acil bir vazifeye çağırmak 
için bu satırları karalıyorum. C ~i, m~rese, çeşme, sebil, 

çesi vardır. Bu kanun bir harim i
çindeki külliyelerin türbe, sebil, 
medrese ve mekteplerini belediye 
ve müzeye verirken yalnız mabet
leri evkafta bırakmıştır. Müezzin, 
kayyum, imam ve hatipli mabet -
lerle beraber bu külliyelerin de 
tabii bekçilerlydiler. Bu kanun on 
!ardan nezaret hakkını bile sel
bettiği için camilerden başka bü
tün külliyeler senelerdenberi yü -
züstü bırakılmışlardır. Bu yüzden 
bir kısmı da yok olmutlardır. 

Nitekim, belediye de medresele
rı evkafa geri vermek istemiş, fa· 
kat, evkaf bütün Oinaların kur
şunlan sökülmüş olduğu için bunu 
reddetmiştir. 

Kurşun eski yapıların· yegane 
sigortasıdır. Mebuslarımız eski ka
nunu tadil ederken kurşun alıp 

satmasını devletleştiren bir inhisar 
kanunu da kabul etmelidirler. 
Kurşun çokça ya milli müdafaa 

da veyahut şimdi devlete ve 
belediyelere geçen ıu tesisatında 

kullanılır. Barutu, tütünü, ispirto
yu inhisarla pek ala ve faydalı bir 
şekilde idare ederken tarih yadi -
garlarını garanti eden bu madde -
nin serbestçe alınıp satılması me
nedilince hiç bir şey kaybetmiş 

olmıyacağız. Bilakis yurdun dört 
tarafındaki Türk Abidelerini kur -
tarmış olacağız. Büyük Millet Mec 
lisi böyle bir kanun çıkararak kur
şun hırsızlarını şiddetle tecziye e-

dinceye kadar diğer alakadarlar 
faaliyete geçmeyi, }laseki külli.· -
yesini büsbütj.in yok olmaktan me
netmek için hiç olmazsa. oraya bir 
bekçi ikame etmelidir. 

mek üzere şehrimize gelen Yunanis
tanın Paris sefiri M. Politis ile Fran
sız hukukçularından M. Bron~t ve 
Dolapra.bl dün akşam An~araya ha
reket etmişlerdir. 

POLiS: 

Bir Tabanca Kazası 
Evvelki akşam Kasımpa.şada bir 

kaza olmuş, 12 yaşında bir kızcağız 
başından tabanca ile ağırca yaralan
nuştır. Va.ka şoyle olmuştur: 
Kasımpaşada Mezarlık sokağında 

16 numar41lı evde oturan 14 yaşında 
Hüseyin, dayısının kızı Fatma ile oy
narlarken bir aralık Hüseyin dayı
sına ait tabancayı alarak Fatmayı 
korkutmak istemiş, ve işte bu sırada 
tapaµca ate~ al011ştır. ~nn kursun 
Fatmanın sağ yanağına tesadüf ede-
:ı c:-" UlJ.\A ;n.l:A&&l.U"l. ~'r ;UA'--"" .J .. '"" J-·--
mıştır, Yaralı çocuk, Şişli hastanesine 
kaldırılmış, Hüseyin yakalanarak tah 
kikata başlanmıştır. 

Bir ihbar 
Fatihte oturan Yaşar isminde bir 

genç, zabıtaya müracaatla Vahram 
isminde bir doktorun, hasta olmadığı 
halde kendisine para ile rapor ver
diğini iddia etmiştir. Doktor Vahram 
yakalanmış, tahkikata başlanmiştır. 

Park Otelde Bir Kasa 
Ayaspaşada. Parkotel inşaatında 

çalışan Ali isminde bir amele 3 met
re derinliğindeki kuyuya düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
Yaralı Beyoğlu hastancsmc kaldırıl
mıştır. 

---~o----
Aparhma11lar Hakkında 

Bir Karar , 
Belediye, şubelere gondcrdiği bir 

tamimle ev ve apartman penccrehıri 
kenarlarına konulan çiçek sakstları
nın sokaklara düşmesi ve caddelerı 
kırletmesi, hatta kazalara ıneyda11 
verilmesi muhtemel olduğu gibi bun
iarın muhafazası için pence-re kenar
larına konulan tahta ve tenekelerin 
de ayrıca umumi zarafeti bozduğu 
beyan edilmiş ve bunların önüne ge
çilmesi bildirilmişitir. 

5 - O car Fctras - Hatıra, 6 - B 
- Rüya (Keman için) 7 - Felix gl 
mer - Sar nehri kenarlarında 22 ,e 
Müzik (Operetler - Pl.) 23 sod aJ• 
haberleri, esham, tahvil~t kambiyo - ıı ' 
kut ve ziraat bor a 1 (fiy t), 23 20 ?ı4 
zlk (Cazband - Pl ) 23,55 - 24 Yar 
program. 

VEFAT 
Dişçi mektebi Protes Profescı 

Hüseyin Hamit Salahor müptela cıl 
duğu hastalıktan kurtulamıyarak 
6.939 günü 1.40 da vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Süleymaniye csd
desinde 19 No. lu evinden kaldırıtr 
rak ikindi vakti Beyazıt carofind' 
namazı kılındıktan sonra Merkez -
cektir. 

Çocuk Bilmecemizi 
Kazananlar 

21 mayıs tarihli Çocuk sayfamııtf 
"Bilmece - Bulmaca" yı doğru halled 
lerden hediye kazananların li te 1: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Kuzguncukta Behltil aralı ı 4 numare~, 
Ergin Oktay, Meo,;levıhan k pısı 22 net 
mektep 129 Nıyaıl A çakoc , 24 UncO 
mektep 485 Saime Okuşluk. 

ALBÜM KAZANANLAR 

Cağaloğlu erkek orta okulu 420 Ali JI 
hir Tilrkpençcsl, ti kudar birinci orta 4 
kul 181 Saim Kuttaş, Fatih Gclcnbevl eli 

desi 81 num radn Şadi Agun. 

SULU BOYA KAZANANLAR 

Ur!a Yaylıik kazası snbık mu lllm ve 
11 İhsan Çellkcanın kızı Guneş, GifeS 
di tabibı B htlyar Engin oglu Selçuk t 
gln. Samsun 11 esi on sınıf fen kolu 1 
Ahmet Yiğitbaş. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 

İpsala merkez mektebinde ll8 Celll o; 
al, Adana avuk t Şemsettin TokbaY 
Sadettın Tokbay, İstanbul 52 nci 1ı1taı• 
tep 239 Perıh n Kalafoto~lu. 

KART KAZANANLAR ~ 

itfaiye Mektebi imtihanları 
ltfalye mektebi imtihanları hitam 

Gaziantep adl ye yanında Doğruluk ıır·, 
Kemal Yeşilova, İp ala merkez mekteb ıf 
de 100 Mustafa Ö:ıbey, Kadıköy Kal111ll' 
caddesi 1 numarad Durrıye ZC\'Ju, f,t 
bul Aksaray H e i c dde i 30 num 
Mualla. 

bulmuştur. Neticeler tesbit edilmek
tPdir. Mektep ilk mezunl mnı verdi
ği için diplomalar bu ı.:cn~ bizzat vali 
tarafından tevzi edilecektir. 

Beyoijlu Maliye Dairesi 
Defterdarlığın Şişhane karakolun-

dn Beyoğlu ınalmüdürlügü için yap
tırmak istediği binanın yeri, şehir 
pllnında çocuk bahçesi olarak gos
terllmiştir. Binanın inşası mütaahhi
dı? ihale edilmiş olmakla beraber şim 
dilik inşaat durdurulmuştur. Mesele 
bir defa da şehir mütehassısı Prost 
tarafından tetkik edilecektir. 

Mardinde Operatör Yok 
Mardinden yazılıyor: 

-~ 

Saka Türklerine Alt 
Mezar Tatları 

Konya Aksarayı (TAN) - ÇI 
darlı köyünde iki mezar taşı bul ,t 
muş ve buradaki Cumhurıyet ~ 
tebi bahçesine getirilerek m•;hsf 
altına alınmıştır. Bu mezar ta la~ 
dan birinin Saka Turkleri huk1 

darlarrndan birinin oğluna, dig rı 
de yine Saka Türkleri din reisleri 
den birine ait oldugu anlaşılmBlt 
dır 

----<O, __ _ 
turbe, ımarethane, darütşi -

fa, mektebi ıubyan, hankah gibi 
mimari kıymeti olan tarih yadi -
garlannı belediyelere, müzelere 
ve evkafa dağıtan kanunun tatbl
kattta çok fena neticeler verdiği 

güneş gibi ortaya çıkmıştır. Bu iş
lere evkafın daha liyakat ve ehli -
yetle bakabileceği kati surette 
anlaşılmıştır. Evkafın mütehassıs

ları, ~eniş teşkilatı ve müsait büt-

(1) Kanunnamei Ali Osman. Sayfa: 
27. Fatih burada aynen §Öyle der: Her 
kim6neye ki evlAdımdan saltanat mO
yesser ola. korındaşlorın nizamı t'ılem 

için katletmek münosiptlr. 

Memleket hastanemizin başhekimi 
ve operatörü Şerafettın !)esen, Si
irde tayin edildiğindanberı yerine 
kımse gelmemiştir. Operatör\? muh
taç olanlar, bir çok masraf ve zah
met ihtiyarilc Diyarbakıra gitmiye 
mecbur oluyorlar. Bir an evvel ope
ratör tayini lazımdır. 

3 Çocuk Doijurdu, 
Kendisi ve 1 Çocuk ölc:ll 

Gorele (TAN) - Çuruk f,y11 r 
koyünden Omer karısı Fatma bıt 
gün ara ile. ikisı erkek ve biri ıcı 
çocuk doğurmuştur. 

(2) Tezklre-Tül-BUnyıın. Sayla (28). 
(3) Camilerimiz. Sayfa: 50. 
( 4) Hodlkatülcevami sahibi (Rıfat} 

kelimesini (vaka) ~eklinde yaıılıi oku~ 
muştur 

Kız çocuğu ile anne olmü tur. -,: 
kek çocuklar sağdır. 
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ABONE BEDELi 
TDrklye Eenebl 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
a Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. 
• 
• 

Mlllctlerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 19, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli pesindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kunııluk 
pul Utıvcsi lAzırndır. 

- ... w...-.~ ........ 
Rusyanın Cevabı 
S ovyet Rusyanın İngilit - Fran

sız teklifine karşı verdiği ce
~ap, Molotofun nutkundan alınan 

ltıenfi intıbaı ıiderecek kadar müs -
bettir. 

Geçen gün de izah ettiiimiz ıibi, 
Sovyet Rusya, bugünkü dünya vazi
)'etinde demokrasilerle anlaşmağa 

ltıecburdur Teferruata ait bir iki nok 
ta için, askeri bir ittifakın temin ede
teği büyük faydalar bir tarafa atıla
ltıaz. Yalnız Sovyct Rusya, demokra
silerin de kendisine ne kadar muhtaç 
Olduğunu bildiği için, yapacağı itti -
fakın her bakımdan sağlam ve kati 
oiınasını temine çalışıyor. Nitekim 
bu defa kabulünü istedifi iki şart 
ittifakı bozmaktan ziyade kuvvetlen
direcek mahiyette kayitlerdir. 

İngiliz ricali şimdi yortu tatilin -
de bulundukları için, Sovyet Rusya
Ya verilecek cevap bir kaç gün geçi
kebillr. 

Fakat, artık Sovyet - Fransız -
İngiliz ittifakının tahakkuku bir gün 
llleselesi olmuştur. 

ltaıyanın Vaziyeti 
Almanlar ılmdi İtalyayı ltıal ile 

bıeşguldürler. Milanoda kararlaşan 
8•keri ittifaktan sonra, Almanya ted
l'İten İtalyada hakim ve fatih rolü 
0Yııamağa başlamıştır. Denilebilir ki 
llitıer, Danzigi alacak yerde, İtalyayı 
işgal etmeyi tercih etmiştir. 

Almanya - 1talya ittifakı hakikat
te bir anşlus mahiyetindedir. Şimdi
denJtalYanın ·ktısadi hayatını., Al -
~an1ktısadt ihtlya~lal'rilagBre tan -

J.4 •• .&'!s,t..l& .. ~,.,,, ... ___ -·······-191- ._,_ :1 .... 

lbıştır. Almanya, İtalyanın bazı fab
l'ikalarını kapatarak, sanayi işini 
lrıiinhasıran iizcrine almak, ve İtal
hyı daha ziyade zirai bir müstem -
leke gibi kullanmak tasavvurundadır 

Almanyanın bu hareketi, İtalya
da günden güne Alman düşmanlığını 
•rttırmaktadır. Hatta Mussolini da -
hild-ekl hoşnutsuzluktan rahatsız ol -
~•ğa ba§lamı§tır. Fakat artık onun 
1sin tuttuğu yoldan dönmek müm -
1'Un değildir. 
••dava Kitap 

de ~:~::~:r:.~:zı~~e~=~::s~~ : 
tııplarının pahalılığından şikayet etti. 

Maarif Vekili verdiği cevapta, 
itluhtelif memleketlerdeki mektep ki-
18Plarının fiyatlan ile bizimkiler a
~aında bir mukayese yaparak bizde 

•taplann talebeye sok ucuza mal 
'dlldiğlni izah etti. 

Bizce bu meseleyi diğer bir zavl
)eden tetkik ve mütalea etmek li -
~trıdır. 

b Biz lakir bir milletiz. Çocuk ha • 
alarının çoğu mektep kitabı için pa
~ ayıramıyacak vaziyettedir. Hele 
b iltUn kJtaplan tedris yılı başında hep 
ulrden almak mecburiyeti bir çok a-

elere ağır bir yük yüklemektedir. 
)f Bir sok talebenin kitaplarını da 

aarlf Cemiyeti V'eyahut diğer mil -
"seseler temin etmektedir. 

1 lf albuki Amerikada ilkmektep -
'l'de kitaplar mektebin malıdır. Ço
;ukıara bedava verilir. Sene sonunda 

1 •lehe bu kitapları tekrar mektebe 
~de eder. Ertesi sene mektep ayni 
d '-Plan yeni gelen talebeye devre-
-el' bu l"" b • • · lf• · 0 usu u enımseyemez mıyız? 

ıç olmazsa kitap alamıyacak dere -
''de fakir olan talebeye bu yardımı 
)aPaırıaz mıyız? Böyle bir yardım, 
~~al'ifln bütçesine tahammülü müm 
)' lhı 0 1nuyan bir yük yükler mi bilmi
b 
0~uz. Fakat mecburi tahsil çalında 

1 u Unan ve mektebe bizim tazyikimiz 
de gelen talebeye kitap vermek biraz 
: bizim borcumuzdur. Mektebi aç -
1\ ak nasıl maarifin bir vazifesi ise, 
b~ıl tedris lletlerinl temin etmeyi 
hel' vazife biliyorsak, fakir çocuklara 
lı:Q dav~ kitap vermeyi de öylece hil
a hıetın vazifelerinden biri olarak 
'YabiJirlz 

1 l\taarifin bu meseleyi ehemml1et
e tetkik etmesini dileriz. 

TAN 

Büyük düğün 111ünaıebetile Türk heyeti ile birlikte Tahrana giden arkadaıımız Nizamettin 

Nazifin, Irak Baımurahhası Reıit Hoca ile yaptığı bir mülakatı aıağıda okuyacaksınız: 

• • • 
Irak Baş Murahhası Reşit 
Hoca ile Tahranda Mülakat 
B eni Hariciye Nezaretine geti

ren otomobil ikide bir en -
kaz yığınları arasından geçiyor. İ
kide bir tekerleklerden birinin bir 
ucuna bastığı bir kalasın şiddetle 
dikildiğini gorüyorum. Ve bir an 
sonra düşüp asfalta şiddetle çar -
pışından çıkan sesler motörün hı
rıltılarına karışıyor. 

Hiç bir şeyin sonu bir hayra -
mın sonu kadar.hazin olmuyor. Ne 
rede o iki gün evvelki Tahran? 

Yanyana koşan ktiheylanların 

uçuşan yeleleri gibi birbirine sürtü 
nerek dalgalanan Mısır ve İran bay 
rakları toplanıp sanlmış, üstüste 
yığılmış, yol kenarlarında duru -
yor. Bir ay önce altın yaldızlı cen
gaverleri üç atlı zafer arabalann
da koşturmak için çalışan İranlı 
heykeltıraşın sanat heyecanı ile 
alçıları yuğuran parmaklarını dil • 
şünüyorum. Tahta merdivenler üs
tünde gerine gerine kazma salla
yan şu yıkıcılar ne korkunç! 

Düğun bitti, bu taklara artık 

lüzum kalmadı .. Şüphesiz. Evvelki 
gün bunların arasından ve bu tak
larda sallanmış bayrakların göl -
gelerinde birikmiş halk yığınları 

arasından geçen iki genç, şimdi 

öyle şiirli bir saadete ulaşmış bu
lunuyorlar ki sokakları yeniden is
tilaya başlayan sadelik payitahta 
dünkü debdebeli dekorlardan el -
bette daha zevkli bir hava katıyor. 
Fakat kimbllir neden Gorhaneye 
(1) yakın yollarda dün gördü -
ğiım ve bugün göremediğim bir 
kanadh boğayı veya kafası kopa -
.s.1.uu9---.nır O.l~UA.!11 MOl"Dlell: anusu 
var içimde. 

y alacı bir gOneş var. Hariciye 
sarayının cadde üstündeki 

büyük kapısından parka giriyo • 
ruz. Merasim dairesinin öntinde 
ancak dört araba var. Dört gece 
evvel beni buraya getiren otomo
bilin bu kapıdan şu dairenin geniş 
mermer merdivenleri önüne ula§a
bilmesi için yarım saat beklemek 
lazım gelmişti. Zira bu yolda üç 
sıra otomobil birbiriyle adeta bo -
ğuşuyordu. 

O gece Harldye Nazrn Muzaf
fer Alam harikulade bir suvare 
vermişti. Ve iki vals arasında koş
tuğumuz büfede yanyana du -
ran iki §&mpanya kadehi bize bir
birimizi selamlatınca kendisin -
den bir randevü rica etmiştim: 

- Düğün bittikten sonra ... - de
mişti - şimdi dost memleketin se • 
vincinden azami derecede hisse al
mamız lazım. Çok kıymetli saniye
ler yaşıyoruz. Dakika kaybedeme
yiz. Fakat Saadabat paktı konsey 
toplantısı başladığı gün sizinle ko
nuşmak benim için bir zevk ola -
caktır. 

İşte bugün Saadabat paktı dev
letlerinin murahhasları burada top 
lanmış bulunuyorlar. Muhterem 
baş murahhasın vaadini kendisi -
ne hatırlatmağa gidiyorum. 

Otomobil durunca, merdiven · 
leri koşarak çıktım ve üs katta, 1-
ranın o meşhur aynalı salonların
dan birinde bir koltuğa oturunca 
ilk işim, sabahtanberi burnum üs
tünde duran mavi gözlüğü büküp 
cebime sokmak oldu. 

Bulunduğum yerden toplantı 
alonu görülüyor. Bir köşede üç 
beş Mısırlı ve İranlı fotografçı var. 
Anadolu ajansının fotografçısı Ke
mal Necati camlı kapı önünde ça -
!ışıyor. Mümtaz Faikle Şeref ku
lak kulağa fısılda~yorlar. Az öt&
de Röyter ajansının Tahran mu -
habiri Jorj üç yüzüncü sigarasını 
yakmağa çabalıyor. Havaauı Mısır 
mümessili Benard ise, bermutad 
kollarını çaprazlamı§, sırtını du -
vara dayamış, gözleri tavanda gü
lümseyip duruyor. 

Gazeteciler böyle yerlerde dai
ma garip olurlar. Zira her birinin 
büyük projeleri vardır. Mülakat 

"Biz, cihan sulhünün taraftarıyız. Mllletlerln sulh 
içinde medeniyete hlzmetlerlnl temenni etmekte
yiz ve inanıyoruz ki, milletler birbirleri ile har· 
betmekten hiçbir ıey kazanamazlar. En büyük 
zafer, aıgarf bir ıulh havasının doğuracağı umu· 
mi fayda yanında arandacak bir J•Y d~ğlldlr ... 

Nizametiin Nazif . 

Diifün miinaaebetile Tahrana giden heyetimiz Gzalan 
bir mera.imde 

almak, heyecanlı bir haber avla -
mak için yalnız kalmak lazımdır 
ve bu öyle bir sevdadır ki nükset
tiği anda en yakın dost görmemez
likten gelinir. 

8 ereket versin saat on ikiyi 
geçmi§ bulunuyor. Murah -

haslanmızdan Nebilin ayağa kal -
kıp bir kaç cümle söylemesini mü
teakip Efgan Hariciye N azınnın 
Muzaffer Alama hitap ettiğini gö
rüyorum. Akabinde koltuklar, ses 
çıkarmalarına imkln vermeyen 
Esfahan halısına sürtünüp yeşil çu
ha kaplı uzun masadan ayrılıyor
lar. Siyah eldivenli beyaz eldivenli 
iki ilkenin açtığı kapıdan delegeler 
birer ikişer çıkıyorlar. 

Fotogra!çılardan her biri bu 
dört mesut devletin murahhasla -
nndan bir kaçını avlarken baş mu
rahhasımız Rana Tarhanın yanın -
da Irak baı murahhası "Reşit Ho
ca" yı göniyorum. Gülümsüyor. 
Demek ki unutmamış. Fümuvarın 
kanepelerinden birinde yanyana 
oturduklannı görünce yaklaşıyo -
rum. Bu sırada İran Hariciye Na -
zın Muzaffer Alam kolumdan tu
tup selis bir Fransızca ile: 

- Gazeteci efendi - diyor- bu
rada istediğiniz suali herhangi biri 
mize sorunuz, mutlaka ayni cevabı 
alacaksınız. Ve inanınız ki bu ce -
vap müşterek vaziyetimizin en ha
kiki bir ifadesi olacaktır. Zira biz 
bu derece samimi bir hava içinde
yiz ve hakikati söylemekte hiç bi
rimizin en ufak bir tereddüdü ola-
maz. ' 

Sonra sözü arapçaya çevırıp 
bana bir takım şiirler okuyor ve 
uzun uzun söylüyor. Bitince Fran
sızca dili ile !Oruyor: 

- Anladınız ya? 
Gülüyorum: 
- Maalesef hayır .. 
- Neden? 
- Zira tek kelime arapça bil -

mi yorum. 
- Yaaa ... Ben sizi Mısırlı san

mıştım. 

Rana Tahran, o kibar tavrı ile 
takılıyor: 

- Yoook .. - diyor - gazetecimiz 
bizimdir. 

B u meclise neşeli bir hava ka
tıyor. Karşıda sefirimiz E -

nis ile murahhasımız Nebil bu ne
şemizin sırrına akıl erdirmek için 
gbzlerini bize çevirirlerken Irak baş 
murahhasına soruyorum; 

- Pakt, bu toplantıdan kuv • 
vetlenerek mi çıkacak? 

- Daha olgunlaşarak çıkacağı 
muhakkaktır. Saadabad paktı bizi 
birbirimize o kadar sağlam bağ -
larla bağlamaktadır ki bundan da
ha sağlam bağ aramak zahmet o -
lur. 

- Avrupa ve bilhassa Balkan 
hadiseleri karşısında pakt devlet -
!erinin umumi temayülleri ne mer 
kezdedir? 

- Biz cihan sulhünün tarafta
rıyız. Milletlerin sulh içinde me -
deniyete hizmetlerini temenni et
mekteyiz ve inanıyoruz ki millet -
ler birbiriyle harp etmekten hiç 
bir şey kazanamazlar. Eskiden za
fer bir kazanç sanılırdı. Son tec -
rübeler izah ediyor ki en büyük 
zafer asgari bir sulh havasının do
ğuracağı umumi fayda yanında a
ranılacak şey değildir. 

- Saadabad paktı icabında bir 
umumi müdafaa cephesi kurar mı? 

Reşit Hoca - ki tahsilini İstan -
bulda tamamlamış esld bir Osman
lı kumandanıdır - gözlerini şöyle 
bir yumdu ve bir arapça beyit ira+ 
ettikten sonra; 

- İşte cevabım ... - dedi -
Garip şey! O da beni arapcana 

Yedi Ttila sahibi sanıyordu. Yine 
gulumsedim: 

- Mana murat olundukta .. 
- Ha evet.. - dedi - mana mu-

rat olundukta şair demek ister ki 
"bize eza etmeyi düşünmesinler. 
Eğer bize eza etmek isterlerse bi
zim yapacağımız ezanın çok zara· 
rını çekerler." 

Muzaffer Alam hararetli bir 
dille müdahale etti: 

- Kimsenin menfaatini tahrip 
etmek niyetinde degiliz. Ama bi -
zim menfaatlerimizi tahrip etmek 

temayülünü hiç bir zaman affede
meyiz. 

Reşit Hoca devam etti: 
- Biz birbirimize son cihan ha 

diseleriyle bir kat daha bağlanmı
şızdır 

Bahsi birdenbire bir başka 
mecraya dokttim: 

- Filistin hakkında ne düşü -
nüyorsunuz? 

- Hukumetim namına Irak 
murahhaslarının Londra toplantı
sında bildirilen noktai nazarı, biz 
Filistinde Arap tezini doğru bulu
yoruz. Filistindeki arap, toprakla
nndan mahrum edilmemelidir. A
ma bu demek değildir ki Musevi 
de imha edilmelidir. Hayır. Bu ha
dise her iki tarafı memnun edecek 
bir şekilde halledilebilir. 

- İngiltere binnetice arap te
zini kabul edecek mi? 

- Etmesi liızımdır kanaatin -
deyim. Zira arap alemi bu hadise
de tamatniyle müşterek bir cephe 
devam ettirmektedir. Faraza Lon
dradan dönen murahhaslanmız 

Kahirede Mısır hukiimeti tarafın
dan alıkonuldu. Şimdi orada ko -
nuşuluyor. İngilizler tarafından 
Londra konuşmalarında ortaya a
tılan fikirler arap aleminde umu
mi bir kabule mazhar olamaz. Irak, 
İngilizlerin makul insanlar olduk
ları kanaatindedir. İki yıllık son 
tecrübe onlara hakikati öğretmiş
tir. Sanıyorum ki hadiselerin inki
şafı daha makul bir netice doğur
mak ir,admda bulunacaktır. 

- Türkiye ne Irak aras1n<Ja 
1ktısadi munasebet1erin inkişafı i
çin neler düşünillebilir? 

- Saadabad paktı henüz ta -
mamiyle sıyasi esaslar üzerinde -
dir. Bunun seyrinde dört devlet a
rasında killtiırel ve ekonomik te
masların artması muhakkak suret
te diışünülecektir. Hatta gelecek 
konsey toplantısında devletlerin 
bu mevzular üzerinde hazırlanmış 
projelerle karşılaşmaları memul -
dur sanırım 

I ran Hariciye Nazırına sor -
dum: 

- Ne dersiniz? 
- Mümkündür. 

Rana Tarhan da: 

- Doğru bir kanaat .. 

Cevabını verince Reşit Hoca -
ya İran - Irak münasebetleri et -
rafında bir sual tevcih ettim: 

- Mutlaka iyidir. İrarun bil -
yük rehberi bizde hayranlıklar 
doğurmaktadır. Bugünkü komşu -
luğumuz asırlık mtinasebetlerimi
zin güzel hatıralarına çok samimi 
bir üade vermektedir. 

Yijzünde gi.ınlerdenberi sezdi -

ğim azap olduğu gibi duruyordu. 

Gülümsüyor, konuşuyordu, fakat 

gözlerindeki elem bir türlü silin -
miyordu. 

Dedim ki; 

- Efkarıumumiyemiz Gaziyül
evvel hazretlerinin beklenilme -
yen ölLimünden çok muztarip ol -
muştur. Bunu bütün gazetelerimiz 
devamlı surette ihsas etmiş bulu -
nuyorlar. 

- !rakın azabına Türk milleti
nin çok samimi bir iştiraki olduğu 
Bağdadın da malumudur .. - dedi
Esasen daima yakın dostumuz bil
diğimiz kardeş Türkü bugünkiı 
duygularının dışında bulmamıza 
imkan tasavvur edemezdik. 

Kokteyil dağıtılıyordu: Muzaf
fer Alam bize ikram etti ve kade
hini kaldırdı : 

- En medeni çehreleri beynel
milel vesika olan Saadabadın şe -
refine! 

Rana Tarhanla Reşit Hoca söz
lesmişlermiş gibi bir ağızdan mu
kabele ettiler: 

- Ve bu paktın biiyük hami-
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ca~:mm:~ 
Köy Mekteplerini 
Devlet mi s. b . .) 'ı 

Yaptırmah? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Halk Fırkasının kongresinde 
Yozgat delegesi köy mektep -

lerini kol lünün ) apma ını kabul e
den köy kanunundan bahsederken, 
bu mektepleri yapmanın kliylil için 
bir külfet olduğunu söyledi. 

Köl lünün bugünkü şartlar içinde 
mektebi ) apmakta mü küliit çektiği 
mahimdur. E as itilıari) le mekteple
ri devletin ) apması çok haklı bir di
lektir. Köylü de\ Jete verdiji \ergi 
mukabili, devletin yollannı yapma -
sını, tarlasını sürmek için zirai alet
ler temin etmesini, kredi kooperatif
leri açmaınnı nasıl isterse, mektebi -
nin yapılmasını da ister. Her köyde, 
mazbut, sıhhi seraite uygun, plin da
hilinde ynpılmı mekteplerin bulun
ması, cidden temenni edilecek bir 
şeydir. 

Fakat, maarifin bu küçük bütsesl 
içine kiiy mekteplerini sıkıştırmak 

münıkiin mü? Memlekette ilim ve ir
fanın ) ayılması, bu sahada göze gö -
rüniir faalil et göstermek, balta gir
mem is bir ormanda çalı mağa ben -
zer. Şimdiye kadar O manlı saltana
tının biitün mira ları ile beraber, 
kökünden ihmal edihni bir maarifi
miz var. Bugün maarif sahasında gö
rülen terakkiler, İstanbul şehri, belki 
daha bir iki şehir müstesna, milteba
ki j hep on beş senelik cümhuriyet 
devrinde yapılan işlerdir. Bu kadar 
az bir zamanda, maarifin Hrhnı ve 
mazrufunu d2ğiştlrmek çok güç bir 
iştir. Hele ihtiyaca nisbetle bu kadar 
dar bir bütçe ile. 

Kö~lünün mektebini yapması bir 
kiilfct olmakla beraber, pek çok yer
lerde köyhiniin, mektebinin tatını 
toprağını ta ıdığını, binasını gönül 
hoşluğu ile, kendi elleriyle seve seve 
yaptığını gördiik, hatta "Mektebi 
bizden, içlnin doşemesi de bizden, 
yalnız iz bize muallim gönderin" di
yen köylülerin sesi hali kulağımızda 
dır. Arasıra gazetelerde, köy ihtiyar 
hel etlerinin 'e) a mi.infcrit sahısla -
rın mektuplarını okuyoruz. "Köyü -
müzün mektebi bir senedenberl, ya
hut dört senedenberi :rapılmı , kapı
ları kapalı dur.ıı~ or, bize muallim 
gönderin •. " 

Köy mekieplerini de,•Jetin yap • 
masa çok haklı hir dilektir, fakat 
köyliinün yaptırdığı mekteplere mu
allim gönderilmesini istemek, daha 
haklı bir dilektir. 

8 Bin Liranın 

Macerası 
Muş (TAN) - Muş maliye fflare

sıne verilmek üzere darohanece pos
ta vasıtasile gönderilen 96 torba içın
de sekiz bin liralık ufak parayı ma
lıye alelusul Zıraat Bankasına teslim 
eLmek istemi tir. Fakat banka, kasa
ltt1 ında yer olmadığı için bu parayı 
almamıştır. Hadise aksamın geç vak
tıne tesaduf ettiği cihetle para mali
ye dairesine götlirülmüş ve bir oda
da, maliye veznedarile odacılar tara
fından muhafaza edilmi tır. 

Ertesi gun, mesele muhabereye düş 
muş ve bu para tam dokuz gun ma
liyeden btlnkaya, baqkadan mallye
yc, maliyeden de postahnney , taşınıp 
dt.rmuş, her nakilde ar.ıha ucretı o
larak altmışar kuruş v rilmişiir. Do
kuz gece de para, sandık emini bat
ta olarak sabahlara kad r bekletil -
mek suretile muhafaıa edilmiştir. 

Nihayet, bu uç daıre tarafından 
nakliye ticreti verilerek, paranın 

mahrecine iadesi takarrur etmiş. pa
ra postahaneye goturülrniıştur. Fa
kat bu esnada Maliye Vek.'ıletinden 
gelen emre uyularak bozukluk sekız 
bin lira kazalara gonrler lmi • Muş t
çınde mekik dokumaktan kurtarılınış 
tır. 
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lerlnden olan maje te emperyal 
şerefıne! 

Bu sozler salonun ötesinde be
risindeki muhaverelerin kesilme -
sine sebep oldu ve her taraftan ka
dehlerin bu temennilerle kalktıj'ı
nı gördüm. 

( 1) Tophıne. 
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1 aksim Stadında 

Galatasaraylılar 
Dün de Feneri 
Mağlôp Ettiler 

Fener• er, Asabiyete Kap1 .. Sertleıtlklerl 
Zaman Halntlyetl Raldplerlne Devrettiler 

..... 

Yazan : Etref Şefik 

D Gn Tablm atadıl)lll kap111Da 
artık ..,trei ebnadılrl•n, 

betin biletler tükencilll bir :&a

m•ad• yampbildim. İçeri n
Yelce ıtrmit 11.000 Jdtl~ yüuı 
msakbdan Htb kapıda benim 
llJ>l Jrmlm•t k•hn•ı iki bin hevee
U daha nıdı. 

Gaı.tuara,. - Fenerin ikinci o
JUnunu ve Dd tarafın yeni kadro
lanm a&mek anuaUe bplya bl
rlJmdtlerde demir bpllan zorla
mak lhtty.cmı U)'Uldınh. Statf7o
mun clıt bp111 bir dayanıfta arka
~ yalanınca içıeri dolan iman le

llne bpdmlf oldum. A)-aklanm 
,..sen kesilm•t blr halde bti\Qn 
ricudüm cenderede libl bir hayli 
lnkedlJdlm; Biraz ferahlayınca 

kendhni balkon turnlkealnin Ö• 

aOnde buldum. 
J>ıprdan bU ... Jde lh'dlllm 

.udin içi de apna bdar lüarça 
dolmllfN. 
Drafımdüllerln kongpnalann

ün .,,ı.,tnn ~ ,~ taJa. 
mmda ~.:afj ~Jenea Melih :p•• yahu ~,.... .. 

Allnf]ar arumda sabaya liren 
ld Waf dizlldlil vakit fU kadro
larla ~ecaldan belli oldu: 

G•l•'-NY- Omnm • Adlwı. Yu· 
laf - ..... Jbza, CeW - Bedii, s.
Waattln, c.mn, Bodurl, S8rdlm. 

'•Hf'INlhfe: ll•aolldll • Y..-r, Le
blp - AD !bu, l'af, Rept • N8d, 
'8ba. l'lkNt, ltebU, ıs.sn. 

Fenerin bu takımı bir ,nn evvel 
OalatuaraJlill 1il.te albmf aaJi.. 
llifete pDll oldulunu telnnln • 
den ramd•Jrf takıma bememecll-
11 için maçın tahmine ııygun btt
memnden netlce1i ketfetttjim 
pkUncl.e Wr bnute •pmama im· 
kin oJmwhiJnı evvell bydec:le-
1'm- y.ımz fQDU da Ulve ede'JÜD 
ki, l'ikmln açıktan orta1• sellfl, 
Mlh•-. Rebilnln açıla ıeçtili :&a

.. nlar daha l)'i neticeler verdL Bu 
amet1e I'._, taJmnmcla hele Me
lih aeldfkten IOlll'a J'ikretln eçıkta 
'N Rebllııin içte OJD&tıhnunun ne 
bdar yanlıf oı.c.t& dola,.U. 
IDeJdana çdmuf oldu. 

Garibi f11 ki, pulapna1arda Te 
... ortıwda top kuJ.Wımakıaki 
~hk itibarile Reb1lnin çkta 
OJUdJlı ilra1ar Fmerliler daha 
Mklm oWukJan ba1de bır ıoı 
farkla pllp p!erkm tertibi yine 
~I o andan itloaten de 
an JWftl'l lmmbln.-ml•n daha 
ehzlafb. Gat.tuarayblar bera
berlill elde edince Fenerliler ua
w,.te kapıldılar. Sert OJUNl Nt
Jadıkl•n lçln top ~ 
~ ümluda teslrinl 
~ blıfladJ. D6rdünci 
-ahlbf1et ıolit de Fenerlilerin 
a..plannı yenememelerinclen ha
.ı oıa. a.ıatuara1 bAklmi1eti 
ea•11nde 3'•pıldı. 

.,.,. ıal.aatı 
U akim Tuık o..r-ıtam dl
r dtilile ... t bet buçukta ... 

landı. tık alam Fenerliler yaptı
lar. Galat11•raym mukabil hüc~ 
mu GçGndl dakikada oldu. 

C ONcO DAIUKA: Galataat'aJ 
-tdan bir korner bandı. NetıCe
lendlnmedller. KaJaM1ıim tesirl
Je olacak, 1D11Ç ıetm leferld bar 
da tlilqiln ıltmlJ'OI'. bd taraf kar-

makanpt ve ller OJUllCU yerini 
Pfll'IDJf bir baWe OJDUyorlar. 

Galat..uaJID ilk pli: Galata
saray muavinleri Fener açıklan 
ve içlerile top a1ma mücadelesinde 
ekseriya mağhip vaziyete düıü
yorlar. Bir Fener akınını kesen 
Gat.tuaraym •I içl SaWıattin 
valrlt kaybetmeden derin ve ara
dan bir puı attı. Bodur! puı iyi 
aldı. Fener müdafii Yapnn koli
le mAnl olmak latemesbıe ralmen 
birinci ıolü attı. 

Selrlziı'CI dakikada olan bu ilk 
ıole raJmen Fener mubacimleri 
topu o.ıaı..ara,.lılardan daha bl
klm kuJ.lanı10rlardı. 
8cı 1mmmlı1ar çok defelar Fe

nerUlıerin -.ı.nna gizli vaziyet-

te muke kaW« ı t ·-~t pu 
alamıyorlardı. 

ıs bici DAKiKA: Fenerbahç6:. 
nin kazanıp iyi çektiji bir korneri 
Galatuarayblar kale ağzında be~ 
k..,..:ıdlallk ettlnltklet-•lıl.-

ğu topu Galatasaray kalecisi tu
tup akar saniyelere bir .nihayet 
vermlt oldu. 

17 NCI DAKİKA: Bu lefer de 
Gelatuaray IOldan bir kamer b· 
zandı. Ortalandılı vakit SaWıat
tln kaleyi apan bir filtle topu se
yircilere doiru aönderdl. .Komerl 
ve hendbolii bol bir oyun oluyor. 

18 bici DAKİKA: Fener de sol
dan bir korner kazandL Asaplar 
çok ıeıııtn oldutunclan iki taraf ta 
kornerleri boz\lk kullanıror ve ne
tlcelendiNmtyorlar. J'eaerlller de 
bu çekip tehlikeli bir vut,.eıe '°" 
kamadan geri d6nd01er. 

GalotaMnqlll Uıind ııoli 
Yirminci dakikada Gat.tasara· 

Jlll Aldan kazandığı kornerin ilk 
ortalllnJflllda Fener müdafileri to
pu •la çeldiler. Gat.tuaraylılar 
•lcfan bir daha doldurdular. Ce
mil sür'atle kafaya çıktı. Fener 
kalecisi de çlbf yaptı, fakat o geç 
lrıaJdı. Cemilln kafuı topu ajlara 
aib. 

n brct DAKiKA: Fenerli Şa
ban kale 6niinde tek batına kaldı
it bir mrada kaleclııin kapadı.il 
zaviyeden eblnıe vurmak telAlfle 
mühim bir fırsatı dıfUI atb. 

Gat.tasaray ild ıol farkla gittl-
11 bu sıralarda oyunu eçacatma sı
Juftırdı. Muavlnler ve müdafiler 
çeldilderi toplan açıJdaa ve de
marke arbdatlanna uzatacaJda
rma karplaniıa 9J)tan J'enerlilerle 
çalım ,..npna tutuftular. Bu ba
ntbtlerinin cezuuıı birer d•klka 
tuııa ne tkt 801 yiyerek çektiler. 

l'nerla Dk pl8ı 32 ncl dakika
da, Fener •I eçılının yerden ka
leye dotruJttun topu Galatasaray 
kaleclll yakaladı, fakat elinden b
çırd. Tam bu lll'llda yeüfen Esat 
ilk ıo10 ,..pb. 

l'enerin lkiacl pJI: 33 &neft da
kikada kat.den epey uzak bir yer
den !'at taı.olu bir vuruf1a dol· 
nadan c1o1na1a çektl Topun f.ı.o. 
sunu hesaplamıyan Galatasaray 
kaleclsi ikinci Fener aolünO lflJ• 
1'8tinif olclıı. 

l'wrllltır ıımnwt•tlan bir be
CS.U 10 ancudal 

TAN ı-ı-nı 
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Milli Küme Puvan Cetveli 
.· 

. 
TaJma ~ G. B. M A. Y. P. 

A. Gücü 13 8 1 4 31 19 30 

Demir s 11 8 1 2 31 14 28 

Fener B. 11 8 1 4 28 18 S4 

Befiktaf 10 5 1 4 24 13 21 

G. Saray 9 8 - 3 20 19 20 

Vefa 12 3 2 '1 28 n 20 

Dolan S. 11 3 1 '1 12 33 18 

Atet S. 10 1 1 8 8 24 13 . 

Gül Kupası 

Bu Müsabakada 
. 

Yeniden Bir Çok 
Rekorlar Kırıldı 
Ankaradald Magta Demirspor, Doğanspor 

Takımım 7 ·O MağlOp Etti 

D ün Kadıköy Fenerbahçe sta -
dında İkinci Gül kupası at

letizm müaabakalan yapıldı. Mü
bakalar üçüncü ve dördüncü kate
goriler eruında oldu. 

Ve muvaffakıyetli neticeler a -
hndı. Rekorlar elde edildi. Bilhas
sa üçünoü kategoride 50, 100, disk 
ve yüksek uzun atlamalarda Gül 
Kupası rekorlan, 4x50 de de fstan 
bul rekonı kınldı. Uçüncü katego. 
rlde ciritte İstanbul 4x100 de İstan 
bul uzun atlamada, ZOO de ve yük
sekte Gül kupası rekorlan yapıl • 
dı. 

Alınan dereceleri. apjıya ah • 
yoruz: 

SO metre: Nedret ('Beşiktaf) 8, 
lldncl Sezal (H. P), üçüncü Swat 
(H. P.). 

ıot metre: Blrlncl Turan ID. L) 
11.9, ikinci Sezai (Haydarpqa), ü
çüncü K&mran CH. P.). 

Gülle: Hidayet CH. P.) 11,93, f. 
kinci Nihat (Güzelbahçe) üçüncü 
IW.t <H. P.). 

Dtşk; .Birinci K ermen (Gü . 'BJ 
29 lktncl Hidayet CH. P .), üçüncü 

Yüksek atlama: Vecdi Çapa 
(Bqik'8f) 1,1:8, Sua.t ~- .P.), Nec • 
det (btanbul llsell) Vecdi Çapaın 
1,58 tık derecesi Yeni Gül kupası 
rekorudur. 

Henüz on bet yqında olan bu 
ıenç itil itibariyle ve kabiliyetiyle 
:,m, tatfkbal lç1n büyilk ümitler 
vetmiştir. 

4 X 50 bayrak: Birinci (Suat, Fe
rit, Sezal, Klmuran) dan müte • 
pkkil Haydarpap takımı 24. 7, i
kinci (Necdet, Yani. Hüseyin, Vec
di) den müte§ekkil Beflktat takı
mı 28.7. 
Up;nea lıııtepri. ınüa6aWor 

lot metre: Birinci Turan <De -
niz liseli) 11.9, Ddncl Seal CHaty
darpap), üç(lnc' KlmnD ffi. P.) 

'" metre: ~t AH (Güzel • 
bahçe), ikinci KıAam (Kunnpqa), 
üçüncü Hüseyin {Beflktq) vllkit 
56.3. 

ltt metre: lllrlnCi Klzım <Ka
ıwnpap), lklncl Hüseyin( Betik -
ı.af). 

Uzma atlama: Birinci Suat (H. 
P), ildncl Kemal (H. P.), üçüncü 
Hayri (Deniz lisesi). 

Smk atlame: Birlncl izzet Ku -
leli 280, Feridun (İlt. L.), Şeyda 
Tablm otta okul. 

İzzetin yapblı 2,80 metre ft -
çüncü kategori yeni ts\anbuı reko
ru olarak tesblt edllmiftlr. 

4X 100: Blrincf Güzelbahçe ta
kıını, ikinci Haylskul takımı, üçün 
CÜ Deniz UHll takımı. 

UçüncO kategoride puvan ltiba· 
riyle 33 sayı ile <Güzelbahçe atle • 
tlzm klübil) birlırcl, 24 •Yl ile Ha· 
ylslwl lldnci, 23 sayı ile Deniz lise
li UçüncO olmuştur. 

Dördüncü kateaortde de 38 pu
vanla Hayctarpap birinci, 18 pu -
venla Beflktat jimnastik kliibQ l
Jı:tncl, 9 puvanla (Güzelbahçe atle -
tmn klübü) üçüncü oldu. 

MilabalraJırdan 10nrl blrinct. 
lklnci, fiçünell gelenlere madalyL 
takım ltlbariyle kazanan klüplere 
kupa verlldl: 
Demlnpor Doia•ıpora 

7 ·O Yeacll 
Anbrada dün Doğonspor - J)e.. 

DılnpOrla ~ ft 1jlaaÇ 7 - o 
albl bl)'Ok bir farkla Demlnpo
run lehlae lHltlcelencJL Maç at ya-

ntları dolayıslle sabahleyin yapıl
dı. Takımlar sahaya tam kac:lrolarl 
le çıktılar. Hakem Omerdi. 

Oyun başladı. Mütevazin geçi
yordu. 18 mcı dakikada ilk Anka
ra golü oldu. Demirspor 24 üneO 
dakikada lklncl golü kazandı. Dev
re 2 • O neticelendi. 

ikinci devre, baftıın nihayete 
bdar Ankaraııuı hakimiyeti al
tmda cereyan etti. 

Sekizinci dakikada Ankarablu 
üçüncü gollerini yaptıler. Bundu 
10nra dört gol daha yapan Anki· 
mılar maçı 7 • o kazandılar. 

11111 .. sıı., ..... ı,. 
M• htelltl, KasımpafCI 
Galahlıpora Y eacll 

12 inci dakikada hakemin P-; 
zünden kaçan bir ofsayttan MDım'ti 
ilk Şlfll Süleymaniye golünü kaY'" 
detti. Galatupor, K.asunpap 32 ln
ci dakikada Stefanldisiu eyajile 
beraberllil temin etti. Çok geçme
de!) Ş i f 1 l , Stlleynumlye Sul
durun ayalile beraberlill bozan ı. 
kinci Şifll golünü yaptı. Devre 2-1 
Şlfli, Süleymani)'enin plibi.JeU i
le neticelendi. 

ikinci devrede şı,u, Silleymanl-
ye rüzgAn arkuln& alarak bafla• 
dl. 13 üncü dakikada penaltıdd 
Şifll, SiileJJDUi1e içüncü plilDI 
kezandı 

25 inci dakikada kalecbıln ayak· 
la karpladılı topa yetiten Nobll'• 
dördüncü golü de yaı>tı. Dd dald
ka sonra da AaoP. beflncl Şifll, 
Süleymanlye golhii kaydeut. 31 
incl daklkada Nobar Şlfll, Siiley • 
manlyeye .ıtmea aoJü de kapnciır
cb ve maç ta 6 - 1 Şişli, Süteyma
niyenin gallblyetlle neticelendi. 

Ekalllyet Maslan 
Sebahleyln Tabim stadında pr 

rl fede• arumdakl ligte Kur
tuıuı - Pera karpl&f+.ıla:. Pera 3 • 1 
ı.Up vaziyette iken maçın çok sert 
bir ,ekil ahnMı üzerine hakem Ke
mal Halim oyunu taW etmek mec-
1'luri,..tlnde kaldı. 

llllacl KIN• Maslan 
Dün Taıwm. stadında ikinci k1I" 

me kerplapnuı olarak yalnm Gr. 
Jatupor - Beylerbeyi oynadlJar. 

BeylerbeJliler daha üstün bir O"' 

yun çıkararak maçı 2 - 1 kazaD' 
dılar. 

Takm 
lülo-ep Glclyor 

Ankara, ~ (A. 4> - Rom 
Demiryollan spor t1pkkillünün 
vetl ilzerine on ve on. bir haziran 
rlhlerinde, Y~ Yugosl• 
ve Romenya uuında: Wnıuvaya 
rak etmek üzere AııJCV• tompi 
Demlrspor btrlncl futfol ektbt 8 
reoe müteveccihen bti akp::; 
preste tehri~en haİeket 

Demlnporlu futbolctıler 1., 
randa tehrlmize avdet etmlt b~ 
calrlardır. 
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OGCTLER 
Çocugunu Kendi 
Sütü ile Besliyen 
Annelere Tavsiye 

Yeni Anne Olan Kadınlar, Gıdalarını Tanzim 

Etmekle Çocuklarının da Sıhhatini Korurlar 

A nne olan bir kadının çocuğunu kendi sütü ile besleyeceği 
takdirde sıhhatine son derece ihtimam etmesi lazımdır. 

!!unun için: İyi ve kAfi derecede yemesi, uyuması, hareket et
ınesi lazımdır .. Bilhassa çocuk doğmadan fazla hareket etmek 
itiyadında olmıyau, yol yürümeyen annenin, evvela azar azar 
ohnak şartiyle her gün bir mıktar yol yürümesi ve gittikçe 
Yürüme müddetini arttırması lazımdır. Fakat yorgunluk his
seder etmez de yürümemelidir. Çünkü yürüyüş sütün bol 
gelmesine yardım ettiği gibi evsafının da iyi olmasını temin 
eder. 

1 - Saçın arka kısmı dümdüz 
'taranıp örülerek emede toplanmıa
tır. On kısımda ise biri önde. fkfai 
hııda olmak üzere yapılnuf bü -
)Ük su ondüleleri vardır. Yepyeni 
bir akpm saç tuvaletidir. 

2 - Tamamen yirmi bef. otuı 
lene evvelki saç modellerinin ayni
dir. Saçlar önden ve yandan geri 
~p. arka kwnl!l saçları da 
dijz yan taranarak tepede tarakla 
~. 

SON TELAKKiYE 
GÖRE BEDEN j 

ÖLÇÜLERi 
~~nkU tellk1dye sBre, beden 6lç0leri 
~? Bunu aşatıda oku7acakluuz. Bu 
;:~ boy esası üzerine bedenin diler kı
·-..rııun 6lç0sünQ veriyor: 

6 8oy 8oy 
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Çocuklu olan bir annenin gece 
süt vermesi dolaysile uykusu tnti
zamım kaybedeceği için gündüz
leri biraz uyuması pyanı tavsiye
dir. 

~•bi annenin aütii 

Mizaç itibarile asabi olan anne
yi her şey kızdırabilir. Bu asabi
yet süte tesir eder ve bu sütü içen 
~ ta hasta olur. Bunun için 
.. sabi olan annelerin asaplarına sü
ktinet verecek her türlü tedbirleri 
almaları lbmıdır. 

Eberlya yeni anne olan ktmse
ı... 

mekler hususunda muhtelif tav
siyelerde bulunurlar.. Bunların 

her birine ayn ar! ehemnq~ 
vererek tattiika ·kallnşıldı'Jı tak
dircie en zararlı bir hareket yapıl

Jlllf olur. Bunun için aptıdald 
noktalara dikkat ederek gıdunu 

tanzim eden bir anne çocuğunun 
da lihhatini dütilnmiif demektir. 

ı - Çocuk dolmadan evvel 7emelf 
Adet edfnc:Ui1 sıdalan 7emek ve fazla 
yememek. 

2 - Ara ııra balık ve kin miktarda 
et 7emell. Zira bunlar ailto arttınr ve 
kuvvetlendirir. 

3 - Bllhasaa kabız biuttllld!t1 za
man fazla se1».e ve meyVtl yemell. 

4 - Aala kabız olmamır.ı çalı.Jınah. 
$ - Fazla 7enme4lltl takdirde ek-1 

yemenin zararı yoktur. 

IS - Yenilen gıda!ar vOcudQn umumi 
ihtiyacına tekabül edecek evsafta ol
makla beraber yeliil~k olmamalı. 

7 - Annenin alcblt sula hem kendi 
vücudünQ. hem de çoc:utu besll7~tt 
için mllı:tar itibarile her zamankinden 
bJraz fazla olmab. 

Bunun için de sünde üç öyün 
kuvvetli gıda almalı. Sabah, öjl&. 

akpm. Kutluk ve ikindi kahvaltı

lan da yemek llzımdır, fakat bu 
kahvaltılar yemeklere tesir edi
yorsa bırakıp iştlhalı yemek ye-

melidir. Yemeklerin muhteviyatı 
töyle olmalı: 

KAllV ALTI: Sütle ve pkerle 
Plfmit hububat unları, meseli süt
lAç. muhallebi, blsküvtt, kahve ve
ya çay, yumurta, tereyajı. 

ÖÖLE YEMECI: Pirzola veya 
IÖVÜf, patates, sebze, sütlü kakao, 
sütlü ve yumurtalı bir tatlı· mey
VL 

AKŞAM TEMEöt: Terkibinde 
süt olan çoli>a, et, patates, sebze 
ve yine süt ve yumurtalı tatlı, 
meyva. 

Giineı lanyoıu isin 

HAKVER 
Kremi ve Hakiki IÜDet yanıp 
renıinde KREM ve PUDRAYI 

Ancak ve yalnız 

Parfümöri Hakver 
de bulabilininis. 

Be10i lu: imam Adnan S. No. 4 

s o n 

Moda 

Yeni ve 

Zarif 

2Şapka 

Örneği 

Ev Kadınına Bilgi : 

.1. - Tepesi siyah fötr olup ke

narları kabarık dikişli organtidir. 

Alnın ortasında da kadife kurdele

den fiyonga vardır. Şapkanın ge

nl§llği ve kenarların organtlden o

luıu yüze gü7.el bir gölge verir. 

2 - ince hasırdan çuval doku

masıdır ve bap yalnız alından te

mas etmi§tir. Sadeliği ve orijinal
liği ile aöze çarpan yepyeni bir mo
deldir. 

Pratik 
Elbise 

ve Tayyör 

Agırlamak için 
Meler Yapmalıyız? 

Bu, l(lndellk bir sokak kı)rafeUdlr. ICahn beyaz ketenden 7apılın1fbr. Kısa kollu 
ve robalıdır. ön lmmında ince c:Uldlls vardır. Tanör de Q'll1 kumaştan 7apılmıftır • 
Yaka ve cep atızıanndakl llclvert renkler, çok zevkli bir tezat 7aparlar • 

1 B 1r ev kadını için zeki, ma
kul bir zevce, milffik bir 

anne ve medeni zihniyetli bir in
san olmak ne kadar lazuma, evini 
ziyaret eden dostlarına kartı gös
termesi lizım gelen muameleleri 
bilmesi de o derece .alzemdir Bir 
misafir geldiği ve yahut davet e
dildiği zaman nele~ yapılacajı, ne 
tdrlü tedbirler alınacsgı apğlda 
görülecektir. 

1 - Misafirlerinizin geleceği sa
atıeıı hiç olmam "8 saat evvel, yi
yecek. içecek. çiçek, ıpk. 071ID oy
nanıyorsa, misafirlerin adedile mu
tenasip oyun vuıtaları &ibi tefer
ruatı tesbıt ve temin edin.iz. 

2 - Misafir kabul edeceğini.'! o
cıalar hazırlandıktan, aofra kuru
lup, 1f1k tertibatı .balledıldikten ~n
ra tenkit.kir bır gozle etrafı tetkik 
ediniz. 

3 - Davet ettiğiniz dostlarını

zın llstesinı gözden ıeçirerek zih
niyet itibarile biribirine yakın ve 
biribirine sempatisi olan kimseleri 
birle§tirmiye çalıpnız 

4 - Misafirleriniz arasında sı
kılgan olanları bUhaua nazarı iti· 
bara alarak muhtelif :nevmlara ~r 
melerini ve muhitten zevk alma
la&nnı temin ediniz. 

& - Misafirleriı:ıiz gelmeden ev
vel evdeki yardımcılarınıza veya 
hizmetçilerinize ziyafet programı
nı ve ber bldiaenın hangi hid.ise
yi miıteakıp cereyan edeceğini mu
faualan anlatarak llzım gelen ta· 
limaU veriniz. 

8 - Misafirlerinizle allkadar ol
mak hususunda biçbirisinı ihmal 
etmeyini,ı. ve evayı herkesin bu
lundutu ve oturdutu yerde rahat 
c.imulnı temin edece& tekilde ha
zırlayuıız. 

7 - Ziyafet emaında yantım. 
cılarınızı tellpız ve Mkln hizmet 
etmelerini temlli edin1z. 

8 - Ziyafet ,Oadnb iyi pç -
m811nden mesu1 olan pim bizzat 
ev kadım oldulu için davetlilerin 

---- ---- -- - ' 
Ot ve Toz 

Lekesi Nasıl 
Çıkarılır? 

Esas Usul: 

Bir kWD8f üzerindeki lekeJI 
çıkarmak için evveli leke

nin ne cins kumaf üzerinde oldu
jwıa, ne nevi leke olduluna ve ku
mapn renkli olup olnladıiJna dik
üt etmelidir. 

Bundan sonra da lekeli kmm bir 
kisenln içinde sade soğuk su ile 
ıslatıp cam bir çubukla kullanıl

ması 1lzun gelen maddeyi lekeye 
siırmelt ve etrafa 7aymamab. 

Sonra da hemen \> lekeyi ılık IU 

ile ve sojuk su ile çalkalamab. Ku. 
mq renk venniyen bir kumaf .lae 
sabunlu su ile de yıkamalı . 

Ot leltai 
KulJanılacalı malzeme tucfur: 
Sabunsuz sojuk su. alkol veya 

eter, Jahvel ıuyu. 
Leke taze olduğu takdirde. ,.. 

de 1111. 

Yıkanmıyacak bir kumat üzerin
de ise, alkol veya eter. 

Beyaz keten veya pamuklu bir 
kumaı lse. Jahvel suyu sürmeli. 

Taalelı.i 
Kullanıl•cak mabeme §Udur: 

Yumurta sar111 ve .ispirto. 
Tozu evn1i fırç.tl•malı Sonra 

da diğer taraf1& balledi1mif olan 
yumurta IU'UI ve ispirtoyu lilrilp 
kurutmalı. Bundan sonra da uvah
yarak çıbrmalı. Yumurta sarın 

çıkmadıiJ takdirde sıcak suda • 
latdmıf bir bezle silmeli. 

Ciğeri 1<11aı l 11ıa11 
MALZDIE: 1 dana ciğeri, 125 

gram ter.Jatı. 1 fiDcawı süt kay
Dıaji (sulu). l demet maydanoz. 
tuz, biber. 1 fincan un. 

USUL: Dana ciğerınl yıkadık

tan sonra 8 parçaya bölüp, içine 
tuz ve biber koyunuz. unun içine 
bulayım. Dljer tarafta terey~ 
eritip eller parçalarını içine atı • 
nız ve her bir tarafı bet dakika kı
zarmak üzere ild taraiım kızartı
nız. CiprJeri -ıavadan çıkanp • 
cak bir tabalm içine b~ .. 
üstünü kapayınız. Hazırlamıf ol
duğunuz kaymalı tavaya döküp. 
kanftırmız. Tuz. biber lllve edlnia 
ve bu salçayı cijerin üzerine dO
künüz. Bunun da üzerine ayıkla ... 
11Uf ve doframnıt maydanozları 
serptikten IODl'a aıcak SICak IOfra. 
ya ptirlniL Yanına garnitür ola
rak hqlanmıı patateste illve ede
bilirsiniz. 

bot zaman geçirmı!Sini dllfÜJlerek 
herkesin zevkine ıöre grup megu
liyetleri veya oyunlan tertip edi
niz. 

9 - Yemek listesine yenemiye
c:ek derecede mütenevvi yemek 
koymayınız ve normal bir yemek 
l1ateli dQfünerek bir veya iki ıur
lil fazla fe1 ilive edintz. 

En ıniileiın noMrı.r 
1 - DavetlilerlnW ejlendirınek 

ınaksadile mütemadiyen rad7o ft 

~fon çalmayınız. 

2 - Hlzmeıçilerln1z ~bil 
kumr yaparsa. davetlilerin yamn
aa tekdir eımeyum. 

3 - Mlsaflrlerinlzden biri bir 
yanlıflık veya pf yaoam ıörme
mezllğe p11niz ve keadlsinı mab
cup eımeyini&. 

' _ MJaflrlerlnlzt davet ettlll
nia zaman diler dan~ ldm
ler olacaimctan bahaetraeiJ ihmal 
etmeJiniz. 

1 - Solukluktan evvel T8nil• 
ftlDeltn alellde bir yomek otme
meuna dikkat edlnb. 

e - Babledilen mne1eler ..... 
sında noktat nuanmza DJ1D1YU 
bir fikir ftJ8 tddla ohana mOna
kapya iblc•Nk mlmftrı.tnm 
mfifkfll YulJette ~ 
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Sokullu öldürülmüştü 
Fakat Sipahi Kıhğındaki Bosnalı ~ivane Kaçamamış, 

Kapıcllar Tarafından Yakalanmıştı 
içinde böyle bir gece örülürken, 

beyninde yetmiş yıllık ömrünün 
gerçekten rengarenk olan safha -
J.arı birer birer açılıyordu. Bir a
ralık ömrünün en tatlı demlerini 
dizlerine yaslanarak geçirdiği iki 
halayık gözünün önüne geldi. On
ların her biri kendisine birer er
kek çocuk vermişlerdi. Güzellik
leri kusursuzdu, terbiyeleri mü
kemmeldi, sadakatleri yerindeydi. 
Kanuni Sultan Süleyman, St!vgili 
oğlu Selimin çirkin km Esmihanı 
kendine nikahlamak istediğini 

müjdeleyince, o zavallı kadınları 
konağından çıkarmak ve acıklı 

hıçkırıklarına kulaklarını kapaya
rak zavallıları uzaklara sünnek 
ıztırarında kalmıştı. Sonra oğul
larından biri de öldü, Hasan adlı 
olanı şimdi valiydi, nahoş bir deb
debe ve herkesi iğrendiren bir gu
rurla yaşayıp gidiyordu. 

$okullu, içini saran karanlıktan 
ve beynini yakan acıklı hatıralar
dan kurtulmak için hazinedarı Ha
dim Hasan ağayı çağırdı: 

- Al, dedi, eline Lutfi Paşa 

kitabını. Hüdavendigar Gazinin 
Kosovada vurulup şehit oluşunu 
oku. 

zırlıklar yaptırıyordu. Onun neşe
si kubbe altında da bozulmadı, 

vezirlere ve kazaskerlere güler 
yüz gösterdi, işleri hep tatlıya 

bağlamak istedi. Fakat divana su
nulan arzuhaller çoktu, devlet iş
leri de bir yığın teşkil ediyordu. 
O sebeple ikindi üstü kendi kona 
ğına dahi bir divan kurulacağını 
lizım gelenlere söyliyerek mutat 
olan vaktinde saraydan ayrıldı. 

Vezirler, kazaskerler, çavuş
lar, lCapıcıbaşılar, sıra sıra onun 
- şimdiki alay köşkü civarında
ki- sarayına gelmişlerdi, sabah
leyin olduğu gibi divan usulüne 
göre, iş görüyorlardı. İşte bu sı
rada mahut divane boy gösterdi, 
güle güle divana girdi: 

- Selamünaleyküm Paşa, dedi, 
bugün seninle hesaplaşacağız. Fa
kat arzuhalimi oku da ondan son
ra hesabımızı görelim. 

mar ettirmek istediler. Ne yazık 
ki yara, tedavi kabul edecek şe
kilde değildi, can evinde açılmış
tı. Bu sebeple o değerli vezir- 60 
yıllık hizmet hayatında tek bir 
gün dahi azil acısı tatmadan -
gözlerini hayata kapadı (1 ). 

Hünkar memnundu, taht üze
rinde biraz daha sağlamlaştığını 

hissederek neşeleniyordu. Şe6eke
ciler memnundu, eskisinden daha 
pervasızca har vurup harman sa
vuracaklarını umuyorlardı. Vezir
ler memnundu. Yıkılması müşkül 
bir seddin ortadan kalktığım ve 
sadrazamlığa yol açıldığını görü
yorlardı. Yalnız Esmihan sultan 
müteessirdi. Çünkü dul kalıyordu 
ve dulluk, ona tahammül olunmaz 
bir acı gibi geliyordu. Fakat ya
nında, yöresinde bulunanlar bu 
çirkin kadını da teselli ~tmekte 
güçlük çekmediler, "Bir elini sal
la ellisi, bir elini salla yüz ellisi 
gelsin,, dediler, çarçabuk avuttu
lar. 

Sokullunun ölüsüne her türlü 
ikram layık görülmüştü. Ş~yhü
lislam, onun şehit olduğuna fetva 
verdiğinden cesedi gasl edilmedi, 
öylece gömüldü. Şairler, büyük 
ölünün son gününü ebedileştirmek 
için yarışa çıktıklarından divan 
edebiyatına çeşit çeşit tarihler ge
çirildi. 

l 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1 2 1 • 1 8 ' 8 o 10 

1 SIA BIA J.f YAIPII 
2 AILI ı lıv. KIA R 1 tJI 
1 iri iLi EICI f IKl•IFIA 
4 AIMIEILIF .-AiT •-P 
5 H clEIMI t liİİİ41 ıTT 
6 iKi t l•I t IS. 4INI l 
1 y l A IK/,1 •• AIMIA 11'-7 

s A R • TIAI ,.\fMT•rN • 
9 RI f IF. 1 INIA INIAIPıll 
il I ı• AIRITI l iNl.INI E 

KUGÜ.!\KÜ BULMACA 

l 2 s 4 5 6 , 8 9 tO 

l 1 1 1 • 1 1 ,. 
2 1 1 1 • 1 1 1 1 
3 -,-,-;---. ,-,-ı•ı-ı-

41 -,-. ,-,-ı•ı 1 1 ô., ,-,-. · ı 1 ,. 

f•ııı•ıı-ı• 
7 ,,.,,,.,-1 
8 1 ı•ı ı-ı-ı•ı ı ı. 

ıı 

SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Kabak e Kuş. 
2 - Tekdir e Firar!. 

3 - Arı yapar e Canip e Su. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Radyo Harçları da 
Taksite Bağlanmalı 

Haziran iptidasından itibaren tahak- para cezasına mahkitm etti. Hak!kafl'I 
kuk eden 939 senesi vergilerinin cibayetl böyle olduğu mahkeme kayıtlariyle de 
için hükumetimiz mükellefine bir sü- sabittir.,, 
hulet olmak üzere taksit usulünü kabul 
ettiği halde radyo makinesi olanların se
nevi verecekleri on lira vergiyi ancak 
Haziran ayı içinde vermeğe aksi takdir
de yüzde yirmi ceza ile ödemeğe mecbur 
tutularak tazyik edilmelerini doğru bul
mak mümkün değildir. 

Hükumetimiz köylülere varıncıya ka
dar herkesin istifadesini dilediği ve ucuz 
radyo mcıkineleri getirtilmesini temin et
tiği için biz ufak memurlar da dişimiz

den tırnağımızdan arttırarak veya uzun 

vadeli takasitle birer ufak makine edin

dik. Şimdi Haziran vergi zamanı geldı, 

bir ay içinde bütiln varidab maaşına ve 

o maaşı da kırk kırk beş liraya milnha

sır olan kimselere on lira vergiyi defaten 

vermek zor olacağından diJfor vergilıır 

gibi bunun da hiç olmazsa Haziran, T~m
muz iptidalarında beşer lira vermek ı:u

retiyle cibayet!ne hükumetimizin müsaa
desini rica ederiz. 

• 
Jlan.iıaJaki dava 

• 
BelediyenİİI nazarı dikkatine: 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

"İstanbulun sokaklarında hummalı bil' 

imar faaliyeti var. Her taraf kaJ<iırıll'll~' 
nıyor, asfaltlanıyor, temizleniyor bir ça• 

hşmadır, gidiyor. Bunların lı.eı>si iyi şeY' 

ler tablt. Ve "Aman hı:ı:ı kesilmese!" tt' 

menniııindeyiz. 

Fakat. bir şey. nazarı dikkatimi celbe!• 

ti. Ankara cııddesini asfalta çeviriyorle.t· 

Sirkeciye kadar uzanan aşağı kısımdıı bıl 
ameliye hayli ilerledi. Daha önce, bu cad• 

,,At 
deden g~en tahtelarz borular ve tes17 

trotuvarların Altına alınmıştı. Fakat, şitıl' 
dl görüyoruz ki, bunlardan yalnız terlto5 

teşisatı gene eski yerinde bırakıımıştıt• 
Böyle olduğu zaten, asfaltlanmak nıer' 
hazırlanan caddenin ilzerindeki su yol11 

kapaklarından belli. Şimdi, öğrenmelc u· 
tiyorum: 

Bu, niçin böyle oldu? Caddeyi asfalt' 
Manisa tapu sicil muhafızlığı dnktilosıı çevirmek için hayli para döl,üyoruz. tıcıd' 

Ulviye Arsan, on kurus borçlu olduğu bir kazıp altüst etmiyelim için de, tahtel' 
için mahkemeye verildiği hakkında yazı- arz tesisatı, caddenin iki kenarına nakle" 

4 - Haya • Ze~ln • Bir ticart tabir. lan haberlerden bahı0sle bunun aslı ol- _,,, - diyoru1_ Fakat, su borularını olduğu yel" 
5 - Bir harf e Ku:ı yiyeceği • Bir madıg~. ını so"'ylu··yor ••e dı'yo~ ki·. ,.,. ' • bırakıyoruz. Neden? Yarın, öbür giin "' 

uzvumuz. "Mebus intihabatı için lazım gelen Us- bil su borularından biri patlıyacak, ustı1 
8 - Kışın rastlanır e Tarik e Şu de- _,.. teleri yazmak hususunda mesbuk olan asfalt olduğu için etrafa yayılan su dır 

ğil, bu değil. tı hizmetime karşı verilen 400 kuruşa mu- çıkmak için menfez bulamıyacak ve 
7 - Damarda bulunur e Kesir e Gü-

zel sanat. kabil senet pulu olarak benden istenilen uzaklarda hafit bir toprak bulup cad~e' 
8 - Tepe, zlrve • Su akıntısı e Arka. on kuruşu, o 's1rada paraları tevzi eden ye yayılacak. O zaman, patlıyan yeri at'' 
9 - Şümullü e Meydan. belediye mü.fredat katibi Bay Mehmet yıp bulmak için, bittabi bütün asfaltı Jıll• 

10 - Bir dağ e Şerik. vermişti. Bu on kuruşu bllAhare kendi- zıp harman yerine döndüreceğb:. SoPr' 

.--s 1 V A S _, 
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KCimil Kitabevi 
Orta Anadolunun en kıymetli 

kütüphanesidir. 
Bütün gazete, mecmua ve mek· 

sine iade ettiğim halde tekrar talep ettiği bir masraf kapısı daha .. Bu, doğru mu? 
Duyuyorum: Caddenin altında kalan blJ 

su tesisatı için tahtelarz bir yol açıJac.11'' 
mış. Eğer bu rivayet doğru lse, anlattı' 
ğım tehlike kısmen bertaraf edilmiş oıııf 

ve çıılıştığım tapu dairesinde, halk ve ar

kadaşlarım karşısında bana hakaret et

tiği için dava açtım. Bay Mehmet te, bu 

tahkirinin bir tahrikten mütevelllt oldu· ama, o yolu açmağa sarfedilecek pııra, tıd 
ğu kanaatini vermek için, benim davam boruları trotuvarların altına nakletrııeJ 
görülmiye başlayınca, l{) kuruş alacak için harcansaydı daha yerinde olmaz f!ll'!' 
davası açtı. 10 kuruşu kendisine g(lya dı? 
vermediiime dair yemin de etU. Fak;t Belediyenin nazarı dikkatini celbeÔr' •1••••••••••••••11 u1 rlm: Hiç delilse bundan sonra asfalt' 
s h ceza mahkemesi, 10 kuruş mesele- çevrilecek caddelerde bu noktaya diltlt9 

t~p kitapları satış yeri 

sini tahrik mAhiyetinde görlnedi ve Bay edilsin de, bu kadar emek ve masraf .beb3 

Hasan ağa bu emre uyup bi
rinci Kosova muharebesini okur
ken, ihtiyar $okullu heyecan için
de kelimeleri ruhuna sindiriyor -
du. Sıra, Miloş Kayiloviçin sul
tan Muradı hançerlemesine gelin
ce, o heyecan göz yaşına inkılap 
etti, şöhretli ve kıymetli vezirin 
yanakları dizi dizi yaşla ıalandı, 

titremeğe başlıyan elleri yüksel
di ve dudaklarında samimi bir 
dua belirdi: 

Sokullu Mehmet Paşa, ~efkatli 

bir tebessümle sipahi bozuntusu
na iltifat etti. Herifin elindeki ka
ğıdı almak için de elini uzattı. 

Saray adamlarına vicdanım sat
mış olan nabekar Bosnalı, (Arzu
halim) dediği kağıdını vezire ve
rir gibi yaparken, boş eliyle koy
nundan bir hançer çekti, hir gö
zün açılıp kapanmasından da hızlı 
bir an içinde o silahı sadrazamın 
kalbine soktu. Yaşmın çok ilerle
miş bulunmasına rağmen kuvve
tinden, çevikliğinden hiç bir şey 
kaybetmemiş olan &okullu vezil'. 
"Hay bre!,, deyip belinden han
çer.ini çıkarmış. fakat ay,:ş.ğa kal
kamadan yüzüstil yıkılmtŞ~. 
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- ~ dm da rızası olduğunu telmih eder ve: 

- Allahım, Ulu Allahım. Ba
na da böyle bir ölüm nasip et. 
Huzuruna şehit olarak geleyim! 

A rtık inşiraha ermiş gibiydi. 
İçindeki gece, dışarıdaki 

şece gibi sönmüş ve yerine ışıklı 
bir neşe gelmişti. Gülerek emirler 
veriyordu. Divana gitmek için ha-

Divandaki vezirler, yaralı sad
razama yardım etmek ve ettirmek 
vesilesiyle katile kaçmak fırsatı 

vermeğe çalı~mış1ardı. Fakat ka
pıcıl~r. cavuşlar vesair a~alar, bu 
cinayeti tertip eden şebeke ile u
yuşmuş ve anlaşmış olm!3dtklann 
dan katili hemen yakaladılat',- zin
cire vurdular, söğe döğe bir deli
ğe tıkadılar. Bir yandan dn he
kimler getirterek zavallı vczıri ti 

"Murat, tahta çık~ Ü7.ere İstanbula 
gelince başka bir kardeşinin padişah 
seçilmesi ihtimalini düşünüp telaş için
deydi. Bahçe kapısında- ve erıdl~e için
de beklerken Sadrazamın ,:!eldiğini gör
düı şaşırmış. onun elini öpmeğe koş

muştu, sonr<ıfan bu temelliik -saltanat 
, namusu muktaıasiyle- kalbine dokun-

du. vezir aleyhinde gayız beslemiye ko
yuldu., der. (C: 1 - S: 28) 

Hammer de -C: 7 - S: (Sokullu gi
bi Bosnalı olan katil, tlmarlannın a
zaltılmasından şikAyetçl idi, ya şlkAye
tinl dlnletemediğinden, yahut Mustafa 
Paşanın kinine Alet olarak bu cinayeti 
işlemiştir) diyor. 

Nakleden : ŞehSbettin Fuat 
Ben herkesin gözlerine bakıyorum; onlar bana 

bakmıyorlar ... Ah, annem bir saat evvel gelseydi.. .. 
Böyle koşuşarak nereye gidiyorlar Böyle acele 
acele nereye? Onlar aç değiller mi yoksa? Yoksa 
aç değiller mi? ... 

Daireye geldiğim zaman, henüz vazifenin başla
masına bir saat vardı. Arkadaşlardan kimse gelme
mişti Koridorlar, geniş odalar, bomboş ve sessiz. 
Gundl.izün olduğu gibi, karınca süri.ılerini andıran 

insanlar kaynaşmıyor. ikinci katın balkonundan 
eği!ip baktım: Aşağısı tıpkı bir çöl gibi.. Zemtn ka
tının dört köşe pencereleri pırıl pırıl yanıyor. 

Etraftaki azamet ve sessızlik kalbimdeki hüznü 
büsbütün arttırdı. Başımı sütuna dayadım.. Ağlı
yorum .... 

Birdenbire sıçradım. Arkamda ayak sesleri var
dı. Başımı çevirdim: Ah, bir matmazel, tek başına, 
sessiz sadasız ilerliyor. Onun bana selam vermesini 
bekledim: Ilk defa selam vermek istemiyordum. 

Esmer matmazel beni selamladı. Karşımda duru
yor; sabit nazarlarla yere bakıyordu. Yumuşak çe
nesini avucuna dayamıştı. 
Yekdiğerimize bir kelime söylemeden bir müddet 

durduk. Her halde benim fevkalade müteessir ol
duğumu anlamıştı. E 1 !li teselli etmek istediğini his
sediyordum. 

Saat dokuz. 
Postahane devaıri açıldı. Kapının önünde biriken 

halk, adeta hücum edercesine içeriye daldı. Yuka
rıki pencerelerden bakılınca, ahali beyaz zemin ü
zerinde mayıs böceklerine benziyordu. Gözlerimde
ki yaşlar kurumuştu. Gürültü, patırdı, gevezelik 
başladı. Gişe pencerelerinden birine mühürle vu
ruldu. Kalt>lın gittikçe ağırlaşıyor gibiydi. 

TEFRiKA No. 11 
Birisi bana hitap ediyordu: Baktım, o esıuer mat· 

mazel.. .. 
- Deftere imza etmiyor musunuz? 
- Ah, unutmuştum... Hayır etmedı.m.. Mutlaka 

imza etmek lazım mı? 
- Tabii. Defter, aşağıda paket memurunun ya

nında. Sakın unutmayın. Kıstelyevm yaparlar. 
Başımıza bir iş daha çıktı! Acaba paket memu

runun odası nerede? Ben bilmiyordum ki .. "Dimit
ri,, bana bu hususa dair hiç bır şey de söylememişti. 

Esmer matmazel, müşkül vazıyette kaldığımı an
ladı. N&zikane dedi ki: 

-- Arzu ederseniz, birlikte gidelim? 
. Derhal bu refakat teklifini kabul ettim. Bu taze, 
ile kadar da sıcakkanlı ve iyi kalpli bir kızcağız. 
Aşağıya inerken, yolda, tanıştık. Bir kaç dakika 

içinde ahbap oluverdik. Ismi "Marusya,, imiş. 
Deftere imza ettikten ~nra, ~eraberce odaya 

döndük; ve çalışmağa başladık. 
Oğle vakti küçük bir çocuk bağıra bağıra odaya 

girdi: 
- Nohutla mercimek var: Nohuutt .. Mercimeek! 
Şaştım, kaldım. Bu çocuk acaba, neden böyle ba· 

ğırıyordu? Maksadı neydi? Fakat, nohutla merci
meği duyunca, açlığımı hatırladım. Karmm cidden 
açtı. Bu sabah ağzıma bir lokma bile bir şey koy
mamıştım. 

"Marusya,, gülümsiyerek dedi ki: 

- Lokantanın çocuğu... Bugünkü öğle yemeğini 
haber vermeğe gelmiş. 

Sahi. Tıpkı dünkü gibi, çocuğun sesini işitenler, 
masalarından çarçabuk kalktılar; ve lokantaya yol
lar:dılar. 

"Marusya,, dolabından ekmekle tereyağı çıkardı. 

•kba Müesspsereri 
Her dilden kitap, gazete, mee
mua ve kırtasiyeyi ucuz olarak 
Akba müesseselerinde bulur ve 

iTJiLIUIJJ ................. - .. ıurısl 

sipariş verebilirsiniz. 

Dr. Hayri Ömer 
ZOhrevf ve cnt halltahkları mOtehanı• 
)ğJedeo sonra Beyoğlu Ağacamı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmd 
Nevralii. kırıkhk, ve bütün a9rılarınızi derhal lieıer• 

lf~T'Sl!'mrht "1n rn~ l'PIPfrın ·4~~~· 

Mil icabında CJÜnde 3 kaı• ahnabllir. OL ; 

Birdenbire hiç beklemediğım bir sual karşısın
da kaldım: 

• ,mb , • 
- "Fenya Aleksandrovna,, siz neden yemiyor-

sunuı? 

"Marusya,, nm bu suali üzerine ansızın şaşala

dım. Yanaklanm kıpkırmızı kesildi. Hatta kulakla-
rıma kadar kızardığımı hissediyorum. ' 

Mahçup bir halde cevap verdim: 
- Bugün yiyecek getirmesini nasılsa unutmu-

şum. 

"Marusya,, nın iki elinde de birer parça ekmek 
var. Fakat gözlerini kaldırıp ta bana bakmağa cesa
ret edemiyor. 

Nihayet dedi ki: 
·- Bir parçasını size takdim edebilir miyim? Ben

de fazla ..... 

- Hayır, hayır... istirham ederim. Karnım hiç 
te aç d€ğil. 

- Ciddi söylüyorum; bir parçasını hltfen alın, 
"Fenya Aleksandrovna,.. 

- Teşekkür ederim. Lüzumu yok ... Kabul ede
miyeceğim ... 

Sesim heyecan ve teessürden titriyçırdu. ikimiz 
de kıpkırmızıydık ve göz göze bakamıyorduk. 

Birdenbire ağzımın salyaları akmağa başladı. Çe
nelerim titriyordu. Dişlerimi sıkmağa mecbur ol
dum. Bir türlü elimi uzatıp ta ekmeği alamıyordum. 

"Marusya,, tekrarladı: 
- Alsanıza canım, dedi. Rica ederim, "Fenya,, , 

alınız. Nasıl istirham edeceğimı bilemiyorum. Hay
di, mini mini meleğim, haydi ... 

Ve usulca ekmeği önüme bıraktı. 
Ah, iyi kalpli, nazik, fedakar kızcağız .. Bunu hiç, 

hiç unutmıyacağım .. O kadar minnettarım ki... Bu 
minnettarlığı hayatımda katiyen ödeyemem. 

Hala ekmeği nasıl kabul edeceğimi düşünüyorum. 
Gözlerime yaşlar doluyor. Açlık ve garip bir hü-

zün neredeyse beni, hüngür hüngür ağlatacak: 

- Teşekkür..... Ederim... "Marusya .... ,, 
Kekellyerek bu kadar söyllyebildim. 
"Mantsya,, bütün gün vazüede de bana yardım 

etti. Bu kızcağızı ne kadar seviyorum: Melek gibi 

bir mahJUk. Sıcakkanlı, iyi kalpli, mert ve fedakit 
bir insan! ..• 

6 Mayı• 

Bugün yine müdürün yanına çıkıp ta, vesika ıne
seleısıni halledemedim. Babam da artık ekmek bl' 
rakmıyordu. lki gün üstüste sabahtan akşama kadlll' 
aç çalıştım. 
Akşam, çürümüş pancar haşlamasiyle bir tek pa

tates ve ringa balığı yedik. Evvelce "Aleksandrovıç,. 
in bu çürümüş yemekleri nasıl yediğine hayret 
ederdim. Halbuki şimdi ben de, öyle büyük bir it' 
tihay la yiyorum ki ..• 
Bugüı. dairede, masa başında çalışırken, başııtı 

dönmeğ~ başladı. Şimdiye kadar başımın döndüğÜ 
vaki değildi. Eve avdet ettiğim zaman derhal ay
nanın önüne koştum; çehremı uzun uzadıya tetkike 
başladım. 

Yüzümdeki çizgiler derinleşmiş, rengim haddiJl .. 
den fazla sararmı§tı! Bu gidişle annem köyden ge
linciye kadar babam beni açlıktan öldürecek! 

6 Mayıa 

Nihayet vesikayı aldım. 
Artık her gün iki yüz elli gram ekmek ıstınKa .. 

kım var. Iki günlük ekmeği bırden alıyoruz. Bu~tilJl 
beş yüz gram birden aldım; ve derhal yedim, bitil'"' 
dim. Etraftakilerin önünde, iki günlük ekmeği bir .. 
den yemeğe her ne kadar utandımsa da, açlık galiP 
geldi. Kendime hakim olamadım. Hala da açım. 

Bu sırada tesadüfen masamın çekmesini açtııll• 

Bir ae ne göreyim? Bir dilim ekmekle tereyağı· 
Kızdım. 

- "Marusya,. , bu da ne demek oluyor, rica ede
rim? 

.J{estane renkli gözleri bana bakmıyordu. fakat. 
kirpiklerinin kımıldayışından bu gözlerin tatlı tatlı 
gülümı:ediğini anlıyordum: 

- Hiç, "Fenya,,. 
- İstemem, istemem. Katiyen kabul etmem. 
.:_ Ciddi söylüyorum, bende fazla var... Çok iS" 

tirham ederim .•• 
(Devamı var) 
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Tefrika No. 85 

Büyükderenin Basılacağı Şayidi 
u Şayia Beyoğluna Gelinciye Kadar Değiımiı. 

Baltalimanı Sarayının Soyulacağı da Söylenilmiıtl 
Artık, cemtyet gizli lçtlmalan- muhafazası vazifesiyle m6kellef 

ita bafl•mııtı. Avtıkat Refik hına- olanlar hep lnanmıtlar ve ciddi 
lliıa Rumeli hanındaki yazıhane • tedbirler almala bqlamıtlardı. 
llılde, Galatada Kınacıyan hanın- Kemerburgazda bulundurulan d\lt-
da Yusuf beyin odasında ve Malı· nıan bölütüne bir böl6k daha UA-
ltlutpaşacia Kendlros hanında bir ve edilmlf, Mulak, Kefeliköy sırt-
Uearethanede sık sık toplanıyor, lan, Zekeriya ve Demirci köyleri 
bazı mukarrerat ittihaz ediyortar. arasında birer takımbk dÜfl'IWl 
4lı. süvari devriyeleri 1udlrDınele 

\'emen kararlar dairesinde E- bat1anı1mqtı. 
dip Servet bey İtalyanlarla, Be - Gün ıeçtikçe bir patta daha bO· 
tik laman bey sadaruam Tevfik yiitülen ve prçekten ıkorkunç bir 
~n damadı ile birlikte lngi- kisveye büründürülen bu pyla, 
llzierıe ve Kemalettin Sami bey Mediha sultanla damat papyı da 
de. Ameritablarla temasa çahfı- te1'flandırmıt*ı tabil. Bu hain " 
>or, gizli ve muhtelif elemanlar- korli:ak adam, yalıınııı malyetlnde-
ı. ltilAf devletlerini avutup oya- ki haydutlara bıraJmut, sultanlyle 
llJacak tekilde propaganda yaptı- beraber Yıldız sarayına kaçmıftı. 
l'IJorlardı. Cemiyetin eu gaye ve Fakat bu kaçıp, Vahdettin tara • 
hecıefl, tabil, vatanın müdafaa ~ fuıdan gölterllen bir H1zum üzeri· 
'-ıa.ı, isti'kJAHn temin ve baJra. ne mecburen yapılnut muvakkat 
lftdı. bir nakil IOa6 verilerek zevahir 

Cemiyet, esas olarak Anadolu- kurtarı1maJi: iltenllmlftl Hiç fGP-
cle bir mukavemet tesisini lüzum- he yok ld, bu arada, Vahdettlnl de 
1'ı bulmut ve bunun için ıbU ha· endlfedm kurtarmak için bul 
"2iıkıara bqlamlf'b. Bu •aacla tedbirler almmıı w Yıldm muba-
'-daretten istifa eden müfir Ah- faza eden buausl kuvvetler de aıi-
8'et İzzet papnın Anadoluya ıön- tınlımftı. 
~~·-balkın uyandırılıp si· 
::-uanaınımuı ve mütteflldere Q ıfln, 1335 lenell nllamnm 
karp. bir cephe hazırlanması dil • biriydi. Damat l'erlt, vil • 
lllaWmOftü. Kara Vasıf ve Edip kelAdan bazıları O. arqda w Vah 
Ben.et beylerle Ahmet izzet pqa dettinin huzurunda toplanimf]ardı. 

8 u Ullaız pyialara, Itillf 
devletleri erkim ile zabı· 

tasJDJD da inandıltm ve bu •bep
ı. bul tedbirler almchltm aöyle
mlfük. Bu sırada, kolonel Morft 
de, mahallinde tahkikat ve tetki
kat yapmak ve o suada Bahçe k~ 
yünde toplu bir halde bulunduru
lan kuvvetleri teber.ftln edecek ne
tice ve vaziyete ,are icap eden 
yerlere dalıtmak vazifeslle Zeke
riya köyünde bulunuyordu. O ak· 
pm, pç vakit köye gelea Orl kam

yonu ve içindektlerlnl g6rmilf, baJ
ret ve taacc:Gple bepdnl ayn ayn 
liizmiiftü. Bu muntuam kıyafetll 

haydutlann kimler olduklarmı da 
tabii ölrenmifti· Kolonel ~k
ten ciddi bir ubrd1. Bu çetenın. 
uaylfl düzeltmek delil. büM>ütün 
bomcalma kanaat aettrmlt ft çe
tenin reisi Mukbile fU eiDrl ver
mlfti: 

- Derba1, aUah ve cepbanelerl
nlzl bırakmU. Kamyonlarmua bi
nip ieldllhıiz yere pcllnb. 
.. te, ~ de emrin kati 

oJdutunu enlam1f1ardL StWı " 
eephaneı.rtnl Çlbrqt JeN Jllmıl
lar ,,. JiDe kamJoıılanna tıkıfıp 
yıldmıflardı. 

(Devamı var) 

--------------

Uç &UNLUK HiKAYE 

Beş Bin Dola Mükafat 

Şu bizim dolandırıcılık, soy
p.nculuk ifinin en güç, en 

zahmetli tarafı, kendisine her hu
susta itimat edebilecelbı bir arka· 
dq, bir kafadar bulmak keyfiye
tidir. Dolandıncılık IL'ıuındıl ken
dilerile arbdaflık ettiiim en bü
yük üstatlar bile, ~man zaman 
herplellk yapmaktan, bana madik 
oynamaktan ıeri kalmamlflardır. 

itte bütün bu sebeplerden ötürü, 
aeçen yaz, henüz fesada uıramamıt 
ücra bir yere p!erek, fenalık yap
maa- bbWJetll fakat, muvaffakı
yetlerln verd1ll sarbOflukla abll
kuıı boammıı bir •tadat arayıp 
bulmıya karar ven:Hm. 

Uzun bJr yolculokbn 10Dra bir 
kasabaya pld1m. Bu kH'lba bir 
daim tepalnde kurulmuttu. laml 
de Maunt - Nebo idi. Bu it.abaya 
pllnee, ilk lflm, baba eklbhi
Dhı cleftm etttlderl ldlçilk bir ma. 
haneye sltmek oldu. 

Blr mlkldet bot beşten, ve ora
daki imanlar hükuıd.I kifi bir fi
kir ed1ıMUktıen IODl'a: 

- Centilmenler, centilmenler, 
dedim. bana &,le aeliJor ld m bu 
dünyanm en laf, en düriat. lman
lanlnm! l'eut " Jillenln ne oldıı
&unu zerre kadar bilmiyorsunuz! 

Mqbane uhibl: 
- Hakbamz Mister Plten, dedi, 

biz hakikaten uU " -1z iman
lanz. Biltün bu dajlık hnalide biz. 

Yazan : O. Henrv 

den IJl iman ~ l'abt 
m Rufa Tatama71 duyclunua '91U! 

Poli8 mldQril de Wa bnp: 
- Evet, evet. dedl; m hMbra

ten Rufa ~ 1aöm ıdnl& 
Nasıl etMt te llsl onunla &amft"'
aü:! DünyllCla Bula Tatama War 
ı.q.Ie bir lmuı bulmak c1ddm 
m6fldlldür. Oll11 daralacma çek
me umanı ~ ..... hattl ae-
çlJor biJe.. Tatama -- bende 
:meftaftar. vaıaa hapı. milc\tıfl. 

Tatama, cenuplut.ra hu bir fi· 
ve ile kelimeleri uzatarak: 

- Nasıl? dedi. Naaıııl OlUJ'OI' da 
sız benim tohretimi duymamıı bu
lunuyorsunuz? Sbe kimse bendm 
bahaetmec:U mi? Butün bu havalı
de ister beyaz o~ istv zenci ol
iUD, en ufak bir ,w;utu çıkarma
dan btnclen iyi domu çatmaam bi
len hiç km- yoktur! Ben domuz 
)'&Vl'UIUIUI, alalidan, teknenin al -
tmdan, ldbwteD, ambardan, mut· 
faktan, atJldın, en ufak bir patrr
chya, en ufak bir acıroıtilJ• ...,_ 
dan vermeden aprabllinm. lfln bO 
t\bı lncellll, domuzu neresinden 
,,. DUJ1 J&kalamak lca1> ettlllnl 
bilmektir. Ben öyle zannediyorum 
ki "dünya domuz hırsızı pmlJl.7o
nu,, unvamm alacaiun zaman hiç 
te uzak delildfr. 
Muhatabım IÖzilnil Jı:wrek: 

~ bu hususa dair müzake - Rumeli ve Anadoluya aönderilme-
leler cereyan ettltl blr sırada Yıl· al mukarrer olan nuDıat heyetle- -----------------------, 
dırım gruplan kumandam Musta- rine tayin edilecek lrhmelerln in -

nt ikmal .ut, hatta .. jln evvel 
OD11 tahU79 et asa lliundL Fakat 
herpleJI ..... bırakmadım. lld 
flç ,en bapillıanede fazh kal!Dlllda 
ona hiçbir feJ olmut Tatımanın 
bu defa hapile lirlf1 b1r katil l
pndmdlr. v--.o... ...... w. 

- Görüyorum Jd, dedim. sis bl-
ru f6hret düfkfinüsünils. şahret 
fena bir f111 dellldlr. Mister Tata· 
ma. Sonra ilen domuz hırsızhfınm 
da aleyhinde delilim. Bu aibl a. 
ra yerlerde, bu it hlnnete pyua 
bir JDllleldlr. J'üat bjlJilk ..... 
lerde, Avrapada, lbln bu ..ı.. 
llnbe itibar eden buJnnmas On
larda bu slbl lflerl kaba ve leli t.
Wdd ederler. Bu niha7et bir ıq;. 
ra lfldlr, bir lı:ÖJ lfldir. Mumaflh. 
bu da bir kabiliyettir. Sizin bu .. 
badald muwffakıyetfnls, bbl1l7M 

. ft lstldadıma deWet ~. ~ 
bunun I~ ben de llzl bir crtat o
larak yanıma ahJorum. Benhn biD 
flolar ..... ,_ ftl'• Senin kOTltl 

~ Kemal Pqa vazifesinden iatlfa tihabı ile megul oluyorlardı. Da-
~ latanbula gelmi§t!. Karakol mat Ferit, bir aralık hademei Jıu. 
tlnıiyetinin idare heyeti de o JIÜD6 sal phane m6clürü Zeki ile birlik· 

~-i·tii~ii--bu .. m;üaı.k--~beli.iiiiM~ 
~u]muş. dehasından istif ad eye ni fabrikasına gitmişlerdi. Burada, 

uttu. ~ .... ı.t.u --~ 
Ahmet .... ~ *~ ........ '. !il,. 

Mahmut paşanın azillerine, tesini gözden geçirecekti. 
~lıJi:ları ve gizll lçtlmalanm Bu çete, Zeki ve ulrwflarr a-

etmelerl 1ebep pterilen nmnda Garip adı U, ,.W ectn.a 
"""· eti mllliye partin bu ~- Ye Ha\'J'llll çerkezlerinclea oldup 
-.Qıı bir §UbeslydL söylenllea Mutbllin idaresine ve • 

O gün, Vahdettin, Ahmet Rıa rl1miftL Bu ferlr, ctban baıW ema-
~le Mahmut papn1n uiller1 ve sında l'lllstln taraflaruıcla haydut-
~ riyasetine hoca Mustafa A· lak etmekteyken, avewlyJe bera 
._ efendinin Ye reis vekAletleri- ber düpwı hizmetine PmiftL 

de Aristldl pap ve Aaryan Bir aralık, Cemal papJa sulkut 
~~ntn tayinleri iradesini imza- yapmak için avewtyJe 1*'aber 
~· Mllll ~liein 1çtlma ha· Rus kı7afetlnde Şama töDderll. 
,..._ olmadılı bir zanwıda Ayan mlftl. l'lbt"alchiı vu1f9Jt Japa • 

l-'11 ve vekfilerirıfn tebdW, o ~ " tutuJacajmı anlayarak 
~ alt usul ve kavalt hl1lfma bir kaçnııfb. O AllWl sm,.uı_. a • 
~et olmuına rajmen Vahdet- ruıııda Türk ve İttihatçı dOpnanı :!' ... ne damat Ferit bu kaideyi ib- olarak tanınmıf, kan clakücillüiü ı
'.""'ICle hiç bir beis ıönnemlfler ve le fÖhret abıufb. B9 amh tatili, 
1ııe,ft idare ve saltenatlanna, met- kaymakam Zekiye IOll •manlar
~~t usul ve taldelerlni feda ve da kaplten Halit tamtJmfb. 
-roan edivenniflerdi Befl Havranlı, dokum O&ıen * Ye Man)'Mlı "yirmi yed1ld de Rm-y enlmahalle hAdi8eslnden 1e& dek, Sabanca w Düzee çerkezJe • 

ra, Ralin\ln ve Nafiz beyle rlnden olan bu kırk bir kifllik çe-
~ arkadaflarmın ortadan kay- tenin efradı hep blr 6mek lfydl • 
~leri Sanyerde üzüntülü rfbmt, slWılandınhmt w o akfUD 
lifıı lllerak, Bilyükderede de çok Zeterlya köyilne &önderilmek O. 
~ bir endlfe uyandınnıfb. Bu • buarlanmıfb. Bu hainlere, o ha 
;::-. bir kaç muzibin Jitlfe yo- va114e ,.., ... unnolunan İ~t-

, Büyükderenin bir Türk çe- çı çete.mtn takip n tenkUl val • 
~ tarafından baı•Jacatmı ve bir fea1 Yel'llm1tü. BÜ)'Wrderell Um • 
~-Yerli zencinin dala Jı:aldmla- bo ve vaktiyle Abnhanı pap me
~ 16y1emelerl, bu endlfelerl l'amda boruculut Japm y.u_. 
~I ve yerlllerl dÜ§lllanlanl ArnavutlUda Çep, x.teli köyb 
~t mecburiyetinde bırak· den 8otlrl ~ :e.Jıçek6Jltl Alll99 

8- müracaat ve flklyete iıebep tu da, z.briya klJGDH çeteJe 

~ ~yla, Bilyilkdereden 8eyol· iltihak etmek here Jalavulula 
~ lefaretbanelere Dakledi • tayin ecHJınlftl ipe, Damat l'erl • 

~~ kadar, f01D ve m6ba1Qoh din ---~ çN 1"ı,du. 
~ tarafından bflyültille 1e • ÇbU f~uı clvarm4a, l{endt
~ büyük bir katllAm fekllne lerlne &6n ;yoklama nlumınü dl
~bnuştu. Evlere tehdit mektu~ a11en hainler, efendllennl uyp 

bırakıldılı, dal• kaldınlacak Dllflar, •1Amla""9ııdı. Baln efen-
~erln kapılarma tebeflrlerl• dllerl de hafta1ardanben 1-llye-
~ yapıldJiı bile iddia ohm- ret ~ bu kurtlan 
1._. -- Hatta, ayni çetenin Balta z:ıeb!rll l6derJ. -h·- blr ...._ 
----. sarayını buıp J'•lma ecle- __. .... ...., .,_ 
~ de, bilyilltillen pyta,.a kabl- kuclurimuflardı. Damat J'd, kah-
--,. •Çlkçuı pire deve yaplbmpı. lan a~ ~ ~ elll
u~ltlbat ve terakki rüesa ve ..... ,,J Un wnn1f ve 11taninedın ... 
~ tevkif edllmlf bulunduk- vaffaJi:ıyet1er de dua ~· Bıı 
~~ sırada, her tarafta ve cld
~ nakledilen bu katllAm ft hainler, 0 sırada fabrika hine ... 
- -1111' ,..,,,_ bavadWeriDe, dOt- uno.. ld Jwnıona ~ 
~ zabıta tefkiJAbm idare w her tarafı kapatllarat r..br17• 
~Ye bllh- damat l'erldln k1J1 ,.oluna~ 

Çüaıon pW pek aeak reTler
tlelli 'ju bpmMUY •1a ,-.. 
bBl. Fakat ps kapem- Jabm 
pek aeak memleketlen ••• 
MllWU, ...... aea. utta ı.. 
taaws1w....-...-..,....._. 
.. Wle pWlii YaNJr. N..U ... 
Une ....... ps .......... a kar
.. • kotar pn ı.oı a..ı ıhk su 
........... .,.... keaularmda 
da ._.. ~-- 7apmaktaa .._ 

A-* ............ ...... 
ohar. Hafif olwa, •otran, tatlı •1r .. , •. 11...ıl ......... bir 
191' •lftlntllll vakit hpm phat 
.... bpna, ........ ..... Wr 
açıklık plir.. Nesle -.U41amau 
Jile ..... kapsmw itil' ke7lf 
nm. AY'M11 kapn•lana pua 
..... _ ... ile ~aklan ke-
Jlf te ltafb. .• K ....... W57Je laa-
flf .... kqlfU ..... tMil Mr ... .. ,... .... . 

...... t ....... sel-ima, ..... 
................... Bir ... " .. ,.... ................ 
.................. e1mu. 
ır....-............ .... .... _.,.._., ..... .......... 
lak • .,.. 

K...u ....... bltlJla .-ıt,,.. 
·~ ..... ,. ....... )d=welel'la .. 
aladepk bpn•neada. ..._ 
........ pbr. Tunüb ...... 
,....... Pallder ~· Kmam-
.. ..,.. ............ pw 
pl:r, •....,... ........ ehmea, n-
........ Mltla ntar, nbda ..... 
•lrlatawı.. .. ...ı. ....... ,. 

ptla ...... ·- ........ --.................. eldea ......... , .. ~ .. .... 
ttldtl , .... 1"11- ...... ..... 
nkbt .... "•- temr .... 
lr. o.- lfia kapamaam ...-. 
.-ww-ı ............... . 

• kne, •att1a YGeatta ... _. .... '9Qı...._. ......... ... ...... ~~·...-..-· ._ l7lee ."'......_ ....... u...ı.. 
...... ........ :;.laiıl ...... ... ........................ , .. .tlttla ................... w...... ....................... .................. .... .... - ........ ....,., ....... .. 
---~ ......... .... 

•a11•ır. Khalaiade .. "indeki kır. ..................... 
tuaftaa ............... ....... 
nada ....... ftUilala ta l!erld 
kape••. O uma pne nealetlen 
pine •• ..tma ... tahlma 4a • 
ıamet •••• vardır, bfıanumua 
........... -- Urblı ...., .... 
pbr ... ·-- .......... ,. .. bir
IDde allatla oıt..,..aM koadlla ............................. 
lllbils. ................ .... 
rlae ........ ..tr. 

Ok .. ...,.... ban bpnına, 
.... ................. cok ... 
fa 1ıb ,..ut ........ kirpilla 
........................ 1r • .,.... ...... ,.....,...... ... . 
............. vakit ... ...... 
.. nm. Dit pbaN' sfttl- Fakat .......... ................ 
...... lmuma, tt •elltir· Ka-........ .... .............. .... 
...... blü •eliilala lPMe .. ... 
..... ....... '11 .... 

K ........... bpamN'de-
ılliala lmarmamadaa pllr. Ka
...... lmlak •ellll•ln l!biM nim-
.., lllda ....... tem&lenlals, 
flMI blak .......... ,.. ... ....................... 
...... ..., ............... ilama 
...... IWlr. 

.,... ~ ..... tıh .......... • 
lu, ._ ..... ayıp ..,.._ 911T• 

lardaldleı6 .......... wu·11 ,..... ..................... . 
nlanktlael•lrslltl ....... ~ 
dlla;tatlilftwlaelv.O ..... dlt •t' ..... mar.ca.t mmNlr. 

IW-W.: ............... ~ 
......... Mr ..,.. Y..ı ....... 
..... lmılara, Wr .. k ...... 
......... )W'r•lt ..,........, .... ~ ......... ..-. 
lrtehW ........... .......... ......................... ........ ~ .......... .... ........ ,.. ........... ,. 
a11'1ı- ,.., ..... 1.. ... 
• o .................. .. 

.................... ı .... 
~ ........... ~ ... 
................... t ... 
ldwh••mt ........ ..... 
lltılaell ...... Üı11a IJI .... . ' .... .,.... .. ........_.._ ......... ,.. .......... .. .... _ ........ . 

.,. 
Kendimi tutamadım: 
- Ne c:Uyomıııuz? diye bap 

dm. Fakat bu Jsabll (leiW SWa 
bu saf, bu bakir M'auat - Neboııuz. 
da naaı1 oluyor da bu kadar fena 
lltl" .... ~t ADeh, AJlllll, 
insan rüyumda aone bıaumU! 
Katil! 

Meyhane sahlbl: 
- Hattl katilden fena' Çilnkil 

c, domuz hırsmdır • 

8 11 lıllster Tatam&JJ bularak 
kendlsl.le ~ karar 

ftl'dlm. Ve ını...1r1u baplmaneden 
~ıpndan Od Bç sün IODl'a, bir 
fll'labnı bularak onunla tan1fbJiı 
ve onu, daha m11faaal IÖl"ÜflDÜ 
iizere, pbrin kenannda bir yere 
ça&ırcfım· Onunla tal'plıldı otura
tü, dolııadan dotruJa it üaertnde 
lr.oD11f1D11a bafladıt 

Benim bu Jalcmlarda, 9J8Jet Jta. 
l&balarmclan birinde çmrmek lılte
dll!m bir dolap lç1n. becerildi ıa
ut kılık, a,.ı.t " ~ iti
barile köyltiyfl andıran btrfalne ilı
ÜJllOUD vardı. Rufa Tatama, benim 
01DM'""m tuar1a.,.-1n bu rol i
çin dfin,.an .... sanılab~ 
Sisin anbJacallıuz, bcı it lçln on 
da 1J181ni balmaJi: milmkün de-

llldt-
Tatamanın boyu tevbllde uzun

du. Herif ldeta blr devi andırıyor
du.. G6zler1, teysemin ldlçilk bjr im 
iba O)'Dadıtı. tomlne a.tOnde du
ran ponelenden OJUDCU töpelbı 
&6z1eıt pbl maYi ._ hUek6rdl. Saç
Jan, bpJa eü1 Roma dllk atJcıla
nnm açJan cfbl (1) clalp dalaa 
bta'Vlktı. Bu açlanD,...... Jıı91dr 
Amerika l'"ft'm! taftfmdm ,.,.. 
lala w mfldlP odalannda BelUrlerl 
brtmek için kullaaılan ~yilk 
..,_ (1) da IÜJl8flll prubu.,, tab 
lolUDu habrlatlJ'Ofdu. 

K1la bir muJı:addetneclen ıonra 
aea pJ•nvndan balal9Ubn. Tatama, 
beiDen ... 'baflamln bazardL 

Bin ı&aliM devam......-: 
- Domma, dtdtm, a4am l'ldtır

mB, 1rettQDr ..... ~.....,. tef* 
l'.Jlerdir. Bunlan bir ..,.. ım.
lwm ela, bana. ~ im
... ewld1.abk .,-tmda --
~111 ...... ... 
1'anJuda _..., ......... ... ... ,...., ,.,.....,....,. ... 
kulda bir laAk8m ~ 

~ utlfadlt ederek bu..,..... 
- .. - ........ Çlbrablleoe............ ~ ..... 
zim de bir kaç hisse senedi elde e
debilecelimlzl umu7orum. 

Bu koDUflDA ft anlapnadan la
la bir uman IOm'a, bela w yeni 

arkadapm, ;yola düzüldük ve * 
Cllll Oft~ indik. Bütün 101 umn
lulUnca. tuarlamakta oldujum i
fbl inceHIJ bMkmda arkadapma 
izahat verdim. Biz prp Jltikame
tilide yol alıyorduk. Leuiııpm'a 
pldliimlz ZN!\ID orada "Blnld 
brdefler,, 1D llrk1De rastladık. Bu 
lebepten ötürü Le~ civar 
t.öylerden plen köylülerin akım i
le Adeta bir panayır halim ahmfta. 
Bir sirke rutladıp uman, ara
ya ıeJen enaOeri doluullnp bir ~ 
paralaruu amlJnnadan içim bir 
türlü rahat edemez. ı-.bU bu .. 
ferkl fınab da elden kaçırmak nl
Jetinde dellldiln-

Bunu hesaba katarak. llrkteD • 
sak olmıyan bir yerdıt. ,..... .. 
met te Wme alt olmak 811'9 Mlltıs 
Plvt lpnlnde dul bir kadmm lld 
oda11nı 1dtalacbk. Sonra Tatamqt 
yamma alarak hazır e1b1M utllaa 
blr maiazaya ptürdüm Ye onu bir 
centilmen kıhp soktum. Jlül
katen Tatamanın kıyafeti c1cldm 
nefisti: Yefll d11D11lı mavi tumaf
tan blr ıömlet, uzaktan deri tlb1 
J6rinen kınnm boJun bala. .. 
un, Ji:aDar7a w bir ayakkeln .. 

8 u Tatamamn hayatında dk 
defa olarak li1dlli beDl

bqh bir koMQmdü. Bu •ma• A
dar, 'O, a,Jel&cle blr çoban la1ıtı .. 
..,.. ..... Tatama, ba 1-' Ja. 
7afeW., tıpkı bir vabt•aln bura1111-
dakl ym1 balJrasiJe 6ianmMI liW 
övünüyor w bir pnar cluJUl'Gl'to 
du. 

Ben ıı..... o aJqi.m llrlı:e Jolla
narak CpapelcfHk) J,apmak niye • 
tinde ldtm. 

Tatama tncı rolbfl oymya
cak, mllletl lmqtJracattı. Yani, 
Upü oJarü lmJ'dulum llç ..... 
bil kq.dl berine pan bubncB 
ve bılrblla &6zü önünde kı...,. 
nldL 'Dnaım .,., 

(1) Kad1ın Romadald llll1t ...... 
11111111D~ Ja'\'U"Clk ....... ....... 
tıdlllrlerdl. ltamah bir ... ~ .... 

-- bir heJ'kel, Parldl ı.uvr w1ı '" 
de bu1unınalctadlr • 

(1) ~ x.raı.r .. 1 ılı ..... 
klcDk '* AIMrDra Dlbz ... 
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1 DONY A SERSISIND E 1 

Türk Pavyonu ve 
Sitesi Büyük Bir 
Alaka _Topluyor 

Hemen Bütün Pavyonlarda Eıya T eıhir Edilemiyor 
Sebebi, Gümrük lılerinde Çıkan MUı~ttır 

Unlversite 
Talebesinin 
Yurt D rdi 

{Baftarafı 1 incide) 
sitelere de sirayet etmiş, hayatuu 
kazanarak tahsil yapan gençler ;a
lışma imkanları bulamıyank i§Sb 
ka'lmlf, bir 90k aileler ooculdanna 
tahsil parası veremiyecek vaziye
te dUtmilıtn. 

itte bu buhran devrinde Ameri
kanm Teklas'ia Ziraat ve Meka
nik kollejinde, bütün Auıerıkan Ü· 
niversitelllerinin hayatında bü
yük l>ir inkıllp yapan, yeni bir ha
reket, yeni bir teşebbüs görüyoruz 
Bu Kollejin 501Yoloji hocası mai
'\?tini temin edemiy~n talebeye 
yardım ollun diye ortaya şöyle bir 
fikir atıyor: Kollejin yanında için
de periler bulundu.ju pyı. olduju 
içiı kimN tarafından kiralanmı
yan bot ve büyük bir bina var. 
Prof..Or, talebeye, bıı binayı ala
::ek burada kooperatif bir yurt te
dı etmelerini taV1iye "!diyor. Bi
nuının harabideu kurtulacaimı 
ıören ev sahibi murafını veıiyur. 

Halk vl ·ni Bir 
Senelik Mesaileri 

T esbit Edildi 
Cümhuriyıt Halk Partbi Genel Sekretorliil Halkevleri 

için bir senelik asgari faali~et programı hazırlayarak alakadar 
evlere göndermiştir. 
Bu prograına ,c>re, halkevlerlnfft 

muhtelif pbeleri kendi sahebmnda 
faaliyetlerini eenenin muhtelif ayla
ruıa t.ksim ederek çaiı§acaklU'dır. 

Milli bayramlara lftirak edecekler, 
haıiranda ııhhat hakkınd:ı bir, ey
lulde dil ve terbiye hakkında 2, son
teırinde ziraata dair iki, Ukkanunda 
inkılip ve ekonomiye dair ild, son
kanunda ziraat, teknik ve terbiyeye 
dair ilci. ıubatta sıhha!e ve güzel sa
natlara dair iki, martta ekonomiye 
vo inkıliba d.U- iki, nia.."lnd:ı ziraat 
ve fo'Jdore dair iki, mayuıta ziraat ve 
teknije dair iki olmak üzere 17 ,er 
konferans veı-eceklerdlr. 

Bund1D başka ınub•@lü aylarda a
ile tOplantılal'l 7apacaklar, balolar 
tertip edecekler, tı.llr dershanesi aça
caklaı-, fotojraf, reaim, kitap aergilc
rı açacaklar ve muhtelif temsiller ve 
receklerdir. 

* Ankarıt halkevi, Parti kurultayına 
deıeıe olaı-ak iştirak eden balkevle
ri başkan ve komite iıyelerı arkadat
ları §erelıne bir çay ziyafeti vermiı
tir. 

Ziyafet esnasında, Ankar:ı haJke
vinin geçen yıllarda hazırlamış oldu
ğu "Ankara nasıl çalı~ır,, filmi gos
terilmiştir, 

1/ngiliz ve 
Fransız Cevabı 

Çocuklar bizzat çalıfarak binayı {Baıttlt'aft ı l"CW"J {Baftaf'afı ı itaeideJ 
tamir ediyorlar. Şursdan buradan tc'Yklf etmişler ve uzuıı bir sorgu - etmit olan anlaımanın esasuu müte-

PolonrJada 
Asabiyet 

temin ettikleri derme çatma eşya c!kn sonra serbest bırakmışlardır. euir etmedigi hassaten kaydediliyor. 
:ıe binayı tefri' ediyorlat'. Yemek Alman iş cephesi şefi Hterl, bugün Fransız ve 1nıiliz hiıkfunetleri, 
ve yatmak mukabili 8Kılık edecek ı~ hizmeti kampına mensup kltnları şu ıunlerde son Sovyet teklifleri 
bı- de kadın buluyorlar. Yurdu a- 1 k ·· D · ı f'"l "" t<; tiş etme uzere anzıge gem v• r. karşıaındaki hattı hareketlerini ta-
çıyorlar ve ayda bir liraya talebe- i GM>belatn de 18 haziranda Danzi- yln edeceklerdir. Moakovanm verdi
yi pansiyoner almıya başlıyorlar. gc ıelerek bir nutuk söyliyeceji bak ği cevap, yarm ve obür gün her iki 
Yurtta yatak yapmak, kap yıka- kında şayialar dönmektedir. hük11nıetçe tetkik olunacak ve tsti
mak, odalan teunılemek, sofı-ada 
hizmet etmek gibi bütün iflerl nö- L.lt Bllfllelıil MIUlllininin rmtlnı şareyi miıteakıp müşterek cevap bil· 
betle talebe deruhte ediyor. VarfOVa, 4 (A.A.) - Torunda ak- ı diril~ektlr. Bu cevabın, )foskova

Bu tecrübe o kadar muvaffak o- tedllmlt olan Pomerarıya iktıaat mec- nU:ıe 18= uyıun ol.cağı kuv-
luyor ki. lki MM sonra Kollejin llUniD kütat toplantıeında bir nutuk ve ıyor •• 
etrafında talebeler terafuıdan bu irad eden Başvekil muavini Kwiat- Nasırftır Meelül toplanlul 
tanda idare edilen 20 yurt teelSÜI kowlki, eıcümle f<>yle demiştir: Nazırlar Meclisi, yarın Baıvekil 
etmiş bulunu1or. Dördünciı sene "- Polonyanın siyasi ve iktısadi Daladier'nin, salı gilnil de Retsıcnm
vurtlara devam eden talebenin ye- istiklalinin sınırı, Polonya Pomeran- hur Lebrunun reisllğtnde toplanacak-
kö:nu '100 ü buluyor. y811Ddan seçer Po1onyanm ~enirde tıt. 

Bu fikir Tekıas'tan diler ~ver- serbest bir mahreci lnalunıusı .-k Pazartesi günkü toplantıda, milli 
ın kollejlere ılra1et ecliJOr. .-tıdeoberl Polonyah olan Ponıararı- müdflfaayı a!Abclar eden muhtelif 
Bir Unlftrlltılden öteki ünlvenlte- Ja arHlsl •yesbıde mOmkllndllr. knrarnameler llzertnde görüfiile<-ek 

b Müttehit ve mütısanit olan millet, ve Başvekil Daladicr, siyasi mesele-
ye gertlkre tekemmül ediyoı- ve u ~ ·- 1...ı- .. ı h ,_._ d izah ktl B 

Nev)'Ori Ser~elıi Tiri pav7t)nundan 6ir~~!gÖ~r:;::.:;::,a ____ .....,.,.. .... Y!llllllY ... .._,... ... .&aaıılmlllall...J.~bu;_mr•~m-fiftl~killl~ü~m..,.uhaf_...mazamrı~~--mnı~n•er,..,,..~er,,_a~ .... ,....mde:ıa'S1Tlltr'!a~t"vrıeprec_,,,e!TWOOr_ ....... a~ 
.. _ Ben, Parla ve Şikago sergil• hemmlyet taşıdığını orayı görenler kollektif şekilde idare edilen ti\ e- dir. İhtimal günün birinde beynelmi- aiman salfilııyetlerln muhtemel su-

sle gördOm.. N•~ ..pini v•lN arada lırı\ 1.WYJıffff da.wıtr. be yurtlarımo adldl blr kaç yüzu l~l milnuebetleri yüksek •ir siyasi rette uzatlhbası meselesi ile par18 -
bunlarla mukayeseye fmkln ycılrtur. Pa.tyonmnwda blha1dnn iftihar ve~ yurtlarda geçinen talebenin kültur idare edecektir. Fakat bu za- mento mesatıinln ruznamesi mesele-
Aıurlltalı, Cihan Sergisi dediği bu edebiliriz. Bizim paviyon 8 mayıata miktarı 100 blnl bulyyor. Ac:ılan man, çok uzaktır. Binaenaleyh m~- slnt de mevzuubahs eyllyecektlr. 
aergln.ln muvaffakıyet! için biç bir açılmı§tı. Ben 10 mayısta oradan ay- yurtlar tekemmtn ~erek modenı takbel nesillere uıaaun ve mahfuz Salı günkü toplantıda ise bilhassa 
fedakhlıktan k~ır. Parla nldun, bir çok devletlerin ve bu ara- muesaeseler haline geliyor. bir halde nakletmemiı icap eden hu- h:u-lcl siyaset görü§ülecektir. Bonnet, 
aerpl kapandılı aman, henüz bir da Fransızlann paviyonu henüz 1k - 1f. kukumusu bizzat kendimiz müdafaa halen yapılıııakta 01an diplomatik mü 
çok kımnlannın iııpatı bile bltirile- mal edilememlftL A merikan gen~lerintn mu- etınell,.tz." z:ıkereler ve ezcümle Moskova ı~ 
memiftL Halbuki Nevyork aerllaln- Newyorker isimli bir mecmua, ser- vaffakıyetle baprdıklm Polonyalı sinema finılerl Amtlleri, 

1 

gorüşıneler hakkında izahat verccek-
de bu eksiklill bulamıyorsunuz. Mal- ginin en iyi yemek yenecek yerlerini bu lşl bizim Türk çocuklarmm tat- Polonya ile Almanya arasında film- tir. 
zemeden, muraftan, ve billi ... •- yazarken (birinci İsveç, ikinci Türk bik etmeslne hiçbir m8ni yoktur. ler teatlsine rn!\tealllk olan ltilAfna- Bir 711(/önümii ırainaehtile 
lıadan çekinllmemlftir. Genlt bir lokantasıdır) diyordu. Pllhakika öy - Bu fikir ~erinde lfliyen bir kaç meyi fesbetmeje karar -vermlşlerdir. Garibaldinin ylldöniımiı munue-
..ııa &zerinde kurulan serPte pavl- ledlr. Bizim lokantada çiroz salata - aenç, fimdiden ıelecek mevsim 1- betile dün burada İtalyarı eski mu-
,onlann aran çiçek bah~lerile, ha- smdan plllva kadar, patlıcan dolma- p! baflamak iiıere bamlanU', dor- Fllıff1td • Te..ILlc hariplerbıin bir heyeti de hazır oldu-
w.zlarla, muntazam bulvarlam fa • 11, b6rek ve baklava hepsi vardı ve der befOl' lira sermaye koyıtrak bu • upııs ğu halde bir l'raDSIZ _ İtalyan dolt-
mlalandınlmıftır." eerstnın en temiz ve orijinal lotan - illD peruuu da teQllıı ederleıw.. Hareketleri Artta luk teuhürü yapılmlfUr. 

Nevyork sergfsfnf f&'en ve P .. tası ldl. celecek ,... iillivenitıl ~ıldıjı za· Fransız • İtalyan dostluk k(fftlte-
zen, bir çok fotograf ve hatıl 15 met- Ef7'1 ı.,1aın mactlm man yurt meselellnln cle halledil- Kudüs, 4 (A.A.l -Tethlş hare~eti sinin sekreterl,COCckl ~z alarak, Ro 
relik bir de fitim çeken ba7 Tallt, J3ay Talit, ticari pavlyoııumuzda mit oldupnu püru~ artnııgtır. XudO l.e 4 bomba nıeyda- ma _ Berlln üılerı paktının akdinden 
di1n kendisini Taksimdeki apartıma- eşya teşhir edilememesinin sebeple- Talebentll bu tşl bftdil"rlnbt na çıkanlmıı ve vaktinde yetlşllmlş 

5 
.. ıu..·baldbıbı lt 

1 
. 

mnda ziyaret ettllfm zaman söze rini de §Oyle anlatıyor: yapmasının terbiye bakımından da olduğu için infUAkleriııe meydan ve- 1 gun .sonra.ı-r-6ı aya ıs-
1>6v1e ba•1•-·ftı. Amerikaya llk 94 • - Sade bizim değil; bütün ecne- 1 rn--..... ı..+ı... tikW nıucadel81inl, hürriJet ideali-., ~ ea büyük faydaları vardır. Genç er, ~.._.--
difl olmadılı halde gözlerinden, er- bi paviyonlar için ayni teY oldu. Se- bu sayede it prmiye, Detalleı-$&· KuMclil bir r.at olan Yafa belediye ni ve Pranaız • İtalyan dostlutunu 
ken avdetJn azabını okumak mflm - bebi bir gümrük meselesidir. Amerl- reisine karm bir suikast t•hbÜIÜll- teımll ettllintn kaydedilmesi fayda-
._"_ ... ,. '--- h:~w...-.- ti id •-.. h· ed' lıpnıya, tefebbÜI alUbl obaıya it" .,. 
&U.UUl.lo ... , l.IAWl&e sera • Kr•ır ,,. de bulunulmuttur. Bunun üur'lne lı olacatmı blldirmlPir. 

Sergideki pavlyonunımclan bah • lecek etyanın aüınrük.süz aeçmeıini llfll'lar ve kooperatif i~nde çabf. 
Mderken, yüzünde genif bir memnu- kararlaştırmıftı. Tertibat ona göre mamn mnnı öBrentrler. kahveler ve malualar gayri muay- 1"1-S Milıiimeliniıt learan 
niyet ifadesi okunuyordu. alındı. l'akat son dakikada ortayıa Böyle bir tqebbibe maaJ"lf ve yen bh' mödd•t için kapatılmıftır. Stokbolm, ' (A.A.) _ tneç htl-

Oazetelertmbden blrtnin endlftll kontrol cuçlüjü çıktı ve hükUınet rektörlük te yardımım esiı'p,meı $ k\bııeti, 21 • 12 - 1938 tarihinde, de-
nepiptını ima ederek: 50 • 80 bin dolar mıktannda bir de- unrecteris. Ufü bir yarclua ·-~ Hamltllye lnopta niz infaab tahdidi ve harp .-mı 

- K.endJm1zl lüzwmuz yere~ pozlı iltedL Bunun hemen temin e- ~, Sinop, 4 (A.A.) - HanıJdi1e mek- inpatuıda haber teatisi h•kkında 
ldt etmi,.ıtm, diyor, aerginin heyeti dilip verilınellndeki ,Uçlük qikirdır lertmtzl tepik ve vaffaic etmi- tep ıemtat bugün aaat bette ltmanı- İngiltere, İsveç, Danimarka, rtnlan-
umuml~ içel"isinda ldiçülı bir zly- Bunu de tertip heyetine çatın* 19 kAfi ıetebWr. nma plmlftlr. dira ve Norveç arasında imzalanan 
net efYUlnI andıran bir paviyonu - için b1r v..U. teJAkki edenler haksız.. muahedeyi tudtk eden kanun proje-
muz var. Uı16bünde, tefritlnde. ıo - lık ediyorlar. sini parlamento ruznameeinclen geri 

Taksim 
Stadında 

( BClfl 6 mcur.I 
raberliğf elde edince ıenişledil 
Maç yeniden başlanmış gibi 
taraf için daha asabı bir hava i 
de devam etti. 

Biı'incl devrenin sonunda 
takım 2-2 berabere istirahate 
kildiler. 

lkind ıleoretle 

ı kinci devrenin baflan 
da Galatasaray yarım 

atte kazandıjı iki golun iki 
kada sıfıra inmesinin verdi~ 
euürden bilA kurtulamamıştı. 
liıh ve luzumauz driplingli o 
yorlardı. 

Fenerbahçenln ü~ftntfl gnto· 
uncu dakikada sağdan bir ko 
kazanan Fenerliler topu guzel 
taladıklan vakit Basri mükem 
bir kafa vunışile üçüncü golil 
lara gömdü. 

İşte bu sıralarda Fikret ~ol a 
ğa, Rebil içe geçti. Fener oyunu 
bir cenaha tıkıldı kaldı. Harın 
layıp, harmanlayıp topu mevl 
dervişleri gibi çevirerek blr şey 
yapıyorum zannına kapılan Fe 
rln sol tarafı yerlerini bir tur 
bulamıyan Galatasaray muav· 
rinin ve hücum elemanlannm 
kıllannı başlarına almalarına 

sat vermiş oldu. 

Galatasara11n ilçilncil ıelii: 
inci dakikada Galatasaraylı M 
nm otuz yardadan dayandığı '11 
Fener kalecisi bloke ettlji 
l&fll'dıpıdan mıdır, nedir l 
dönüp kaleye brakmasile san 
mızılılar beraberlik ıolünü 

ıanmıt oldular. 
Fenerlilerin, bilhassa müdaf 

rinin Aaaplan bu gol ilatüne d 
çôzQldü. FenerWer kızdıkça G 
latasara1blar daha rahat o 
maja bafladılar. 

Galatnaraym d8rdllnC!fl gol 
32 net dakikada Galatasaray m 
kez muhaclmi uzun aldıjı bir 
sa sıçnyarak çıkıf yaptı. ll'ell 
müdafaasının Cemille m91gul 
.a .. =cee,,I 11-d··...I ---61.&ft 

düncü golı.i de takımına kazandır-
dı. 

Fenerbabçe oyunu dw sertl 
tirdi. Hakem Yaprla Cemilı o 

dan dışarı çıkardı. 
Bir akında Galatasaray kal 

yerde iken gırtlalma gelen 
tekme U. yerlerde kıvranır 

Galatuaray kaptanı SaWıa 
formamı atıp kaleye gecmıell'l 

mecbur kaldL Oyun böyle ....... 
bir hava tqtnde 4-3 Galatuara 
galibiyetile blttlll vakit iki 
oyunculan polislerin muhafadlll 
ve nezareti albnda m6tad vJ' 
1armı balınp soyunma odalard 
girdiler. 

Bir dakika sonn da top wyrar
nan meydanı karşı taraftan ~ 
tehir gibl akan binlerce kişi d 
durdu. 

Senenin bu en kalabalık maÇl11" 

dan çıkış itibarile de rökor ~ 
Dün Taksim stadı bu sene 

gormedlli kadar ıeç bopnabildl. 

• 
GUneı Klübinü11 Koaı 

Ollnet ~IUbU11cleft: 

~ olmad•lı""•n d~ 
teb1r edilen fe JAde koncremiZ ıo 
ziran 939 Cwnartesl l(lnQ saat ıs da 
pdaeaktır. Sa)oın lZllnm bu toplantıd 
ıumnak GHre makGr IOn ve saatte f 
,_.. lıtlQe eaddetlnkedl klQp 
ne ı.trifleri rica olunur. 

setilen incelik ve verilen emek, di- _ Nasıl Amerikalılar akılan .. resen bir pavl)'on da Bell telefon fil'- nıyor. B&1 sersiYi de ba~ aptı bu ,_,_.. .. •-- hü.k6meti lav .. ta-
. , r ketinin pavf7onudUl". Bunde yep7e- adam hamiamıp. Tefkilit lflerin- a~.u. ~ ' eç Bir Kamyon Kaza• 

lerlerlnden çok daha fuladır. llllZI bejenıyorlar nu7 ni blr icat +....ı.ır edlll or. İnsan sesi- de dehfetll bir beceriklilik gösteri_ gıliz muaJııhlr aalattnUuıa ballı bu· 
Tertip Jıeyethıin nal1l 'bir eebt 1- - Beieni1orlar delil. Nyılıyor- i •-••• .,.,..,.&& ~ Y edl ,__ or,, luıadup derUz muahedeleri ve anlat- Şofo'·r HaVPinin idaresindeki Je .,......... -"-ed 1 .... ıı ve -uauuzunu Aopya 7orJN. y . ~-
~-.,··e- evuu en 81Ulmb tar. Hem de IUIUI ve J!UIHli&. Biaim Pi ldA esi 19>1 bir kil enin • • ' . malaruıda birçok d•iitiklikler vu- numarab ve Emin Mahmut yaj 

=~On de~--~b:u:~ reıtoruım 8arDMni uııwı uadı1a ~e te~Uuzwnuzun 1ıec:e1.ımı Eaıuteın ın l~ı.lcın kua ıelmif olmasını, buna sebep o- sin~ alt kamyon düıı saat 20 de 
1 7eyim, v.,...._. e c;lm tetldbtıa bulunduktan sonn, Mu- lfaretleııılfl r Bunlara sıresiyle bu- Kendlline tetekkur edip a1ft)ır - !arak göstermektedir. de 7 kip olduju halde Hac 

Münlrln çalıflUlllll ,ardil~ .• • rikalılara rakıyı bmıtla ~ea.Uı nıK auretl:ı~ bir hopçlörden mun- ken, ~'in 1'mbalanıu IONum. H~tımet Aland adalarının bit• bayınndan Şioli,.. giderken tol 
nwı hayret ettim. Bir amele gibi dl- en iyi tekil olduiu netle~ vadi. tauuı keli ve c\imleler dinli or • Serli bültenı.rtnden bil'lnde J:lmte- rafbjmm muhafazası hakkındaki raftaki hendele yuvU'laJ)mtt. 
diniJordu. Büyükce bir bdehe ince buz doldu- me Y ln'nlll yakacalı bir lbıba ile bOtOn . uk balnctan 8~8 •ııt11tıtır eıle6Ulr& ru ustune rakı koyu içine ild IUA .. Jlattt~ Uadelerimlıdeld korku, seratyl diler Mr !Amba ne de btltün kanun projesini de sen almı§tır. lsmindeJd çoc 

" P yor, sual; -.cldüt, filplM libl IMitün DO· ' ı Parlamento yakında içtima devreaioi ralanmqtır. Kam7on halara 
_ Serpte pıopapnda vuifesiııfn tane ele bmıf. Ve A~~· on dub aııalar "1'iliJıor. o.Jann .a,ı..utı.- Nnyoib aydınlatacatı yazı JPJfb; . nıattu'· 

Tut çe ve tqiliıae bllmeJen bir A .. le Kulüp-ralamm üsW.ste IÇIJOI' ve ı. rtıae llre IJerlcle tellnf bu llall ala· Bay Talat: bitirecektir. Aland adalan ifi için, 

'VUI uryah y~i tarafmdan yapıl .. na mısıa demiyor. Hele tadını.r cötır. - Hayır, dedi, maaletef, biz bu parlamentonun fevkalMe bir içti- l lr Posta Mivezzl 
dı d mudur? dehp!tll IWctrlar SerlbaiD belki en Bay T.ıat, .._ lerlkle ~ bil,.Ü 1fı1ı eöremedik, IODl'a Ulve maa çajnJacaiı sanılmaktadır. 

- Bu fene tertip eclUmlt bir çN Rtılu itkitl rakıdır. fllml • ...... ..... mnuml etti: Tren Alhncla Kalclr 
1andu' Orada böyle bir adam v&Nır. S..Welıl ,,.,.au.ı., muauuı u. ,...,__.uan aqıl - - Amertbhlar <Cihan SerPfl Turhal • Kayseri Matı ~ 
ama, bilir milinlı. ne ille utraF? - Seraicle en fazla ııazan dikkati pıa IMl'iUJmtnl bu ıuntle lflrd6m. ilmini veıdtklert bu Hl'gide en mcı- Turhal (TAN) _ ıt.yaeri Sürur- Yefllk6y iltuyonUndan saat 10 
Bunclan 191'11ye bir gak evamıs ıtt- celbeden 181 nedir? Bu merulmde 1811 l&yllyen Sftgl u- hlm f91f lllmal etml91er. Tercilman - bank ve Turbal,Ug JU?dU futbol ıa- da hareket etmekte olan banll)l6 _., 
mlftlr. Bunların vapurdan flkanl - - General Motdh'un pavlyonu. muml komllerl Orover WaDen hak- ların yü7.de 99 u İngilizceden bafka kımlan burada çoJE kalabahk bir idi~ nlae atlamak tata,en Htımü 
muı, gQmrl1k muaıulelierlııln 7apıl- Kapısmda içeri girmet için !it •at kıiıda da, bana fUDlan anlattı: lisan bllmtyortar. (Cihan ~Pi> is- " d9ld potta mOveall dilfmüt. .ı r 
maaı Ye eer.,_ kadar nekJ•aın temi- bekleyenler var. İçerisinde bir fab • - Amerlbnuı en bOy8k tepifat- mhıl bu suretle teızlo etmlf olmu • 10 onünde karfılalımtlar, Ka1seı'Wer. 1ail tekerWderln altına g1nntf. ,.,,._ 
111. itte ba ....... vulftll ve tok ba· rUwım b6tcın hayabiıı maaiyle 18r- p IMı adamdır. Büttın btıfOk mera- yorlar mı", Oçe kaflı yedi ıoı üe Turbal&üçlW. nıatıan a.tlmif, bapnduı da a 

görünen bu lfbı ne htı,ilk bir • mek mOmtilııdtır. Sonra dller ente • limler bu adam tarafından Jıazırla • llm. rl JeDIDlttlr. yaralanmlftır. 
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TAN 
5. 6. 939 

-ı~~~:~:;ıı 
fORK ANONiM ŞiRKETi J;e 

Tetkikat yapan .muallimler Saray harabeıinin 
du1Jarlan önünde 

Manisa (TAN) := Halkevimizin 1 birçok mermerlerin vaktile alınıp gö
tnüze ve sergi kolu iyi çalışmakta- türüldüğünü köylüler müttefikan 
dır. Her tarafı eski ve kıymetli bir- söylemektedirler. 

TE:SIS TARiH i "1863 ~ 
;tatüleri ve Türkive Cümhuriveti ile münakil mulcavelenamesı 
2292 Numarall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmıştir 

( 24/6/ 1933 larıhli 2435 Numaralı Resmi Gazete J 

Sermayesi: 

ihtlvat a~çesl: 

10.000.000 inslllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

~! TQrkiyenin başhca Şehirlerind~ 
~ PARIS, MARSILVA ve NIS'de 

aI1ı LONDRA ve MANÇESTER'de 
911 MISIR. K!BRIS. YUNANiSTAN. IRAN. tRAK. FiLiSTiN 
atf. ve MAVERAVl ERDÜN'dp 

9ll! Merkez ve Şubeleri 
~ YUGOSLAVYA. RUMANVA, HVAUTNAA~ISTAN, SURiYE, LÜBNAN 

~ filyalleri ve biltiln Diln~ada Ac~ndt: ve Muhabirleri vardır 
1 Her nevi Banka Muameleleri yapar m Hesabı cari ve mevcluat hesapları l<üşadı. 
(lı1ı Tıcari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
~ Türlcıye ve Ecncbı memleketler üzerıne keşide senedaı ıskontosu. 
affi Borsa enıirlerı. 
!llJl Esham ve tahvili!, alt•n ve emlaa üzeri~• avans. 

1 1 Senedat tahsi:~· :üeks::·:mniyet şartlannı haiz k"ah~ ~ 
9ij! Kasalar Servisi vardır. ~ 

m Piyasanın en mOsait sartlarile (kumbaralı veya 1 m kumbaras•z > tasarruf hesapları aç•h~ ,I 
ın~~~~~~~~~~ 

~ok eserlerle dolu olduğu halde şim- Çandarlı sahillerinin mükemmelen 
diye kadar bunların ekserisi üzerin- görüldüğü bu tepedeki harabelerde 
de layıkile etüdler yapılmamış olan şimdiye kadar hafriyatta bulunul
tlanisada böyle bir faaliyete ihtiyaç mamıştır. Hafriyat yapılacak olursa, 
Vardır. burasının da Sard ve Bergama hara-

Bu ~~mabrla, ~md~e kad~ bcleriglliimühlmb~~emm~clk~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
eski "Elcnestik,, asardan olduğu zan- zanması çok muhtemeldir. --IZMIR PAMUK MENSUCATr.,. lledilen ve halkın "Papas,, diye andı
tı Akpınar ınevkiindeki heykelin, o·. k.. y·· .. d 
lfüJerin "Bereket ilahesi., olduğu an- UZ UZUn en 
!aşılmıştır. İstanbul arkeoloji ensti
tüsü profesörlerinden Bossert'in yap-o 
tığı incelemeler bu hakikati tekit et
tniştir. Böylece de sanıldığı gibi Eti
lerin yalnız Anadolunun şarkile or
tasına değil, ta "Ege,, denizi kıyıla
:rına kadar yayıldı.klan sabit olmak
tadır. 

mail oğlu Nurinin öküzl<!ri, Halil oğ- ı 
lu Mehmet Ozdemrrln tarlasına gir
miş ve tarla .sahibi !arafından alınıp 
götürülmüştür. Geceleyin Nuri De- 1 

mirtaş ile kardeşi Ibralıiın Demirtaş, 1 

öküzlerini almak üzere Mehmedin e-Eski devirlerde Manisa - Bergama 
transit yolu üzerinde bulunup İzmir vine gttml:ıılerdtr. Aralarında. kavga 
'Ve civarının en kadim şehri olduğu- çık.mı~, Mehmet Ozdemir ile kar1s1, 
l'la knt'iyetle hükmedılen ve halk ta- lbrahimin yüzünü taşla, Nurhtln bn· 
l'l.fından "Nemrut., kalesi diye anı- şını da sopa ile yaralamışlardır. Nuri 

T. A. Ş. TARAFINDAN 
Otedenberl sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 
Pamuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlarımıza 

Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 

4 " " " 75 .. " ,, ., 645 •• 
5 ,, ,, Değirmenli 90 ,, ,, ,. ,. 81 O ., 
5 ,, ,, •• 85 ,, 
8 " ,, Geyikli 85 ,, 
8 .. .. •• 75 .. 
9 ,, ,, Tayyareli 85 ,, 

" " " 
770 " 

" u " 
765 

" .. .. .. 695 .. .. " .. 695 .. 
9 tt it ,, 75 ,, ,, 

" ti 630 " 11 ,, ,, Köpekli 85 ,. " " " 
670 .. 

11 ,, ., Leylekli Astar 90 ., 
" ""'' " 

630 .. 
lan "Ege,, "ehri ve kalesi harabeleri ölmüştür. Katiller tutulmuştur. l 
h , 1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve pes.indir. 2 - Yuka 
ll7.erinde ,müze ve sergi kolunca, in- 1 ZAYİ - Tıp Fakültesinden aldı- rıdaki satış fiyatlarımız asgari brr balya içindir. AmbalAj masarifı 
Celemelere başlanılmıştır. ğım 2108 numaralı hüviyetimi kay- müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmPk 
Manisanın şimali garbisinde, Yund bettim, yenisini alacağımdan eski- suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış vapılır. 4- ls-

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluf Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

" Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

4 ,. 50tt il 2,000 " 
4 " 

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

100 .. !lO n 5,000 " 
12(] u 40 " 

4,800 " 
l6fi fi 20 " 

3,200 ,. 
DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl\.ıl, 1 Birinclkanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

1 

----______________ , 
Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul Elektrik 

işleri Umum Müdürlüijünden : 
1 - Muhammen bedeli (15319,50) on beş bin üç yüz on dokuz bu

çuk lira tutan Kofre, ek, uç, teşaup kutuları kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (1148,97) Bin yüz kırk sekiz lira doksan ye. 

di kuruştur. 
3 - Eksiltme 14/6/ !'.l39 çarşamba günü, saat 15 te Metro han bina

' sının beşinci katında toplanacak olan arttırtrta ve eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şa:L·tnameler idarenin levazım müdürlüğünden para
sız tedarik edilebilır. 

dag~ları üzerinde, Çandarlı sahilleri- ı sinin hükmü yoktur. 2108 tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara- ı 
!le hakim bir sırtta olan bu harabe, Ali Özden "'"' dağ yolile, şehrimizden 6,5 saat ka- .. . dadır. · - ' 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak saat 14 de kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine imza mu-
kabilinde verilmş bulunması lazımdır. (3722) 

dar uzaktadır. İleride yol yapıldığı ••••••••••••••••••••ı•••••••• --------------------------------------
takdirde gidip gelme çok kolaylaşa
~a'k ve turistik bakımdan veni bir 
~aha kazanılmış olacaktır. 1 
Şimdiye kadar çok az kimsenin 

hildtği ve gördüğü bu harabelere, 
ltlüze ve tarih kolu azasından yirmi 
muallimin iştirak ettiği bir tetkik 
gezisi yapılmıştır. ı 

liarabelerdeki vaziyet şudur: Asıl 
harabelerden bir saat kadar beride, 
İbikilitaş değirmeni mevkiinde, bii
l'Ük bir mabet enkazı göze çarpmak
tadır. Bu harabenin methalinde, 6 
metre kadar yükseklikte ve birbirin
den 2,5 metre kadar aralıkla iki di
kili taş durmaktadır. Evvelce mabet 
kapısının bunlara istinat ettiği aııla- 1 
Şılıyor. j 

Etrafta ,bir buçuk metre uzunlu- ! 
~nda, 80 santim kutrunda, üstü
\tane şeklinde kırılmış sütun parça- ! 
la.rı ve başlıkları yığılmış bulunmak-

1 

tadır. Düz taşların üzerinde de bir -1 
~k nakış ve çizgiler vardır. 1 

b Eski Ege şehrini kendi kalesine ı 
ağlıynn yarım saatlik yola vaktile 

d" 0şenmiş ol:ın parke taşlar, bazı yer- 1 
lerde hala muntazam durmaktadır. ' 

kalenin birinci, ikinci, üçüncü 
ltl" 1 b·~~~faa hatlarından sonra yüzlerce 1 

\o Uyuk lahit görülmektedir. tçleri boş 1 

1
.e çok eski oldukları anlaşılan bu 1 

ahitıerin kenarlarında nakışlar var-ı' 
dtr, 

nirçok bina izleri üzerinden ve ti- i 
Y'atro mahalli olduğuna hükmı?dilen 
ierden geçildikten sonra bir dözlük
e karşılaşılmaktadır. Bu düzlükten 

biraz ötede hükümdar makberi, bir 
Çok yapı izleri, su sarnıçları ve yer 
a~tında zahire depolan görünmekte -
dır. 

d 'repenin şimalindeki dere cihetin
h e, Çok muntazam kesme taşlarla, 
arçsız ve birbiri üzerine kilitleme 

'-'a • zıyette konularak yapılmış bir sa-
~ay ı 

enkazı mevcuttur. i 
~Uradan. heykel ~eklinde i§lenmiş 

Van gölünde ~aııştlJ'ılan motörlil gemilerimize en az vasat motör
cülilkten daha yüksek şelıadetnameli bir 

Baş Makinist Ahnacaktır. 
Ayhk Ocret ( 140) Liradır. 

Taliplerin Denizbank Enspektörlük Servisi Şefliğine müracaatleri 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
5 Hazirandan 12 Hazirana Kadar Muhtelif Hatlôrô 

kalkacak vapurlar1n isimleri, İ<alkıı 9ün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniı hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattma 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

KarabJga hattına 

İmroz hathna 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de 
(Ankara), Pazar 16 da (Cumhuriyet). Gala-
ta rıhtımından. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul
gen). Sirkeci Rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane nhtımından. 
Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Ma
rakaz) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi 
ayrıca 13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de 
(Trak). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma fJ.15 de 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (Ulgen), Cu
martesi 20 de (Antalya). 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de {Saadet), Cumartesi 15 de 
(Bartın) Sirkeci nhtımından. 

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

Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü maliimat aş3ğıda tele

fon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliii Karaköy, Köprü başı Tel: 42362 
Galata Acenteliti Galata, Deniz tkareti 

Sirkeci Acenteliği 
MUd. binası altında Tel: 40133 
Sirkeci Yolcu salonu Tel: 22740 

"3951,, ' 
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ÇAPAMARKA 
HUIUIAT UNLARI 

SIHHAT 
YE 

KUVVET 
kaynağıdır. 

Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının yüz otuz blrinci kllometreslle yüz elli do

klDuncU kilometresi aruındald yedinci lmmm ~at ve ray ferfiya
a kapalı zarf uaull1e münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 12 - 6 - 939 tarihine müudff pazartesi günü saat on 
bepe Veklletimiz Demiryollar inpat dairesindeki münakasa komisyo
nu oduında yapılacaktır. 

2 - Bu lflerin muhammen bede il iki milyon iki yüz yetmi§ bin il-
• radır. 

3 - Muvakkat temlnah sekHn bir bin Hldz yüa elli liradır. 
4 - Mukavele projesi eksiltme ıartnameel. Bayındırlık itleri genel 

prtnamesi, vahidi kıyasi fiyat cetveli, fenni ~ame, ah .. p travenle 
feqlyat talimatnamai, çimento normu, telgraf hattı pı-tnameet., plb 
ve profilden mürekkep bir takım münakasa evra«t elJi lira mukabilinde 
l>emiryollar ~!&at dairesinden tedarik olunabilir 

5 - Bu mftnakuava fı1nek isteyen1er 2490 ııumar1b arttırma, ~
idltme ft lh•ıe kanunu mucibince lbrazma mecbur olduklan evrak v• 
ftSlkaltn muvakkat temınatlanm ve münakasa tarihinden en az sekiz 
p evril referamlaruu ve dfier vesfkalannı ra~,.re~ Vekiletimize 
wıMJtlerl bfr ı.tlU Ut 1ıllf it ~ talep ecleceklerl elllljf!t ~ 
w ftat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflatuu mezkur kanunun ve 
Qllltme sartnameslnin tarifatı dairesinde hazılıy4rak 12 • 6 • 39 tari
hinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde ln'8at daire
li eksiltme komisyonu reialilbıe tevcll etmlf olmalan lhımdır. 

SAÇ EKSIRi 

KOMOJEN 
Saflan Miler, kftlnlnl bvftt. 

leadlrlr, dik• ....... ı ialu, kepek· 
leri slderir. 

INGILIZ KANZ1JK 
ICZAllANESJ 

Be7otla - lstahl 

"1934 .. "3S90,, 

Avrupanın En Çok 
kullan.len 

Eı POKER 
Trat bıçaklan lllemleketi
mizde dahi en çok enilea 

Poker Tras Bıçaiıdır 

iNŞAAT SAHiPLERiNE MÜJDE: 
Tepeltaııadakl GARDEN IA- Yakalıyor. 

Yıkılan Garden bardan çıkan nacllde kenmteler, 22 Radlyat6rUl Ka
Jörffer, Dn-ar tezyinatı, oluklu saç ve saire ucuz sahlmaktac:lır. Yı-1111•••• kun yerine müracaat. Telefon: 22&74 

TAN 

Bütün Ada c;amlarımn ve· l&vanta çiçeklerinin 

sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

VEN US ÇAM Kolonyası 
ciierleri zayıf ve ainirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık ve
rir ve ıönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nm formülü 

bir aırdır. Taklidleri onun yerini tutamezt 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alat Ecza ve 

Itriyat depoau, latanbul 

1 
• • 

ısınız 

layan GAIY WAGNER hakiki yaıını itiraf ve bu 
derece cazip bir tarzda nasal güzelleıtiğinl izah ediyor. 

On gün kadar evvel çektir-

1 

Cild unsuru olan Pembe renkte-
diğim Fotografımı gördükçe gözle- ki Tokalon kreminin terkibinde 
rime inanamıyorum. En aşağı 40 Viyana Üniversitesinden meşhur 
yaşında görünüyordum. Alnımda bir Profesörün kepi ve Bi~el ti-
ve gözlerle ağzımın etrafında bu- bir edilen kıymetli gençlik cevheri 
l'UfUklu.klarım vardı. Tenim esmer vardır. Akf&Dllan yatmazdan ev-
ve sert idi. Bugün ise cildim yu- vel pembe rengindeki Tokalon 

BEŞi 

Yatak, yemek ve çabpıa 
odalariyle salon taknnlan 
velhaarl hemevi mobilyalar; 
BAKER (eski HA YDEN) 
matazalannda tethir edil
mekte ve h• yerden ucuz 
fiat ve mü.Ut f&rllarla aa
tdmaktadır. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada uat rt4.JO dan 11 .. 

Salı. Cumartesi 12 7e kadar fıkara7a. Dl• 
nnyolu No. iM. 

"8m MEMUR ALINACAK 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

Fabrlkalan Miieııeıeıl Müdirliğiindeı : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrlkalannda istihdam edilmek üzere 

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

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

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 
Umumi MüdflrlUlüne veya İstanbul Şubesi MüdflrlUtüne müracaatla 

alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yaZJlariyle cevaplan

cftrm~lan vf icap eden risaikin asıl veya musadd:Uc suretlerini de ek-muşa)c ve dostlanmın gıpta naza- kremini kullanıma. Siz uyurken o, 
na. .. lh-.e~'•tıııtt-Jıııi'~m~ı~ıl"lb~,~·IJııııhlu.ı·=ı:ı;•u;muJıklg•wuızz..~l~~bes~le~i C!_İ-,P.h41~~11Pl~~~~~t-~----~-.._ratt.......,.,....._..........,. •• ,..,.. •• , ................. ....,,.,...,,, ,...,~.ru.,.~~ 

gos erır. il ıniz yumuşayıp gü-
dur. Herkes benim hakkımda 35 

7qında olduğum halde ancak 25 
yapnda görüııdiığümü söylüyor. 
Yegane cild unsuru olan Tokalon 
Kreminin gece için Pembe rengini 
ve gündüz için beyaz renktekini 
kullanarak güzellepneye muvaf
fak oldum. Tol..alon kremini tav
siye ettlJim dostlarımdan bir ~ok
lan da. benim gibi memnuniyet
bahf semfıresinden hayrette kaldı
lar. 

zelleşir ve buruşukluJdarını gide
rir. Gündüz için de beyaz rengin
deki Tokalon kremini kullanınız. 

Siyah benleri yok eder ve açık 

mesameleri sıkı~tınr ve cildinizı 
beyazlatıp kadife gibi yumuptır. 

Bu basit usulü bilen ber kacluı, 

.. günde beş dakika'' daha genç gö-
rünebilir ve tene yeni bir güzellik 
verebilir. Tokalon kreminin seme
resi garantilidir. Aksi takdirde pa
ranız iade olunacaktır. 

HER YERDE SAT/LiR 
DEPOSU:GALATA, GÜNRÜH 

SOHAK N! '36 

ı~tanbul Belediyesi ilanları 
Otobüs imtlyamıın kısa bir zaman zarfında Belediyece dofrudan 

dolruya icrasına kadar devam etmek üzere Taksim - Yenimahalle ara
llnda lfliyen otobüslerin noksanını telifi etmek ve ruhsatla işlemek 
bere altı adet otobüse ihtiyaç vardır. 

Burada otobüs işletmek istlyen ve her hangi bir hatta çalı§l1la ruh
satı bulunmıyan otobüs sahipleri Haziranın onuna müsadıf Cıımartesi 
günü aktamııuı kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde bir Jstida 
ile Belediye Reislijine müracaat etsinler. (3372) 

Salaibt Ye NeşriY.at MBM Halil Lttfti DÖBDCNctl. GueteeWk n 
N9'1'iyat T. L Ş. Basıldıfl yer TAN Matbaasr 

si Mudürlüiüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadlll mektep mezunlarlyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro iflerlne vikıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
leeektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 2öre tavln 

edilf'Cektlr. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uanlar1 . 
1 - Şartname ve keffi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddeler 

naklinde kullanılmak üzere 1 adet saç tekne kapalı zarf usulile eksilt• 
meye konmuftur. 
il - Ke§li bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233.19 liradır. 
m - Ekatltme 16/VI/939 cuma günü saet 11 de Kabataşta levazmı 

ve mubayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname plAn ve keşifnameler 82 kuruf mukabıJinde Anka· 

ra ve İzmir bqmüdürlüklerinden ve Kabataşta levazım veznesinden 
alınabilir. 

V - lstekHlerln, mühürlü teklif mektuplannı kanuni vesailde bir
likte % 7,5 güvenme paruı makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflann ihale saatinden bir saat evveline kadar 
•Saat 10 a kAdr\ mezk1ir komisyon ba§kanlığına makbuz nıukabilinde 
vermeleri Ummdır. (3789) 

Cimi Mlldan 

Bel ipi 2S.OOO Kg. 
Tütün tozu 6.000 Adet 
çuvalı 

* Muhammen 
B. 

Lira Kr. 

112S0.-
1605,-

% 7 ,5 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. 

843 
120 

75 
37 

şekli saati 

Kapalı Z. 16 
Açık ek. 16.30 

I - Şartnameleri mucibince yukanaa cins ve miktan yazılı iki ka
lem malzeme hizalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme tekli ve 
saatleri hizalannda gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 12/VI/939 pazartesi günü Kabatafla levazım ve mü
bayaat fUbeslndeld Alım komisyonunda Y•pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ıeçen fUbeden parasız ahnabllir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde Mühürlü teklif mektubunu kanun! 

vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü saat 15 e kadar 
mezkdr komisyon baskanlıjma makbuz mukabilinde verilmelidir. Di
ler eksiltmeye girecekler % 7,5 Jriivenme oaralarilP. hirlikt.e müracaat-
ları illn olunur. (3628) 

SAAT ALINACAK 
ln~töl lelecllyeılnden: 
Meydan ve caddelerde demir veya beton sütun üzerine !nnulrr.ak 

ve mineleri 50 santim kutrunda ve iki taraflı olmak üzere Zenit, 0ıne
ka, Singer, Lonjln fabrfkalan mamulltından bir meydan saati en nıii· 
salt fiat ve terait gösterenlerden alınacaktır. Satmak jstiyealer l!IOD fl
atile bt.ololunun Hazlraııın l& fbıe kadar tneıöl belediy-1ne prı
dermelert ilh olunur. 


