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~ARTI GRUPUNUN DUNKU ICTIMAI 3lerPaktıMüzakeresi 
Barem Layihası 12 Haziranda 

Mecliste Görüşülecek 
Sovyetlerin Teklif 

Ettikleri Son .T adilit 
Almanya 

Yugoslavyadan 

Ne İstiyor? 
'YCl%an: M. Zekeriya SERTEL 

Y ugoslav Kral Naibi Prens 
Paul'ün Berlin ziyareti, 

Balkan Paktına dahil bir 
lllemleketin mukadderatı ile 
alakadar olmak itibariyle, hi
~ de yakından ve tiddetle ala
kadar eder. 

Hitlerin Prena Paul'ü · Ber-
1~ davet edifi, kendisine y=.
l>ılan muhtetem merasim, 
Prenain doğrudan doğruya 
»itlerle yapbğı müzakereler, 
birçok tahminleri, birçok de
dikoduları, ve birçok rivayet
leri davet etmittir. 
:Su vesile ile Alman matbuatı yine 

'rurkiyenin Ingilizlerle anlaşmasının 
eqlkan Paktını bozduğu, Yugoslavla
% mukadderatlarını bizzat halle 
!necbur oldukları, bu sebeple Ber
lin - Roma mihveriyle anlaşmağa 
Ça}ıştığt hakkında bir çok ta. propa-
sr a n..e.srivatı vautılar. 

u_ı;ıyarenn Ht.t manası olabilir: 
Biri siyasi, diğeri ekonomik. 

~erlin ve Roma, aylardanberi Yu
'1ıslavyayı kendi aralarına almıya 
~'1ış~yorlar. Fakat Yugoslavyarun 
~rlın - Roma mihverine girmekte, 
~Verle askeri bir ittüak yapmakta, 
!n tta antikomintern pakta imza. koy
~ akta hiç bir menfaati yoktur. Çün
) İl lllihverin gayesi malUmdur: Ya
q~lllak, imparatorluklar kurmak, 
lll'l:ya üzerinde bir hegemonya tesis 

~tlıek. Yugoslavyanın hiç bir istila 
~ltleli yoktur, onun bütün gayesi 
<l e\'cut milli hudutlarını muhafaza
' an ibarettir. Almanyanın Danzigi 
~ hrıası, Polonyayı parçalaması. Uk
ı:~nayı istila etmesi veya Balkan· 
q·~a sarkması için Yugoslav kanını 
l OJtrnenin manası olabilir mi? Yahut 
ı;ıl"anın Akdenizde hakim olması 
~ ll Yugoslavyanın fedakarlık yap-
11.&sı değer mi? O halde Yugoslavya 
~Çin mihvere girmek ihtiyacını duy
~ tı.? Neden Al~an ve Italyan em
il l)>alizmine yardım etmek için fe_ 
tltarlık yapmağa, istiklalini tehli-

!tt (Sonu: Sa. 10, sü. 1) 
~ırııııııııııııııııı!!!.!_ı!!!!!.ı"ı'' 

1Satie Binası Hakkında 
Bir Sual Takriri Verildi 

Donanmanın Matem Günü 

Ankara· 6 (A. A.) - C. H. Partisi Meclis gnıpu h;ıgün 
6.6.939 saat 15 te reis vekili Hasan Sakanın başkanlıgında 
toplandı: Deniuıltı faciası kur- Batan tahtelbahirin 

Londraı 6 (Hususi) - İngiltere Başvekili Mister Cham
berlain ile I ort Halifax Sovyet cevabını tetkike devam ediyor
lar. Mister Chamberlain bu sabah Lort Halifax ile Lehistan 
sefirini knbul etmiş. Lort Halifax ta Estonya elçisi ile görü~
müştür. İngiliz kabinesinin harici komitesi Sovyet mukabil 

Başvekil Dr. Refik Saydam ilk söz alarak serı:nayesı~ın 
tamamı devlet tarafından verilmek üzere kurulan ıktısadi te
ŞP.kküllerin teşkilatı ile idare ve mürakabeleri hakkı~daki ka
nunun tRtbiki neticelerine dair Antalya mebusu Rasıh Kapla
nın muhtelif V ckfıletleri ilgilendiren sual takririnin grup ida
re heyetince seçilecek bir komisyonda alakadar vekillerin de 
huzuru ile görüşülerek neticei tetkiki mübeyyin alınacak ra
por üzerine umumi heyetçe müzakere açılmasını teklif etti. 

Başvekilin bu teklüi üzerine u
mumi heyetce on kişilik bir komis
yon teşkili kabul ve tasvip olundu. 

Devlet sanayiinin gerek kuruluşu 
ve gerek işleyişi işlerinin tanzimine 
dair Kütahya mebusu Alaettin Tiri
toğlu taraiından verilmiş olan takri
rin de bu komisyona tevdü tezekkür 
kılındı. 1 

Barem, 12 Haziranda 

1 konu,ulacak 

banlarından kuman- kaptanlarından 

dan Bolus Oram ·tekliflerini tetkik etmiştir. . 
Bu tetkik n·eticesinde Sovyetlenn 

1 İngiliz-Fransız projesinin bazı nokta
~ l larmın kısmen kabul kısmen tadil et

tiklerini görmüştür. Sovyetler tara
fından yapılan en mühim tadilat şun
lardır: 

ı - Moskova, yapılacak itilaf
la Milletler Cemiyeti muku·ele
namesi arasında bir münasebet te
sis eden kısma ait metnin yeniden 
tanzim edilmesini teklif etmekte· 
dir. Yeni metinde: 

" ..... Mukavchname prcnsiple
,rinin galebesini temin i~in ve MU· 

kavelenamenin ruhuna uygun o
larak imzalarını koyan 3 devletin 
taahhütleri .. " denlimektedir ki, 
bu suretle mukavelenamenin 16 
ncı maddesi mevzuu balısolma· 

maktadır. 

Bundan sonra Büyük Millet Mec
lisinin 7-6-939 tarihindeki içtima ruz 
!}!:lmı>~İnE> ıfa.hil kanun lavihahrın
ı:ı.an aevıet aevaır ve mue~esan oa-. 

Son tekliflerini Ankaranın tetkik ettiğini •Öyliyen Fransız. 

2 - Sovyetler Birliği acil harp 
tehlikesJ olmadığı takdirde :• dev
let arasında istişarelcır yapılma

sını istemektedir. Fakat miistace
liyet halinde daha bidayette der
hal harekete geçilmesi lazımdır. 

Satie binan tahririni veren 
Rasih Kaplan (Antalya) 

remlerine ait olanlarının evvel e
mirde tetkik ve intacı hakkındaki 
Başvekilin teklifi, cereyan eden mü
zakereden ve bu hususta söz alan bir 
çok hatiplerin mütalealanndan son
ra 12 haziran pazartesi içtimaına ka
dar bu layihalar üzerinde Meclis a
zasına tetkikat icra edebilmeleri için 
vakit brakılması ve o günün ruzna
mesine alınması umumi heyetçe tas-.. ı vip olundu. 

Uç Genç Boğuldu Satie bincuı hakkında takrir 
Afyon, 6 (A.A.) - Dinar k37a· -----------

sına giden Halkevinden 19 kişi
lik bir grupun bindiği otobiis yol
da sele kapılmıştır.Bu acıklı ka
zaya üç genç kurban gitmiş, di
ğerleri kurtulmuşlardır. 

Ölen gençlerin cenazesi büyiik 
törenle kaldırılmıştır. 

Bugünün ruznamesine d.-ıhil mad
delerden muhtelif mevzuları ihtiva 
eden Muş mebusu Hakkı Kıhçoğlu
nun ve Satie binasının satın alınma
sı hakkında Antalya mebusu Rasih 
Kaplanın takrirlerinin müzakeresi 

(Sonu: Sa. 10,sü. 6) 

Hariciye Nazırı Bonnet üe Sovyet mumeHüi mai•ki 
fl.,.l-- n.,,r,, ..... 11~..;~~J.l-:. oa.h;t 

Fransız Hariciye Nazırı 
Türl<- Fransız 

Müzakeratını izah Etti 
Fransızlar Üçler Paktının Müşküllere Rağmen 

imzalanacağı Kanaatindedirler 
Fransa htkumeti bugünkü kabine toplantısında Türk -

Fransız müzakereleri ile meşgul olmuştur. Kabine, M. Bon
netin VE>rcliği izahatı dinlemiştir. M. Bonnet "Türk hükumeti
nin son Fransız tekliflerini tetkik etmek üzere olduğunu" bil-
dirmi~tr. 

3 - Sovyetler Birliği garanti e. 
(Sonu: Sa. 10, SÜ· 5) 

Boğulanlardan Boğulanlardan 

Millazim Woods Mülfızlm Poland 

İngiliz donanmasının matf'mini 
tuttuğu tahtelbahir faciasına ait 
bütün tafsilat yedinci sayfanuzda-

Atatürk'ün Mozolesi 
Nasıl Olmalıdır? .. 

Daha sonra, Sovyetler Birliği ile.--~-------------,_-------------
bir anlaşma akdi hakkında Paris ile 

dır. -

j 

projai 

"SES.. Mecmuası 
Ortaya Bir 

Proie Koyuyor 
Bugün, bütün Türk sanatkarlarını 

düşündüren bir sual vardır; Atatür
kün Mozolesi nasıl olmalıdır? 

Dün çıkan "SES,, mecmuası bu 
mühim mevzu etrafında bir anket 
tertip etmiş ve kendisi de bir proje 
yapmıştır. 

Dercettiğimiz resim bu projeyi gös
termektedir. Bu projede muazzam 
bir Hitit arslanı abideyi teşkil et -
mektedir. Bir milletin müşterek bir 
eseri ve timsali olan Hitit arslanı A
tatürkün, Türkiyenin ve Ankaranm 
en kuvvetli sembolü olarak gösteril
mektedir. Kaidesi merdivenlerle çev
rili bir tepeden ibaret olan kabrin 
altında yeraltı bir salon ~bidenin 
merkezini teşkil etmektedir. 

Projenin başlıca meziyeti, binanın 
ihtişamına, heykelin mezcedilmiş ifa
desidir. 

Projenin fikri, ressam Abidin 
Dinonta.iur. 

Londra arasında görüşmeler cereyan 
etmektedir. 

Bonnet, geçilmez hiç bir engelin 
Sovyet hükumeti ile bir anlaşmaya 
mani olacağını zannetmiyorum." de
miştir. 

lngiliz- Fran•ız kumandanları 
temasa geçiyorlar 

Fransa erkanıharbiye reisi gene · 
ral Gamelin bugün Londraya mu
vasalat etmiştir. Kendisi bugün 
Fransız ordulan baş kumandanlı -
ğına tayin olunmuştur. General 
Londrada dört. gün kalacak ve İn· 
giltere erkanı harbiye reisi Lort 
Grot ile görüşecektir. 

F ran•ız matbuatının kanaati 
Figaro gazetesi, Sovyetlerle ya -

pılmakta olan müzakereleri mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

Totaliter devletlerin her an artan 
bir cüretıe yaptıkları akınları dur -
durmak için garp demokrasilerinin 
giriştiği hareket tebellür etmiş oldu
ğundan Sovyetler Birliğinin artık 
şinıdi daha ziyade kendi menfaatle -
rini gözetmeğe başlamış olduğu aşi
kardır. 

Excelsior şöyle diyor: 
Bazı kimseler, bu. işi bitirmek için 

mühim bir metin üzerinde durulma
sını teklif ediyorlar. Halbuki ister 
Sovyetler birliği. ister diğer her han-

(Sonu: Sa.10, sü. S) 

Limanın Haydarpaşada 
Tesisi Takarrür Etti 

imar. Planını Tasdik Ettirmek Üzere 

Ankaraya Giden Prost Dün Geldi 

HayJarpafQ limanı mıntakasının tayyareden alınmıf rumi 
(Yazısı onuncu sıyfamızdadır) 



CEREMDEN pE 
.................... 

"Ses .. den 
Bir Ses 

Yazan: M. Turhan TAN 

''Ses" adlı bir mecmua çıktı. Bu 
yeni eserin de kurucusu genç· 

1cr. İşçisi muhtelif çağda yazı amele
si. Aralarında kırkı aşanlar ''eya o 
hayat basamağına ulaşanlar bulun -
duğu gibi heniiz ömür baharının ilk 
de,•rini yaşayanlar da var. Ondan do
layı mecmuada fikir ve emel birliği 
kuvvetiyle imtizaç etmiş başka başka 
nesillerin • tabir caizse • renkleri • 
fakat bir kavsı kuznh gibi • göze çar
pıyor. Gerçekten !!amimi bir incizap 
ile bu yeni mecmuanın sayfalarını 
kanştırdım. Sanata, edebiyata, sos· 
yolojiye taallük eden çeşit çeşit yaz!· 
ları seve seve gözden geçirdim. O 
nıeyanda bilhassa "Kadın telakkisi" 
başl

1

ıklı bir iir dikkatimi çekti. 

Kadın telakkisi? •. Şarkta bu te • 
ltıkki ne kadar hazindi. Araplar, 
"kadın §Cytanın tuzağıdır" derlerdi 
ve erkekle kadının eşitliğini - dini, 
hukuki hükiimlerle • inkar ederler
di. Acemler, "mekr ez zeman ve tel· 
his ez şeytan" derlerdi ki kadınla 

şeytanı - fitnckarlıkta müsavi gös • 
termek isteyen - bir meseldir. 

Arap ve Acem harsının Türk har
sına te1:allüp ettiği devirlerde ayni 
hükümler, ayni meseller bizim de 
dilimize ve akidelcrimize karıştı. Ka· 
n diizeninden, karı şerrinden Allaha 
sığınmak adetti \'C kadın, "eksik e • 
tek,kül döken, kaşık düşmanı gibi" 
tabirlerle tarif olunurdu. "Girdi şim· 
şir ile ·• nazti rak!ıa - ah, ol ~açı uzun, 
aklı kısa'' beytinde görüldüğü gibi 
kadın, akıl bakınundan da sakat sa· 
yılırdı. 

"Ses" mecmuasında ve Nail V 
imzası üstiindc beliren hem zarif, 
hem metin bir ses, ecdat giınahları -
na sünger çekmek küiretini üzerine 
alarak, kadın teliıkkl~ini bakınız, na
ııl asilleştiriyor, ulvilcştiriyor: 

Kimi der ki, kadln 
Uzun kış gecelerinde 

serip bir döşek gibi 

Kiffii der ki, kadın; 

~atmak içinuır 
• 

Yeşil bir harman yerinde, 
dokuz zilli bir köçek gibi 

oynatmak içindir 
Kiml der ki hamur yoğurur 
Kimi der ki çocuk doğurur 

Her ağızdan bir söz: 
Kimi der ki ilk göz 

Ağrım! 

Kimi der ki onunla dolu bağrım, 
Kimi der ki bunca yıldır yaşıyorum: 

ayallmdir! 
Kimi der ki boynumda taşıyorum: 

vebalimdir! 

Ne bu 
Ne şu 

Ne öyle 
Ne böyle 

Ne döşek 
Ne köçek 

Ne ayal 
Ne vebal 

O benim: 
Kollarım, bacaklarım, dudaklarım 

Ve başımdır 
Yavrum, anam, öz kardeşim, karım 

Hayat arkadaşımdır! 

'1' AN 7 • G • 93!J 

Ders ııene<ıi sonu miiuasebeliyfo, Cağaloğlu kız orta mektebi tnlehclcri, dün hocalarına bir çay ziyafrti ver ınişler ve bir nıiisamert- tertip etmişlerdir. Bir ~ok talebe velilerinin de 
iştirak ettiği bu müsamere, akşam ~eç vaki le kadar devam etmiştir. Müsamerede talebeler tarafından muhtelif şiirJer ve monoloğlar okunmu~t ur. 

Bir Yunan 
Mektep 
Gemisi 

--o-

Dün Akşam 
Limanımıza Geldi 

Arist isimli Yunan mektep gemisi 
dün gece limanımıza gelmiştir. Bu
gün öğleden evvel gemi süvarisi ,~i

ltıyet makamında Vail Lutfi T{ırdarı 
ziyaret edecek, Vali de mütenkıbc•n 
suvariyc iadei ziyarette bulunacak
tır. 

Hazırlanan programa göre, gemi 
limanımızda dört gün kalacaktır. Bu
gün Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
dar gemi suvarisi şerefine Parkotel
de bir öğle ziyafeti verecek ziyafette 
gemi erkanı ile Istan!ml Kuma"l-
d.utıı .. ~ ... ....,.,,,_. ı;::. __ ,_ '&C. • - '-t-.- - • e...._ 

nı hazır bulunacaklardır. 
Deniz Komutanlığı tarafından da 

gemlde bulunan talebeye Modada 
Deniz Klübünde ve Heyheliada De
niz Lisesinde birer ziyafet verecek-
tir. • 

Mektep gemisi buradan Köstence-
ye gidecektir. 

Yunan Vellahdi 
Yunan Veliahdi Prens Pol dün 

Daçya vapuru ile Boğazdan geçerek 
Romanyaya gitmiştir. Vapur limanı
mızda hiç durmamıştır. 

Menba Suları İçin Yeni Kararlar 

Belediye Mühim Hükümler 
ihtiva Eden Bir Talimatname i 

Yaparak Tasdike Gönderdi i 
cek, raporlarını Sıhhiye Vekaletine 
gönderecektir. Tahlil raporlarının 

vereceği neticeye göre bu sular ya 
büsbütün kesilecek veyahut ıslah e
dilecektir. 

tırmıyan sulardaki belediye mühiir· 

cüleri kaldırılacak ve belediye bu su 

lann garanti edilemiyeceğini halka 
ilan edecektir. 

Belediye, Hamidiye sulan için c:le 

Menba sularını toplama, doldur
ma, taksim, tevzi ve satış işleri hak. 
kında hazırlanan talimat.name, tas
dik edilmek üzere dün Sıhhat ve Da· 
hiliye Vekaletlerine gönderilmtştir. 

Bu talimatname ile birlikte tereyağı, 
gazöz ve sair tuzlu sulara ait talimat 
name de tasdika gönderilmiştir. 

Diğer menba sulan hakkında tali
matnamede bazı hükümler vardır. esaslı tesisat yaptıracaktır. Halen bu 

Belediye, talimatnamedeki hüküm
leri nazarı dikkate alarak Taksim ve 
Halkalı sularını yeniden tahlil ede. 

POLiS: 

Bu suları işletenler, talimatnamede
ki hükümlere göre tesisatlarını tadil 
edeceklerdir. Talimatnamenin tasdi
ki tarihinden itibaren bu tadilatı yap 

ONlVERSlTEDE : 

~ç Kişi Yaranınaı 11 anu vıanııyun-ıon::uc 
ki ı ı Edebiyat fakültesinin bütün şu-Evvelki gece ~aragümrükte Qç s n n 

muhtellf yerlerinden yaralanması ile neti· ~lerlnin ikinci sınıf talebeleri ara 
celenen bir kavga olmuştur. imtihanlarına girmeden evvel bir 

Salmatomruk mahallesinde oturan Ali "textc" tercümesi imtihanına tabi ol
ile nrkadaşı Mehmet Alinin arası bir ka- dukları malümdur. Bu sene felsefe 
dm meselesinden dolayı açık bulunmakta• 
dır. Evvelki gece birbirine tesadüf eden kısmından bu imtihana giren on üç 
iki rakip kavgaya tutuıımuşlardır. Bun- talebeden ancak bir tanesi orta derc-

sulara mahsus 20 çeşme mevcuttur. 
Bunlardan başka biri Be§lktaşta, di
ğeri de Taksimde olmak üzer~ iki 
çeşme daha yapılacaktır. 

BELEDiYEDE 2 

ı • ...... ıııuı u -. .. 
Belediye Reisi, Şehir 

verdiği salahiyet üzerine hamamla
ra verilecek terkos suyu hakkındaki 
tetkiklerini ikmal etmiş ve bu sula
ra ait tarifeyi tesbit etmiştir. Terkos 
suyu hamamlara 7,30 kuruştan veri
lecektir. 

lardan Mehmet Ali bıçağını çekmiş ve A- ccde muvaffak olabilmiş, diğer on Yanhc Bir Haber 
llyl sırtının iki yerinden yaralamıştır. Bu iki talebe muvaffak olamamıştır. ~ 

Bir İşçinin 
Feci 

Ölümü 
--o-

Kendini Makineye 
Kaptırıp Parçalandı 

Evvelki akşam Kasımpaşada gell~ 
hır işçinin parçalanarak ölmesi ue 
neticelenen bir kaza olmuştur. 
Kasımpaşada bir kahvede yııtıP 

kalkan ve gene burada Iş Bankasıll' 
ait un fabrikasının çuval daircsi.Jl! 
çalışan Mehmet oğlu Mevlılt ınlJ! 

neler arasında dolaşırken kolunu b:t' 
yük bir kayışa kaptırmış ve ma1'~ 
ile beraber bir kaç devir yaptık~ 
sonra vücudünün mutıtc!ü yerıd 
parçalanmış ve derhal ölmüştür. ~·, 
pılan tahkikat neticesinde hadise':! 

..... 
MOTEFERR1K: 

Dahiliye Vekili ,. 
Şehrimizde bulunmakta olan JJ .e 

hiliye Vekili Oztrak dün, Vtıli ~
Belediye Reisi Lutfi Kırdarla bCı? 
ber Yalovaya gitmiştir. Faik O:ıt !'' 
Yalovada bazı tetkiklerde bulund~, 

h 
. . d .. nJXlıJŞ 

tan sonra akşam şe rımıze o 
tür. 

sırada Ali de bıçağına sarılarak Mehmet =-===== === ====== Belediyede, süt işi üzerinde tetki
Allyl kolundan- yarnlamş ve kavgayı ayır- de vatman Hüseyin başından yaralandı- kat yapan heyetin raporunu verdiği 
mak isteyen Ahmet te elinden hafifr:e ya· ğından tedavi allına alınmış, tahkikata ve sütün kilosunun 18 kuruştan sa
ralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alın .. başlanmıştır. Tayyare Geliyor "" 
mış, tahkikata başlanmıştır. • Salıpazarında oturan Seher isminde tılacağı hakkında dünkü akşam ga- Memleket dahilinde bir gezi 1ıı~ 

e Tarnbyada oturan Ahmet ile arka• bir kadın Halfıskfırgazi caddesinden tram- zetelerinden birinde çıkan haber "'/Y'°'" 
dası Maksut arasında çıkan bir kavgada vaya binerken kazaen yere dUşerek başı· mak üzere bugünlerde 11 t:ı 'f"i 

Aksarayda Doktor Maksut Ahmedi bıçkla başından ve ko· nın muhtelif yerlerinden ağırca yaralan- doğru değildir. Heyet henüz raporu- Ankaradan şehrimize gelecektir. ıt 
ve Operatörsüzlük lundan yaralam13tır. Yaralı hııstaneye mıştır. Yaralı Şişli hastanesine · kaldırıl- nu vermediği gibi sütün 18 kur\lştan yareler Istanbuldan sonra xnubte ,-

kaldırılmış, sucıu bıçağı ile beraber ya- mılitır. satılacağı da asılsızdır. vilayetler dahilinde uçuşlar yıı~r, 
Konya Aksarayı (TAN) - Beledi· kalanmıştır d · .. )>}"' · e Mercanda Ha~lmln matbaaaın a c;a- caklar ve bazı vilayetlerde ınec. .ar 

ye doktorluğu için yuz lira tahsi- e Gıılııtndn Burma sokağında bir ars::ı· lışan Nuri Genç. kazaen elini makineye MAARiFTE : ' dir. Bu arada gençlere konferallY 
sat ayrılmış olduğu halde, bir türlü da kumrır oynadıkları görUJen 'Mehmet, kaptırarak parmaklarından yaralunmıştır. ~"<:':!' 
belediye doktoru tayln edilememek- Haydar, Şab:ın. nursun isminde d15rt ,ku• Nuri, Ccrrahp:ısa hastanesine kaldırılmış- verilecektir. • 
tedir. Hükumet doktoru bu işi de ve- marba7. SUÇ llstünde yako1:ınmı$1nrdır. tır. Muallim Meclisleri Toplandı Yeni Esnaf Has.+.ane. sı j• 

ÖnlP.rlndckl 527 kuruş miisaderc edilmiş, • Şoför Mustafanın idaresindeki 2116 t ktep le P 
ka1eten görüyorsa da iki doktorun kendı'lprı· mah'·emeve veril,,., işlerdir. d Dün bütün lise, or ame • mu- 939 senesi beledi.ye _ butç.esıy • ı..lf 

" · v numaralı otomobil ile Ahmet tarafın an _ l 1' 11 

yapabileceği kadar bittabi çalışama· e fJsküdarda Çinili mah:ılleslnde otu· kullnılıın 1711 numaralı otomobil Rrasındn allim mektepleri ve orta ciereccli sa- naf hastanesi lçin 37::>0 lıra ı ~· 
makta, fakir hastalar bu yüzden za- t'tln Hllnılnln °ı?lu 4 yn~ındn Suat evin Divanyolunda bir c;arpışma olmuştur. Her nat mekteplerinde muallim meclisle- yardım tahsisatı ayrılmıştır. :Esfl 'f'. 
rar görmektedir. bıı hçe duvarından dü~erek başındnn ya• iki araba do ehemmiyetll surette hasara tan toplanacak para da bu par~ ... ı 

ralanmıştır. Yaralı Nilmune hastanesinde ri toplanarak talebenin sene ortasın- f h . ıev~ 
Hastanemizin operatörlüğü de tedovi altına alınmıştır. uğramışlardır. daki not vasatilerilc son almış olduk ilave edilerek esna astanesı . tıl' 

• YM·~ldirekte Klmses17JC"r Yurdunda ed"l k hastane ı·çı·n yeni bil' A 

Çoktanberi münhaldir. Ha.:;talar, Kon e Vatman Hilseyinin idorec;lndeki Siş· ""'' ları kanaat notları gözden geçirilmiş ı ece ve fıv oturan Rıfatın oğlu 11 ~şmda Yaşar ev- y · b' esııB 

İşte bu ses, geçmiş günlerin ka
dını kirleten 'homurtularını ortadan 
silip süpilr°düğii için hoşuma gitti. O 
kadar ki evvelden hiç sevmediğim 
serbest nazma bile artık ısındığımı 
seziyorum! 

yaya kadar gitmek mecburiyetinde 11 - Tilnc-1 tramvayı ile ı:nför Necntlnln velki gün yurdun duvarları üzerinde do- ve bunlardan sözlü imtihanlara tabi na yapılacaktır. enı ma ıte ,.e 
kalmaktadırlar. idaresindeki 3099 numnralı otoblıs arn· l aŞ'lrken kazaen yere dUşmüştUr. Yaşar tutulması lazım gelenler tesbit edil- en fazla kesif bulunduğu seın 

d 1 sındıı Cümhuriyel caddeııinde bir çarpış· zabıta tarafından hastaneye kaldırılac&ğı 80 yataklı olacaktır. ~ 
Bu münhallerin bir an evve.. o - ma olmuş, her ikisi de ehemmiyetli suret- miştir. ===============~=.......1. 

d 1 b kl · sırada ölmüştür. uru ması e enıyor. te hasara uğramıştır. Müsademe neticesin· 

------------------------------==--------- TAK V 1 M ve HAV~ 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 7 Haziran 1939 
ÇARŞAMBA Müzelerin Yeni Şekll 

Istanbul Müzeleri Arkeoloji ve 
Türk - Islam gruplarına ayrılmak· 
t:ıdır. Türk - Islam grupuna Topka
pı Sarayı, Çinili Köşk, Türk ve ls
llı m eserleri ve halı müzeleri dahil· 
dir. Bu grupun amiri T:::ıpkapı Sara· 
yı Müzesi müdürüdür. 

S - Kızkulesinin tarihi haki

kati nt?dir? 

C - Bu kule için dört rivayet 

vardır: 

----------·-----------------------------------:.,_-- CEVAP 
2 - Atlnalı Haresi adlı bir ge

neral, karısı Damalist buraya göm

müşmüş. Bizans tarihlerinin bir 

kısmında orasının Damalis kulesi 

diye anılma.ııı bu rivayet yüzün • 

dendir. 

kadar da denizi kapayan bir duvar 

yapılmıştır. termek üzere· fener konuldu ve 0 

Bu sebeple Damalis kulesi adı vazife yükletildi. Kulenin üstü ah
bırakılmış ve oraya küçük kale şaptı, bir fırtınada içindeki büyük 
manasına gelen Arkla ismi veril • kandil devrildi, o ahşap kısım yan 
mişti. dı, üçüncü Ahmet devrinde kligir 

Türklerin tstnnbulu son muha- olarak yapıldı, yine fener kulesi o., 

Clln: 30 6 ncı ay 
Arabi: 1358 
Reb!Ulahar: 19 
Güneş: 4.29 - Ö~le: 
İkindi: 16.12 - Akşam: 
Yataı: 21.37 - imsAk: 

Htzır: s' 
.,55 

Rumt· '" ~ 
Mayıs:~ 

121 
19 s 
ıJ6 

_ Hava Vaziyeti ~ 
t1 • 

YeşUköy meteoroloji istacyonundl\ et' 

[ 
Ti 
Aı 

I 

Arkeoloji grupuna da Kadim Şnrk, 
Ayasofya ve Yedikule Müzeleri da
hildir. Bu grupun amiri de Asarı A. 
tika Müzesi müdürüdür. 

Ayasofya Müzesine her ild grup
tan Türk ve Bizans eserleri seçile
cektir. Müzelerin bir de müdürler 
encümeni olacak, bu encümene Arke 
oloji grupu müdürü, müdürü umumi 
sıfatiyle riyaset edecektir. Çinili 
Köşk eski halinde kalacak, Süleyma· 
nlycde kurulacak olan halı müzesi 
Türk ve lslam Eserleri Müzesine 
bağlı bulunacaktır. 

ı - Uandre a<;f 11 bir . gencin 

Venüs mabedi rahibelerinden sev -

gilisi Here ile görüşmek üzere Üs
küdardan karşı ya.kaya geçerken 

ölmesi vakıasını hatırlatmak için 

bu kulenin yapıldığını söyleyenler 

vardır. Hatta bu rivayetten dolayı 
frenkler, bizim Kızkuleslne (Lean

dre kulesi) derler. Halbuki Lean
dre, Hcroyu görmek için Çanakka
le boğazını geçmeğc kalkışmış ve 
orada boğulmuştu. 

3 - Atınall meşhur Alsibyat 

burada bir gümrük mevkii tesis et
miştir. 

4 - İmparator Manue1 n.om • 

nen zc.manında kayadan ibaret bir 

adacık olan Kızkulesi mevkiinde 
küçük bir kule yapılmıJ ve bu ku
leden Sarayı:>urnu istikametine ve 
Manıı:ana kulesi eteğine bir zincir 
uzat;ldığı gibi Üsküdar sahiline 

larak kullanıldı, 1889 da bir müd
saraları sırasında bu kalecik duru· det karantine yeri oldu. 
yordu ve bir Venedikli kumanda- Kızkulesinln tarihteki yeri, kı· 
sındaki küçük bir müfreze tara • saca, budur. Orada imparator kız
fından müdafaa olunuyordu. 1stan- lannın hapsolunduğuna ve lfıkla
bulun Türklere intikalile beraber bu rın yine gelip kendilerini bulduk· 
kale yerine bu kule yapıldı. Bu ya- lanna ve saireye dair nesilden ne • 
pı askeri mülahazalarla vücude ge- sile geçen efsaneler de. hep bu ta
tirilmişti. Sonraları kuleye - lima- rihi rivayetlerden tahrıf olunmuş
na girip çıkacak gemilere yol gös· tur. 

nan malümata göre, yurtta hava doı;';rı ' 
nup ve cenubu şark! Anadolu bölge ı:ı5' d; 
de çok buluUu ve mevzu yağışlı. dt~ef' ~ 4 ~l 
relerde kapalı ve yer yer ya~ıslı $ ,~t ~ 
rUzgArlar cenup bölgesi Ue DoğU A; ı•ı' )·ı 
luda cenubi, diğer bölgelerde şlrnl\l .;t. ~' ~ 
kametten orta kuvvette, Marmara 
ge denizinde kuvvetlice esmiştir. ,e<. 

Dün istanbulda havn çok buıutı•ı 6 
mlş rllzgdr şimali şorklden sanıYede t 

• h \'il metre hızla esmlııtır. Sııat 14 tf ıı " ' 
yik:ı 1016,7 milibar idi. Sühuııet c., 

1 
'O' 

sek 21.2 ve en dilşük 14.5 santtgr::ı 
rak kaydedilmiştir. 
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[BUGÜN 1 .f(fK 
Türkiye ile Mısır 
Arasında 

Hava Parası 
Sovyet • ln9fffı :.nfaıma11nın Safliafarı: Ycaan: B. FELEK. 

Bu 1 CJ a ri s tan 1C..-. E ikiden bir kiracı bir dilkkln • 
,,,,. UL dan çıkıp )"erini diler kiracıya 

}' azcm: Omer Raa DOuR M • h verirken ondan bir hava parası abr· 

Bir kaç &iln sonra Mısır Hariciye Ye 1 ver dı. Buna esnaf arasında pqtemallık 
Nazın Abdüliettah Yahya pa· ta denirdi Bu parayı meşru ıöıtennek 

"1ı karşılamak ve izaz etmekle bah- Devletler·ı isteyenler oraya mutteri ahıtırmıt 
'1ar olacağız. Yeni Mısmn bu çok olduklanm ileri sürerler ve parayı la 
-,_etli mümessilinin aramızd abu· ter istemez alırlardı. 
~•it günlerde, kendini en sıkı -o-- Eskiden hamallar, kayıkçılar da 
.... en Myu kardeı ve en sıcak aile Bulgar Mekteplerinde birbiriae ıedlk satarlarken buna ben· 
-.ıuti içinde hissedeceti, ıttphe ıö- ser paralar ahr verirlerdl 
~ez. w memıeut Akdenishl iki ltalyanca Mecburi aen bqiinkil yamnd• bu çeıtt 
~da karp karşıya yaşayan iki hava parasından bahsedecek deiUim. 
...... komıudur. iki millet asırlarca Olarak Okutulacak BenlmJd biisbütün baıka hava 
'-aber yapmış, beraber hisaetmif, parası. 
~ber aevinmif, beraber yaralan • Sayfa. 8 (A.A.) - BulgaT ~ı: Sular idaresi müdtlrü bir 1amn 
.... ve üzülmfif, ikisi de birer pnb kili ile İtalyanın Sofya orta e ç ' saatlerin hava tazyikiyle ltlediilnl 
"91tla istiklllini kurtannq ve yeni dün bir kültür anlaşması imza etmiş- Şehir meclisinde söylemek suretiJ'l• 
\iı hayat kurmuıtur. Busünkü Mı • lerdir. Bu anlapna, Bulgaristanm İstanbullulardan bir kıamuun hava 
litbı kalkınmasını tamamlamak için diğer memleketlerle akdettiği ben· ,.. para nrdlklerinl itiraf etmit de. 
~ahm her vadide yilbeltmek için zeri anlaşmaların hududunu geçme- lil midir? Bu bir! 
llrfettiii gayreti söriip te, genç Mı- mektedir. Bununla "beraber 111rası Franea, lnailtere ile Ru.yanm anl•f'DM""' taTUIUt ediJOI' Bunun yuwada bir de havap. 
llılll azmini ve enerjisini takdir et • kayda pyandır ki. ortamekteplerde k k b unun Mb•P oldulu ıekllnd• si bahsi var. 
"-ek, ı·mafsızbk te-1rn eder. Biz l· İtalyan lisanı bu anlaşmada mecbu- lnılll:r - 8ovyet mD:rakerelerlnd• iki tarafın mUfter•k kan•· 1 lıgHI Mayleklnln ıoı ıaa.. o~arlkatOrd• d• ıarOldUIU Uze· Okuyucularunnıdan tanıdıklardan 

.,..... rt 1 ak k b 1 edilm'•tlr Bundan ı UatOnd• de blrlblrlnl buan anlıyamadık· bir tefblhl• bu ream yapmı,,..ır. • 
it aziz dost ve kardet memlekete kar O ar a U °" . atte oldukları! no~~ ::rlkatDr18tl o anla .. mamulıklara lnılllz r., l'ranaızlar iki diplomatı blrlblrlnl lflteoak .. kllde bl· bir uylisi b6na havqazı sarfiyatmm 
.. biyle bir imafsızhiı ıöstermekten ba§ka anlaşma İtalya ve Amavu.tluk. ~:~~:,::r~:.,;.• L:rd Hallfakaın 9ok uzun boyu il• aovyet ti•· rlblrlerlne yaklaftırıyorlar, bu da Franaız tokllflerlne imadır. sitside arttıiından pklyet eder •• • 
._derece uutız. Bis billkis, bu bil- kralı namma imza edilm:~: ~ı ~~ rur, ben de bunu masal diye dinler• 
)tik ıayretleri ve yüksek himmetleri da Bulgaristanın Arnavu şga ı- D •. d B . v a1m. Derken itin bizim evde de ayni 
... derin sevinç ile takip ediyor ve ni fiile~ tanımıı olduğunu göster- e·tıer un e ır arşova tekilde oldutunu haber alınca clnle-
'-ç Muınn her yolda en büyük mu- mektedır. al 1 rim bapma çıktı. iman kamı itte 

~ k:-::::w:ı. bl:!=~ ~~ ;:iyor k s·· 1 d. istasyonu :::ı:.6~:..::ndl bapna pime. 
ıe.u;.i, sulh namına, emniyet Sofya, 8 (Hususi) - Almanya ıte N t oy e 1 Biz pseteeller de hep o hamur. 
~istikrar nam•n• çok biiyilk yapılan anlaşma mucibince 5000 Jd- 0 u Yandı ... yulrahnut detil miyiz? 
,._ kuançtır. Mwruı muisinl, ltlsi· tiden mürekkep Bulgar ztraı amele- NeJ'M, anladık ki; Jıavquı fata-
'e llpta ettirecek bir tekilde ilerle • si, önümmcleki haftadan itibaren Al· ralan battan yukarı bir mıktan ~-
'-1 ve yilbelmesi tnsanhk ve me- manya,.a gitmele bqlıyacaklardıT · • Al " JI •• d 1 • • 1 h t 1 B bah mlf. Bavaıuı denilen tef elektrik 
-.ıyet için bir tereftir. Bulgar ameleleri Almanyada ayda ispanyadaki man IVIUCa 9 9Slnln a aCI ar V8J10VB, & (A. A. - u:: 18: pbl m pbl açık bırakıbnca kimse • 

mi k t h Jdnndaki 1400 • 1200 leva ücret alacaklar ve v il • s·· d"" nl Vaqova istasyonunda ç an yan , d akı si ki' 
._.Bu kardet me e ea ld-.ıı- ibate iaşe de Almanlara ait olacak- l~in Bir Ders T eıkil Etmiı Oldugunu erı ur u pı, binayı hemen Jılmtlen tahrip et- ye zararıö 1 b~lma anlsa ph tm~ 1 .. 
~hislerimiz bu merkezde o ..... ul 

1 1 
rl a 1__ '3' _,.,..;. y .... .,., .. c:rort saat u1rafı1cbk. ye ır 197 o ep se ır e 

..._ tır. Ayrıca B gar ame e e ' .tUUuan t 1 ... il ed " ~--. -- t dik Ş h ld sarfi atımız normal ..... ı onun da bbe karp. hislerinin ay- esai k himayesi altmda bu- Bertin, 8 (A. A.) - ıpanyadan için bir den te,.. er. tan 10nra söndüıillebilmlftir. tfalye · u 8 • Y 

'1111erkezde oldutunu ve ayni sami- ~nacakl:~: Bulgaristandakl aile- dönen lejyonerlerin geçit resmi mü- ltal)'Ma efradından biri ölmüf ve 14 kiti ya - ama fa~= dil il 
"11eti tapdıtını yakinen billyor ve lerlne Almanyadan ayda 35 mark nuebetiyle marepl Görlng, bir nu • Napoll, 8 (A. A.) - Kral saat ralanmıftır. E, bunun r ç te bizim sa!ti 8:.; 
~diyoruz. göndermek salihiyetini de haiz bu- tuk söylemif, Bitler de söz alarak, 10,40 ta buraya plmif ve saat 11 de Başvekil, dahiliye nazın, polis Um, •edik 2!~ rica ettik: 

Dünyaya emniyetsizlik havumı lunacaklardır. 1938 da lspanyol maele9inin ıma İspanyada harbetmif _oı.:~ b~ müdürü ve m1inaJra1At nazın muavi- mua_:e:u karat hareı var. Dffller. 
hran devletlerin Mısıra kup da ta· bir ~=u: J:~~~~ ~;:1!•J~~ ~. haaır ~

0

• ni 78DIUl ~ Pi::.:-=~ 11arpus olar mu :ra!? 
""1ız niyetleri beslemeleri ihtimali Süveyı Kanalı tan - t!mmuz 1938 da Frankoya lunmU§tur. :r~~· k !:'ımlann bir ok - Bir J'etil kQıt parçw mukabl • 
arı.... .... Wr 117Y••'+•• ._.... • --1 ıonra t A.e. karar verdik Bunu Geçit resmi ild saat kadar devam ~ ~ . ·~ ı t l t d ileri linde elli kuruşu suladık. Bir iki lila 

Ve MISmD btlttla yuıUevel'Jlil ve u---1-cı .7~"'1M emel§'" • 1 ~11_, ~\~C::lnl '[\A A JT\IUl\n an L-.ı.--1· b' 1 bi . . .. .. . . . -- - - .. ,, . . . . . ....,, .. • -----~ ·-·'S··- .. ·-· cı::ıuııut: ı:spaııy~ ..ıiilllll • ldiji laplmaktadır Ölenlerin a- sonra elinde -~ ır saat e r 
ır zaman _:ıçınde çok buyük lıazır • Para, 6 (A.A.) - Suvey' kanalı da kurtarmak için yaptik." :re nazın Sei'ram Suner ile Kont Cl- ıe an · memur pldl Mutfatın kapısı ilse • 

yapılımf, lt8ttla •alk her ,..._ Jnunpanyumm heyeti umumiye iç- Bitler, Pluto • demokrasilerin ano hazır bulunuyordu. dedi belli .~elilclir. Hasar milyonlarca rinde bir hafİye pbl duran bizim •· 
._,hiı göze ahnıt, ve Mısınn yeni timamda beyanatta bulunan reis De tarzı hareketini tenkit etmiştir. Mu- Büyük bir halk kitlesi, lejyoner- Zlotiye yük1elmekte4i1'. ati muayene etti ve bluat •aacuma: 
~111unun teıkili yolunda en kati •· Vogue, tirketin tarifelerde yapılan malleyh "memleketini bolfevizmden leri ve İspanJOl askerlerini ••Jnıla • - Saatbüs ytmle 8ç fazla yası • 
........ r atılmıştır. Bilhassa memleke- yüzde 50 tenzillta ve teslsatm lyllet- kurtaran bir kahramana" yardım et- mqtır. Çin Kadınları yormUf. Yble Od olsaydı, mukavele 
'- ınilnevverlerl ve en J'ilkaek ele • tirllmesi için sarfedilen 7 milyar mif olan "kondor" lejyonuna tefek· lapanyaıla mucibince mfiaamaha derecesine si • 
"-ı.ıan ile halkın her sınıfı, dakika franga rajmen çok iyi bir vaziyette kür etmif ve Almanyaya taarnız et- Japonları rerdi. Likin madem ki yüzde Uçtfir. 
'tmed.en, askerlik hizmetine kot- bulunduğunu ehemmiyetle kaydet- tikleri takdirde başlanna gelecekler Burp, 6 (A. A.) - İspanyol !a· Faturadan tenzillt yapmak lazımdır. 
' bu da Mısırblann hürriyet ve miştir. hakkında "lıatacılar" da hiç bir fÜP- lanjı milll meclisinde bir nutuk soy- M v IG Ett•ı r Dedi. Ben: 
~Derini, biltfin kuvvetlerile mü- Kanal meselesi hakkında, menba- he bırakmadıklanndan dola..,, lejyo • liyen general Franko, İspanyanın ha- ag p 1 e 
~. " - ricl ikt dl sah 1ardald eni si - Bizim elli kurut ne olacak? 

.. ya hazır olduklannı göstererek, ını bilmek hiç te güç olmıyan ltal- nerleri tebrik etmiştir. ve 118 a Y • Çungldng 8 (A. A.) _ çm kadın Dedim 
ttea\'ilz taraftarlannm sinmelerine yan matbuatının nepiyatmı mev· Hatip, demiştir ki: yuetini tarif etmiftir. kıtaatı Taihu' gölü clvannda dÜfllla· · .• • 
>"dun etmlıtir. zubahs eden rela, İtalyanlar tarafın- .. _ Mücadelemiz dil anlarnnız İspanyanın kendilerinden yardım - Onu da tabu ıade ederler. C... 

pn .. .. ld Ao.. ill 1 +-ı...~'1.- m altı defa matl6p etmiftir. Çin vabau verdi ve sltti. 
..._mn Akdeniz emniyetini sal • dan ileri sürülen lddlalann asılsız ------------- gonnuş o u .... m et ere ..... ,...-ı.u- e- kuvvetleri Nankln ve Talhuda mü -
~ bakımından vaziyeti ise bulunduğunu, çünkü kanal pllnım rinde bulunan kanalın idaresini hu- den Franko, eıvveli Portekbden bab· hhn uzaff . tle k detmifl • ArHu bir kaç ıtln ıeçtlti ...... 
"- derece mühimdir. Akdenizin en İtalyan mühendis Negrelli delil, ausl bir şirkete tevdi eyledtllne l§a· setmlf ve §Öyle demiştir: dir. Ş~iye•~:.r ;1 ge~ir ve kö;r la- HB çılmıadıiuu ıöribıee firketin Dol 
'-il.im kapılarından biri de Mısıra FraDSJZ milhendlsl De Bellefontun il- ret tldenık demiftir ki: "- Bizim davamıza düşünce iti- tlrdat edilmiştir. Şanside muharebe- ruyoldaki yeriae b8f vurdum. Ve iti 
'ittir. Ve yakında buranın müdafaa· ham etmiş olduğunu aöylemiftir. "-Kendi haklamnızı miidafaa e- bariyle çok balh olan kardeı millete ler devam ediyor. Bir mü.sademe es- anlattım. Yabucı oldufu ttlrkpyi 
"da kimllen Mısıra ıeçecektir. De Vogue, kanalın kütadında ltal- derken Mısırın da haklannı müda- ylnl Portekize ve bizimle mesai bir- nasında Fengçeng. Llnfeu arumda yadırpyarak dinlemesiMea anlap • 

ller bakımdan birbirinin öz dostu yanın bu işe pek az ,ıl:ka gösterdili· faa ediyoruz. Mısır, imtiyaz ahkimı illinde bulunmut olan aziz Alman ve 900 Japon askeri ölmüftür. lan Yatbea bir utla mlneaatimi Öl 
~Is kardeti olan Türkiye ile Mrsır nl, İtalyanın Süveyı tahvilltının mucibince bize •'!rbestçe hareket et- İtalyan milletlerine filkrana borçlu- Dün 

18 
J ta aresl Ka _ leyen bir memur sörilferek: 

'1.da çok derin, köklü ve sürekli yüzde 0,5 ini. Fransanın ise yüzde mek imklıımı vermekle bugünkü ve yuz. . apon Ti wan - Saatin vumdanberl tediye et· 
~ınlyet, Mısır Hariciye Nazınnın 52 sini satın aldığını ksydetmiştir. :f3nnld menfaatlerini de bize ema- Fransa ile münasebetlerimizin ilk tunrun pmalinde Kiuldanl fllırini tijiD.lz fatma bedellerinden ytlstle 

" \'erkiyeyl ziyaretle bir kere daha ken Reis, 1883 tenberi idare meclisin- net eylemiştir. esası olan Jordano Berard itilAfı pek bombardıman etmiflerdir. İtalyan ki· 8çleri hesap edip matlubunma ala • 
t1 '9 yüksek bir tezahür ve ifade ve- de Fransa, Holanda, İngiltere ve Al- İngiltere en biiyük sermayedardır baU bir surette ve bizim lktisadiya- lisesinin üzerine bir bomba dÜflD\lf- calu. Dediler, 

llleaı bulacaktır. manya mümessilleri için yedi san- ve tahvillerin lnamı hamı da Fran- tunıza zararlı bir şekilde tahakkuk tür. Çinliler üç Japon tayyaresi dü- Bir kaç lira da olsa • ne yalaa 
J. * dalye verildiğini ve sistemin te~il sızlann elinde bulunuyor. Binaen•· ettirilmiştir. türmü§lerdir. söyliyeyim • haklı çıktım diye sevla-

lait Fili.tin! hususunda yeglııe karar verecek ma- leyh İngiltere ve Fransa kendi men- İngilterede bankalarnnız eshamı- Dönen pyialara göre Japonya • dim. 
'--- kamın şirket olduğunu söylemiş ve faatlerinl ve tebaalannm menafllni nın büyük bir kısmı, kızıllar tarafın- dald Alnı İtal b~yük 1 il Aradan bet on yirmi sün pçtt 

tlerlin radyosunun mahut arap • böyle bir karann asla firketin itle- korumakla mükellef bulunuyorlar. dan firarlannın son günlerinde tef • 81:' ve yan lu e ç e- yine ne ses var n: sada! tl'stellk taJa. t Jae,riyatı aruında sık sık iıltilen meslni işkil etmemesi llzım geldili- Hakınz ve boş tehditler karşısında kil edilmlf olan "hayır cemiyeti" nin rl, Japon hükılm~ti yeni. talyan ·Al- aildar kapıcıya' ıelip para istiyor. 
il.ta aöz vana "phit Filistin" dir. Fi- nl tebarüz ettirmiştir. icraatımızı dell§tirmemek azminde- bekası yüzünden sökestre edilmiştir man ittifakına girmediği takdirde la- Tekrar havapzı tfrketinin Be'Yei· 
~ ~ adı ıeçtikçe, Bertin radyo • Reis, Mısırın kendi topraklan üze- yiz." ve münaziünflh bulunmaktadır. tifa edeceklerdir. lu dBkkAnına slttim. Ayni m.emarla 
~~ çabpn ve halis muhlis arap ıörilfttlm: 
_ --"llmu iddia eden Alınan propa • 
b..._.- - Ha! Dedi. Sisin uat ytbde 8' 
;-...' cısı bu kanlı canlı arap memle-

.---------- •-•·
11 --.le wanm eblk ..... ,.er-e "tehlt" sıfatını vennekte te • •ut .,.._ o7 o7 

~dUt etmiyor ve bu ıuretle Filiıti- 1811f· Onu da laeabetmele mukavele 
""' ttlksek bir dava uirunda ölmüt • lq.11a • SoTyet mtlsakerelerln••, m••fJDllda söçl8k 8 Son ,,anlertle, Rontllll7G ile alde4Uen i"'-" an- maelW.Ce meeburlyetimls 7ok! 
~ ıösteriyor. C'mit i .. inde .. ırpınan çeldlea 7ea'ne nokta, Baltık devletlerine nrileeek - Canım: Bani ,.u.le fiç dedlnb-
·• :w :w lGfJftGllın tathi""""" •~ei oailaiyle, Roman- dl '- farpııan bir memleketi ölmUf ve ıarantl mesel•idlr. SoV)'etler bu ıarantbıln verilme- . 
)•tından her ümit kesilmit pbi siade •rar etl'yoTlar. tqillsler Baltık devletlerinin 7G7'I miilaim mlldımla bir Alman Mana 6aflaınlf'" - Biz demetlik! Sis yanlıf anla • 

... terınek, apayn bir propqanda iti böyle bir sarantl lltemedlkleriai ileri sflrerek bu tek- tar. Biltr.,te 6iUiin ot.ller Almıınltırla 'ollflflflat. IDlpUUL 

~ ıerektir. FHistine mutlaka bir lifi pratik ıörnatlyor. Fransa bu sörif farkım hallede- Solıalelma alnttlltCG ifitilmelıfetlir. Ro,,..,.,,. 6ir Alenen .aylemeie mecburum ki; ...:t vermek lhımsa, ona "Gazi F1. rek j,.,Pliz • Sovyet anlapnasını temin için İnlfltereye neoi Alman Utillinna llframalıtaJır. ba muamele beni derhal tilıthe7e 
.... ~il" denilebilir. Fakat ona "phit yeni bir fonnlll teklif etmlftir. Bu formüle ıön, Bal· sevketti. Saatin tekrar muay8ftesbd 
''Uatin" demek, cmıb bir varlıiı öl- tık devlefleriae, Almanya da dahil, ltfltln al&kadaT * istedim. tldael muayenede kendim .. 
~~löstermektir. Alman prop••an- devletler pnmti venc:elderdlr. Belçika bu tekilde btl· • buı-c-a.-. Bakahm a·"'--1 devran 

- d ı ı fi edimi tir Sovyetlerle JapoDlar aruantla lhı Motollataa 7ftrin· _.... .,._ 
:ı... lll arapça konutan dili F1U.tinl tfin ev et er tan ndan pnntl i ı . Bu tekil· ne ..ant s19tereeek? 
.... "--- d b noLt-•-- d hall-·ıııı--ıw a-•t 1 lr .. -~-- dMı bflyllk bir llatiW bat llsterml·.ı-. So-tler, ara· -._ --ınekle, bir taraftan tahrik et • e u a 1U11CıD a _. -.-.· U11U 0 anma ........... ,..... • J- ita Myle ola dunun, ayni şekil • 
> lı: iatediii araplan, diler taraftan • * lanadald ittifak mmhetlesl muel'bbaee, dit Mopliata· de .. ftCUI sarfiyatının artmUbl • 
~illi diltürmek istiyor acaba? • Prw Paal Berlırwl• tlönma,tiir. Alman19 Ue na uki olacak her haasl bir taamma bn.ın.rtae va- da f8bHı olanlardan bir ut bana y....,_,,_ CINIUICfa 6ir aılemi tec.'GOiis müdı ld olmut slbl teükki edeeelderial illa eCmltltriir. Bir marta f1I aoktayı izaha çalqtı: 

lrakta intihabat inaalannum lıararl"fl"lfhr. ltal19 ile tle G)'llİ tar.aftan da Sovyet •llk6met1 KaradenWeld tuoe-u - Şirketin bize verdill havapa 
~ 13

•idat, 8 (A. A.) - İntihabat bü- malaiyetfe bir rmıaWe inaalanacalrtar. Berlin • U7ak Şarka ıindermete karar venniftlr. Filo, Gene- makavele maciblaee vermete mee • 
~bir ıüktin içinde devam ve Nuri Roma milweri. y....,_)WllUI meocal luıılııtltı- ral MUWlof'un kamaadumda Odesa'daa Jaanket et· bur ol•uta kaloride ylnl uealdıkta 
t.::.. ~ kabinesine genit bir ekseriyet delilmi•- Bi•le elanea da meseli •lr 
_ ·"llll nm •tmmti etleceldir. mittir r o7 

~~ etnıektedir. Bütün nazırlar, ------------------------------------·------------------- litre S'll)'ll lff •ence,.. pbnnak -~ intihap edilmlflerdir. fL6tfen Sayfayı çeviriniz.) 



' TAN 7 ••• 139 

A--1.a h kerrıe lercl e 

Asya Vapurunu Batıranlar 

Suçlulara Göre Vapur 
Kendi Kendine Batmış 

Dün Ağırceza Mahkemesinde Bey· 
kozla Paşabahçe arasında Sultaniye 

çayırının önünde demlrll bulunan 
Asya vapurunun içinden sökülebilen 
ve nakledilebilen bütün eşyuını soy
duktan sonra vapuru batll'an Nuri, 
Hasan, Şevket ve Ali Akyıldızm mU
hakemelerine devam edildi. Bunla
rın suçlannın kanuni vasfı korsanlık 
ve hırsızlıktı. Geçen celsede Abdur
rahman isminde bir tüccar mahke
meye müracaat ederek batan vapU-

ru& sahibi o4iuğunu IÖylemif ve 
mahkemeye müdahil sıfatJyle alın-

muım istemi§tL Mahkeme bwıun 
duruşmaya kabulü için deniz ticaret 
müdürlüğüne tezkere yazmıştı. Dün 
gelen cevap okundu. Abdurrahmanın 
Asya vapurunun üçte birine sahip ol
duğu anla§Ilıyordu. Mahkeme kendi· 
sini salona aldı ve duruımaya devam 
etti. Suçlulardan Basanın avftkatI 
mahkemeye verdiği bir istidada As

ya vapuru lstinye önilnde demirli 
iken bir defa daha battıjmı ve Dok 
şirketinin Hasan, Recep, Salim ve 
Sırrı kaptanların idaresindeki tank. 
1ar vasıtasiyle yüzdürüldüğünü, Sul-

taniye çayın önünde de vapur su al
dığı için Avnullah motöribıün sahibi 
Beykozlu SuphJye mOncaat edildiği 
ve Hasanın icra tarafından vapura 
bekçi tayin edildiği söyleniyor bu is
mi geçen adamların şahJt olarak din
lenmeleri isteniyordu. 

Mahkeme bir ehli vukufa ayrıca 
hldlae yerinde tetkikat yaptırmış, 
ehli Vukuf dalgıçlar götürerek vapu
ru tetkik ettirmif ve netir.ede ba~ma 
hAdi.lealnin neden olduğunu kestire
memiştir. Mahkemede bu rapor da 
okundu. Deniz ticaret müdürlüğü 

tarafından dalgıçlar için 4,5 saatlik 
"ücret olarak tesblt olunan 3S lira [lc

ret te kabul edildi. Vapur, evvelce, 
Asliye ikinci Ticaret Mahkemesinjn 
verdiği bir kaTar üzerine alacaklı Ha 
lit Cin Ali adına haczedilmiştir. O 
vakit vapurun bir hissesi de Fatma 
Betol'e alt imiş. Suçlulardan Nuri 
fakir olduğu için mahkeme vasıta
siyle kendisini müdafaa edecek bir 
avukat tayinini istiyordu. Mahkeme 
bu talebi reddetti. 
DunıfJD& suçlulann gösterdikleri 

müdafaa şahitlerinin çağrılması için 
dört Temmuza talik edildL 

Çocukları 

Kurtarma 
Yurdu 

=---o-
Darülacezedeki Yat. 

Mektebi ile Birleıtirildi 

• 

Tren Yolcuları J 

Yer Kuponu Alacaklar 
Ankara. 6 (A.A.) - Devlet Demir-

lkı• ""'adın Orlako·~,1 yolları umum Müdürlüğü yolcu ka-n 1 ., tarlaruıdaki bdihamı önlemek lçln 

Sinoplu Gençler Samsunu 
Ziyaret Ettiler 

Zl7tJrefgiler Atatürk biütii önüncle 

rada üç temsil vermişler, iki bin 

yurtdaş tarafından seyredllmişler-

Samsun (TAN) - Sinop Halkevi 
relal Mecit ile temsil kolu reisi ve 
maarif müdürü Fahrinin ıJe d:ıhH 

bulunduğu Sinoplu 22 kişilik bir ka- dir. 
file 19hrimize gelmiş, halkevinin mi- C. H. Partisi tarafından misafirler 
safiri olmuştur. Sinoplu gençler bu- şerefine bir öğle yemeği verilmiştir. 

Hendekli Gençlerin Akyazıda 
Yaptıkları Tetkikler 

Ttirld1e Radyodifüzyon 
Türkiye Radyosu Ankara Rad 

Dalga Unnlata 
1839 m. 183 Kes. 120 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. 81.'TO m. 9458 Kes !O 

Çarta111ba, 7. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk milziJf 
Pi. 13 Memleket saat ayan, ajans ve 
teorolojl haberleri. 13,15 - 14 M 
(Rl7uetfcllmhur Band08U - Şef: 
Künçer) 1 - A. Thomu - Hamlet 
rasından prelild ve marı. 2 - St. 

1

- "Cezalr sOltl,. nln 3 ilncQ parçası. S 
P. Popy - Provanı ellentlst (uv 
' - Lacome - "Kotlyon., (Orkestra 
iti) •) Giril. b) Şampanya bardaJı, 

Tatlı mQklleme, ç) KordelAlar ve ela 
cular, d) Serpantin - Vala. 

19 Program, 19,05 MQzlk (Strauaun 
vahi) Pi. 19,15 Tnrk mOıfll (!'ani 
yeti) 20 ~emleket saat ayan, ajant 
meteoroloji haberleri. 20,15 N91911 
Jar - R. 20,20 Türk milzlti: l -. 
Beyin-Saba peşrevi. 2 - Dedenin 
ba şarkı- G1lşeyle gel bQJbQJleri. S 
Atık Mustafamn - Saba şarki -
esmere ıönOI verdim. 4 - KAzım U 
-Hüzzam şarkı- Benzemezsin ı.ı .... - .. 
5 - Keman taksimi. 8 - Halk tOr 
..__ indim daldan ovaya. '1 - Halle tOI"' 
kOıil - Damından ıerftnOr hatlar. 8 
Mehmet Naibin - Hlcazklr prkt 
Görmezsem eter. 9 - Refik I'~ 
Rast prkı - Yaktı clham atepn. 21 'V 
nuşma. 21,15 Müzik (Saksefon sololal'l 
Nihat Eseftıln) 21,45 Haftalık posta 
tun. 22 Müzik (KOç(lk Orkestra -
Necip Atkın) 1 - Hanna Löbr -
ıecesl (Vala). 2 - MJchell - tta11a ,,,
kılan (Potpuri) 8 - Bernhard ıcu 

- Çigan fantazisf. 4 - Kari Blume :_ot 
neşte (Vals), il - Schmalstlch - Ol' 
manda qk. 8 - Peter l'rl• - Lej~ 
asker. 7 - Paul Llncke - Venlla (V.., 
23 Son ajana haberleri, ziraat, _,... 
tahvtlAt, kambiyo - nukut bonası (ti,.U 
23,20 Müzik (Cazband - .Pi.) 23,55 "' 
H Yarınki procram. 

Arasında Bir Cinagetinin :=::ı:n=a;~::~e~!!:re;.!:: 
S k k 

y 111 /ı k • da işlemekte olanı ve 2 numaralı A- HaJek ue Akyazı •en~leri 6iraratla T E Ş K K U R 
0 Q A QVgQSl l.r~ U Q emeSl nadolu sürat katarlarile 3 ve 4 nu- Hendek (TAN)_ Gençler yurdu metln oğlu,, piyesi muvaffakıyetle Zevclınin vefatı dolayısiyle c~ 

Şimdi Bakırköyilnde oturan Şut- Geçen sene Ortaköyde Arap Hak- maral sürat katarlanndaki birinci ve saz ve temsil kollan bandolariyle temsil edilmiştir. Ertesi pazar günü, merasimine gelen ve mektup ve tıl" 
tan ile Sultanahmette oturan Ayıe kmm kahvehanesinin önünde Isma· ikinci mevki arabalarda yer adedi ve başlannda İlçebay Şakir Yalçın, Kozluk köyündeki meflıur hamam- graf1a taziyede bulunarak derin ati' 
eıJdden dostluk yapınıf lJd kolDf'I- il isminde bir genç bıçaklanarak öl- nlsbetinde bilet satılmasına karar bulundufu halde Akyazı nahiyesine tara otombbillerle gldllmif, Hendek mıza iştirak suretiyle samimi a16" 
durlar .. Ehemmfyetlılz bir meseleden dürülmüftü. Suçlu olarak Mifon oj.. vermiştir. gitmiflerdir. Nahiye miidürü Nus- gençleri terefine kuzular kesllmft, ~akraba ve dostlanmıza bllr 
dolayı araları açılmıf ve Sultan orıa: lıı lsak ile Şükrü oğlu Sadı.~ tevkif Bu katarlarda seyahat etmek iste- ret, muallim Haydar, belediye reisi cambazlar hünerler göstermiş, milU huu mOnteslbf bulundufu Diş 11" 
- _Allah dünyada bir daha senin edilmişlerdi. Dün Ağırceza. Mahke- yen yolcular beher birinci sınıf yer Mesut ve bütün Akyazı gençleriyle oyunlar oynanmış ve coşkun nutuk- bııbeti mektebinin çok candanJ 
yllzünb göstermesin dernif ve sem- nıe.sinde bwıların duruşmalarına de- için 2~ ve ikinci sınıf yer içln de 20 köylüler kendilerini kar§Jlam1şt1r. lar söylenilmiştir. bağlılıkla yapmış oldukları h 
tini değiftirmilür. vam edildi. Ortaköyde Yenimahalle- kUl'Uf tediye etmek suretile bir ku- O gece, Hendek temsil kolu tara- Gieec~e~l!~e:J·~~!.Jıi:IJiS~:!l~~~m;;er;;as~im~tç:;l~n~d:e~b~a:fta~~h:;ey~e~ı~ı :;~~if:1-

Aradan lar 
-•· btr - Sul- de '15/1 numaralı evde o~uran Men- !"' .. -"QUVU"'; .-.a. -~-.a.----- ,~ 

ay geç""'"9> ':1unun a>•i ~~18Jıit olar• dinlendi. Bil- tarlamda seyahat edecek birinci ve KOZLUDA MEKTEP IHTIYACI. 
tan ~ypnln l,8. _,.,..~ il diklerini fbyle anlattı· ikinci sınıf yolcular için yer kuponu 
61düiünü du~mU§, dlün de Sulkit~nk8!Jh: _ O gece saat yir~iyi ya çeyrek ı almak mecburidir. 3 ve 4 numaralı 
mette kendisıne rast ayınca e.; nı . . il k . . veyahut on sekız geçıyordu. Ben s rat atarlannda seyahat eden yol-
galeyana gelmi§ ve. kahvehaneden çıktım. Evime gidi- culardan yer kuponu almamış olan 

- Ayşe, A~-~· ~e~ı. gör~ün mil yordum. Kahvenin beş, on adım ıle- yolcular bu .katarlara bağlanmış ser
Allah se~ kotüluğüunden gu~en~- risinde ölen 1smail sarh()ftu. Isakın best arabaya bineceklene de numa
lln dalı elinden almış, ~ğlun .. olmuş. gömleğine yapışmış, yırtmak istiyor- ralı mevkilere giremiyeceklerdir ve 
O kadar azgınlığın sonu ışte böyle re- du. AjG kavgası oldu. Sonra 1fe Sa- girenler bu yerleri terketmeğe mec-
18.ket olur, oh olsun.. dık karıştı. ltişiyorlar ve eller oynU- bur tutulacaklardır. 

Henüz evllt .. acumı unutmıyan yordu. Ben başka bir şey görmedjm. Arabalardaki yer blleUeri hare-
Ayşe bundan muteessir olmuş, Sul- Yoluma devam ettim. Is.maili kimin etten 24 saat önce de aatılabılecek-
tanı, tokat, tekme dövmli1- vurdutunu da görmedim. 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza Reia ph1de f<)yle bir sual sordu: tir. 
Mahkemesi dün duruşmalarım. yap- - Hldiaeyi dakika•iyle, saatiyle 
tı. IWdm Ayşenlıı suçunu sabit gör- aöylü7onwı, uıl lbım olan kısma 
dü. Kendisine 16 lira 60 kuruı para hiç temu etmiyorsun. Ellerinde bı-
c:ezuı verdi. -~ çak gördün mü? 

Arap Muradın 
Muhakemesi 

Dün Ağırceza Mahkemesinde üç 
ay evvel Okmeydanı eteklerinde ya
n8fma Ahmedin baflDI taı12 ezerek 
öldüren Arap Muradm muhakemesi· 
ne devam edildi. :Mahkemenin Köy
ceğizden sorduğu sabıka kaydı gel
memişti. Müddeiumumi kaydın is
tenmesine lilzum olmadığuıı ileri sü
rerek esas hakkındaki miltalAasım 
86ylemek lstedl mahkeme bu talebi 
kabul etmedi. Muhakemeyi sabıka 
bydmm tekrar sorulması için başka 
blr güne bıraktı. 

Şahit uki ifadesinde mar etti. 
Muhakeme, müdeiumuminln iddiası
nı söylemesi için başka bir güne bı
rakıldı. 

Dilenmemi§. Para 
Kazanmıı 

Şarto taklidi yapan Izmirll Ahmet 
dilendiği iddia olunarak Sultanahmet 
Sulh Birinci Ceza Mahkemesine ve
rilmişti. Dün Şarlo Ahmedin şahitle
ri dinlendiler. Onlar: 

- Ahmet ppkaalyle, butonu Ue 
Şarlo taklidi yaptı, hünerler göster· 
di. Sonra da p.pkasını açarak halk· 
tan para ve teker topladı, dediler. 

Hakim Abmedin bu hareketini 
ıvazsız bir tese'ül kabul etmediği 

,.bJ kaynatmak için lmk paralık ha· için beraet karan verdi. 
.... an yakam yerde em paralık Şarlo Ahmet kıoıidora çıktı. Çifte 
7akıbyor ve neticede aarflyat çoğa • şapkasllll oynatarak hünerler ıoster. 
lıyomnq. di. Bir kaç papel daha cebine indir-

'l'abU ba em panmn fflnde on di. Pollı te kendisini adliye korido

paralar işte makalemin bqına koy • rundaıı sok&ja çıkardı. 
•atam hava panlan)'llllf. AÇIK TEŞEKKÜR Balk, ba kadar ince hesaplan ne 

bilir, ne de bilse talıkik edebilir! Babamız Edirne Mebusu Şeref 
Eter hakikaten flrketin makave- Aykutun ölümü Dlilnasebetile gerek 

lesinde halka verilecek Jaavapmwa telgrafla ve mektupla taziyette bu
kalorlai hakkında birle bir Mrec:e lunanlara, gerekse İstanbul ve Edir
yanh ise ba karat kalorinin anaya nede cenaze ihtifalinde bulunmak 
söre iaip çıkabllec:eilai ve ltanüa ıuretile aeunıza candan fftlrakle bü
halkın zaran olaeainu ıöeterir. Şa yüklük, bdirflnulık gösteren biltün 
halde ba noktanın vakitli Takitsiz yakın ve uzaktaki dostlanmıza sevgi 
daimi surette mtlrakaHsl lbundar. ve saygı dolu candan te§Ukürleri
Ta ki btanbulun ota lmk bine va • mizi sunanz. 
ran Jaavasazı aboneleri pa yuhae Jaa. Evlltl .. : Sevinç ve Dr. 
va satın almuınlar. Faat Komaa 

Gümrük leyannamelerlnde 
Tahrifat lddla11 

Gümrük beyannamelerinde tahri.. 
fat yaptıkları, vazifelerini ıuilltimal 
ettikleri iddia edilen Adil, Muhlis, 
Hasan Tahsin, Mehmet, Memduh, 
Halit ve Salihattinin duru§D18larma 
dün de Ağırceza Mahkemeainde de
vam edilecekti. Suçluların hepsi ıel
mlşti. Yalnız Salahattin Bandırma· 

dan gönderdiği raporunda hasta ol
duğunu bildiriyor ve muhakemenin 
Wikini istiyordu. Muhakemeye de
vam edilemedi. Salihatttne tekrar 
tebligat yapılması için muhakeme 
ba§ka bir güne bırakıldı. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
MOptell oldulum dahlU hastablı

mı ve bundan ileri mat'atten ı• 
kanm önüne geçilmek ve böylece ö
tedenberi muztarip olduium 1:>11 öl
dürücü, ezici hastalığımın tedavisi
ne hiçbir müessesede imkan bula
madnn. Mllletlmln hakikaten mev
cudiyetile iftihar edilecek olan Em• 
razı akliye ve asabiye hastanesi Mil· 
dürü Bay Mazhar Osman'ın şeflerin
den dahiliye mütehassısı Bay Kame
reddinln hazakatinden bihakkın isti
fade etmif bir vatandapm. Hayatımı 
kurtaran bu ilim adamına alenen te
şekkür etmeli vazife bilir ve ben gi
bi nicelerini l5Ulmden kurtarmış ve 
kurtarmaıa savatınlf bu saym dok
tora işbu f{lkranlanmm kendine n. 
tilmesini muhterem gazetenizin iyl
likseverlijinden dilerim. 

Şehremini Uzunyusuf Hacı 
Yuauf sokak No. 14 ...... 

Kozlu il1unelıtep talebui 

Zonguldak (TAN) - Kozluda olamıyacağı ~af•lmı,ıır. Bu vazt
mevcut bet sınıflı ilkmektep binası- yette yeni brf mektep biMSl yapıl
nm ihtiyaea .kafi olmadıjı görül- masına kat'i ihtiyaç vardır. 
mektedir. Kozlu mektebindeki 82 faktr tale-

Yeni Kömürif k6yü çocuklannın bey,e geçenlerde elblle temin olun
da bu mektebe devamları mümkün muştur. 

Bulvadin Köylerinde Geziler 

HALKEVLERlNDE 

Betlktq Halkevlnden: Aramızdan tllf'. 
diyen ayrılan evimiz Dil, Tarih, F.de fi' 
komitesi Baıkam merhum bıaan Şerit • .M 
runua çok kıymetli batıruını ttzb ,.... 
evimizde 7 ha&iran IJ89 eartamba ,onO " 
pmı saat 20 de blr toplantı yap~ 

Evimiz üyelerinin ve kendisin! s~ 
rln bu son vazlfel ihtirama tıtlrakJS"'" 
rica ederiz. 

«11lltepecl• Postalar 
Oçe Çıkanlclı 

Kmltepede postaların haftada Ge9 '
kanlmuı için gazetemizde temenni~ 
yetinde bir yan çıkmııtı. P. T. T. U~-'..ıll 
MQdOrO Nlıım Tun.ınç bize ıısndero". 
bir mektupta, Umumi MüdOrlOk~ -~ 
bu itin yaplmuı tıekarrilr etmlf o~
ve haziranın birinden lübaren ~ 
Qçe çıkanldıbm bildirmiştir. ~ 
al61ı:aya karşı telekkOr ederiz. 

YENi NEŞRiYAT : 

Seı 
il' 

Sanat, edebiyat, 9097olojl m.,,,ee,..mıt11ad.- s' 
lan ... 7enlden çıkmala bqlamlfbl'• 
b67Qk sayfadan mürekkep olarak 10 ::: 
rup sahlan bu mecmua içinde Supbl .tıM 
rl, Fikret Adil. Hallkamaa Bablı:etllt ~ 
din Dlno, Naci Sadullah, l'aik B~ 
Mecdi Devrimin yuılan ve Bedri ~ 
ile Nailin ıiirleri, Abidin Dlnonun c1a 
hassa çok tüzel resimleri vardır. 

Hlk•yeler 
Bu mecmuanın a üncll ~ -~ 

zel küçük hikA,.eler ve resimlerle d 
bir ıekilde çıkmııbrı Her nüshasında 
güzelleşen bu mecmuayı okuyuet 
tava17e ederiz. 

lenln lıfotlrlerl 
Denlzbank IJletme merkez bOrod 

nlk bat enapektörQ .Ktmel Akmerı, ( 
sin Motısrleri) lalndl tini bir kttaP 

Bulvadln (TAN) - Halkevl tara-,- retmifUr. 270 aa;:rl..ı.n mürekkep~ 
fından köylere bir sezi ~p edil- Gemlk Zeytinleri eserde benzin mo~ ait bOtOn ., 
mtş, buna kaymakam J'evzı Akkor, mat Um1 bir ıekllde ~ektedir ~00 

n-m- ruşa satılmaktadır. " 
memurlann ve cenıtyeUliriıı Jlıeri ge- Gemlik <TAN) - uaaıu.&A ve ha- aORHANlvı - IJllıtianlyenln taP _i 

lenleri iştirak etmiştir. valisindeki zeytin ağaçlarına yılları. colraf:7ada1cl mevkllııll. Blshantyede ~ 
Her köyde tqmakam, kaylünün danberl g6ve denilen bir bafere mu• ten ve bulunan halk 4alrlert ve m~ 

isteklerini tesbit etmif, doktor ve sallat olmUf bulunmaktadır. Zeytin- l•rl• ... 1er1n1 tanıtan bu lı:ltap. ,,.-
h _ _. 1arı ı.---1• ı h .. niye Halkevl tarafıMan n~~~ 

sıhhiye memuru -·a muayene ci~~ ferden bu ~:-re et' turlfl TÜRK IAIRLIRf - S dett!n ~:~ 
edip ilaç venniılerdir. Halk.evi ba~ mucadeleye glıifmlŞlerse de, bir Erıun tarafından bilmn TOrk plrtertıd 
kanı da kitap, gazete, kalem, defter fayda elde edememişlerdir. Bilha. tıva etmek Ozere edranlan bu esetl:°..
gibi şeyler hediye etml§, maarif me- sa çok kar yalznadığı senelerde ~ cOncll cilt - '12 ncl .. ,.. lntlfar _....-_ 
munı ve muallimler köylüyü tenvi- tan bu hqerenin zararından, binler- IÇEL - Menin HaJkevl tarafın_. --
- -1-1arc1ır. kt..ı uztari b ı-----1-tadır kanlan bu derltnln 1 nd 1ı1. ti net 
a w ,,9&1<~'i' C9 &9& m p U .UllllUIA • fntf- .t.PıfsUr. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye &onebl 

1400 Kr. 
750 ,. 
400 • 
150 • 

1 lene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

1800 Kr. 
1500 • 

IOO • 
100 • 

MllleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mllddet ııırulyle ao. 11, ı, 
3,5 liradır. Abone bedeli peelndır. 

Adres değlıtirmek 26 kuruııtur. 

Cevap için mektuplara 10 kUl"Ulluk 
pu) illvesl 1'zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ - . 

Devlet Dairesi 
I§ Dairesi 
E leJdrlk, tramvay, havaıuı, IU 

slbi, ıimdiye kadar hususi tir· 
ketler tarafından idare edilen müea • /aminle iUümlerimisi tlilJıat ve itina ile İflİyflll leaJın ve Jıg/ar 

1 

G'öl>tlSLEJ) 
Kendi Y G[C!~~ı 
ile Ölen Kafa ! 
Y.caan: Sabilaa Zelıeri;,a Sert.Z 

Denizaltı ıemlainin içinde J1la 
kiti idiler. Bu ıemide çalq • 

mak Nllhlyetlni almak lçln, mektep 
unlannda, liboratuvarlarda, kuma 
karpaında iimtlrlerlnin yarısını ti • 
ketmiı ltçlalyle benber, İnsiltereaia 
ea yllksek mlltefenninleri de var. 

aeselerin belediyeye geçmesi latan • 
bul belediyesi için yeni bir mesele çı· 
bnnqtır. Bu müesseseler ıuwl lda· 
re edilecektir? 

Bir devlet idaresi vardır: Btlrok· 
bsi ve formaliteden ibarettir. Meıu
llyetten kurtulmak için icat edilmit 
'bir çok merasime tibidir. Bayabn 
Jaeqllnkü seri seyri ile barltamaz. 
Onan içindir ki chvlet iktisadi lfleri 
'Meereme:& kanaati basıl olmuıtur. 

Almanlar Bizden incir Ve 

İmparatorlutmı ytlbek menfa • 
atlerlni korumak için ölünceye ka • 
dar ba pmlde sadakatle çabpeak • 
larma bepd yemin etmiftiler. uı... 
ntuvarda, senelerce bir harp ama
lllllda düpnanı ıiiratl• ildtlrmula 
çuesinl arayan kafalar, denizin dlW. 
•• 711varlanan iman kardetlerbal kar 
tarmama yolunu da senelerce Ullf • 
tlnmflardı. Fenni kmtuma dUm, 
Ulpç fetkll&tı, hava verme •..ıtl 
her .. ,. mlllEemmeldl. Bmalann .... 
aini badllerl balmıq, kendileri icat 
etmlflenll. Öldtlrmek te onlana, kWe 
tannak ta oalaruı elindeydL 

Bir de it idaresi vardır, eliatild • 
dlr, ihtiyaçlara a)'IDMım bWr, seri • 
dir. Bu müesseseler evvelce birer ti· 
cari müessese slbi idare edilcWderl 
~in, buı can sıkıcı formalitelerine 
himen, seri iflerdi. Şimdi belediye-
7e seçtikten sonra bir devlet dairesi 
halinde lılemeie bqlana halkın ti· 
kiyetine sebebiyet vereltillr. Nite
kim telefon idaresi, htlktmete ı~ • 
tikten sonra bir it dairesi olmaktan 
çıkarak, devlet biiro9u olm8f, ••bal· 

•• 
Uzüm Almayabilirler mi? 
A lman matbuatı, siyasi 

hislere bütün müWıa -
Warı kurban ederek, neşri -
yat yapıyor: Gazetelerimiz ta 
rafından !Ayık olduğu muka
beleyi gören bu neşriyat mti
nasebetiyle zihinleri kurcala
yan bir nokta hakkında bazı 
malUınat vermek isterim. 

ll!!!'!!ll!!!!!!!!i!!!!!!-~· Yaz an : •1~!!!!i!!!!!!ii!l!i!!!iil!!9!!ii1 
kolaylıkla ve deler fiyatlarla sa -
tıyoruz. Bu incirlerin yer yüzün • 
de rakipleri yoktur. 

ZEYNEL BESiM 
Küçük mallara gelince: Bun 

tar cihan pazarlannda Kaltforni • 
ya, Cezair, İspanya, Yunaistan ve 
İtalya gibi rakiplerle çarpışıyor • 
lar. Gerçi rakiplerimizin incirleri 
Türk incirleri kadar nefta dej.Use 
de halk arasında nefasetten evvel 
dikkat nazarma alınan feY fiyat • 
tır. Bu itibarla biz, bir taraftan in 
cirin kalitesini yükseltmeğe çalış· 
makla beraber diğer taraftan da a· 
talı mallann bir kısmını, adet tas
nifinden kurtararak, Avrupanın 
her tU'aflDda kullanılan "İndr 
kahvesi" tekllne IOJrmak ve inci -
rin bir kısmmı o şekilde ihraç et
tnPk :vnlıın:ı gitrne1iyi7.. İncir için: 

Eslıi Hamel Caetai 8Gffr1alaarriri 

1a rahatsız eden bir takım formalite- Geçen hafta İzmirdeydim. t. • 
lere boğulmuıtur. tihsal ve ihraç işleriyle uğrapn 

Evvelce bu mevna temas ettiii· bir çok tanıdıklanm, Almanlann 
ndz zaman, bu müesseseleri belediye- bu garip neşriyatını ele alarak, in
nin ayn bir ldaNye tabi tutması cir ve üzilmün Avaldbl b•kk1nd• 
ltlzummı• ileri ıtlrmfltttık. Noktal benden tstlzabta bulurıdular. Bu 
a= w 119daa Amwe ••n ..ı.n yamn hem o fstfzahlara cevap 
hfrer lktıa..U ma .... ..ur. BelHlye teşkil edecek, hem de incir • üzüm 

. ..- ...___.b,.11_-lr.ı~\lJ&1"~· uhd!rcıt".CJeı~lıtY\,1\1! zrm, cihetlerine dokı;nacaktır. 
.. , ıaaa. -~ ll7ft •lr 

de, istemeee de, almağa mecbur 
değil, mahktl.mdur; çünkü: 

ı - Almanya "gıda" ya muh
taçtır ve tereyağ gibi, et gibi halk 
tan eslrgediji gıda maddelerinin, 
u veya çok, yerini tutacak yiye • 
cekten vaz geçemez. 

a - Almanya c:löviulzclir; Ka
lifomiyaya dôvta ödlyerek incir, 
üzüm satm alamaz. 

teydir. Yeni belediye bu yeni tetik- Ôziim maMıJiimiisiin 
kl,e ıöre ayn tefkilata mulıtaçtrr. 

Şimdi bilk6metin elinde bulun•n mulıaJJeratı tek ptalJrtl IHıilı 8 inaenaleyh, mıktarlannı a • 
hu mileueaelerde de halkın istida ile ------------ zaltmağa ve fiyatlannı k~ 
aıUncaati meeburiyetiııia konmuı J zmir Uziim Kurumunun, mala çah§S8 dahi, Almanyanın 
olması timdlden halkın tlkiyetini 1936 yılında İktıaat V ekAle- Türk incir ve üzümlerine karp 
lllw:ip olmqa bqlamqtır. Belediye- tine gönderilmif bir raporunda, tamamiyle müstağni bir vaziyet 
ilin bu meseleyi iyi tletklk ede~k "mahsulümüzün mukadderatı tek almasına maddeten imkan yoktur. 
lllileueseleri devir alırken, oalann pazara bağlanm!Jlır; bu vaziyet Aç adam yiyeceji reddedemez. 
bugünkü mekanizmas1D1 da muhafa· buıün değilse bile yann tehlikeli Kaldı ki bu alı§ verişte Alman 
za etmenin faresini aramalıdır. bir tekil erzedebilir" deniliyordu. yanın da, Türkiyenin de menfaat-

Uç sene evvel söyl9nen veya leri iki cephelidir; bir farkla ki a-
• •• 

düf(inülen o "tehlikeli tekil" işte ramızdaki Klirlng iflemeue Tür • 
bugün geldi, çattı. Filhakika üzüm kiye muhtaç olduğu malzemeyi fn-
ve incir mahsulümüzün dörtte ü- giltereden kolaylıkla temine muk· 
çünil Almanya ahr. MeselA ha. kllll Almanya sınai mamulA • 
neki 74 bin tonluk üzüm rekolte • tını Türkiyeden başka yere kolay-

ispanyada• Aynldılar, 

Fataf ... 

lıkla satamaz ve bu mamulatı bu 
flyatl11rla bafka memleketlerde 
yenecek maddelerle tebdile im -
kin da bulamaz. 

Bu itibarla siyasi hislerle ko
panlan bugünkü yayıaranm yarın 
daha başka ve daha müliyim bir 
pkil almasına bihakkın intizar e
debiliriz. Almanya olsa, olsa mil.m
kiln olduğu kadar az mübayaat 
v:.nmak ;,..ı-~ ...... ""'""1• lalr:0ı+ l"U'H"tıC::PT" 

yüzde üçten ibaret bulunan Türk 
ithalatını, bütün arzusuna rakmen 
kolay, kolay daha asaiıva indire
miyecektir. 

l lanu:atı P>ialtma tedbirleri 

Vaziyeti böylece teşrih ve tes
bltten sonra "incir ve üzüm 

meselesinin, halli behemehal ll · 

1 - Kaliteyi yükseltmek, 
2 - Kahve haline sokmak, 
3 - Et makinesinden geçiril • 

mit pastalık pat halinde satmak, 
Yollanndan bqtm tekil yoktur. 

Fakat üzüm için kaziye sadece bu 
ve sadece bu kadar delildir. 

l•tilJak artmıyor 

zını" cihetlerine geleyim: · Evvel& bilmele ve lnanmağa 
İncirde esas "adet" tir; ylnl ma- mecburuz ki üzümü sırf 

hn kıymeti tanelerin büyüldillil l- "kunı üzüm" halinde satmağa ça-
le mebıuten mütenuip olarak ar- hpnak yolu, katiyen çıkmaz yol-
tar. Halbuki iltihsalitm yüzde sek dur. En iptida!, en az istifadeli ve 
aeni "birinci ve ikinci mal", yinl nihayet katiyen çıkmaz olan bu 
'süzme ve elleme değildir. yoldan biran evvel kurtulmata 

Büyük mallanmızı Amerika ve mecburuz. Size misal olarak Fran-
İngilterenin kibar milfterllerine aayı gösteriyorum; Fransa muaz • 

-~ zam bir baj memleketi oldutu hal 

Alman ve İtalyan lutaları İspan • 
tadan ayrıldılar. Ayrıldılar fakat fs. 
Panyayı lktuadea bili igalleri al • 
tında buluaduruyorlar. 

İspanya Fasında ve Buk mınta • 
hamda bulunan madenler Almanla· 
1'111 elindedir. Pasajes, Elfenol, Vll
lagarçia ve Baevlada Alınanlar de • 
llizaltı pmileri için ilaler vtleade ce
tlrmiılerdir. İapanyanm fimallade 
Ve Cebelitarıkın etrafında Alman 
toplan ve Alman mWıendisleri çalıt
llıaktadır. 

sinin takriben 80 bin tıonunu Al· ı 
manyaya yoll~ık. lnglllz ICarllcafirl : 

Alman ve ltalyan matbuatının .--------------------------..._ 
nepiyatına bakılırsa Almanlar bi-

de iki kilo dahi kuru üzüm ihraç 
etmez .. 

Rekoltemiz günden eilne yük • 
seliyor. Daha düne kadar 40 • SO 
bin tonu apmıyan istihsalatımız 
100 bin tonun yolunu tutmuştur. 
Bu 1ene bir Arızaya ujramaaa E
ge bölgesinin üzüm rekoltesi bizi 
büyük sürprizlerle kllJ'§llaftırnıak 
istidadındadır. 

Majmb ve Balear adalan da 
!taıyaniana ......... diipnllıtilr. 

G6)-a sla8ll81er İspanyadan ay
l'lldılar, füat iktisadi lrıtaları arka • 
.. bırakarak. 

r.rıı Çay 
•• •• 

zimle olan iktıaadi münuebetleri
ni kemnek üzeredirler. Bu tabak • 
kuk ederse incirin, üzümün hali 
ne olacak?. Mahsullerimiz, miifte
risizlik yüzünden, aokaklarda nıı 
çürüyecek? 

İngiliz pazarlannm mübayaat 
mıktarlan meydandadır. İngiltere
,.. her sene vuatf 11 bin ton üzüm 
yollanz. Holanda piyasasımn çek· 
tiii mıktar ise bundan 3 bin ton 
noksandır. İncirin de vaziyeti q&• 

lı 7Ukan budur. 

O halde? 

İzmirliler hiç telAş etmesinler; 
Memleket dahilinde yerli (ay, Almanya Türk. mahıulttmı, istese 

terli muz sibl, eenup memleketlere 
has ve ancak o lklmllerde yetişir nablllrlı. Blaaeaaleyh teerllbe m 
lrıahsullere ebemmi7et verilerek bet netice vermlftir. 
lt111ııan bunda yetlştirmeie karar Binde yapılan ba teerllh mem 
•erdikleri saman doiran prtblml_.e lekete yeni bir Hnet kaynata lraıaa 
tltnıiı veba banketi bir nevi züppe- dll'llcaktır. Çünldl her lene harl(te 
lik telilli etmittik. bir batak milyon kilo ,ay ithal edi 

Balbuld cen•• ftliyetlerimlzde yonız. 
illa- bt Hnetleaberl mtlkemmel muz Ha~ ıetlrttllbnb h ~ içi 
tetııtilini ıör&yona. Şimdi de yerli veftUiimls belld mUYoD)uea 11 .. ıhlı• 
ı., Yetiftlnnete mavaffak oladap- dövbl tasarruf etmek lmlrtaı 
.._ tahlt olayoras. olacaktır. 

li'ilhaldb dtin ldaıelıanemüre al- Bı.Me ba ilk teerllbe lhlerine b 
._.ea bir paket içinde Ud lnatu ~ay 1eae 11,000 dekar '8Y bahçesi riea 
liindermişler. Menk edip yaptudık de ptirllecektlr. Bu f..Uyet bly 
•e içtik. Leaeti hariçten ıetirtmek- devam ederse iki Hne llOlll'a bir '8 
te oldufumu çaylardan farbıs, hl- fabl'ikml karmak, ve memleketla bil 
~ ~e daha iyi, Bu ~ayı kahvehane • ttln py ihtiyaeım brplamü mim 
...-ae, w evlerde rahat rahat inalla- ldba olacaktır. 

Hideri raltaı.u et1.,. o. ona r.oiren telalilıe: Salla miUtılıereleri, 
.. ,. ...... .,.,.,, fecG11üe - .. """"°"""' 

Bu bim rakamların yüzde yet 
mif befini 7, 8 ve 9 numaralı üzüm 
tefkil eder; yüzde yirmi betini de 
iyi kalite 10, 11 ve pek cüzl olarak 
12 .. 

İncirde olduğu gibi üzümde de 
iyi kalite mallan kolaylıkla elden 
çıkarmak mümkündür; fakat di
ğerlerinin incirinkinden daha ezi
ci rakipleri vardır. Biz bu malla • 
n, imkAnı yok, kuru üzüm halin
de satıp klmllen erltemeyiz; çün
kü: 

1 - 220 bin tonluk Kalifomi
ya rekoltesi, çok milsalt istihsal 
fartlariyle elde edilir ve bizimkine 
nazaran maliyeti daha ucuzdur. 

2 --C>ttava konferansının neta
yiciyle mukayyet olan İngiltere. 
herkesten ve ber yerden evvel. A
VUlturalyanın üzümlerine mecbu
ri milftericlir. 

3 - İran otuz bin tonluk rekol
tesiyle piyasalara ıfrmlttir. 

4 - Yananiltamn ve blJhaaa 
Girit adasının genç bajlan verim· 
lerinl arttırmaktadır. 

Biltfin bunlarla beraber fhti • 
yaç, adeta, standardbedir. lstnı • 

Thetis dealzin altma slmtlldlll 
umaa, btltb medeni vuıtalar, ._,. 
dl icat ettikleri lletle faaliyete lectL 
Facianın haberini alan bllttba M.e 
pmller, imdada kottaJu.. Tlaetla'la 
bu felikete nuıl ıilrilklendlil ...ı 
bir ur kaldı ise, ylb klpdea ._. 
otuzunun kurtanlabllmesindeld lllk• 
mette m~hul kaldı. 

Ölen yetmif kitinin içinden la • 
plterenln ea bi1ytlk miltefennlnlerf, 
deiabı ayprlaruun aizma ıirerkea. 
bu um töyle anlatacaklardır: 

"Biz insanlar, bu denizin dibin .. 
ılrdüitlnib yer yiizünlln •Yaa-1 
keıfetmek, akıllara dehtet verea ı... 
nin harikalarını bulmak için, ha dlt
lerlnlzin aruma aılupn kafalannua 
seaeleree yorduk. Beterb'et tekAmll 
için, ölüm vasıtalanm icatta ne ka-. 
dar ileri slderse, o bdar medeni te
klınlllde atlrat kazanır. 

''Yaratma kabiliyeti, icat bbf1l7.,. 
d ... kadar yfibek kafalannm la 
MDlan J'aptmala niçin sarfetml 
yor d•, ~itim çareleri bulmata bM 
rediyorsunuz? diye sormayın. m.lm 
buraya inişimiz sizin için naal bir ...., 
sa, bu da bizim için bir smlır.n 

Yer yüzünün yeni harp tebHbJe,. 
ri lcinde luvrandıiı bir zamanda, Mır 
deıdzaltı gemisinde yetmiı kiti•• 
ölmesi belki de çok küçük bir bUl • 
sedir. Yann belld de milyonlar ile 
cek .•• Fakat harikalar yaratan ba .... 
falan, isüllcı hınları tatmin için fe
da eden insanlık, tekamülünden ft 

terakkisinden neler, neler kay .. 
cektir, Yaratan kafa, kendi yarattlla 
ile ölen kafa •.. Ne yazık! 

Aksaraylllar, iyi Su 
lıtlyorlar 

Konya Aksarayı (TAN) - g,_. 
datmdan eski künklerle buraya p.. 
tirilmit olan içme suyunun, künJde. 
rln bozukluju yüzündeo feu •ulu
la karqtıjı anlaplıyor ve bu ~ 
suyunun balkın ııhhatıne suitesir •--
tıjı söyleniyor. 

Kaaabamızın yakuılanndakl Ha • 
aandağı eteklerinde iyi bir su vardır. 
Belediyenin himmet edip bunu ~ 
etmesi bekleniyor. 

Ankara Elektrik Şirketi 
Sah• Ahndı 

Ankara, 5 - Ankara elektrik flr
keti imtiyazı ile tesisatmt'.l satın aha 
ması için Nafıa Veklletl ile tlrtet 
mümessilleri arasında yapılan müa
kereler neticelenmtt ve aatm alma 
mukavelenamesinin esaslan te.bit • 
dılnıiştfr. 

Hükümet ilk olarak şirkete 400 
bin lira verecek ve mutebakl bedeU 
muayyen taksitlerle ödıyecektir. V• 
kAlet elektrik ifinl bilahare Ankara 
bttledtyeslne devredec-kttr 

• Klltohyada Sunl Çlt•li 
Kütahya. CTAN> - Şehrimize, 

19YYar bir sunt çıçek ve çeltik mQ. 
tehaaıaı gelmiştir. Ha!kevi bundan. 
ilıifade ederek. bir .h!l!ta süren bJr 
kun açmış. yüzlerce vatandaş. sunl 
çiçek ve çeltik yapmas1nı öğrenmiftlr 

salle beraber lstihlik artmıyor: bl
likis her yıl surprodüksyonun •· 
vakibiyle karşılaşılıyor. 

O halde ne yapmalıyız? 
Bu sualin cevabım ikinci bir 

vazınıda arza eahsacalım .• 
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SERBEST SÜTUN 
Hakem 

Meselesi 
Beden Terbiyesi Direktör

lüğün ün memleket soorunda 
disiolin ve intizamı temin gay
retiyle yeni yeni tedbirler al
dığı bu sırada İstanbulda sey
rettiğimiz üstüste bir kac mac 
cok mühim bir nokta üzerinde 
durmamız lazım g-eldiğini gös
teriyor: Hakem meselesi. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR .. 

Gözleri Kapah 
Fakat 

Açık9özdürler 
Yazan: Naci SADULLAH 

N adir Nadi, "Ciddi!" gazeteye a· 
rasıra yazdığı başmakalelerle 

babasına vekalet ediyordu. Yunus 
Nadinin semiz gövdesine dar gelen 
o siitun, Nadir Nadinin ince vücudü
ne bol geliyordu: 

Yıllarca, Yunus Nadi üstadımızın 
şişman viicudüne kaftan olan basnıu· 
harrirlik hüviyeti, Nadir Nadi ~ğlu
muzun narın şahsiyetinden, öksiiz 
sünnet çocuğuna giydirilmiş bol bir 
entari gibi sarkıyordu. Fakat Nadir 
Nadi, uğraşa. didişe, bu bol entari:vi 
kendisine yakıştırdı. Üstelik de, • Al· 
nıan faşistlerine has olan muslihane 
ve dostane bir işgal tabyesi kullana· 
rak, • içine misafireten girdiği sütuna 
iyiden iyiye yerleşti. Fakat ne de ol· 
sa. babası kadar eli yatkın olmadığı 
için, her attığını tutturamıyor. 

Mesela, evvelki glinkü yazısında 
şöyle diyordu: 

"- Son seneler zarfında, Avru -

[E_K_O_N_O_M_ıi 1 
Buğday Noksanı ·Yok 

Değirmenlerde Şehrin 
ihtiyacı için Kafi 

Miktarda Buğday Var 
Payasamızda buğday noksanı oL ı= 

duğu yolunda verilen haber doğrul r--
değildir. Her gün Anadoludan gelen B Q R SA 
buğdaylardan başka toprak mahsul-
leri ofisi tarafından piyasanın ihti
yacını karşılıyacak kadar siloların 

buğdaylarından piyasaya verilmek
tedir. Dün de piyasamıza t!79 ton 
buğday getirilmiştir. Istanbulun üç 
yüz ton olan günlük ihtiyacı için da
ima değirmenlerde ihtiyat mal sak
lanmaktadır. Bu itibarla fırınlar için 
un tedarikinde hiç güçlük çekilme
mektedir. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mildno 
Cenevre 
Amsterdan. 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofys. 
Madrid 

6 • 6 • 939 

ÇEKL!m 

5.93 
12G.34 

3.W30 
6.6550 

23.585 
67.3875 
50.71!25 
21.5475 

1.0825 
1.56 

ı4.035 

23.8725 
24.!1425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
Resmini koyduğumuz boksör Lou Nova eski cihan şampiyonu Max Baer'i geçen 

gün on birinci devrede mağlup edlirek ismini cihan şampiyonluğuna namzetler 
arasına geçirtmiştir. Bu çoi< kuvvetli Amerikalı genç Hint usuli.ınde idman etmek
te ve gıda hususunda Hint pehli\·anlarının takip ettikleri rejimi takip etmektE>dir. 
Resimde diz çökmüş Hint usullinü öğreten hocasının sözlerini dinliyoL·. 

Hakemleri, disiplin ve otorite te
sısı ıçm vası salahiyetlerle techic 
ederken birer insan olmaları itibari~ 
le düşebilecekleri tabü olan bilgi ve 
dürüstlük hatalarının kontrolü cihe
ti henüz düşünülmüş değildir. Bu 
hususu ishat için hatmma gelen bir 
kaç maçı söylemek isterim. Burada 
bir İzmir takrmı ile Vefanın maçım .. 
Bir Galatasaray Vefa. bir Fener Ve
fa ve nihayet iki gün evvel Galatasa
ray - Fener maçını seyrettim. 

Hakemlerin bir kısmında bilgi ve 
bir kısmında dürüstlük noksanı var
dı: Saha ortasında durup yan hakem
lere dikkat etmeden ofsaytlerin hiç 
birini görmeyen veya yanlış gören .. 
Bir tarafa hiç yoktan penaltı yara -
tırken diğer tarafın birer cezayı müs
telzim hareketlerini görmemezliğe 

gelen .. Top kale çizgisinden asgari 
yanm metre içeri girdiği halde gol 
vermiyerek bu hale şaşırıp ta duran 
iki taraf oyuncularını (ne duruyor -
sunuz, oynayın) hitabiyle teşci eden 
orta hakemleri ve nihayet bu gülüne 
hali bir (Ebülhevl) si.ikfınu ile seyre
den yan hakemleri gördük. Galata -
saray - Fener maçında ise, hakem ta
mamen şaşırmış vaziyetteydi. Bir ta
kımı mağlübiyete mahkum eden ka-

panın haritasının ba-,ına gelenleri 
şöyle bir hatırlayalım: 

Ne devletler yıkıldı. ne hudutla~ 
parçalandı! Her biri, bir veya bir kaç 
muahedeye bağlı bu zavallı varlık -
lar, birer birer ortadan kalkarken, 
kim sesini çıkardı?" 

Dün yumuşak buğdaylar 5,32, sert 
ler 5,10 - 5,14, kızılcalar 5,32 ku
ruştan satılmıştır. Evvelki gün geti
rilen sarı mısırlar dökme olarak 4,15, 
beyaz mısırlar 4,05, çavdarlar 4,15-
4,l 7, keten tohumu yeni mahsul ola
rak 9,20, dökme kuş yemi 5,15 ku
ruştan satılmıştır. Piyasamıza 21 ton 
taze kaşer ve 49 ton taze beyaz pey
nir getirilmiştir. Kaşer!er 49 . - 55 
ve beyaz peynirler 23,05 - 26,22 ku
ruştan, getirilen 53 ton birinci zey
tinyağları 45 - 46,5 kuruştan ve
rilmiştir. Anadoludan 33 bin kilo 
kuru fasulya ve 38 bin kilo merci
mek getirilmiş ise de henüz satılma
mıştır. 

Varşova 

Bı.ıdapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 30.535 
Moskova 23.6825 

ESHAM VE TAP'VİLAT 
Türk borcu II Peşin 
1938 % 5 ikramiyeli 
Ergani 
Sıvas-Erzurunı I 

111.40 
19.-
10.20 

Fenerbahçenin Ylldönümü 
Bu suale bakılırsa, o hadiseleri, 

bütün diinyanın biiyük bir sessizlik
le karşıladığına inanmak lazım. Hal
buki, bilakis, o sıralarda, her kafadan 
ayrt bir ses çıkrntştı. Hatta, o vesi • 
leyle bir çok gafiller, sade seslerini 
değil, foyalarını da meydana çıkar . 
mışlardı. 

liJ.63 
Sıvas-Erzurum III 19.77 
Sıvas-Erzurum 4 

lngilizleri Cuma Günü 
Istanbulda Sporcular 

Merasimle Karşılıyacak Şimdi, o zaman bozuk çıkan ses
lerin, birer birer akort edildiklerini 
göriiyoruz .. Ve şimdi Nadir Nadi, o 
sıralarda hiç bir şey söylememiş. ve 
hiç bir şey işitmemiş gibi görünme -
ğe çalışıyor. Halbuki, böyle bir iddi-

iHRACAT: 

Mayısın Son 

Haftasındaki ihracat 

19.70 1 
Sıvas-Erzurum 5 Hl.77 
Mümessil peşin 41.75 ı 
Çimento vadeli 8.80 

''--------~~---./ 
iÇ PlY ASALAR : 

Müstahsil ve Tüccar 
Afyon Satmıyor 

F enerbahçe Spor Klübü Başkanlığından tebliğ edilmiştir: 
Mayısın son haftasındn. muhtelif 

memleketlere limanımızdan 227 bin 
U.r..ı; • .kµı:.net.iD .i.hı:.acat m~ sevke:: 
mı Almanyaya ve bir miktar da Ital
ya ve Estonyaya gönderilmiştir. Al
manya için gönderilen mallar 192 bin 
lira kıymetindedir. Estonyaya 26 bin 
liralık 60 bin kilo tütün, Italyaya 1:3 
bin liralık muhtelif mallar yollanmış 
tır. Isveç ve Romanyaya da az mik
tarda deri ve ceviz, Amerikaya bir 
miktar halı ihraç olunmu~tur. 

Müstahsil ve tüccar elinde kalmış 

olan eski afyoniardan son müddet ~· 
1 - Middlesex Wandeı;,er İngiliz futbol takımı 6/6/939 salı günü 

Londradan hareket etmiştir. 9/ô/939 cuma 'günü sabah saat 7.15 te Sir
iteciye muvasalat etmiş bulumıcaı..rJ~rd1r. 

ğundan mı, yoksa utandığından mı

dır bilmem, en kasti hareketlere da
hi düdük çalmıyordu. Dördüncü gol 
baştan sonuna kadar hatalı idi. To -
pun kaleye girinciye kadar seyrin -
de ve yalnız bir nısıf saha içinde iki 
favul ve bir endbol vardı. Yan hake
mi şiddetle bayrağını sallıyordu. Bu
na mukabil hakem gol kararında ıs

rar etti ve tabii oyunun bundan son
rası bir kördöğüşü oldu. 

'.a.... anc..:aJ.r_h.ıJl'Zllls:u•a ~ •• ~-~-··- ·-~ r ınanaımır. 
ihavetine kadar tö Aluu.lliP'i 

rın miktan 3200 şa~d'ik~·-kadardır. 
2 - İlk defa memleketimize gele-t -------------

cek o"latı İngiliz sporcu miSi!irleri- Federasyon 
Biz, o sıralarda, hiç kimsenin ses 

çıkarmadığına nasıl inanabiliriz ki. 
Almanların zaferlerini kutlulayan 
mürai alkışlar, hala kulaklarımızda 

aksediyor. 

Halbuki bazı tüccarlar verılen fiyatı 
ve tediye şartlarını muvafı~ bulma
dıkları gibi Ziraat Bankası tarafın
dan malın kıymetinin yüzde sekse
ııine muadil avans verilmesini de ka.. 
bul etmemişlerdir. Çünkü Ziraat 
Bankasının vereceği avansa mukabil 
faiz alacağını haber alan tüccar: 

mizi karşılamak üzere bütün Fener-

bahçelilerden ve diğer sporcu arka- Reisliklerine 
daşlanmızdan o gün saat 7 de Sir
kecide bulunmaları rica olunur. 

3 - Maç günü gişeler açılmıya

cağından şimdiden biletlerin aşağıda 
ilan edilen mahallerden tedarik edil
mesini, 

4 - Nümerote kapalı tribün bile
ti alanların bilet üzerindeki kırmı
zı numaralara dikkat ederek tribün
lerdeki yerlerini işgal etmesini ve 
herkesin ellerinde mevcut bilet par
çalarını icabında göstermek üzere 
muhafaza etmelerini, 

5 - Senei devriyelerimizde klübü
müze büyük teveccüh ve alakaları
nı ibzal ederek bizleri şereflendiren 
muhterem halkımızdan intizamı te
min için komitenin alacağı tertıbata 
riayet etmek suretile vazifelerimizi 
teshil etmelerini bilhassa rica ede

riz. 
6 - Sahanın giriş yerleri: 
I - Nümerote kapalı tribünlerden 

A ve B ye kapalı tribün arkasındaki 
1 numaralı methalden girilir. 

il - C ve D ye kapalı trıbün ar
kasındaki 2 numaralı methalden gi

rilir. 
III - Hususi davetliler kapalı tri

bün arkasındaki 3 numaralı methal
den girerek sol tarafı takiben ATA
TÜRK büstünün arkasındaki bcıl
konda tahsis edilen mahalleri işgal 
ederler. 

iV - Pist üzeri nümcrote bileti o
lanlar ve pist üzeri davetiyesi bulu
nan1ar kapalı tribünün büfe köşesin
deki açık tribün methalinden sahaya 
inen merdiven başındaki tel kapıdan 
girerek biletliler A ve B tribünl~d 
önündeki nümerote yerleri ve dave
tiyeliler de C ve D tribünleri önün
deki mahalleri işgal ederler. 

V - Bir liralık açık tribün bileti 
olanlar açık tribünlerin 1, 2, 3, 4 nu· 
maralı methallerinden girerler. Ka
palı tribünlerin Bağdat caddesı ta
rafındaki pist kenarında da bir li
ralık mahaller hazırlanmıştır. 

vı - 50 kuruşluk dühuliye bileti 
olanlar açık tribünlerin Kızıltoprak 
tarafından arkasını takip ederek pist 
kenarında tahsis edilen boş mahalli 
ifgal ederler. 

Kimler Seçilecek? 
Beden Terbiyesi Genel Direk-

Almanlar Paçavra Ahyor 
(Malım her vakit altındır. Varsın 

çocuklarıma kalsın.) 

törlüğü faaliyet programını çiz
miş ve artık tamamile i'.?e başla
m~ bir vaziyettedir. Genel Dh-ek
tör işle çok yakından alalu.ilar ol
makta. iş başma getirilecek o1an
ların hu işin ehli ve te ·kilatta te<"-
riihe sahibi kimseler olması için 
çok titiz davranmaktadır. 

Avrupada uzun zaman kaldım ve 
bir hayli maç seyrettim. Çok kıymet 
verilen büyük maçlarda hic bu ka -
dar isabetsiz hakem gördüğümü ha -
tırlamıyorum. 

O giinlerde, kendim de, o alkış -
lara ıslık ve yuha çekenler arasın -
daydım. Hatta. o sıralarda, bu karşı
lıklı alkış ve ıslık sesleri, o kadar 
birbirine karışmıştı ki. biitiin diinya· 
yı saran o kuru gürültüye konulan 
teşhis şuydu: 

"- Lakırdı muharebesi!" 
Eğer kuru kuruya ''ses" çıkarma

nın faydas1zhğı ve manasızlığı anla
şılmamış olsaydı, bu komik muhalo/'; 
be, çok uzun sürebilirdi. Fakat bere
ket ki, "ses" in, mticssir bir silah ol
madığını kestirdiler: Şimdi, İngilte· 
re, "ses" yerine ordu çıkarıyor. Şim
di geveze Fransa, "ses" yerine tay -
yare çıkarıyor. Şimdi, diplomatlar, 
radyo mikrofonu başında bağırm1 -
yorlar: masa başında sessiz sessiz ko
nuşuyorlar. Şimdi, diplomatlar, bir . 
birlerine, yi.iksek sesle "nasihat" ve 
"nutuk'' vereceklerine, hafif sesle 
"teminat'' veriyorlar. Şimdi, Hitler 
bile, Mussolini bile ses cıkarmıyor. 

Ve şimdi diinya, 'ses" ye1ine "iş" çı· 
karıyor. 

Dün Almanya için tütün, balık kon 
servesı, yünlü paçavra, koyun deri
si, barsak ve yumurta; Fransa için 
iç fındık, buhur, yünlü paçav
ra ve ip parçaları; Itaıya ıçm 
kuşyemi, yumurta; Ingiltere için gül 
yağı; Yunanistan için yumurta; ls
veçe vermut, Isviçreye kepek ve Ha· 
taya makarna i~ııç edilmek üzere 
muameleleri yapıtmlştır. 

Diyerek ellerindeki afyonları sak

lamıya karar vermişlerdir. Bu su

retle saklanan afyonların miktarı 

2 - 3 bin sandık arasında bulundu-

ğu tahmin edilmektedir. Afyoncula.-
Genel Direktör General Ct>mil 

Taner. üç gündenberi İstanbulda 
bulunmakta ve evvelce de yazdı-
ğımız gibi temaslar yapn1aktaıhr. 
Bilhassa deniz işlerile çok yakın
dan meşgul olmakta, yeni deniz a
janı Şazi Tezcan da beraber çalış
maktadır. 

Geçen akşam gazetf! muharrir
lerile bir hasbihal yapan General 
Cemil Taner, Ankara hususi 
muhabirimizden alarak yazdıj!ı

mız heden terbiyesi te~kilatı e~as
ları iizerinde konuşmuş ve fede
rasyon reisliklerine getiri!mesi dü
şiinüJen kimseleri söylemi~fü. 

Futbol federasyonu başkanlığı
na eski Fenerhahçeli Canhaz na
mile maruf Kamil Etem, güreşe, 
senelerce güreş sporunun yüksel
mesi için çalışmış ve bütün mu· 
vaffakiyetlerinde amil olmuş eski 
güreş federasyonu başkanı Ahmet 
Fetgeri, atletizme eski idareciler· 

den ve spor hayatında temizliği ve 
dürüstlüğü ile tanınmış ve son 
Mısır seyahatinde atletizm kafile
sinin başında giden Adil Girayın 
getirilmeleri kuvvetle muhtemel

dir. 

Avrupada, benim gördüğüm Alman
ya ve Fransada halk ta, oyuncu da 
böyle sıkı bir maçta göz göre göre 
yapılan bir idare hatasına asla reak
siyon vermeden durmaz. 

Hakem, maçın bidayetinden iti -
baren oyunculann nasıl oynadığını 

ve ne gaye güttüğünü fark etmeli -
dir. Mütemadiyen sertlenen, yalnız a
sap bozmak için takıma alınan, tek
me vurup çarptıktan sonra düsürül
müş gibi kendisini yere atan bir o -
yuncuyu hakem farkedebilmelidir. 

Disiplin ve terbiyeye uymayan 
hareketlerinde oyuncuları tecziye e
den direktörlük hakem1ere de ceza 
vermelidir, vermiyorsa halkın sesi 
hazan, hakikatin ifadesidir. 

Unutmamalı ki disiplin kayitleri 
ne kadar şiddetli olursa olsun niha -
yet bir sabır ve tahammül hududu 
vardır. Bir taraflı ve kayitsiz şartsız 
itaat isteyenlere Freud'ün rcfoule -
ment nazariyesini hatırlatırım. Ve -
recekleri boykot kararı ne kadar ağır 
olursa olsun 12 bin kişinin önünde 
böyle fena bir harekete maruz kalan 
takım veya oyuncunun bir gün ta -
hammülü kmlabilir. 

Talimatnameler, usuller, nizam -
lar, ve sürü sürü oyuncu cezalan a
rasında hakem işlerini de bir tezep
züp menbaı halinden kurtarmak şüp 
hesiz spor teşkilatımzın en mühim ve 
en acil vaziiesidir. 

Dr. 1. Sedad Akad 

Bu hayırlı tezadı sezmemiş görü
nen Nadir Nadi, ayni makalesine şu 
cümlelerle devam ecliyor: 

Tiftik lhracatl Artlyor 
Sovyetlere yeniden 100 bin kilo 

ilk parti olarak 115 kuruştan tiftik 
satışı yapılmıştır. Bu mallar yeni se
ne kırkım tiftiklerindendir. 

Sovyetlere yapak satışları da de
vam etmektedir. Sovyetler•n bir sa
lahiyettar eksperi şehrimize gelmiş 

ve ardiyeler ve depolarda tetkikat 
yaparak ihraç edilecek malları gör

müştür. 
Dün Ingiltreye de Bolvadin cinsi 

tif1 iklerden 108,5 kuruştan 93 balya 
ve 111,5 kuruştan 120 balya Polatlı 
mallarından satılmıştır. 

"- Acaba, demokrasilerle Sov • 
yet Rusya arasında deyam eden kar
şılıklı pazarlık (!), ne zamana kadar 
sürecek? Ve neticesi ne olacak? miyeti haiz değildir!" 

"Bizce mesele, şimdilik Avrupa Madem ki, Sovyet Rusya. bir 

rm Parti Kurultayın yaptıkları mi• 

racaate henüz cevap gelmemiştir. 

Yerli Mallar Ser9isi 
On birınci Yerli Mallar Sergisine 

iştirak için müracaat eden firmala-

rın sayısı yüzü bulmuştur. 

Müracaatler devam etmekte oldu .. 

ğu gibi bu firmalar sergide teşhir e-

dilmek üzere mamulat hazırlamakta

dırlar. 

Hataydan sergiye iştirak edecek 

firmalar da nümunelermi yakında 
göndereceklerini bildimişlerdir. 

Sergi komitesi Cuma günü saat 16 

da Milli Sanayi Birliğinde toplanacalc 

ve serginin açılış güni.inü tesbit ede-

cektir. 4 

İngilizler Ankarada 

Oynıyacak 
sulhii bakımından, hayati bir ehem- harp vukuunda, nasıl olsa Jlemokrat
miyeti haiz değildir. Almanların lar cephesinde yer alacaktır; bu bey
muhtemcl hedefleri garanti altında . hude gayretlere zahmetlere. külfet · 
dır. Bunlardan birine taarruz vaki O· lere ne lüzum var? Demokratlar bil- Fenerbahçelilerin 31 inci yıldÖ .. 
lursa, harp kopacaktır. Böyle bir diklerini okurl~r, ve ... Rusya da ar· l nümleri için İstanbula gelecek Irıgi· 
harpte ise, Rusya, elbette, demokrat· kalarınd~n gehr: Tıpkı meşhur fık - liz takımının Ankarada da mac yap-
larla beraber olacaktır!" radaki istim gibi! ması için teklif yap1ld1ğmı. fakat 

Ya bu kehanete ne buyurulur? Göriiyorsunuz ya: Bizim Nadir mali noktalarda anlaşma olmcı.dığrrı1 

Biitün dünyanın, Sovyet teklif • Nadi, sade önünü de~il, arkasını da yazmıştık. 
lerinin mahiyetini merak ettiği şu sı· göremez oldu! Ankaralılar İniglizleri Ankarayıı 
rada... Şimdi siz: getirtmek için tekrar teşebbüse gi' 

Biitün dünyanın, bu anlaşmanın "- Peki ama. diyeceksiniz. önü- rişmişler, Fenerbahçelilerin reisi 

Teşkilata ehil kimseler bulu
nuncaya kadar bu işler şimdi ol
duğu gibi muvakkat bir zaman 
için fahri olarak tedvir edilecek
tir. İstanbulun spor biitcesi 64:1 
bin lira olarak tesbit edilmiştir. 

Genel Direktör, ağlebi ihtimal, 
Fenerbahçenin yıldönümünde bu
lunmak iizere bir hafta kadar da· 
ha İstanhulda kalacaktır. 

TAN : Spor neşriyatımızda tamamen bt
tarnfız. Bunu her fırsattfı ~östcrmek bi
rinci arzumuzdur. Karllerlmizin ~ıırih ad
res ve isimle gönderecekleri, matbuat ka
nununun çerçevesi dahilindeki ~ 2zılan bu
nun gibi serbest sütunlarımızda her za
man neşre hazırız. 

tahakkukunu büyiik bir ümit ve e - nü de, arkasını da göremediği halde Hariciye Vekilimiz de tavassutt8 

hemmiyetle beklediği şu sırada.. nasıl yürüyebiliyor? Hiç gözleri ka· bulunmuştur. Bu vaziyete göre ıngl, 
S~alinin neredeyse, Londraya gi· palı bir insan ilerleyebilir mi? }izlerin Ankarada maç yapmalar• 

deceği, ve Chamberlain'in neredeyse Hakkınız var ama, bu kaidenin. tahakkuk etmiş gibidir. Ankara ta· 
Moskovaya koşacağı şu sırada, Nadir böyle "nadir", daha doğrusu "ender" kımı, İngiliz maçları için İstanbul' 
Nadi, hükmünü veriyor: müstesnaları vardır: Onların gözleri 1 dan bazı oyuncularla da takviye edi· 

"- Bu mesele, hayati bil' ehem· kapalıdır ama ..• "Acıke:öz" dürler! lecektir. 
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Muradın Meşgalesi 
Daima Kadın, Daima Şarap ve Saz, Arada Sırada 
Şiirden ibaret Kalıyor, Başka Bir Şey Düşünmüyordu 
Kimi imrahor, kimi yeni- veya kuru sözlerine nazireler ka-

çcri ağası, kimi vezir, kimi leme alırdı, onun gururunu hol}-
Rumell beylerbeyi olarak devlet nut etmeğe çalışırdı. Bu ınünase-
rlcnli arasmn knrıştılnr. Rikfıptar betle saray kadınları arasına gir-
Hasan, sonralan Kaniye müdafii miş, yani onlar kadar nüfuz ka-
olarak §Öhret bulan Tiryaki ve zanmış olduğundan yine onlar gi-
Gazi Hasan paşadır ki, mazhar ol- bi davrandı, bir çok adamları şu-
duğu ikrama liyakatini ispat etti- raya buraya yerleştiroi ve o ora-
ğl için adı ancnk hayır ile yado- da, kendi damadı Mehmet Vusuli 
lunur. Öbür üç yoldaştan İbrahim Çelebiyi de İstanbul kadılığına ka-
ve cerrah Mehmet, Sultan Mu- dar çıkardı. 
rnttan sonra sadrazam olmuşlar, Daima kadın, daima şarap ve 
fakat belli başlı hizmet yapama- saz, arada sırada da şiir, jşte sul-
mı§lardır. 

tan Muradın kısaca hal tercüme-
Ermeniden dönme Kara Meh-

medin nasıl bir nUfuz sahibi ol- si. O, günde bir kaç güzel hala-
duğunu fse, tarih şöyle anlatıyor: yıkla can sohbetleri yaparken, ak-
"Manisadan İstanbula gelindikte şamlan saz dinleyip şarap içerken 
doğancıbaşı, sonra çnkırcıbaşı, Bü- devleti, memleketi, hatüı pek sev-
yük İmrahor, yeniçeri ağası, Rn- diği çocuklannı unuturdu, yalnız 
meli beylerbeyi oldu. Ozan (şair) kendi zevkiyle oyalanırdı. Fakat 
makulesi Ingu ltıtifesi çok, nedim-

kadın, şarap ve musiki sarhosluce hareketi bilir ve sıkleti :>ok bir 
adamdı. Sultan Murat ltendisin- ğundan uyandığı dakikalarda mut-
den son derece hazcttiğinden mu- laka Snfoyu hatırlardı. Bu hatır-
sahip edinmişti. O, padişahın baş- layış biraz da, zaruri gibiydi. Çün-
müşaviri gibi görünmek istediğin- kil Safo, kendisinin biraz fazlaca 
den divan günleri vezirlerden on- unutulduğunu görür gormez hare-
ce huzura girmek müsaadesini Is- kete gescrdi. Ya rniinalı bir bakış-
tcdi ve aldı. Daha sonra hünkarın la, YJLJ:!.ut şuurn' bal gibi bayılt-
odalıklarındnn birisini alarak kan bir t@.t Y~ren tebessümleriyle 
büsbütün yüze çıktı, .h~ i~ mil- Ba işahı yanına çekerdi. 
dahale eder old~ok defa sa;:a/ Murat, nefsini yeni bir zifafa 
zamın, kaza,~erlerin, defterdar- hazırlamak ihtiyacını duydukça, 
lann müy;hazalannı huzurda rcd- Üsküdardaki yeni saraya knçardı. 

B alık baştan kokar, derler. 
Muradın günde bir knç ke

re evlenmesi, yüze yakın çocuk 
sahibi olması, sultanlarda da aşk 
iştiyakı uyandırmış gibiydi. Piya
le ve Sokullu Mehmet .Paşalar
dan dul kalan Gevher Miilük ile 
Esmlhan, küçük bir utanç duyma
dan kendilerine birer koca bulun
masını padişahtan istemişlerdi. 

Katil Gevher Müllıkün bu dileği 
çarçabuk yerine getirilebildi, ken-
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN A~AGI: 
1 - Temadi eden. 
2 - Bir harf e Soy e Bir hart 
3 - Fevk e Yaralayıcı bir filet O Vil· 

kelAnın bir hecesi. 
4 - Cam boru e Sız e S::ıtmaktnn e-

mir. 
5 - Hlit~. halen e İnleyiş. 
6 - Bir du\•arcı Aleti e Adalet. 
7 - Üstlln, lyl, · mQkemmel e Sız e 

Tavır, hııl. 

8 - Dnhl e Basit e Eklenti, llllve. 
9 - Sesli bir harf e Anne e Bir sesli 

harf. 
10 - Te!Ald eden. 

KA YJP: Eminönü malmüdürlü
ğünden almakta olduğum babamdan 
kalan maaşa ait barem cüzdanımı 

kaybettim. Bulanlar Aksarayda Per
tevniyal lisesi kapıcısına getirirlerse 
memnun ederim. aksi takdirde hük
mü yoktur. 1336 dol!nm1u ~c\'kct 

oğlu !5evkct 

Baş, Diş, Nezle, GriD, Romatizma 
Nevralii. kırıklık, ve bütün ağrllarını:ıi derhal keser· 

LiJR&ITj icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -
F L O R YA Plaiları 

Kiraya Veriliyor. 
Tahmin bedeli 18 bin lira olan Flo rya plajları 939 senesi Birinci TeŞ· 

rin sonuna kadar kiraya verilmek üzere kapalı znrfla arttırmaya ko
nulmuştur. Arttırma 16/6/939 cuma günü saat 15 te Daimi Encümende 
'yapılacaktır. İsteyenler şartnameyi 90 kuruş mukabilinde Emlak Mil· 
dürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya~ılı vesi1'11 

ve 1350 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de :ıca
dar Daimi Encümene vermelıdirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. (B.) (3874) • 

,-GENÇ BAYANLAR 
Haziran Ayı biliyorsunuz ki 

merasim ayıdır, bu ayda sizin 
dahi merasiminiz var ise, fikri. 
nizde kalsın, Nişanlınıza cihazı
nı ismarlayacnk iseniz, yalnız 
Bay D A V I D E, Beyoğlunda 

178 No. Galatasaray Lisesi kar
şısında Siparişinizi orada ver
seniz nişanlınız son derece mem 
nun olacaklar. 

Orada en son moda Robdö
şambrlar, Pijamalar, Kravatlar, 
iç çamaşırlar, gömlekler ve sai
reyl bulabileceksiniz. Aynı za. 
man en ucuz fiatlardan :Stifade 

••••• edeceksiniz.•••• 

İstanbul Asliye Mahkemesi i kinci 

Tcaret D airesinden: 

Doyçe Oryent Bank Jstanouı şuoe
si tarafından İstanbul Tütün güm
rük Kemerli sokak 23 No.da Abdül
hamit Angelis ve mahdumu Bürhan 

şirketi fızasından Burhan aleyhine 
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İstnnbul ikinci İcra l\Iemurlucıııı· 

dan: 

deder 'Je padişaha da reddettirir- Orada anasının telkinlerJnden, 
2!-H),, Çanfedalann ve Raziyelerin ilti

maslanndan, kızkardeşleriyle ye
ğenlerinin ricalanndan, vezirlerin 
devlet işlerine tnalluk eden ı-özle
rinden uzak 'kalarak biraz dinle
nir ve bu siikun hoşuna giderse, 
zifafa namzet halayıklnn da o sa
raya getirtirdi. Bazan veliaht 
Mehmetle, Üsküdar sarayına gi
derdi ve o zaman İstanbul halkı 
- adı olmıyan - şehr - ayinler 
seyrederlerdi. Çünkü Murat, oğ
lun'ı1 eğlendirmek için binlerce fi
şek attırır ve Rumeli, Anadoluhi
sarlanndakl topları saatlerce i§-

disi - şerefli bir beliye olarak -
vezirlerden Boyalı Mehmet Paşa
nın omuzuna yükletildi. Fakat ö

bürünün, çirkinler kraliçesi Esmi

hanın evlenmesi bir facia oldu. 
Çünkü o, meşhur yiğitlerden Oz
demiroğlu Osman Paşaya göz dik

mişti. Saraya bu yiğit vezirin faz
la afyon yuttuğu hakkında jur
naller verildiğinden "Er isterim!,, 

'teranesiyle Nuru Banuyu, Safoyu 
ve kızlarağasını her gün rahatsız 
eden, ayni teraneyi padişaha da 
duyurmaktan çckinmiyen bodur 

Esmihana başka bir koca aramak 
lazım geldi. Kalbur üstüne gelen 

devlet adamları, bu lüzuma göre, 

ölçülüp biçiliyordu, süzgeçten ge
çiriliyordu. Fakat Sokulludan dul 
kalmış bir sultana koca seçmek 
kolay değildi. Kadıncağızın attan KAYIP: 31/ 7101 numaralı ikamet ikame olunan (550) liranın faiz, ma
inip eşeğe binmemesi gözönünde tezkeremi kaybettim. Yenisini ala- sarifi muhakeme ve ücreti veknlet-
:t.ululuv.n.oı... ca ~ d n eskisi in hükmü ol·tJJL 
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sile mahcuz olup bu kerre para}'3 

çevrilmesine karar verilen İstanbul· 
da Eminönü Bahçekapıda Şapçı h&ll; 

S ultnn Murat işte bu içli dı§
lı şebekenin ortasın.da ka· 

dınlariyle, cüceleriyle, maskıırala
riyle, sazendeleriyle meşgul olu
yordu. Arada sırada da şiire mey
lederek manalı manasız manzu
meler kaleme alıyordu. Bu heves 
kendisinde yüz gösterince, !stan
bulun ün almış üstat şairlerini 
değil, şiirden anlıyan kadınlan a
rardı ve bu meyanda Hubba Ay
şe hanımı tercih ederdi. Semsi 
Çelebi adlı birinin eşi bulunan 
bu şair kadın, sultan Muradın yaş !ettirirdi. 

Nakleden : Şehabettin Fuat 

Demek, beni iki defa istihkak talep etmekle, ya
ni ikinci istihkakı çalmakla itham ediyordu! l{üs
tah kız, b~na n.2sı1 da cesaret edebiliyor? .. Ofkem
den bağınp çağırmağa başladım .. Herkes başını çe
virip bize baktı: 

- Siz çıldırdınız mı? Diye haykırdım. Neden yi· 
yemiyecekmişim? Istihkakımı nereden almışım? 

Söylesenize! ... 
Hizmetçi kız cevap verdi: 
- HidcJete lüzum yok. Gayet basit. Bir günde 

iki defa yemek yenilmez. Haydi bakalım çekin ara
bayı. İşime mitni oluyorsunuz. 

Sonra, şüphesiz, perişan çehreme bakarak, ma
sumiyetimi anlamış olacak ki, daha mülayim bir 
sesle ilave etti: 

- Canım, işte kuponunuz yok. Dün yanlışlıkla 
iki tane birden koparmış olacaklar. 

Dönüp gittim. Hizmetçi kız, haliı kendi kendine 
mırıldanıyordu: 

- Benim ne kabahatim var ki... Dün nöbetçi ben 
değildim .. Ilah .. 

Demek bütün gün, akşamlara kadar aç açına bek
liyecektim. !çimde acı bir ezginlik var. Şimdiye ka
dar, açlıktan bu derece korktuğumu bilmiyorum. 
Bu korku, açlıktan daha müthiş... Evet, açlık kor
kusu, açlıktan daha korkunç ... 

Dairede, arkadaşlar bermutat sordular: 
- Nasıl öğle yemeği hoşunuza gitti mi, "Fenya 

Aleksandrovna ,, 
- Yemekler hoşa gidecek gibi değil ki... Hatta 

bugün yemedim bile .... Bilir misiniz, başıma ne gel· 
di? Dün, iki kupon birden kesmişler. Bereket ver
sin, yemek iyi değildi.. Hiç te acımadım. 

Eve geldiğim zaman, vücudümde o kadar büyük 

(Devamı vnr) - ,_ Ayaspaı;a Bosfor apartımanı No. vadan dolayı bcrayi tebliğ müddaa
leyhe gönderilen dava arzuhali teb
liğ ilmühaberine mübaşir tarafından 

men kıymetinde muhtclifülcinS fC' 
toğraf levazımatının birinci B ıJt ... 

(1) Hubba Ayşe kadın, şiir bııkımın
dan Sultan Murattan çok QstündQr. 
Klltlp Çelebinin rlvayetlne göre Amas
yalı olan bu zeki kadın Hursit ve Cem
şit adlı büyük bir manzum eser bırak· 
mıştır. Yalnız su beyit onun ııairllktekl 
kudretini ispata ktııldlr: 

Raat'dır reftarımız manendi mili tOtyı 
Biz hezaran dldel mahmure glrmlf, 

çıkmııızl 

Bununl:ı beraber Sultan Muradın §U 

beyti de 1'cna değildir: 
Visale vadeler eyler Murada of g011ter 
Yalancı gUI gibi bir ylrl dllıltanım varı 
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bir dermansızlık hissettim ki, babama su bile kay
natamadım. 

Yatağımın üstüne serilip uzandım. Başım bom· 
bo~tu. Dimağımda nihayetsiz bir çöl vardı. 

Hiç bir şey düşünemiyordum. Düşüncelerim, san
ki başka bir yere kaçıp saklanmışlardı. Hatta baba
ma karşı duyduğum kin ve nefretten bile kalbimde 
eser kalmamıştı. !çimde boşluklar, uçurumlar peyda 
oluyordu. 

Gözlerimi kapar kapamaz, başım dönüyor, dönü
yordu. Adeta teneffüs ederken bile, yorgunluk his
sediyordum. Parmağımı bile kımıldatmak istemi
yordum. Hareketsiz ve mecalsiz öylece kaldım. 

Birdenbire, bence de meçhul bir sebeple, yattığım 
yerden sıçradım; ve doğruca aynanın önüne koştum. 

Çehremi seyrederken, gözelrim hayret ve deh
şetten büyüyordu. Aynadaki çehreyi hatırlar gibi 
oluyordum .. Sonra, hatıram büsblitlin bulandı .. Bak-• 
tım, baktım: Fakat, bir türlü hatırhyamadım. 
Ağır ağır, sendeliyerek yatağıma geldim; ve yı

ğılıp kc.ldım. 

Babam işinden dönünce, mutbağa girip bakmış, 
Masanın iıstündc sıcak suyu bulamamış. 
Karşıma dikildi: 
- Suyu kaynatmadın mı?. 
- Hayır. 

- Sebep?. t 
-Açım. 
Babamın yüzünde can sıkıntısını gösteren bir 

ifade belirdi: 
- Jlepiıniz de senin yediğini yiyoruz. Oğlc ye

meği yedi'l şüphesiz? 
- Hayır. 

- Nasıl hayır? 

5 Çekoslovak tebaasından 
J indrick Kndlec 

["~';~;;:;~;;-·~ 
\"""""'~ ,...._ '-~"'" 

Fatih Aıkerllk Şube.inden: 

ı - Yedek piyade astl.'ğmen Mustafa 
H::ılil oğlu 319 doğumlu Alasanya (31456). 

2 - Levazım teğmen Ahmet Tevfik o!
lu Ali Emrullah (44864). 

verilen meşrubatta dava edilenin bir 
sene evvel ikametgahını terk ile sem 
ti meçhule gitmiş olduğu ve hali ha· 
zır ikametgahının da malum olma
dığı cihetle bir ay müddetle ilanen 
tebliğat icrasına ve muhakemenin 
10/7/ 939 pazartesi günü saat 10.30 a 
talikine karar verilmiştir. 

t 
arttırması 13-6-939 da salı günü s:ı' 
12 den 14 de kadar ifa edilec:~ı-ti' 
Bu arttırmada mahcuz eşya mubtı:11~ 
men değerinin % de yetmiş oe.şifl 
bulmadığı takdirde kinci açık art· 
tırması 16/ 6/ 939 da cuma günü ıır· 
ni saatte yapılacaktır. Alıcı otanlı' 
muayyen gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mnrıı· 
caat ederek almaları ilan olunur. 

3 - Emekli cczııcı Blnb::ıııı Rıfat Ay
tun (328). 

Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Böyle söyliyerek bana, dikkatli dikkatli baktı. 
Babam böyle baktıkça, içimdeki kin daha fazla 
kaynıyor. Her halde yalan söylemediğime de knni. 

- Dün iki kupon birden kesmişler! Dedim. 
Sfüümc inandı. Fakat büsbütün öfkelendi: 
- Aklın neredeydi? Diye bağırdı, kafanı kesscım 

ler haberin ol~ıyacak! u:>i• 

Cevap verecek halde değildim. 
Yüzıimü duvara çevirdim. 
Babam odanın içinde asabiyetle bir aşağı bir yu

kan dolaşıyordu. Birdenbire yatağın yanında dur
duğunu hıssettim: 

- Bende de ekmek yok ki! Dedi, bugün benim 
de fazla ektr.eğlm yok!. 

Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Birdenbire döne
rek kinlmden titriyen bir sesle: 

- Blliyorsunuz ki, diye bağırdım. Ekmek istih
kakımı birde!'l yiyorum. Bugün ekmeğim de yoktu. 
Büsbütün aç kaldım. 

- PekiıUt olmuş. Cezandır çek ... Aç kal da aklın 
başına gelsin. 

Bunları biraz mütereddit söylemişti. Sonra bir
denbire dedi ki: 

- Bende bir kilo kadar beyaz un olacaktı ... Hay
di kalk fa, kendine bir şeyler pişir. 

Knlbim diken diken olmuştu. Müteşekkir ve min
nettar kalacağım yerde, çılgınca bir kin hissettim: 
Hemen sar'alı denecek bir kin ... 

Sessiz. sad11sız kalktım. Mutbağa girdim. 
Babam arkamdan bir gölge gibi beni takip etti. 

Dişlerinin arasından mınldanıyordu: 
- Bu unu paskalya yortusunda almıştım... An

nen gelince ... Ona yiyecek hazırlarız diye saklıyor

dum. Arlık, suyu da kaynatmaınazlık yapmazsın 
ya? Haydi evladım ... 

Tuhaf §ey! Bu son cümle üzerine kalbimdeki kin 
birdenbire ciağıldı... Zavallı, zavallı babacığım ... O
nu bu hale sokan da açlık .. Her halde kendi arzusi
le, seve seve, bu vaziyete düşmemiş. Eskiden ne ka
~ar iyi, ne kadar alicenap ve cömertti! .. 

Unu mntbnğa getirdi. 
- Haydi bakalım, dedi. Kollan sıva da şu hamu

ru yap! 
Sonra birdenbire bu fikirden vnz geçcreJr· 

- Dur, dur, dedi, ben kendim yapacağım .. ver. 
ver •.• Şimdi sen hepsini korsun. 

Yüzünde ademi memnuniyet alametleri okunu
yorc~u. 

Güldiim; ve mutbaktan çıktım. 
Aradt:!n henüz beş dakika geçmemişti ki, babaJll 

t>nğırdı: 

- "Ft-nya,, , "Fcnya,, , neredesin? Çok sulu oldtıl 
Mutbağa koştum. Çoktanberi unuttuğum bir kah· 

kabayla güldüm: Babam yorun kilo una, bir bucul' 
iki kilo kadar su katmıştı. 

Gülerek dedim ki: 
- Allah razı olmadı. Şimdi olan oldu. Unun beP

slni sarfetmek lazım! 
Babam d:ı gülüyordu: 
- Haydi bakalım, dedi. Kollarını sıva da şu ha· 

muru yap! 
Beyaz unla galeta yaptım. Babam bu esnada mut

tasıl etrafımda dönüp dolaşıyordu. Omuzumun ÜS' 
tünden oburcasına ateşe bakıyor; ve bana belli et· 
mek istemiyor. Arasıra kokluyor; ve mutbağın için' 
de gidip geliyor. 

Birdenbire. sabrı tükenmiş olacak ki, bağırdı: 
- ''Fenya,, , çabuk ol. .. Pişirsene canım ... 
Gözlerimiz birbirine tesadüf etti: Ikimiz de gii· 

lümsedik: 
- Şimdi, baba, şimdi. .. Neredeyse pişecek; btrııı 

daha sabret. 
Fakat, aman yarabbi, babamın yüzü ne kadar dil 

zayıflamış, çokmüş... Şimdiye kadar bu derece eri• 
diğini 1 faıkına varmamıştım. 

Şnkaklar1 ve elmacık kemikleri çıkmış... Çehresi 
kemiklere yapışmış sapsarı bir der~den ibaret. 

Vücudu sıska, kupkuru ve knmbur bir halde .. Ce
ketinin yeninden çıkan eli ipincecik. 

Bu, ipincecik ellerin üstünde mavi kan damarııı
n görünüyor. Avucunun içi fevkalade geniş, burıJ· 
şük ve kuru. Parmakları zayıflamış, sivrilmiş .. Müt
hiş, müthi§!.. 

Bu haliyl~, çehresindeki bıyıklar kendisine dnhB 
korkunç bir manzara veriyor. 

IDc,•aıw var> 
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Damat Ferit Yalan Söylüyordu 
Bu Yalaniyle de Hem Ali Ihsan Beyi Müıkül Mevkie 

Sokuyor, Hem de Yalan Söyletmek istiyordu 
Damat Ferltle 1hsıııı bey, deniz 

tarafındaki büyük salona sessizce 
linnişler ve Ahmet Rıza beyi 
lanılı ve kederli bir tavırla, gaze
te okurken bulmuşlardı. 

Entrikacı Fent, derhal azamet 
'- gururunu bırakmı.7 ve yaltak, 
~ yakın bir insan oluvermişti. 
8erı adımlarla ilerliyerek muhata
hl!un boynuna sanlmıştı ve: 

- Baht buyunılan şerefin, ih
tiyar olunan zahmetin minnet ve 
IÜkranmı nasıl ödeyeceğim, bil· 
lbem beyefedi. Kulunuzu ihya, fa
kirhaneme saadet ihsan buymdu
lluz tepifinizle. 

Demif ve tıpb bir hokkabaz 
llvezelik ve ywflkhiı ile mutadı 
olan tekerlemelerini sıraya diz.. 
lll1fti Ahmet Rıza beye söz söyle-
1-le delil, nefes almala bile 
~dan ve lmkAn bıralmıamıftı. 
1ıulı ve fazlından, dirayet ve llya
katınden uzun uzadıya bahsettik· 
1en sonra, derin derin içini çek
lblf ve: 

san beyefendiden de, o gün, zatı 
Alinizi ziyaretle, teeuürlerimizin 
arzına delaletleri ricasında bulun
dum. İşte kendileri de burada. Be
yanı hakikat buyurmalannı rica 
ediyorum huzurunuzda. 

Ali İhsan bey, cidden çok miif
kül bir vaziyette kalmıı, ne söyll
yeceğlni f8fll'Dllftı. Damat Ferit, 
göz göre yalan söylüyor, l1ısan be
yi, hem de çok insafsızca suçlan
dınyordu. Bu da yetmlyormUf gi
bi, bir de, yalancıhjını setre i.let 
etmek istiyordu. Halbuki, Ahmet 
Rızayı yalı kapısından ten yüzü
ne çevirttijini ona, bizzat damat 
Ferit, hem de büyük bir haz ve 
memnunluk hissederek gurur ve 
iftiharla hiklye etmişti. Fakat. bu 
vaziyette, Ahmet Rıza bey daha 
insaİıı hareket etmlfti. İhsan be
yin ağız açmasına hacet bırakma
mıı, hatta ,istizah yollu, yüzüne 
bile bakmamlfb. Asabl blr tavırla: 

- Beyefendiyi i§hada ne lüzum 
var efendim. 

hatta hariciye nezaretini, bu fikir 
ve noktai nazarla uhdesine almıı 
olduğunu bile söyllyecek kadar, 
yalancılık ve iki yüzlülüjünü ile
ri vardırmıştı. 

Klmbilir, daha ne yalanlar ata
cak ve ne saçmalar savuracaktı. 

Fakat, valdt bulamamıfb. Tam o 
sırada, tellıla salona giren ai•· 
lanndan biri, kapiten Halidin lef
rlfi haberini getirmi§tl de, paşasım 
bu müşkül vaziyetten kurtanver
mişti. 

D amat Ferit. yapma btr teıa_. 
la yerinden fırlamıfb. Mi

safirini karplamak için tç antre
nin kapısına kadar kopnUf, kol
tuklamıftı. Tatlı sözler IÖyliye
rek, bntıp dökülerek salona ge
tlrmiş, bq köteye de pçinniftl. 
Halit, o gün pek ciddi ve vakarlı 
görünüyor, az söylüyor, hiçte gül
müyordu. 

Damat Ferit, Halidin bu vazi
yet ve halinden fiiphelenmif, en
difelenmiftl. Biraz evveikl fellli· 
11, pkraklıjı k•lmamıt yöreli de 
pek daralmıftı. Koca salonu es
rarlı blr ..mzıtk kaplamıfb. Ha
lit, düf(lnceli bir tavırla denize 
cloAru bakıyor, Ahmet Rıza beyin 
de, kınpn çehresinden sanki ız. 
tırap akıyordu. thsan bey, gittik
çe kararan çehresinden Halidin 
bir fırtına koparacajını hissetmiş. 
oturduğu yerde mukabeleye ha· 
zırlanıyorclu. Damat Ferit te, me
rak lcillde ..WD Javnnıyordu. 

<De.amnr) 

- Emin olunuz beyefendi, de
lftlfti. Zatı lWerlne karp bilyük 
btr hürmetim ve o nilbette sanıl
an! bir muhabbetim vardır. Ne ya
lak ki, bunJan fiilen izhara tm
ktıı bulamadım. Bazı siyasl llcaa
tuı, arzum hılifına, tesir ve taz. 
)'lki altında kaldım. Size karp 
90k mabçup bir vaziyette bulunu
)orum, Ahmet Rıza beyefendi. Si
)ul hasımlannızm kin ve garez
leri kulunuza da teveccüh etti, çok 
kısa bir zamana münhasır kalaca
lını .~ berabtır, tl7ul n-

fabttn ..... ~ m 'rum blr4mü r---------·-------------------

Diyerek, damat Ferldi blru 
pohpohJamıftı. Fakat, nezaketle 
n bap örtülü blr tarzda da yalan
cılıiım yflziine vunnuı, manıf ta
biriyle, tatlan gediltne koymUf
tu. Ferit, kendini m6dafaaya ko
yulmuştu. Bu sırada, yine kuyruk
lu ve dev gibi bir yalan daha uy
durmuştu. G1iya, hürriyet ve lti
llf fırkasında Ahmet Rıza ~n 
lehine bir cereyan uyandırmağa 
çalıştığını, buna muvaffak oldutu 
takdlıde, kabbMıcl• .,....._ ~ 
hpnelr lmJrlınmı IRIJMelm' w 

retiyle olsun kulunuz üzerin-
"t: ue muus teatırıru gostera.ı. öu

Ia beraber ..... 
Ahmet Rıza bey, Ferldin iki 

.)(iz}ülülüne daha fazla tahammül 
tdememifti. Hemen sözünü k .. 
IWlitti. Gördülü ve cili oldulanu 
Pek güzel blldlji bu teessürlü il
tifata teessürlü ve soğuk bir te
fekkürle mukabele etmiı ve: 

- Ekse14ns. demişti. Zatı dev
letıerini phsımla allkadar bir if 
lçtıı tlciz ve tasdi etmedijiml bll
Jı-. &rJetmek isterim. Bir kaç 
IUıı evvel aldıiun çok fena bir ha
ber, yüzüme karp çarpılarak ka· 
htılan devletlti kapınızı çaldır
~ mecburiyetinde bıraktı abdi 
lc1z1n1zt. Mülk ve milletin menfa
•tl, maruz olduğum acı ve ağır 
lllUaJneleleri unutturdu bendeni
lle. Gururumu çitnedim ve sizi n
~ağımı bilc:lijiin halde, buzuru-
1lllza geldim. Mesele fUdur: Bir 
ltaç gün evvel kapiten Halldi Be
>oiluncta .••• 

Ya hicabından, ya da hiddetin
deıı kızarıp bozaran damat Ferit, 
'1ıınet Rıza beyin sözünü bitir
~. meydan bırakmamıştı. ().. 
~utu ianapeden çevik bir ha-

~tle fırlamıftı. Ellerini Ahmet 
·~ beyin omuzlanna koymUJ, e
~fti ve ijfalkAr gözlerini mu
«llltabımn gözlerine dikerek: 

- Merhamet ve müsaadenizi 
~ edeceğim, beyefendi, demişti. 
ft anda huzurunuzda kendimi 
~~aa ile hakikati hali ve bil· 
-.. masumiyeti lcizanemi arz ve 
lts>at etmek lüzum ve zarureti hl
~ oldu. Sıhriyet! 19refiyle iftl
-..r ettijim hanedanı celllüffBJUD 
lllfibareJt baflan üzerine yemin e-
4-im ki, tepifl Aliniz günü yalı
~ değildim. Zatı Alilerini tanımı
hıı ağa bendelerinizden birinin, 
: &Un sizi kapıdan çevirmek ter-

1Yeslzlijinde bulundutunu o ak
~ haber aldım ve derhal htzme
~ kovdurdum o rezili. Ertesi 
~. ziyaretimize gelen Ali lb-

BULGAR SADIK 
..?aıetemizde tefrika edilen (Bul
lot Sachk) kitap halinde çıktı. ll'latı 
tt~~ftur. ı.tanbulda tnıalAp 
~e satım. 

,""l'"~·;.•::.ıt..· .. <:··· . ..... :N: 
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- MaKiMIN 
C!!>Gl!!J TLER i 

Çocuk Neden Kaıınır? ••• 
Çoealdann, fOCU olnu:yanlar- ~- bl7le bir ataem albnda o:y-

daa düa ~k bpadddan tflplae- aana kaım•w tlalaa ~k elar. 
si..tlr. Bmıan birinci sebebi, çocuk Temmus ve atmtos aylan için-
olmıyama her yerde kap•mama- de bahçelerde, çotalaa, paar a
n, kapama ihtiyaeım da1duta va- latlaruua dalları tberhule Jap • 
kitlerde ona mukavemet ıHste.rme- mayı Hv• lmmısı bleekler ce • 
sidir. Balbald fOCÜ her 7erde ka- cutun bir tanfıaa ko•ala vakit 
pnır ve kapnma lhtiyaeım 4ay- pek pddetU •tr bpnma verir. 
dula valdt ona mukav .. et etmek Bala~lerde, kırlarda çoeap ka-
elbette hatmna plmes.. 'flllllia plecelı di:ye oa• yum açık 

Sonra da fOeaima derlat daha hava4a psmeldea, opanaaktu 
nuiktlr. Cserlne bir ..,. doku- malmma etmek, taWl, lhunplmes. 
amaca, pbak m.an.. lıaanaca .. O.lan bDerek fOCU bpMJlı va
kapn•r. Buılan vflcutlarmı aa- ldt 1ebeblal aalamak yetitfr. Ço
cık uba iç çamaprlarllla bile .._ c.,_ •aalarüa lrapamwna 
yanamular. Kimisinin PID8flft brp :J'•pal.eak • iyi teAlr de, 
IOdalı ıa ile )'lkamaea, o çamapn ~· veya lmtlu dlndflttl 
p7diil vakit kapama plir. Bu vakit laemn l)ice •VUftmarak yı-
1ebeplerl ayırdetmek için, çoealna ka71p çamaprlanm detlttirmek
bfladılı yerlere dikkat etmek il· tir. Çoeuk aeı..t kıllarmlu " 
nmm. Eavabıa dok•dala ,.... blceklenl. hem de her tirli -
olanca, 1ebep anlqıhr. dan ve toprakta kartalu, bpa-

Ytbadea esvap stylnce, kapama- lllMI da ~. 
:ya tutulan çoe1ddar vardır. Bul· Çoeu olnuyaalar dtl, fOCM• 
lana .. •va•ın reDll blle tesir e- lana da itası yemekleri :yetllktea 
der. Blr nmldeld esvap bpmna 10Ua bpathklan çek olu. Çilek 
verir de, b.fka renkteki vennes. J'edlktea Mnra bpntı7a tatalaJa 
aa.. •111aee. iti tecdbe11e ..ıa- çoeaklar ...,.._ nrm. &atta ~
mak kolaylapr. lekll ...... yedlktea ....... Bir 

Çoe11klar ya metat=h•• .... :Yemella bflatı .....,._ ulamak 
pil bfuurlar. ·-- ........ ipn ~ - iyi alamet Ç9-
:rabm ueap atfetmek :yaaht o- c1lian kay etmeddir. lüfuatı ile 
Jar. Alll 1ebep çoewklana •ak Wrllkte o alamet •aı----. ,ep. 
mevsimde Hlı~lerü " kırluü he etme. ve o 791Mktea eoc1IP 
..... çok paaelerl, ..,.tlrllmele- bir daha yedirmealals. 

llahilarm .. peaklara doba
rldir. Çocak klrlaNa raen. - niu olar. Püat •• w üha 11-
•arıan ota slbl - bpatı nna yade lııalllıa ~ IJe
otlara dokununca leltep kolq aa- r1 plir. a.hk ltek çaltak INlptlar 
Japbr. Fakat bir de ım slrfla- ve bQatladJiı _ et piti _ kelnı-
miyea •bep vanhr. ... ... da Wll olma. 
Sıcak mevalnade aehatlana ltlr Çocula ltl._U, hahadı ve ~ 

ÇGia •ise •lrtbuniy• kıllarım tasla J'8IBelr 7edirlldiii vakitte 
....... Rtbdr balan •• '° •. kap-.. ....... s....--.. 
~ ~ık Ye Balk derlal tkeri- ....... ileri -ı.mr.a 
• pthlr. Oalana pe1llr ._.... •-.a a•laphva, 
........ bile ... ...._. ....... _ lOCala •lr iki ....... side, dt-

........ il ,........ ........ ,.....klerle 
Çamlık 7erleNe, çw alaçlarl~ perlals ettbihmk yetiflr, bpmu 

le afllll Nlapleıde tubllu ..... ppr. 
lrilmeek alı piti ltlr al kararak Yum denlae 10blaa ceeata 
lçlade yaprlar ....... ~lara .. .. .. be, ..... ~.... ,.... • 
m...U.t oldaklan plı;tm. Balar "1as ..,_ .. JftB)u ......_ 

•• IDtlarau dikerler, rlbdr abr, la vakit, tldtletH ••.-•• pWl
pcalaa vt1e1ı•t111e lltlrtlr. Bele llal de eıı..tt. blllnbm. 

Uç GUNLUK HiKAYE 

Beş Bin Dolar MükCifat 
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- Cr'ünku bu domuzun çalınıf1. 
bayatınidaki hırsızh!ı1arm en usta
cuı olm\lftur da, ondan .. Dünyada 
bu ifi yapabilecek bir başka insa
nın bulunabilecejini biç zannetmi· 
yorum. Bir gün gelir de bir aile 
yuvası kurar, çoluk çocuk sahibi 
olursam, ocajın başına geçerek, ag. 
zma kadar hıncalımç dolu bir sirk· 
ten, babalannm bu domuzu .ne bü
yük bir ustalıkla aşırdığını. göi· 
süm kabararak çocuğuma anlabrım. 
Belki de bu bikAyeyi torunlarıma 
da anlatılar. Tabii onlar büyük ba
balarının bu marifetini duyunca 
göiüsleri iftiharla kabam'. 

Mesele fU şekilde cereyan etti: 
Ben sirke gittilim zaman. ujı 
1e>lu gözden geçirirken, gözüme 
aralan küçük bir bölme ile ayrllan 
iki hücre ilift1. Hücrenin birisinin 
tam orta yerinde fU gördüğün do
muz yatıyordu .. Dijer hücrede ise 
iri yarı, pehlivan cüsseli bir a. 
damla kır saçlı bir kadın vardı. 
Ben, iyi bir fınatmı kollıyarak, 

kaf göz arasında domuzun bulun
dulu hücreye daldım . Onu yavq
ça yerden kaldırarak, en ufak bir 
ıüriiltü çıkarmuma meydan ver
meden, ceketimin altına aldım ve 
sirkin holünde biriken yüzlerce 
ldpntn arumdan geçirdim ve so
kağa çıkardım. Bu prtlar altında 
çaldıtım bir domuzu DUd sata. 
nm?. Ben annemin bu domuzu 
saklamasım i.ltiyorum .. Ben ancak 
bu domuz sayesinde, dün akpmkj 
meharetimi ispat edebilecejim. 

- Fakat dostum, domuzlar H

ntn tpanur 9tQla lsaclar çok ya
.. ,.. •• ~ .. lhtl7UU1'1P ta 
ocak bafmdakl gevezeliklerıne baf 
lamadan çok evvel, bu domuz o
btlr dübj'a71 1-oyJar. Binaenaleyh 
torunlarınızın bunu ıönnesine 
Juamet olmıyacak.. Onların aözle
rinizle iktifa etmesl lizım aeı~
eek. Ben me bu domuz için yüz 
dolar veriyorum. 

T atama hayretle bana baktı: 
- Bu domuzun sizin ıçin 

bu tadar büyük bir bymeti haiz 
olmaması lbım pliyor, dedi Siz 
bunu ne yapacaksınız?. 

Ben ıülerek: 
- Biliyor muunuz, dedim. ilk 

balafta benim bir sanatkar oldu· 
juma hükmetmek çok pçtür. Fa
kat ael &elellm benim de bir sa
iultkir tarafım vardır. Ben sene. 
Jerdenberi muhtelif cim hayvan. 
lan topbJvak bir "hayvan llol
jıebl)'onu,, yapmakla met111lüm. 
Ben, aqnk rutlanır domuzlar bu
labilmek için dünyayı devretnü· 
fimdir. Nabof vadisinde benim bu
sual bir domuz aidım vardır. Bu 
atılda, Mertno. cimindeıı \Utu. 

nuz da, en nadir bulunur Çin -
Polonya domuzlarına kadar her 
cim domuz vardır. Bu domuzun 
de çok cim blr domuz oldu&unu 
amyonam.. Herhalde bu. ballı 
bir Berkfir domuzu olu pret •• 
lfte bütün bu 18beplerden ötürü 
ben bu domuzu satın almak isti
;rorum.. 

Tatama, ftlomfça bir eda Ue: 
- Anwuım yerim ıettrmeJı 

çok lsterdlm, dedi. l'akat ceı , .. 
1tm benim de blr 181UltkAr tara
fun vardır. Bir insan, Jdımenln a
pramıyacağı bir pkilde blr do
muzu &fll'ablline, bence bu da bir 
aanatkAıtdır. Siz bu domuz lçln 
bana ild yüz elll dolar ela verse
niz gene ben bunu satmam. 
Alnımda biriken terleri lileru 

mar ettim: 
- l'akat bana balan ,dedim, bu

rada bahis mevzuu olan paradan 
ziyade sanat qtıchr. Battl, aanat 
afkı da delil det iman muhabbeti· 
dil'. Domuz lflerlnia bir miitebu
mı. bir domu merakllll sdatlyle 
ben mutlaka bu Beıqlr> dommu
nu satm almak taterlm.. Buna mu
vaffak olmacbiun takdirde çok mu 
Ulllp olurum. lüddi atlude bu do 
muzun bu kadar deleri olmadıtım 
bilmekle beraber, mf bprtsiml 

Yazan : O. Henrv 

tatmin etmiı olmak için size beş 
yüz dolar teklif ediyor..ım. Buna 
ne buyurulur? 

Tatama kqlarmı çatarak: 
- Tef, dedi, bellim içm de para· 

nın zere kadar kıymeti yoktur. 
Bentmklal de bir merak, bir zevk 
meselesidir. 

Ben, daha iki yüz dolar lllve.. 
siyle: 

- Yedi yüz, dedim. 

Ta tama: 
- Sekiz yüz verin de kalbim

deki hisleri kopanp atayım, de
di. 

K emerimln içindeki paralan 
çıkararak. ylrmlfer ciolarlık 

kırk banknot saydım, ve: 
- Ben bu domuzu odama killt

liyeyim; biz Uhvaltı .ıtıjimiz 

müddetçe o da orada dursun. 
Damwsu _, '*"illldaa 7üa

JMım. Domu. .......... dCldL 
ğilnü andırır bir haykrnfla hay-
kırdı. 

Tatama: 

- Onu bana ver de odana beD 
aötüreyim, dedi. 

Ve domuzu ~ bir ustalık. 
la yakabyarak, en ufak blr ıes çı
karmaılıaa bile ~daD vermek· 
sizin benim odama aötürdü. 

Tatamaya yeni bir kostüm aL 
ctı~anberl onda olur olmaz tu
ftlet evuma karp fiddetli bir 
merak uyaıımlfb. Kahvaltımızı et
tikten 10nra da, çarpya giderek 
kendisine bir çift kırmızı çorap 
satın alacaiını söyledi. 

Tatama aokaia çıkar çıkmaz 
ben de harekete geçtim. Derhal 
zenci bir, arabacı tedarik ederek 
domuzu bir çuvaluı içine lmJdu:m 
ve arabaya yüklecfün. Araba De 
birlikte Sirkin yolunu tuttuk. 

Sirke pllr ıetmes, ılıtı: direk· 
törü Core Tepliyi aramaya ko
yuldum. Tepll, pencere.t açlk ldL 
çük bir odada oturuyordu. Bu, kır
mızı fanilall, ~ blke't1t. kor
kunç ,azıo blr adamdı. Bwnm fa. 
niluumı Ostbe kocaman bir el
mu lpe lllftlrilmift1 .. 

Ben adamın yanma gellıtce: 

- Siz Core Tepll misiniz!. diye 
IOl'Clum. 

- Core Tepli oldupma yemin 
edebilirim, dedi 

- Şu halde, aradJ.lumı bulup 
ptlrdijiml size miijcWlyebilirim, 
dedim 

- Biraz daha açık liiyıe,inlz: 
Neyi bulup ptirctinia!. ~ yı
lanları için fan mi 1eürdin1&? .. 
Yoba bafka bir fll1 mi? 

B en, ekfl bir Jilzle: 
- Hayır carum, dedim. 

Ben size, lirldaizin, tallmll domu.. 
ZQ Beppoyu ptirdim. o fbndi, ka
pının 6nündekl arabada, çuvalın 

lçlndecllr. Ben ODU buıün nimin 
önünde bahçede buldum. ÇiçHle
riml kemirmekle JDeflU)dü. Zah
met olmana lttf.m fQ vaat buyu
nılan bet bin c1o1an aeLhir ml· 
ıdnlz?. Rem rica ederim, paralar 
ufaklık hallnde olma1m!.. Yflzlük 
ban1motlan tercih ederim. 

Core Tllpli odanad.en fJrladı 

ft kendlmnl takip etmeJdlllml 
l6Jlecll. o öncleD, ben amden oL 

mak üzere, sirkin yan ahırların
dan birine girdik. Orada, boynun
da kırmızı bir kurdeJi bulunan si· 
yah bir domuz. otlann üzerine 
yatllllf, bir adamın kendisine "'1'• 

dili havuçlan yemekle me11uldü. 
Tepli ahırm içine girince, do

muza havuç yediren adama ses. 
lendi: 

- Bana bak Malt, dedt. bu sa
bah bizim mefhur Pepponun bap
na bir ,.., plmedl ya? .. 

- Bepponun mu?. Hayır, hiç 
bir P7 plmedl.. Gördillünüz üze;. 

ft 1ftahı her zamandan daha iyi· 
cflr. 

Tepli bana dönerek: 
- Siz kendinizi nuıl hissedi

yorsunuz? •• dedi.. Sakın diın ak. 
pm fazla kaÇU'DUf olımyuınız: .• 

Ben hiç ... çıkarmaksızm ce
bimc:lekl pzeteyl çıkardım ve 
TepUye p.terdlm. O, büyük bir 
ilı.lle: 

- Y&n, diye baiırdı- Benim 
bu ilandan haberim bile yok. Slz 
dünya içinde Jllefhur olan domu
zumu kendi ıözlerinlzle görmedi
niz mi?.. Binaenaleyh onun Qalı1l· 
machlma kani olabillrlhıiz. Hay
di do8tum, güle ıüle!. 

Ben derhal meMlenln ne oldu· 
tunu anladım. Arabaya binerek. 
zencl)re arabayı sürmesini emret
tim.. Cleıılfçe blr caddeye gelince, 
domuzu çuvaldan çıkar4ım, yere 
bıraktım. Uzun müddet nipn aı. 

dıktan aonra fiddetli bir f(lt çek· 

tim. Domuz havalanarak ytrml 
metre ileri fırladı. O kadar pddet

le UÇJDU§tu ki. feryadı bile UÇUfll
na yetifememiftl 

Bu lfl yaptıktan IOnra, arabac!s 
11end Wed'e araba paramu verdim 
Ye ıazete ldarehan•lne aittim. 
ıı ... ıemın mahiyetlnl __. ft 
sarih olarak- k•dl k:ılaklanmla 
lfitmek i.ltiyordum. Guete idare. 
hanesinde, idare memurunu pm
cereye çalırdım: 

- Blr arkadqımla bahse tutut
tum, dedim, ltitfen beni tenvir e
der misiniz? Gazetenize domu 
hakkmdald illnı getiren zat kara 
bıyıklı, ufak boylu bir adam de.. 
jil mi? .• 

idare memuru. 
- Haydi, dedi, blWda bu llAnı 

getiren adam çok uzun boylu, ipek 
gibi sarı saçlı birlllclir. 

OiJeyin Miai.I Pivı'nin yanma 
döndüm. 

Kadın: 

- Mister Tatama lçln de çorba 
a71rayun mı!. diye IOl'du. 

- Ltızumu yok, dedim· O plin
ciye kadar çorbası IOlm'· O ,.un. 
ciye kadar onun çorbanm 11cak tu. 
t.bllmek için, bütiin civar Ortn&D
larmı 7aban>:1 pne klfi ıel· 
mez! •• 

Cef Plters hikl7elinl bltirel'ek: 
- lfte böyle, dedi. bu dünyada 

namuslu bir ar.kadq buhnak cicL 
den mtlfldll!-

hBlllkte Karta 
Mlcadeleıl 

Gemlik <TAN> - Son bir, Od JU 
lçincle çolalıp mez:ruata mötbq za
rarlar veren karp1arla müca~ 
batl•ndmıstır. 



Almanya 
Yugoslavyadan ın 
Ne istiyor? 
~ ı _, imal' N;. · asiillr ~ ....._ Parçaladı 

keye koymıya 'razı olsun. A -k GI Izınlr 6 (TAN Muh bhiJd 
Bu sebepledir ki Romanın tazyiki- ~ araya den Prost Dün Gel• D , .. ~~_:~~~.;1: ~~ ... -~ -

ne, Berlinin ısrarlarma rağmen, Yu- ev~;~ ~cliui 
goelavy,a fimd!J'e luadtar mevcut bf- Istanbul imar plAıu hakkmda Na- J lıyaca.k yoJlann münteha, mebd ve Burhan~tin Me~imldeki nıhıde 
tar&fbk sfyuetlnl fdame edecelhü, fıa Vekaletine izahat vermek üzere t~utu-;albl kafı•Wır. keJld! k?~ taı:~mdan parçalana-
Balkan pa.ktma ve Romanya i!e olan Ankar&ya giden imar mütehassısı ViyaJülılü yollar: • ~-lif 
ittifa.kma ballı kaldJlım ~ Proltla belacllJe imar müdüril Hüs-
dunmlf, Berlin- Roma nii, harita tu'tNılıd-müdilrü Galip dün Pianda Nafıa Vekiletfııfn itirazını Gi!li 1:lir ~ 
girınly• na olma.,,,.., febrlinile • muclp olan noktalardan biri de ph- cı ar,, 

Ialir P1ıM Tasdlktmı ÇS- rbı istimlaki güç olan kesif noktala- (Bap 7 İncld&) ........ ,t. kmcıya k1llıilırtı pçmlt- rmda viyadüklü yollar yapmaktı. Mü tA Cihan Harbfııf patla.tarı kun-
-·~~-~ tir: tehassısın verditi tzahat üzerine bu daJdar arasında acaba Musul ve 1-

vardır. Totaliter vl erı. h_.. BeledfJ'e heJetl, ya vasıl nokta hükdmetçe kabul edflml§tir. "! ~llerfılhı kokusunu almak 
Jan ~· Bütün lkbladlmft- olduktan sonra, V ı tşlerl Pi.Ana göre Eminönu meydanından mumkün değil midir? Rok!eHer'le. 
nuebetlerl hllllıea de l_)u ild clffJete umum mfidüd M bii'cillk ayrılacak aaa eadclelertn hemen t..ep.- rfn, 0eterc:urtg'lerln, Roçiltlerin 
inhisar etmlf llJddir. YuıGslav hari- bü.ıom §811 • mu.te- si viyadilldü olaeaktır-. Bundan bafka: ve Gülbetıky*'2larm ve bift(in btı 
el ticaretiniD 10ı Alaianya, % ı5i uo......t üzere Tozkoparan caddesini Meylt yokuşu.. eleb~ tdare ettikleri •jan-
ltalpp baiJıdır. Bu hUIUli vaziyet- tetelddil an o ... e- rıa kaVUfturlicak 101 kısmiyle pmdi- lamı, 'fe gizli t4tfld!Atııı yaptrldarr-
ten dolayı koıııfularma karp cephe derek afla Vekiletinln ... eu ki Istlklll caddesiyle Tarlabaşı cad- nt hulAsa etmek linm gelse cllt-
Blmak ta menfaatine ımıhalifttr. On- cip cian kısımlar üzerinde &aıiat deli arasından ve bu lkf caddeye mu lerJe kitap doldurmak icap eder. 
larla dollt yapmak, Jkbsadl mn ..... v~. Komiqon bu izahatı din-- vazt olmak üzere Taksime kadar u- YENİ TEŞEBBCSLEB 
88betlerini lclame etmek en~ ledikten sonra neti~ Nafıa Vekil- zanacak olan cadde de vtyadüklö o.. 
Jsı,entaatl iktızasıdır. ne arzetmlftlr. Bunun üzerine Nafıa lacaktır. Bu suretle istinıWd buyük 

Vekili Prostu kabul ederek hüldime- masraflar ihtiyarını istilzam eden 
Jf. tin plbın bazı nQldalan hakkındaki semtlerde yollar viyadllldii olacak 

1 
fte bu baJnmdan Yuplavya- fikrini izah etmif ve pliııda tadi1At bJnalarm alt katlarının büyük bir 
nm vaziyeti ıauiktir, ve Bar- yapılıp yapılamıyacajım sormuştur. kısmı lstimlAk edilip yollara kalbe

llnde Prens Paul Ue Bitler arNJDda Prost sırf liman meselesine taalluk dJlecek, üst tatlan baki ikalaeaktır. 
ceNJan eden mUakereleıin abeu>mı- eden bu nottamiı tAdill mümkün ol- HiildUnet mal;ıolleai: 
)'eU buradadır. dutunu w nbiJn pllnın heyeti u· 

Almanyanm pyesi Balkanlarda at- in~esine bir değişiklik yapmıya- Yeni pllııla hilkO.met mahallesi de 
,.ası ve iktısacU bir hegemonya tesisi- cağını blldU'miştir. Nafıa VekAletinin tekerrür etmif bulunmBktadır. p~ 
6. Bu hepJPO~yı kurabilmek için vaktiyle itiraz ~ olduğu Viya- da hükllmet maball'81 larak Sultan 
da Balkanlarm lktıaadiyatı Alman ik- düklü yollar meselesi, mütehassısın ahmet civ .. _ ... _:_ 

0 

:.tlladiyatiyle ahenk ve disipliıl dahl- noktai nazanna &öre halledilmiştir. ve an MWll&ll edllmiJılr. Ad 
tlf.Ade Jfliyeıı bir eJıdet halinde ça- Bundan sonra plin Nafıa VekAJ.ednce llye Sarayı, vüi7et koüiı ve diier 
iPwbdır. Almanp Balkaıı1arm zL tNdik edilerek keyfiyet Riyaseti. bütün remıt da1reler burada topla
m maheulleriQe, pda mad4elerine c~ura ve hükUmete ~dilmiştir. nacaktlr. HiW)met mahalleshıln alt 
\'O madenlerine muhtaçtD'. Bu ihti- Bu arz üzerine Büyük Şefimtz Cüın- tarafı da d.mse kadar deYam etmek 
f'ac:mm temiıı11µ tesadüfe bıraÇıak hurreisi ismet lnönü, Başvekil Re- iızere arkeolojik parka tahslt edile-
niJetiııde delfidir. Halbuki Balkan f~ SaydJun, Maarif Vekili H~,Ali cektir. 
devletleri ile serbest ticuet fekllnde Yüeel. Adliye Veklli Fet.bl Oky ile -----------
:ikf;lp8t mtlna•betlerde bulunmak, Nafıa Ve1'tlftiae tepil ederek p bı .---~---.---
!fi teıadilfe bırakmak demettir. in- t8ldlk ~· f apı ye ye>llar k8· 
1111z mabet!, ldyul anlqmala•, .e- nUQU. ~ ~ ~ tasdik • 
llnclen bu puarlan a1abillr. onun dildlif pnden ltlb&reıı bet sene zit
i;ln bu memleketleri ilctJsaden Al. fında tatbik edilecek ve pılıWı tat-

MÜHiM 
._ ildısadiyatma bağlamak ve bir bikatiyle istfmlik edilecek binalar 
iıni iktuadl birlik ~.ptirmek bıı mü4clet prfJnda beledite taratm 

~-

8 ugüı:ı büyük ve rakip devlet-
ler ~ ayal lıtıyaç ... 

ftddet ve knvveti ile mevcllttur. 
Amerika Birleflk Devletleri ile 
Rusya hali9 tutulduğu ııalde btı
tün bayük devl.ıler petrol ihtiyaç 
laıım harigtn tedarik ediyorlar. 
A1manyanaı Romanyaya doğru 
IBl'Jmıak ist8ylfinde en büyük a.. 
mil petrt>ldör. Japo•ya zengin pet 
rolleri sebebile Felemenk Rlndll
tanma göz koJ111or., ve buna kar
tı Bolaııclalılar bir Mıeavüz vukua 
aellrse b\itiiJl .petrol ltuJUlarım ve 
petrol alatan pipellne"lerin1 berha
va etmekten 1lafka bir çant pe
mlyorlu Seııelerdenberi ~ e. 
derı ~ raınıen Inailtere 
bile peü'Ol ÜdllYBCIDI tamam.iyJe 
emm,.ı .um. .-u, dejildlr. Bir 
kanpkbk çıkaeak oluna Akdeniz
clea geçmeıl lUım gelen Bu. Ro
meıı v• Irak: ~eri -ll•Uebiltr, 
Bonıeo ve &w.atra petı'QHeri be 
Umlt Burnu yoluncün dolafmak 
suretile lngilteny• pek geç varır, 
V enezu.ella kimbilir ne vaziyet a
)ır. a.ı cih•l:!' timdi ~J.1'ler Ka-
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G UZEL 
Büyük Anneler 

Gen~ ve tau görünmelt iPn 

6a baait mulü tecrübe mini~ 

Yirmi aenedenberi lrullanılmAk
ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudrasının 

mahrem formülüne taakim ve 

tasfiye edilmif süt kreması ve 
Zeytinyaiı, sair kıymetli cevher
lerle karı§tınlmaktadır. Bu krem 
cildinizi aerlan besler ve gençlet
tirir. Ve tenin buru§Ukluklannı 
ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nennin kılar 
ve nefis bir koku bırakır. Fazla 
kılların faaliyetine nihayet verir. 
Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelldlerine nazaran daha güzel
lepnif bir haldedirler. Mütehaa
IJSlar bu şayanı hayret tebeddil
lün aebebini umumiyetle Tokalon 
krem.in istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vuoyu bulmaktadır. Siz de he· 
men bugünden kullanmağa başla
yınız. Ve her sabah daha genç 
görününüz. Memnunlyetbahf se -
mereler garantilidir. Aksi halde 
paranız iade olunur. 

DADHOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahğı 

•ICHULDT • ORllNT • LINI• 
l:va>i ticariye nakli lefn Nl'I pofta: 

$ARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Bremen, Anvenı, Yunanistan, TQr

klye, SW.aristan, Romanya) ve av
det. 

Eşya tahll7esl için beklenen va
purlar: 

Marftza vapunı 12 Haı:frana dofn.t. 
Donan vapuru 28 Hazirana ıdojru. 
Tahmil lcfn beklenen vapurlRrdRn 
Favorlt vapuru 12 Hazirana doğru. 
MarUza vapunı 20 Hazirana dnıtru. 

H. PAJKURIÇ 
Yapar Acenta11 

«ZETIKA PLOVI DBA A. D.. de 
Kotor B•lk•n •nbntının ekonomik 
konferaneınd• t•I• edllen enter· 
b•lk•nlk ha •DyDk IOlce Modern 

Y•pura ne letanl!ul, IC8stenoe, Pi· 
re. Kol"fo. Al'ft•vutluk. O•lm•4W• 
aahlll, Trlyeete, Venedlk ve 8UNk 
areeında muntazam poeta. 

Yolcu ve f11787f tlcarl7e allt'. 
Tenez:dlh ve zevk aeyahatl lc:fn 

Ma.t.na fınat. 

KÖSTENCEYE 
ilk posta ıs Haziran saat 13 de 
Piaz, KORl'U, Arnavutluk, Dal

maçya aahmert. Venedllc ve Trfyel-

tqe De posta 18 Haziran 1aat 11 de. 
Her nevt tafılllt için Galatalh 

(Yolcu salonu kU'flSlnda) umumi 
acentellte: Telefon: 44708 ve bOtan 
Myabat ldarehantlertne mOraeaal 

~------~~ 
Jatanbul Ildncl IflAI Memurluğun· 

dan: Müflis Nlkola Kazaımısasına 
lnüracaat eden Hulnenln lltedlll 929 
leneai Kazanç verptnden 207 lira 
80 kurut mü.fllaln ellnde Cayan bir 
.. bep yani belediyenin emrile kapa. 

ilan salhanenin çalıfmadıiı :umana 
.ıt kazanç verglllle mükellef tutul
!lıuı muvafık olmadığından Hazine
llln istedijl paradan dolayı kayıt ve 
kabul taleblnln reddine karar veril
ıliij ilin olunur. (18435) 

'I' A lf u 11::=== 

MAZOM MEYVA TUZU 
Hazamıızbk, ıltklnllk, bulanh ıaz. İ N K 1 B A Z Sanlık, Safra M İ D E •kılllli ve 
sancı, mide bozukluğ•, barsak ataletl K a r a c 1 ğ • r yanmala • 
nnda ve bitiin M 1 D E, 1 ARSAK boakl•ldannda kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son derece 
teksif eclllmlı bir tu olup yerini ntamıyan mUmaıll mUıtahzarlardan daha fibuk, ddha kolay da· 

ha kat'I bir tesir icra eder. Yalım toptan N.tıt yeri: Mazon ve Boton ecza depoMI, Yeni Poetane arkuı No. 31 latanbul. 

TORK TiCARET BANKASIA.S. 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

ANKAR4 

ş u B E L E R 

Adapazarı Bursa lzmit 

Bartın Eskişehir Safranbolu 
Bolu lstanbul Tekirdaq 

Dahilde ve Hariçle Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK • Şubeler : TiCARET 

lankammn lıtanb•I füeılnde +.ılı eclllen 

.;." .... _GECE KASASI •• 
Cok müaaid tutlarla 1&7111 mGtterilerimlzin emrine lmlde bulundunılmaktadır. 

babat alm!Mk Gzere sifelerimlu mlracaat 

PASTiL KATRAN HAKKI 

.-. MEMUR ALI NACAK 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

Fabrlkalan Miieıı .... ı Mldürlüğinclen: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalannda istihdam edilmek nzere 

Türkçeden mlPlizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette im~ memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran. 939 Puartesl g(lnü saat 10 da Ankara· 
da Sümer Bank Umumi Mildiirlüjünde ve latanbulda Sümer Bank ı.. 
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için lateklllerln birer dilekçe De Sümer Bank 

Umum! Müdilrlüjüne veya İltanbul Şubesi Müdürlülüne müracaatla 

alacaldan matbu if talimatnamesini kendi el yazılariyle cevaplan· 

dırmalan v• icap eden vesalkln uı1 veya musadd:.k suretlerini de ek
llyeteJı: 10.6 939 tarihine kadar Umum! Müdiirlük veva İltanbul Sube
sl Mudilrlillilne tevdi etmeleri lhımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlarlyle Alkerlllr Mevfnf tlrmaJ 
edcmler, Büro islerine vlkıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ocreı ımııun neucesmcıe aunacü neticeye 16re tayin 
edflecektlr. 

Okıirüklerl kökilnd• 
keser, tecrlbelldlr 

TORKIYE iŞ BANKASI 
A. Ş. DEN: 

Kasımpapda Bedrettln mahalle
ıinde 6, 8, 10 numarada mukayyet 
büyük ve küçük tarafb tin Fabrika-

-------------------------- sı, mükemmel ve işler bir halde, bü
..,ı•••••••••••••••••••••••• .. tün atat ve edevatı, bitişik iki depo-• sile birlikte satılıktır. 

l111•c• ilen ... Memur Aranıyor 1 - Bankamız Fabrikayı en mü-
sait ve haddi liyıkında gorillen tek· 

Karabllkte çahpnak Gzere lnpltz lisanına pyet iyi vakıf ve daktl- Uf labibi lehine ihale edecektir. 
lovu sert vazan bir bay aranıyor. Karakayp&lu. 8 ıncı kat 15 No. ya 2 - Talipler müracaattan evvel 

mfiracaat. Iİİ•••mıllılıiıııılıilııııliıliıılİillıi Fabrikayı iyice gezip görebilirler. 

Karacabey Panayırı 
Karacabey Belecliyeslnclen : 

Karacabeyin Her cins Hayvanat ve etyayl tüccariye panaymnm 15 
Haziran 939 perwembe ,nnnnden itibaren dört gün devam etm~ üzere 
8111Malı ve hallah her tQrlfl elbabı Jatirahati temin edilecelf i16n olu-
nur. (3897l 

3 - Tekliflerin ilk ılln tarihi olan 
1 Haziran 939 tarihinden itibaren 
Beş hafta zarfında yapılması lizım
dır. 

4 - İlteklfJerfn bu mOddet zar.. 
fınc:la Bankamıza müracaatlaı ı il6n 
olunur. 

Or. HAFIZ CEMAl 
Pazardan mıada nat '14.SO dan 13 e 

Salı. Cumartesi 12 79 kadar tıkar8)'L Dl· 
.....,..,... No. 181. 

Türkkuıu Genel Direktörlüğünden: 
C BRÖVELILERE 

Bu yıl motörlil kampa ıetirilecek pllnör pilotlarından vaziyetleri 
derhal çalıpnala müsait olanlar haz.i ranın ilk haftasından itibaren ta
limlere baılatılacağuıdan bu gibi ar kadqların Anitarada TiırkkufU ge
nel dlrektörlülüne, taşrada Hava Kurumu veya Türkkuşu şubelerine 
acele müracaattan rica olunur. "3976" 

* 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
1 - Genel Kurmay başkanlığının tensiplerile Türkku§u Genel Di

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazır
lama yuvasına) Orta okul mezun1an ahnckttr. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek tstlyenlerde ann"CU 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmi§tir. 

A - Türk olmak, Anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekir olmak ve yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sallık durumu uçuculuğa elverifli olmak, 
D - tyı hll sahibi bulunmak, 
E - Ana ve babasının yoksa, velisiniıı nzasını gösteren vazıh acl

resli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullannı bitirdik

ten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaı olarak vazife 
görmeyi taahhüt etmek (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına gel
dikten ve hava sallık heyetince yapılacak kat'! muayene iyi netlce 
verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gec:Ukll olmadan evvel ve olduktan mnra alınacak aylık ve taJ'
yareci zamlannın miktarlan ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istlyenler orta okul, llle ve kültür c:llrektarlük
lerine, askerlik şubeleri başkanlıklanna, Türk hava kurumu ile Türk· 
kuşu fUbelertne gönderilen matbu bfOfÜrlert görebllfrler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lhım plen 
şartlan haiz olduğu görQlen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
TürkkufUna sevkedllecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek lstlyen orta okul me
zunlan kayıt edilmek üzere Türk bava kurumu ftlbelerine, ~ 
Türkkuşu genel direktörlüi(lne müracaat edilmelidir. (3848) 

Maarif Vekilliğinden: 
PofoirafhH Sa•lplerlH ve Potoiraf Maliablrlerl• 
Fotoğraf ve fotoğraf kopyaian üze rindekf 'telli hakkınıiı inemlebtl-

miıde de tanılınası ve tescili için alakadarların düşünce ve arzulanm ~ 
rüpnek üzere 9 Haziran 939 cuma günü saat 17 de Galatasaray &e
sinde alAkadarlar arasında bir toplantı yapılması tensip edilmlştir. il
gililerin bu toplantıda bulunarak dilf(lnce ve dileklerini Veldllilimb 
milmeullHIJne blldirJneleri rica olunur "2183 11..11"'3 

• " 'WV..L " 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğ~ ilanları 

KIRALIK EMLAK 
Semti Mahallesi Sokak No. Cimi 

Taksim Ayaspaf& Acı çepne 18 20 Ap. 5 inci D. ,, 
" ,, ,, " ,, 2 ,, daire 

Beyoğlu Kamerhatun Çatıkbf 

Şişli Büyükdere 

Tophane Kılıç Ali Topçular 

19 
351 

324/1 

,, 1 ,. .. 
Ev 
Dükkin 

Fındıklı Perizat hatun Meb'uaan Cami mahalli 
Yukarıda yazılı emlik 31/5/940 ,nnu sonuna kadar kiraya ftl'D. 

mek üzere açık arttırmaya konmuştur. 
İsteklilerin 16/6/939 günü saat 14 de müracaatları. (4010) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

Cimi Hiktan Muh. B. % 7.5 te- Ebiltm•'" 
minıtı .. kll ..... 

L. it. L. K. 

Sömikok 50Ton 1137 50 85 31 Açık eksiltme 
Maden kömürü 60 " 840 - 63 - " 

,, 
Muh. Eb'atta 400Metre 890 - 68 75 " " 
yassı kayıı 

1 - İdaremizin Çamaltı n Ya'9pn tuzlalan lçm prmameıen m 
hince yukarda cins ve mlktan yazılı 3 kalem mabıeme hizalarında 
terilen usullerle satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme ua 

hizalannda göaterilmiftlr. 
Ill - Eksiltme 8 • VI - 939 perpnbe gilnil Kabata§ta levazım vem 

bayaat §Ubelindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen tubeden paruız alınabll 

gibi kayıı nümunesl de görülebilir. 
V - lsteklilerln eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % '1 

güvenme paralarile mezkUr komisyona gelmeleri ilin olunur. (3586) 

* 1 - Şartname ve nftmunesl mucibince 18.000 kg. Ba§ ipi kapab 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 9900. muvakkat teminatı 742.50 liradır. 
lll - Eksiltme 13 - VI - 939 pazartesi güniı saat 15 te Kabatqta 

vazım ve milbayaat tubelindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve nümunesl her gün sözü geçen şubeden pu 

alınabilir. 

V - İlteldilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesallde IJ(, '1 
güvenme paruı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
cek kapalı zarflarmı ihale günil eksiltme saatinden bir saat evvel 
kadar ınez.kdr komil7on bapınhjma makbuz mukabilinde 
Mznndlr • 
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V EN O S kadar gizel olmak isterseniz 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. \VINTER 

tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahza· 

ratın en mükemmeli olan VENÜS güzellik 
müstahzcrnlını kullanınız. 

8 ... • q 

Umumi deoosu: Nureddin Evliyazade Ecza, a!at .~ 

Itriyat deposu İstanbul 

• s 
GAZOZUNU tercih ediniz. 

Harareti keser • Sıhhati korur. 
Meyva usan ve şekerle mamuldür. 

ŞiŞELERE EL DEYMEDEN 
Aari ve 11hhi fdcilde doldurulur. 

Nafıa Vekaletinden : 
10 - 6 - 939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafıa Vekaleti bi

nası iç.inde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda cem'an 4930 lira muhammen bedelli Konyada Çumra is
t!lsyonunda teslim şartile muhtelif eb'atta sekiz kalem kerestenin açık 
eksiltme usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 369 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 
ıaat 10 da komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. "1906,, "3543,, 

Nafıa Vekaletinden : 
12-6-939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası 

içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme Eksiltme komis
yonunda 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir ve saç malze
mesinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik i1e bir

likte aynı gün saat 15 de Mezkur komisyonda hazır bulunulması lazım-
dır. (1937) (3621) .-.. • • " " --

AtktlA Jıututunuzu muhafaza, 
· ediniz 

....................... •41· 
alz •• lıun•• u iyi ~reel 
elen IMOllT LllUA 1• glyl· 
•iz. Dehlll ....... ,,,.,,. tul· 
.... r•lh tehhyt 9lderfr. 
HuHel elletı•t lılr trlk• 
dea ,.,,,,.,, ole• IKOllT 
u•ıa edı ııır Ulet 11111 ...... .,. 

f'fr•tı ı 10 llredH Hlkre•. 
a.tıt r•rt , ...... , 

' -'• ROUSBIEL 
~~-i' l'artı, ı ee Bd. " ......... . 

llT UIUL, leyefl• 
· rı ... ı ••rıl••• 12 No. '•· 
M•l•nMııı ılr•,..t edlnlı ••r• 

ıa No.I• te..ıte ... ııı ıeteyl•lz. 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın saat
lerin çok zarif yeni modelleri gelmiş

tir. Fiatları 44 ila 68 liradır. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecide Liman hanı sırasında 

Yell<enci han No. 8, saat 9 - 14 te 
muracaat. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
LUtfü OÖRDÜNC'Ü Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. ş. BasıldıiJ yer 
TAN Matbaası 

BEDAVA ELEKTRI K ! 
• 

M 1 K A 
6 \'oltluk Yel Dinamosu 

ile hem evinizi tenvir eder hem 
de mükemmel bir 

MIKA RADYOSU 
işletebilirsiniz. 

MIKA Radyolarında 
Fe\'kalfıde tenzilat 

MIKA RADYO 
Doyçe Bank karşısı, Yüksekkal
dırnn başında 79 Tel. 49021 

Telg. Mikarad 

..................... ~ 

1lütan 
~ 

G R L 
mükemmeliyeti ve 

1939 da dahi en 

güzelliklari itibariyle 

gelmektedir. baş da 

' , 

' 

Satış deposu: Beyoğlu istiklal caddesi No.28 
Telefon 43849 

Telgraf - GENETRIC 
Istanbul 

6 R LELECTRIC 
fVIAXC ... .llil,~Z.~SI 

• Slkletl: Kutusu ile: 4 Kg 054 

Kutusuz: 3 Kg 300 

• BiR BORO ÇEKMECESiNE' 

KOLAYCA GiRER 

1 ADEDİ TABtl, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE· 
I ŞOKOLAKSIN l 

ı I RİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti ~ayet latif ra
ldnı:i7 miilevvi" "lfüıhil çikolasıdır. Çocuklar seve c:Pvr v?r F.r""'",._ 

lerde 8 adedi 20 kurus. 

Beyoğlu Tahsilôt Müdürlüğünden: 
Manol kızı Atinanın Tarla başı maliye şubesine olan kazanç vergısı 

borcundan dolayı (ipotek fazlasına şamil olmak üzere) Beyoğlunda Hü
seyin ağa mahallesinin Balo sokağında eski ve yeni 3 kapı 334 ada 2 

parsel numaralı şarkan yol şimalen ev 3 ve garben yol, cenuben ev 1 
ile çevrili 61 ,50 metre miktarındaki ev 27/ 6/ 939 tarihine müsadif salı 

günü satılacaktır. 
Taliplerin yevmi mezkurda saat 15 den sonra % 7,5 pey akçalarile 

Beyoğlu kaymakamlığı idare heyetine müracaatları ilan olunur. (4026) 

Üsküdar C. Müddelumumiliğinden: 
Üsküdar ceza evi mahkum ve mevkuflarına mali haziran 939 tarihin

den Mayıs 939 nihayetine kadar bir sene zarfında verilecek ikinci ne-

viden azami 175200 kilo ekmeğin kapalı zarf usulile eksiltmesinin ya
pılması ve bir müteahhide ihalesi mukarrerdir. 

İsteklilerin tatil günlerinden maada her gün Üsküdar ceza evi mü
dürlüğüne müracaatla şartnamesini görebilecekleri ve 14 - 6 - 939 çar-
şamba günü saat 15 de Üsküdar adliye binasında C. Müddeiumumiliği 
dairesinde içtima edecek komisyon huzurunda eksiltmesi ve ihalesi ya
pılacağından isteklilerin şartnamesinde yazılı 1314 lira muvakkat temi
natlarile birlikte kapalı zarfla tekliflerini komisyona bildirmeleri ilan 
olunur. 

Boyalan hal oldUOunden yıkend klan oonre dehi ••nk .. 
petlaklıklerını muhafıre tnlQI ıarah,,,.rdın ıı•·•~ll edıllr, 

AlıaJ ıalıdırdo vukubu!acık ıarara ııyanı derhal tauıılo edilir 
T 4tl<lyt umu"' ıc•nlllıQı 

ŞINASI ULUSARSLAN 
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