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ibentrOp Döndü 
.ltalya, Almanyaya 
Polonya lh~il8fında 
itidal Tavsiye Etti 

Japonyanın da Ittif aka 
iştiraki Muhtemel 

HALK G AZETESf 

------------~--------------, ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvveU1 yar. 
dımcısı. çocuğun en zengin kiltüphanesidir. Çoc:-uğunu . !le

ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hedıye. 

dir. MUessesemlz tarafından nesredllmiStir. Evinizde blı 
tane bulundurunuz. 

Milli Şef imiz 1 
At Yarışın da 

-·· 

Polonya, Romanya ile Dostane Münasebetler 

;dam esi için Peşte Nezdinde T eşebbüs1er Yaptı 

Mi111 Şefimiz-:i'>az:ır günü Ankaracla at yarışlarını şereflendirınişlcrdir. Bu resimde, Ciimhurreisimizi yal't~
larda Dahiliye Vekili ile görüşürlerken görüyoruz. Yanlarındaki subay, fahri yaverleri Maverayi Erdün 

Emirinin oğlu Emir Naif'dir. 

Litvanya Erkanıharbiye Reisi Üe 
görüşecek olan Mareşal 

RYDZ SMIGLYı 

Londra, 8 (Hususi) - Almanya ile İtalya arasmda siya
si ve askeri bir ittifaka karar verilmesi, Londra ve Pariste pek 
de ehemmiyetle karşılanmamıştır. Paktın yakında Berlinde 
imza edj]cceği zannedilmektedir. Fakat bu imzanın yeni bir 
vaziyet ihdas etmiş olmayacağına inanılıyor. 

Ribbentrop ve Ciano Romaya gelmiş ve halk tarafından 
alkışlanmışlardır. Nazırlar, Villa Estede verilen dinede ve di
neyi takip eden baloda hazır bulunduktan sonra Ciano gece
leyin Romaya dönmüştü\-. Ribbentrop bu akşam Berline dön-

müştür. ... 

.................................... --............. : 
1 Prens Paul i 

1 • 

Roma 
Yolunda 

~ 
~ 
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İ Belgrad, B (Hususi) - Niyabet 
5 Medlsi Reisi Prens Pol, yi:l!'ın P.o
! maya gitınek üzere hareket eje~ek
i tir. Yugoslavya Hariciye Nazırı Mar- : 
i koviçin Romada bulunduğu sırada •

1
• 

ı -·= zıre..-zntr oı n b zı tekliflerin NevyorK 
Sergisinde 

Türkiye 

Almanya 

İle Kredi 
Berlin gazeteleri hadiseyi tarihi 

bir karar mahiyetinde göstermekte -
dir. 

E Prens Pol Jle konuşulacağı -söylemi- ! 
: yor. Prens, İtalya kralının misatiri J 

olacaktır. 

Naip Prens Pol ve zevcesine ftal
yaya yapaı:.-ıkları seyahatte Hariciye 

nazırı Markoviç te refakat l'decP.kEr. 
Yugoslav gazetecilerinden mürekkep 
bir heyet İtalyaya hareket etmiştir. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

N evyork Sergisinde Türk 
paviyonunun açılması 

münasebetiyle söylenen nutuk-

Anlaşması 

Ticaret Vekili Mecliste 

izahat Verdi, Anf aşma 
Tasdik Edildi 

Matbuat mahafilleri. Roma - Ber
lin siyasi ve askeri ittifakının nefret 
ve infialle reddedilen çemberleme 
tehditlerine mukabele için ve tesa -
nüt boşluklarına çare olmak üzere 
yapıldığını bildiriyorlar. Bumınls 

beraber halk. Roma - Berlin anlaş
masının resmi vesikalara neden ihti
yaç gördüğünü merak etmektedir. 

................................................. -.. 

Zagrepte 
Kanl ı Bir 
Arbede lar. on beş sene zarfındaki inkı

laplarla Tüı·kiyenin Amerikan 
efkan umumiyesinde meydana 
getirdiği tahavvülü göstermcğe 
sebep oldu. ~ -

On beş sene evvel Nevyorkta 
"Türküm" dediğin zaman başını çe
\7fren Amerikalı, bugün bütün dün
Ya nıilletleri arasında bilhassa Tür
kiyeye hoş geldin derken, sulhsever, 
iernokrat, içtimai terakkide inkılap
larla merhaleler alan bir millete hoş 
geldin demesinin zevkini duyduğu -
nu söylüyor. 

Cihan harbinde, ondan evvel ve 
sonra muhtelif propagandalarla A -
lllerikan efkarı umumiyesi üzerinde 
Türkiye aleyhine yapılan fena tesiri 
bu memleketlerde yaşayan Türkler • 
Çok acı bir şekilde görmüşlerdir. ' 
Türk dediğin zaman, Amerikalının,. 

Siyasi mahafiller, ittifakın Bedi
nin mütevazi ve namuskarane teklif
lerini reddetmek isteyen Polonya 

· tahrikatına bir cevap olduğunu kayt 
ve Polonya ile Londra - Paris üzeri
ne müthiş bir tesir yapacağını zan -
nediyorlar. 

Völkişcher Beobachter gazetesi 
diyor ki: 

"Dovoning Stre~t'de ve Quai 
d'Orsay'de bundan böyle, batıdaki 
meşru faaliyet sahaları ile doğudaki 
gayri meşru faaliyet sabalan ara -
sında tecrübe edilmiş Alınan ve İtal-

ı yan askerlerinin muhafaza ettiği yı
. kılınaz bir kale mevcut olduğunu he 

saba katmak mecburyetinde olacak
lardır. Bununla beraber, demokrat 
naşirleri bu siyasi realitenın Avru • 
panın mütebaki kısmına karşı em -
peryalist bir meydan okuma t~şkil 
etmediğini anlamıyacaklardır. 

!lazarında elinde palası, istediğini a- Romcı gazeteleri ihtiyatlı 
san, istediğini kesen bir Yeni çeri a- Roma gazeteleri ekseriyetle daha 
~a k f. "d ı le mutlak idare- Ticaret Vekili Cezmi Er,.İn h 
5 st, ey ı ı are er , :ı- i tiyatlıdır. Gayda Cıanonun gele • 

dlerle ekalliyetleri medenid.hakhlalkırınna- Ankara, 8 (A. A.) - B. M. Mec - cek ay Berline gideceğini anlatıyor 
an mahrum eden, ken ı a L h" t 

b · !isi bugün Refet Canı tezin başkanlı- ve e ıs an davası karşısında Alman 
dahi zulum ve şiddet gösteren ır ğında toplanmış ve celsenin açılması- tezini müdafaa ediyor. Fakat Kont 
0rtaçağ devleti tasavvur Aederlerdi.. müteakip Ticaret Vekili Cezmi Ciano ile alakası malum olan Tele -

B .. A ik fkarı umumı- nı 
. ugun mer an e h "lün Erçin söz alarak Türkiye ile Alman· graph gazetesi, Almanya ile Lehis -

~esınde meydana gelen ta a:rv~ . arasındaki kredi anlaşmasının tas tan arasında mühim bir ihtil:.r aör -
en b ·· ··k b 1 · T" rkiyenın ıçtı- ya cu. "' 

uyu se ep erı u . . .1 dikine ait kanun layihasının ruzna- memekte ve Almanya ile f t$1lya ara-
tnai inkılaplarla medeni ve ılerı mı - lı ak ·· t 1 ·· k 

1 k meye a nar mus ace en muza e - sında kati beraberlik ancak bir icieo-
letler arasında yer alması, muta_ 1 

- ini istemiş ve bu talep kabul o - 1 ·· h b" d 
Yet idaresini yıkıp demokrası e- res 0J1 ar ın e tezahür edecegini, fa -

ku lunmuştur. kat sair hususlarda iki memlekete a-saslanna dayanan bir rejim rma-

Hırvat Heyefin~n Bulunouğu 
Binanın civarında Bir 
Takım Hadiseler Oldu 
Zagreb, 8 (A.A.) - Matchek ta-

rafından davet edılnıiş olan Milli 
Hırvat heyetinin ikamet etmekte <;l
duğu binanın yakınında bir takım 
hadiseler olmuştur. Binanın önünde 
toplanmış olan halk arasında bir mü
nakaşa çıkmış ve bu münakaşa biraz 
sonra bir arbedeye tahavvül etmiştir. 

~ir delikanlı a5:~~ri_ I-~ırvat teş~~k-~i- ı 
lune mensup birısını rovelverle oldur 
müştür. ı 

Mütecavizin YugosJav nasyonalist
lerinden mi, yoksa Bdgı-adın olduğu ı 
kadar Matchek'in düşmanı olan if
tirakçı Hırvatlardan mı olduğu ma- j 
lum değildir. 

Hırvat mümessiller heyeti 
Hırvat Milli mümessiller heyeti 

Matchek'in daveti ıizerine bu s'lbah 
saat 9 da esnaf cemiyeti binasında 
toplanmış ve 27 nisan tarihli anlaş
manın niyabet meclisi tarafından 

reddi üzerine ortaya çıkan vaziyeti 
tetkik etmiştir. 

Bu toplantıdan evvel, Matchek'in 
evinde, Hırvat reislerinden başk.'l 

müstakil demokrat partisi mümessil
leri ile parlamento müttehit muha
lefet erkanı ve Milli parti reisinin 
iştirakile bir konferans aktolunmuş
tur. 

ısı, emperyalizme düşman, dünya sul- Bundan sonra ruznameye geçile· it ~enafi mıntakalarının aYt"ılmış ol
hüne yardımcı bir devlet olarak or - rek haziran - ağustos 1938 aylarına dugunu, Baltık ile Orta Avrup'.rnın 
taya cıkmasıdır. ait divanı muhasebat raporu ile 3280 Almanyaya, Akdenizin ttalyaya ait 

0~ beş sene evvel Türküm dedi- numaralı askeri memurlar kanunu- olduğu, iki memleke~in birbirine mü 
ğin zaman başını döndüren Amerl- na ek kanun lA..yLP~-~ı ile lstatistik ~U- zaheret etmekle ber'3.ber bu mı '.' ta
kalıyı iki sene evvel Amerikaya yap- mum Müdifr).üğü teşkilatı hakkında!' kalarda tam muhtariyeti haız olcf uk
tığım seyahatte Türkü ileri millet ki kanunai',ğ.ı~ c~tveldeki de~işfklil? lannı anlatıyor. 

(Sonu: Sa. 10, Sii: 5 te} 
1 

... • Soutı; Sa: 10; Su.: 3) (Sonu: Sa. 10, sü. 1) 
'} · \"·' .•. 

Hırvat mümessilleri h eyetinin mü
zakereleri saat 12.45 e kadar sürmüş 
ve öğleden sonra tek-rar saat 17 de 
toplanılmıştır. Bu akşam veya yarın. 
kati bir karar verilmesi muhtemel
dir. 

·~ .. 

lngilterenin Rusyaya 
Yaptığı Teklifler 

iki Esasta T oplanıyÖr 
1-Rusya, Hududu Üzerindeki Devletlere Ferdi 

emina erecek. 2-Bu Yüzden Harp Çıkarsa 
lngiltere, Rusyaya Müzaheret Edecek 

Londra, 8 (Hususi) - !ngilterenin 
Moskova Sefiri Sir Villiam Set:!ds, 
bugı.in yeni Hariciye Komıseri B. 
Moıotofla görüşmüştür. Görüşmenin 
tngiltere tarafından Sovyet Rusya
y:ı verilen cevap üzerinde y:ıpıld•ğı 
h~ber veriliyor. Resmi mahfeller f n· 
giliz cevabının mahiyeti hakkınc.la 
m:ılumat vermiyorsa da, Moskova
nm gayri resmi mahfillerden ge
len ınalfunata göre, İngiliz teklüi iki 
esas ileri sürmektedir. 

Birincisi Sovyet Birliğinin lten-

di hududu üzcrind~rl d~vletl~rc 
ft::rdi teminat vermesidir lkind
si, Rusyanın bu teminat yüziindı·n 
bir harbe girmesi takdirind<' Jn-
1ilterenin ona derhal mliı.alu.: rct 
~östermesidir. 

Rusyanın teminat vereceğ· 'ie\•let
len11 adları ifşa olunmamak!.a bera 
ber bunların Şarki Avrup;;ı dev!~t
leri oldukları anlaşılıyor. 

Sovyet Rusya, Şarki Avrupa dev
letlerinin ~rnniyetini garanti Pttiği 

(Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) 

E aral ve Kraliçe Müzeleri Gezdiler 



z 

pe CEREMDEN --------insanlar İnceldi 
mi, İncelmedi mi? 

Yazan: M. Turhan TAN 

K an un kelimesi hakkında l(ıgnt 
ve ıstılah bakımından bir ta -

kım tahliller yapan bir eski kitapta 
Likürg'den, Solondan, Romalıların 
On iki levhasından, Mısır kanunla -
rından alınmış bir çok örnekler gö -
rerek merak ettim, ilk sağlardaki ~uç 
\'C ceza telfıkkilerini bir daha göz -
den geçirmek istedim. 

Likürg, zenginlik, fakirlik keyfi. 
yetlerlnin cemiyette ikilik '\'Ücudc 
getirdiğini 5Öyleyccek kadar cesur ve 
Heri, fakat sıska çocukların - \•atan 
için faydalı olamıyncağı bahanesly -
le - öldürülmelerini gerekli gördüğü 
için de çok zalim ve haşin! 

Solon, nikahsız sevişenleri millet 
işlerinde rey vermek ..,hakkından 

mahrum ve Senatolardan sarhoş o -
lanlnrı da ölüm cezasına mahkum e
diyor: Yaman ve korkunç! .. 

Romahların ilk kanunları, nasıl 
bir sebeple olursa olsun borcunu ö
demeyen betbahtların köle olarak 
satılıp badellerinin alacaklılara ve • 
rilmeslni ve buna imkiin olmadığı 
takdirde borçluların parça parça c· 
dilmelerini emrediyor. Yalancı şa • 
bitlerle rüşvet alan hakimlerin bir 
uçuruma stılmak suretiyle öldiiriil
meleri de o kanunlarca lazım: Son 
derece ağır ve insafsız! 

Nil çocuklarının ilk çağda inkiyat 
ettikleri kanunlara göre yalan yere 
yemin edenler katlolunur. Bir suç 
işlendiği sırada mazlUma, mağdura 

yardım ehn~yenler ve suçluyu hiik1İ· 
metc haber ''ermekten çekinenler üc: 
gün aç bırakıldıktan sonra kamçı ile 
düğülür: Bunlar da sert hükiimler! 

Amasis kanunu denilen mecelle

de ise şu hükiim görünür: Herkes 

yıl sonunda ne suretle geçindiğini 
hükumete haber vermeğe bor~ludur. 
İşt~ buna bayıldım ve bir milleti 
böyle bir kaydin bugün bile ahliik -
).aştıracağını düşünmekten kendimi 
alamadım. 

Fakat öniimdekj kitabın bana il
ham ettiği diişiince, bugünkü insan -
lann eski çağda yaşayanlara nisbet
le daha ince mi, yoksa daha sert ve 
haşin mi olduğu keyfiyetidir. Ben 
bu noktada kendi kendimi aydınlat

mak için eski kanunlardan seçip yu
karı kaydettiğim maddelerle bir şeh-

ri ''e bir kaç milyon irlsnnı bir sani· 
ye içinde mahvetmek imkiinının lfı • 
boratuvarlarda tetkik edildiğini bi1-
dirl!n taze bir gazete haberini karşı-

laştırdım. Kanunların böyle bir icat 
ile herke in uğraşmasına izin ' 'erdi

ğini diişünlip, e kilerin yirminci a!';ır 
adamlarından çok nazik, çok merha
metli ve çok vicdanlı olduklarına kn
naat getirdim. 

Bu gidi)e galiba ''nlışilerden de

ince duygular bakımından • medeni 
alem geri kalacak: ı·azık o dizi dizi 

mamurelere, yazık o parlak parlak 
mefkurelere! 

* Parlıten pek mDtevazı bır imza ile DçDn· 
cU defa olarak beni taltif buyuran ıerlf 
Ye necip zata: 

1 - Açlığın tokluğa hırlnmasını mazur 
g6recek kadar görgüm vardır. Bu gibi 
oedbııbtlnra cevap verilmez, sadnka veri
lir. Ben de bir muhbir yamağı olan bed
baht dervişe silrümsilililkten sürüm sürüm 
ııOrüncn mecmua sahibi vnsıtasile birkaç 
kuruş gönderdim. Urümck, yilrümek fiil
lerinin hangi meselde yanyana geldiğini 
de kendisine hatırlattım. 

% - Uçüncil Mehmedin (976) d:ı doğ
duğunu sarahatle kaydeden Peçevlnln 
rlvııyeilnl - romanımın ba~ında bir Vc
nedlk sahnesi bulundurmnk için - tercih 
eyledim. Bununla beraber kayıt buyur
duğunuz rivayetin nerede mukayyet ol
duğunu lôt!en blldirirscnlz minnettarlı
ğım artacaktır. 

3 - İrfanınızın, fazlınızın, kemalinizin 
azameUne hayran olduğum kadar neza
ket ve znrnfeUnlze de meclClbum. Hilr
metlerlml sunarım. 

M. T. T. 

500 Seyyah Geliyor 
Alman bandralı General Fon Ştay

ben vapuru bugiin ~aat 11 de 500 
seyyahla limanuruzıı gelecektir. Al
man seyyahların :ırasında iki de si
nema operatörü vardır. Seyyahlar 
şehrimizde kalacakları müddet zar
fında gezecekleri bütün yerlerin film 
Ierini de nlncaklardır. * Usküdar trnmvaylan direktör
lüğüne Feridun Manyasın tayin edU
aiği haber alınmıştır. 

GÜNÜN RESiMLERi: 

Eski Arnavutluk Kralı Zogo, beraberinde hemşireleri bulunduğu halde 
dün camileri ve bazı müzeleri gezmiştir. 

iki Kişi Bir Genci 3 
Yerinden Bıçakladı ar 
Evvelki akşam Veliefendi gazino

sunda bir kavgayı ayırmıya çalışan 
Salfıhattin isminde bir genç, vücudı\
nün üç muhtelli yerinden ağır yarn
lanmıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Bakırköy kazasının Osmaniye köyfın
den Ihsan ile arkadnşı Hacı, gazino
da rakı içerlerken bir ar:ıltk saı~hoş
luk saikasile kavga etmiye başlamış
lardır. Bu sırada buradan geçmekte 
olan seyyar yoğurtçu Salahattin iki 
sarhoşun araa,na girip h dl- -;;•--

sına meydan vermemek istemiştir. 

Fakat adamcağızcn bu müdahalesine 
her iki sarhoş ta lÇerlemişler ıve bi· 
ribirlerini bı,rakıp Sa!fllıattini dövrr.i
ye başlamışlardır. 

Işte bu sırada bunlardan Thsan bı
çağını çekmiş ve S&lıihattini sırtının 
üç yerinden ynralndıktan sonra ar
kadaşı ile beraber kaçıp ortadan kay
bolmuştur. 

Vnkayı haber alan jandarma, ya
rnlıyı Yedikule Ermeni hastanesine 
kaldırmıştır. Suçlular dün sabah Ba
kırköy jandarmnsı tarafından Osma
niye köyünde yakalanmışlar, tahki· 
kata başlanmıştır. 

Kocasını Yaraladı 
Dün saat 13.::rn da Haydarpaşn is

tasyonunda Zehra isnmıde bir kadın
la kocası Yaşar arasında bir kavgn 
olmuş, neticede Zehr~. Yaşarı susta
lı çakı ile sırtının stı.ğ tarafından ya
ralamıştır. 

Mecruh Yaşar, trı:ımvay idaresi
nin Şişli deposunda kondoktördi.ır. 

Karısı Zehra ile bir kaç aydanberi 
ııyrı yaşamaktadır. Yaşar ayni za
manda ŞO yaşlarında olan Zehra n· 
leyhinde talak davası açmıştır. 

Dün bir ay mezuniyet alan Yaşar, 
memleketine gitmek üzere Haydar
paşaya gelmiştir. Burada Zehra, bir
denbire karşısınn c,,"lkmış ve onu mem 
leketine yollamak istememiştir. Bu 
yüzden çıkan kavga yavaş yava~ bü
yümüş ve nihayet Zehra mantosunun 

S - Boğaziçine göç edenlerin 
eşyalarının Boğaza parasız taşın· 
dıklnrını duyduk. Biz de bu sc -
ne yaz İ!;in Boğaza gld~ccğlz. llu 
havadis doğnı mudur? 

C - Doğrudur. Yalnız daha 
evvel Şirketihayriyeye müraca -
at etmek lazımdır. 

• 
S - Denizbankın Iağvedile • 

ceği ve yeni teşkiliitta Denizhan 
kın son tasfiyesinde açığa çıka • 
rılan memurlara da Jş verileceği 

yazılıyor. Biz de açığa çıkmış mc
murlardamz. Bize de iş verilecek 
mi? 

altından çıkardıi{ı sustalı çakı ile Ya
şarın üzerine hücum etmiş, onu sır
tından yaralamıştır. Bu sırada vakR 
mahalline gelen po1is1er kadının e
linden çakıyı almışlnr ve Yaşarı ka
rısının elinden kurtarmışlardır. Ya
ralı Nümune hastanesinde tedavi al
tına alınmış, suçlu kadın hakkında 
takibata başlanmıştır. 

BELEDiYEDE : 

Mcc:1atye ~yll 

Güzelle§iyor 
Belediye, son zamnnlarda Mectdiyc 

köyünün inkişafını gözönünde tuta
rak bu civardnki esnafı daimi bir 
murakabe altına almağa ve köyü gü
zelleştirmiye karar vermiştir. Ayrıca 
tatil günlerinde hurnctaki seyyar sa
tıcılar da kontrole tabi tutulara:t tan-
zim edilecektir. .. 

Halk Hamamları 
Belediye, Eyüp ve Balatta birer 

halk hamamı açmıya karar vermiş
tir. Ilcrcle halk hamamları çoğaltıla
cak ve her fakir semtte birer halk 
hamam1 tesis edilecektir. Balat halk 
hamamı için bir bina tutulmuş. dai
mi encümen kararilc tamiri dün mü
teahhide ihale edilmiştir. 

Temizlik işleri 
Talimatnamesi 

Belediye, temizlik teşkilatı için bir 
talimatname hazırl:ıınıştır. Bu tali
matnameye göre, temizlik teşkiliıtı 

mart bnşlangıcından hirinciteşrin so
nuna kadar sabahları saat 5.30 dan, 
ikinciteşrinin mart bıdayctine !rnclar 
da saat 6 da iş başında bulunacaklar
dır. Mııayyen saatte iş başında bu
lunmıyanlar derhal kadrodan ihraç 
edileceklerdir. * Son 15 gün içinde Eyüp kaza
sında 1200 metre murabbaı parke kal 
dırım, 113 metre murabbaı adi kal
dırım, 860 mct:-e mikabı ltı.i?ını ta
miratı yapılmıştır. 

KARILERIMIZIN 

C - Denizbankın Hiğvı te -
karrür etmiştir. Yeni umum mi.i
dürlüklerin kadroları henüz ha -
zırlanmaktadır. Bu arada, Deniı
bankın teşekkülünden evvel de -
niz müesseselerinde çalışmış o -
lan eski memurlara da iş verilece
ği katiyetlc söyleniyor Bunun i -
çin kıdem sıralarını gösteren cet· 
veller hazırlanmış ve Vekalete ar
zedilmiştir. Yeni teşkilat kanunu 
çıktıktan sonra kadrolar tebliğ e -
dilccektir • 

• 
S - Bir çok yerlede Akşam 

Kız sanat mektepleri var. Bir çok 

ESKi KRAL ZOGONUN GEZiNTiSi 

Bu resimlerde, eski Kral ile Kraliçeyi Ayasofya milzeslni ziyaretlerı 
sırasında görüyoruz. Aşaf:'ldaki fotoğraf, Jeraldininpozunu tesbit ediyor. 

_'il[.,,,~, 1 Müzeler idaresinde 
Değişiklik Yapılıyor 

Harp Okuluna 
Geçen Genç 
Denizcilerimiz 

Deniz lisesini bitirip Harp okuluna 
geçecek olan genç denizcilerin diplo

ma ve meç tevzii mernsimi bu gün 

saat 15.45 tc Heylıelindadaki Deniz 

Harp okulunda ve Amiralin huzurlle 

1 Iiazirandan itibaren İstanbul mü
zeleri yeni bir teşkilat, ve yeni bir 
kadro ile çalışmıya başlıyacaktır. Ye
ni teşkilata göre Ayasofya müzesi 
yeni bir müdürlü~~ halinde Asarı a
tika müzesine, Eski Türk ve lslam 
Eserleri Müzesi de müstakil bir mü
ze halinde Topkapı sarayı müzesine 
bağlanacaktır. Müzeler kendi işlerin
de müstakil olmakla beraber yalnız 
Maarif Vektıletile yapacakları mu
haberelerde Topkapı sarnyı ve Asarı 
ntika müzelerini tavsit edec~klerdir. 

Mn:ırjf Vo'J,.f.le.ı: · ·--: ,_,.ı.:u ..... ı. 

zırlamak için Istanbuln muzeler mu-
tehassısı Remzi Oğuzugöndermiş ve 
beş kişilik bir komisyon teşkil edil
miştir. Bu komisyon bilhassa Yeni 
Ayasofya miizesi için ayrılacak eser
leri tesbit etmekle me~gul olmakta
dır. Komisyon dlin de toplanmıştır. 

Asan at.ika müzec::inde bulunan Bi
zans devrine ait bütiin eserler, hey
keller ve müzenin bahçesindeki por-

OENlZ ve LiMANDA ı 

Yeni Kadrolar 
Limanlar umum müdür muavini 

Hamit Saracoğlu An!wradan gelmiş
tir. Denizyollnrı ve !iın&n umum mü
dürlükleri kadrolarının henüz ta
mamlanmadığı söyleniyor. Ancıık es-

yaptlacaktır. kı idare zamanında haksız ve suçsuz 
Merasime Amiralin karşılanmasık olarak vazifelerinden çıkarılmış o

başlanacak, bunu müteakıp Istiklal !anların yeni kadroyn ithal edilece-
• . . ği buna mukabil mevcut teşkılatta 

marşı okunacaktır. Gençlerın dıplo- ' . d . t"f d a·ı · v• 

. . . . kendisın en ıs ı u e e ı emıyecegı ma ve meçlcrı tevzı cd.ldıkten sonra d "k . . 
. . . 1 anlnşılanların a maaş ı ramıyesı ve-

komutanla, amırnı tarafından bırer rilmek suretile kadrodan çıknrılacak-
nutuk irat olunacaktır. Bundan son· hırı bildirilmektedir. 
ra bir resmi geçit yapılacak, bunu t"f T I d 

... ı· k. d ':t· E Koopera ı op anama ı muzık ı çay ta ıp e eceH. ır. n son D . 
11 

k ı·r· · d .. 
enıyo nrı oopcra ı ının un so11 

olarak amiral ile okurlar gemilere loplantısı olacaktı. Fııkat tetkiki hc-
uğurlanacak ve merasime nihayet sabat heyeti tarafından hazırlanacnk 
verilecektir. rapor ikmnl edilmemiş olduğu ~ibi 

Merasime davetli bulunanlar Köp- ıçtimaa ancak altı hissedar geldiğin
rüden 14.15 tc kalkacak vapurla Hey- den toplantı bir ay sonraya bırakıl-
bcliye gidcceklcrf.~r. mıştır. 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

yerlerde de biçki ve dikiş mektep
leri açılnıı tır. Bunlnr nyni mek • 
tcpler midir, hepsi da Maarif Ve· 
kfiletim• mi bağlıdır? Bir de höl -
ge sanat okullnn \'ar. Bunlar dn 
ayni Vekalete mi aittir? 

C - Kız Sanat mektepleri Ma
arif Vekaletine bağlıdır ve Vekfı • 
letin tesis ettiği mektcplerdir. Biç-

ki ve dikiş mektepleri hususi şa -
hıslar tarafından açılmıştır, fakat 

idareleri ve tedrisatı Vekaletin 

kontrolu altındadır. Bölge sanat 

okullan ise Maarif Vekaletine de

ğil, İktısat Vekaletine bağlıdır. 

S - Ynz için Boğnziçine git -
nıck i~tiyoruz. Küçük çocukları • 
nuz \'at. Havası sert olduğu için 
dokunur diyorlar. Acaba git ek mi? 

C - Çocuklarınızın sıhhatleri i
yi ise gidiniz. Boğaziçı havasının 

sertliği itibariyle üç kısma ayrıla
bilir: Hisarlara kadar olan kısım 

yumşaktır. Buradan Yeniköye ka· 
dar olan kısım da pek !';ert değil -
dir. Daha yukarısı ciğerleri zayıf 
olanlara dokunur. Fakat sinirli o
lanlar için de daha ziyade bu yuka· 
n kısımlar tavsiye edilir. 

fir lahitler ve sütunlar Ayasofya mü· 
zesine nakledilecektir. Ayasofyn Os· 
manlılar zamanında da mabet olarak 
kullanıldığı için b~rada Osmanlı e· 
serleri de teşhir edilecektir. Komi:ı· 
yon dün Asarı atika müzesinde nak· 
ledilecek eserleri birer birer görmüş 
ve numaralanm almıştır. 

Fatihin yaptırdığı Çinili köşkteki 

eski Türk ve lslar.ı eserleri de alaka· 

larına göre diğer müzelere taksim e
dilecektir. 

? 

Rı1 hin<> hqs]ı hı:ı ı::ın~ hl il•h o-
laraK ziyaretçııt!H! L!r.ııu c . ı enı 
teşkilatı hazırlıyan komisyon, Top
kapı sarayı müdürü Tahsin Oz. Tür1c 

ve Islam Eserleri mtizesi müdürü Ah· 
dülkadir Erdoğan, Ayasofya müzesi 
müdürü ressam Sami ve Asarı ntikn 
müzesi müdürü muavininden müte
şekkildir. Komisyon her gün toplana
rak tcşkilfıtı hazirana kadar hazırlı
Jacaktır. 

?OLlSTE: 

Bir Eroin Şebeliesi 
Kasımpoşada Akbaba yokuşunda ohıran 

Arap Hullısinin eroin sattığını haber ahın 
zabıta, evinde yaptığı aramada 30 gram 

eroin lle eroin tartmağa mahsus hnss:ıs 

tera7.i, 30 m. vzer fişe •I ve bir tabanca 
bulmuştur. Yapılan tahkikat neUceslnde 

HulClslnln nnh:ı birçok şeriki cürümleri 
bulunduğu tesblt edilmiş, bunlnrdan Ce
nap, Turan, İbrahim, Şevki, Zeki, NeVZJt 
ile Behice ve MUzeyyen isminde iki ka

dın yakalanmış, bunlar hakkında da taki
bata başlanmıştır. 

e Evvelki gUn MecldlyeköyOnde poli!I 
memuru Zekinin Semih ismindeki arka
daşını tabanca ile yaraladığını yazmıştık. 
Evvelki gece ve diln yapılan tahkikat ne-
ticesinde hfidlsenln bir koza eseri olduğu 

anlaşılmıştır. Semih nakledildi~! hastane

de ted:ıvı edilmekte ve gittikçe iyileş

mektedir. 

TA K V I M ve HAVA 

S A L 
9 Mayıs 

5 inci ny Gun: 31 
Arabi:. 1358 
Rebiillevvcl· 20 
GUncş: 4.50 - Öğle: 
İkindi: 16.05 - Ak m: 
Yatsı: 20.50 - İm 

1 
1939 

Hızır: 4 
Rumt: 1355 

Nisan: 26 
12.10 
19.12 

2.40 

- Hava Vaziyeti 

Yeşllköy meteoroloji ~st syonund:ın alı
nan ınalO.matn göre, di.ın h ve orta Ann
doluda açık, Trakya, Ege 'bol eler! lle Ak
deniz klyılarındıı buluUu, c:1 er bölgeler
de az bulutlu gcı;mls, rilzgArlar Egede sar
k! isUkamettcn orta, diğer bolgelcrde u
mumiyetle şimali istikametten hafıf kuv
vette csınl$tlr. 

Diln İstanbulda hava bulutlu gcçmie, 
rilzgftr cenubu garblden s:ıniyc<lc 1 - 2 
metre hızla esmiştir. S:ıot 14 te hava tıız
ylkı 1017 mlllbar idi. SOhunct en yOk ek 
21ı2 ve en dilStik 9.0 s:ınUgrnt olarak kny
dedilmiıtir. 
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Abide Nedir? Totaliterlerin 
ittifakı ve HOLLANDADA MÜDAFAA TEDBiRLERi: ÇELiK TERTIBATLI YENi KÖPRÜLER: Yazan: B. FELEK 

Japonya 
}'azan: Ömer Rıza DOCRU L 

A lrna~ya ifo İta.ly~ arasında si _-
.\ Yası \·e askerı hır ittifak akdı, 

lntanyada tarihi kı" meti haiz bü -
YiiJc • " d hır karar sayılmakla beraheı-
tntokrasilerde mevcut bir vaziyetiı! 

tesbitinden ibaret sayılmıştır. 
Denıokrasi mahafili esasen mih 

b"~r devletlerinin mukadderatlarını 
•rb' · . ırıne bağlamış olduklarını bil • 

dıkJeri için hadiseyi sükunetle kar • 
tılanuşJardır. 

Şinıdi merak edilen nokta, Ja • 
J>onyanın bu ittifaka girip girmiye -
ceğidir. Japonyadan gelen haberler 
tereddüt ifade etmektedir. Tereddii
dUn sebebi, Japonyanın bu ittifaka ' 
IJ~ihakı takdirinde Uzak şarkta İn · 
Rıltere ve Fransa ile karşılaşmak 
hıecburiyetlnde kalmasıdır. 

' ı ' 

. . .. -

.. 

' 

, 

Eskiden adına "abide" derlerdi. 
Frenkçe Monument kelimesi • 

nin mukabili olarak kullanırdık. Son
radan bir de "Anıt" kelimesi çıktı. 

Bu kelime dilde yerleşecek mi, yok· 
sa bir miiddet misaferetten sonra 
çekilecek mi bilmem. Çünkü. bir li· 
sana zorla kelime sokmak mümkün 
olmuyor. Mümkün oldu sanıyoruz. 

Aradan bir, beş, on sene geçince nasp 
ve tayin ile lisana yerleşen kelimele· 
rin birer birer unutulduğunu görti -
yoruz. Çünkü dilin de kendine mah -
sus kanunları var ki; diğer her ne\•İ 
kanunlar ona hakim oluyorlar . 

Ne ise ister abide diyelim, ister 
anıt diyelim. Muhakkak bir şey var

Japonya, Çin ile kafi derecede 
hıeşguI olduğu için bu meşguliyeti 
kat kat arttıracak, belki de ona daha 
"~hlnı bir mahiyet verecek yeni va· 
21Yetlere imkan vermek istememek
tedir. Siyasi müşahidlere göre Ja • 
Ponya, ancak bir İngiliz • Fransız -
ltus ittifakı takdirinde, Almanya ve 
İtalya ittlf akına katışır ve o zaman, 
donanmasını Uzak şark sulannda İn
&iUz ve Fransızları izaç için kulla
nır. İngiltere hükumetinin, Sovyet 
llirliği tarafından ileri sürüldüğii 
söylenen ittifak teklifini reddederek 
Yalnız tecavüze karşı teminat ile ik
tifasını istemesi de, Japonyayı tota· 
Uterierin ittifak cephesinden uznk 
tntınayı da istihdaf ettiği anlaşılı -
Yor. Fakat bu tedbirlerin Japonyayı 
totaliterlerle ittifaktan büsbütün a
lıkoynuyacağı, Japonlann, muhte -
llıel bir Rus tecaviizüne karşı gel -
inek kaydiyle mihver devletleriyle 
•nlaşacağı söylenmektedir. Yani Ja
J>onya ile Almanya ve İtalyanın itti
fakı, olsa olsa mahdut bir mahiyette 

Son Avrupa hadiselerinde, Holanda, ciddi müdafaa t-edbirleri almış
tır. Hudut üzerindeki köprüler çelikten kapılarla takviye edilmiştir. Bu 

kapılar sayesinde bütün seyrüseferi bir lahzada durdurmak mümkün
dür. Yukardaki resimde bu çelik tertibatlı köprülerden birini göri.ıyoruz. 

a bu kelimeler yukarıda yazdığım 

Monument kelimesinin mukabilldir
ler. Bu kelimeyi Larousse "Bir bü • 
~ ük adamı \'eya bir güzel hareketi e
bediyete intikal ettirmek için yapılan 
heykeltıraşlık veya mimarlık eseri
dir'' diye tarif ediyor. 

Büyük camiler, dikili taşlar gibi 
şeyler bu kabildendir. 

Polonyalı rrrHatayözvatandan 
Halka Karşı i 
T edhis Var ı Ayrı Y aşamıya 
Alman ta:yikinden iiiTahammül Edemez ı 
Şikayet Ediliyor 

Varşova, 8 (A.A.) - Gazeteler, Al
man Silezyasında kain Gosstrelitz'de 
Polonyalı halkın şöven Alman un
surlar tarafından tethiş edilmekte ol
duklarını haber vermektedirler. 

Polonyalılara ait evlerden bir çok

larının camları kırılmıştır. Polonya, 
lisanile din ayini yapan Polonyalıla-

Hatay Devlet Reisi 11 Anavatandan Uzak 

Kalmak Bize Elem Veriyor .. Dedi 
herette bulunara1: Atatürklln bll
yı.ik ruhunu şad edeceklerdir.> 
Hatay Devlet l'cisi, bundan ! 

snnra demiştir ki: 

ol. "'111T'"-.4Jll~~i'M~~.j.ij~~~ 
Dun edip etıniyeceği belli değildri. 

Antakya, 8 (A.A.) - Hatay 
Devlet Reisi Tayfur Sökmen, 
Türkiyeden Hataya dönüşünde 
biiyük merasimle kar ılanmıştır. 

Devlet Reisi, İskenderun Ordu· 
!oi'i "Mı ıi~ n1• 1~ ..,..., ,·t..#4jtf-_o;"'"'"''T"'"- ... I ' ' = " 11 ' a ı IJ• n 11tnlc 

sÖyJemiş ve Antakya Parti blnuı 

"Anavatanın sıcak ve 1uturkar 

sinesınde geçirdi~im 21 gün zar· 1 

nnda Anavatan an uzak kaldı-

Hulasa, Japonyanın vaziyeti he -
nüz taayyün etmemiş sayılır. 

~rap ve laliim ôleminJe 

1 A ra.p ve İslam aleminin muhte-
lif merkezlerinden g-elen bil -

tün haberler, Arnavutluğun istilaya 
tJ_ğraınasının her yerde çok fena te • 
Slrler bıraktığını göstermektedir. Si
ntali Afrikada, Mısırda, garp memle
ketlerinde, ve Hindistanda çok acı 
intıbalar bırakan hadise, ayni za • 
nıanda müstevliler aleyhinde nüma
l'İşler yapılmasına da sebep olmuş • 
tur. Londra gazetelerinin anlatısına 
göl'e Hindistanın 75 milyon müsİü • 
lhanı, bu hadise yüzünden Almanya 
\'e italyaya karşı boykotaj tatbik et
nıeyi düşünmektedirler. Ayni hadi • 
senin şimali Afrikada da ayni şekil
de karşılandığı her ~·erde müslüm:ın 
halkla İngiltere ve Fransa arasında 
rtıünasebetlerin ıslahına hizmet etti
ği bildirilmektedir. 

Londra gazetelerinden biri bir 
harp çıktığı takdirde Afrikanın bu 
harpte çok iyi bir rol oynayacağım, 
:ntilyonlarca Afrikalının bu harp ik 
•lakadar olacağını, kahir ekseriyeti 
ntüslüman olan bu Afrikalıların, d';!
:ntokrasilerle teşriki mesai edeceğini 
söylüyor ve makalesini şu sözlerfo 
bitiriyor: 

"Mihver devletleri planları te -
1ı:eınmül ettirmektedirler. Şimali Al 
rikanın bu planlardaki mevkii son 
de~ce mühimdir. Bir kaç ay önce 
İtalyanın Mısırı yirmi dört saat için
de istila edebileceği söyleniyordu. 
Du iddia, katiyen doğru değildir. Bu
tün ise, bu iddia, hakikatten tama • 
rniyle uzaktır. Fransızlara gelince, 
onların da şimali Afrikadaki va:ıiyet 
leri son derece kuvvetlidir." 

Şaht Meksikada 
Vaşington, 8 (A.A.) - Vaşingto

nun petrol işlerıle alakadar olan .ma
hafüine göre Dr. Şaht. beraberınde 
oğlu oldugu halde Mcksikoda bulun

maktadır. 
Mumaileyh, Almanya lehine bir 

petrol ihtilafı elrle etmek için Ca•
aenas ile temasa girmiye çalışacağı 
rivayet edilmektedir. 

lunmaktadır. 

Kurjer Poranny gazetesi, Gross
trelitz nahiy~sind·~ kain Jedyn'den 
aldığı mallımata göre, orada Polon
yalılara ait olan son mektebe taar-

1
: 

ruz edilmiş ve mektep binası yıkıl- 1 

' 

il önünde bu nutku Antakya hal
i' kına tekrar etmifşir. Ekselan'S 

Tayfur Sökmen nutkunda bil· 
hassa demiştir ki: 

cBüyük Tı.irk milletinin ruhun
dan fışkıran samimi sevgi güven 
ve imanla baş yaptığı Milli Şef f. 
nönünün slz.lere sı-l~m ve muhab

mıştır. 

"" Almanyada mukim Polonyalılar, 

ı • 

Alman Dahiliye ne?.aretine müracaat 
ederek 17 mayısta yapılacak nüfus 
tahririnde kullanılacak üsulleri pro- il 
testo etmişlerdir. Bu usuller Polon
yalıların kendi milliyetlerini beyan 
etmelerine mani olacak mahiyettedir. 

bet!nf getJrmekle b:ıhUyarım. (Şid
detli alkışlar ve yaşasın seslcrı) 

Türk milletinin, Türk vatanının 

ayrılmaz bir parç:ısı olan Hatayın 
da koruyucusu olan Kahraman İ
nönü, Ebedi Şef P.JyQk Atatilrkil.1 
millete son armağ•nı olan Hataya 
ııimdlye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her türlu lütuf ve mUza-

PolonyaJaki dahili iatikraz 
Polonyamn milli müdafaa istikrazı 

hakkında bazı Alman gazeteleri ta
ra!ından verilen haberler dolayısile 

ihraç edilecek istikraz tahvilleri mik
tarının henüz tesbit edilmemiş oldu
ğunu tasrih etmek muvafık olur. Bu 
istikraz tahvHlerini satın almak için 
kaydolunanların mi!darı, bütün eski 
istikrazlardaki miktarlardan fazladır. 
Bu da Polonya halkının siyasi zihni
yetini gösterdiği gibi memleketin ik
tısadi şeraitinin saliıh bulmuş oldu
ğunun da delilidir. 

"Aras .. Taıtı 
Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -

Karların erimesi üzerine Aras nah
ri taşmış, bir kısım araziyi istila et
miştir. Iğdırın Başkoy nahiyesine 
bağlı Çiftlik ve Artan koyieri halen 
su tehlikesi altında bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Tavşanlıya bağlı 

Domaniç nahiyesinin Çukurca kö
yünde büyük bir yangın olmuştur. 

Yangın Mehmet KaygU6uzun evin
den çıkmış, 20 ev, bir bakkal dük
kanı, 27 ahır, 27 samanlık, bir cami 
ve bir mektep yanmıştır. 

Ateş. sôndürülmüştür. 

----o-

Habeıistanda 

ltalyan Öldü 
26 

Roma, 8 (A.A.} - Nisan ayı içjn
de Habeşistanda siyah gömlekliler
den yirmi nltı zabit ve nefer ölmüş
tür. Bunlardan ikisi maktul düşmüş, 
biri almış olduğu yaraların tesirile öl
müş, yirmi uçü hastalıktan vclat et
miştir. 

Bir Alman 
Filosu 
Manevrada 

Kopenhag, 8 (A.A.) - Verilen ma
lumata göre, 35 gemiden mürekkep 
bir Alman filosu evvelki gece Jut
land'ın batı sahillerinde Grönthöj Ö· 

nünde demirlemiş ve dün bütün gün 
Danimarka karasulart içinde sahil
den 8 mil mesafede manevralar yap
mıştır. 

Filo, dün akşam yeniden GrönVıj 
önünde demirlemiştir 

lapanyaJaki filo 

Madrid, 8 (A.A.) - Doyçland kru
vazörü Vigoda ve dJkuzu denizaltı 
olmak üzere 22 gem• de Farolda df"
mirlemişlerdir. Lıiypzig gemisi Pon
tevedrada ve 6 destrover de ViU:ı 
Farcia de Larodada L~lunmaktadır. 

Alman filosu şeıcfine şenlikier 
yapılmıştır. 

-

Filistin Asilerinin 
Kumandanı Kaçtı 

Londra, 8 (A.A.) -- Beyruhan bil
dirildiğine göre, 12 nisanda Fransız 
makamları tarafından Palmirde tev
kif edilmiş olan Filistin asilerinin 
eski kumandanı Arif Abdürrezak üç 
arkadaşile birlikte firar ederek Su
riye hudutları haricine çıkmağa mu· 
vaff ak olmuştur. Ingiltere hükumeti 
Abdürrezakın kendisine iadesini ta
lep etmişti. 

inn 9 a7bk tehaasilrlerimf tadlJ 
ve tahfif etmlttir. Anavatandan 
a) n ve uzak yaşamak, deiil 9 
ay, 9 gün de •Isa h1ze elem veri
yor. Nasıl bir evlat annesinin ,.e
lev mukavvat te alsa hicranın i 

tahammül ede;nez"e Hatay ve 
Hataylılar da herhangi bir nam 
ve unvan taşısa ve herhangi bir 
şekil ve idarede bulunsa Anava
tandan ayn yaşamıya asla tahaın 
mül edemez. 20 s~nelik hicran 
nasıl mizi ve rüya olmuşsa, dev· ,; 
rl"i tevakkuf ta bir rüya ve miza 
olaca.!<tır." 

Yugoslav Elçisi 
Ankaradan 
Ayrıldı 

Ankara, 8 (A. A.) :_ Yugoslavya
nın Ankara elçisi olup bu kere Ka · 
hireye tayin edilen Acemovıç bu ak
şamki ekspresle Ankarad:ın ayrıl -
mıştır. İstasyonda Hlriciye Vekili 
Şükrü Saracoğul, bir çok vekiller, 
bütün ecnebi elçiler ve elçi'ik erka -
nı, hariciye vekaleti yuksek memur· 
ları ve pek çok uostl:ırı hraf ından 
uğurlanmıştır. Bayan Acemoviçe bü
ketler takdim olunnıı;ştur. 

Uzun müddet dost ve müttefik 
Yugoslavyay; memleketimiı::ie tem -
sil eden mümtaz dipiomat:n ayrılışı 
bütün Ankara mahafiJınde tee~sür 

uyandırmıştır. 

* Ankara, 8 (A.A.) - Hariciye Ve-
kili ve Bayan Şükrü Saracoğlu Yu
goslavya elçisi ve BRyan Acemöviç 
şerefine Türkiyeden müfarakatleri 
münasebetile, bugun Marmara köş
künde bir oğle ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafette hariciye yüksek memurları, 
Yugoslavya elçili~i erkanı ve Balka:l 
antantı memleketlerinin, Bulgaristan 
ve Mısırın diplomatik mümessilieri 
hazır bulunmuştur. 

Tavuk istasyonu 
Bursa (TAN) - Tavukların fenni 

şartlar altında yetıştırilip üretilmesi 
için Inegöl ve Orhangazi kazaların
da birer tavuk istasyonu açılmasına 
karar verilmiştir. 

Kont Teleki 
Bir Nutuk 
Söyledi 

Rutenya Muhtariyetle 
idare Edilecek 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Başvekil 

Kont Teleki, 28 ve 29 mayısta yapı
lacak olan seçim münasebetile, dün, 
kendi dairesi olan Szeged'de söyle
diği nutukta ezcümle demiştir ki: 

Şimdi bunu burada izah ederek 
abidenin mahiyetinde ve niçin yapıl
dığında mutabık kaldıktan sonra şu 

günlerde Geliboluda yapılmış ve fo. 
tografisi bazı İstanbul gazetelerinde 
çıkmış olan bir abideye sözü nakle • 
diyorum: 

Evvela şunu söyliyeyim ki: Bir 
büyük hareketi takdir için hiç bir 
hareket yapmamak veya alaka gös • 
terir olmamak, nakaf i bir takdir ve
ya zayıf alakadarlıktan çok daha 
müreccahtır. 

Sükuta mana verilemez ammn 
büyük bir harekete karşı küçük tak
dir istihdaf mahiyetini alır. Buna da 
kimsenin hakkı yoktur. 

İşte ilişmek istediğim ve büyük 
bir hüsnüniyetle dikilmiş olduğun -
dan zerre kadar şüphe etmediğim bu 

"- Macaristanın mihver memle- Gelibolu abidesi bu mülahazalann 
ketlerile olan münasebetlerinin vas- zıddına olarak bir abide vasfını hah: 

fı samimi dostluktur. Yugoslavya i- olmadığı gibi, hatırasını ebediyete 
le dostluk bağlan gittikçe kuvvet- intikal ettirdiği hareketin ehemmi -
lenmektedir. Macarıstan tamamen yetile de katiye.n mütenasip dejildir. 
müstakildir. Çilnkil: 

Karpat, Macaristan teşkilatına is- Bu abide Türklerin Geliboluyu 
tinat eden bir muhtariyet olacaktır. zaptları hatırasıdır, Dikkat buyrul • 
Silahlanma faaliyeti arttırılacaktır." du mu? * Ben abidenin resmini bundan ü~ 

gün e\'vel intişar eden gazetelerde 
Budapeşte, 8 (A.A.) - (D. N. B.) .. d" 

40 senedenberi par:amentoya dahil gor um. Evvela bir öksüz şehidin 
bulunan eski Başvekil Kont Bethltm, mezarı sandım. Ne diye böyle mezar 

taşlarının resimlerini gazetelere babu intihabata namzetliğini koymak-
sıyorlar diye de içerledim. tan imtina etmiştir. Parlamento 

mahfillerinde söylendiğine göre, Na- Fakat, alelade bir mezar taşından 
ip Horty, Kont Bethleni ayan mecli- daha basit ve daha itinasız bir şey o-
sinde yer almağa davet edecektir. lan abidenin aynen §U §ekildeld: : 

Romadaki Binicilik 
Müsabakaları Bitti 
Roma, 8 (A.A.) - Bugün binJcilik 

müsabakalarının sorıuncuc;u olan 
Kral mükafatı koşuları yapıimıstrr. 

İtalyan Filipponi bırlnci, İngiliz 
Friedberger ikinci, Alman Macken
berger üçüncü gelmiştir. 

Müsabakaya iştirak eden yegane 
Türk atı Yıldız olmu~tur ve bu at 
üzerinde Gürkan dokuzuncu gel
miştir. 

Kral mükafatından evvel yapılan 
Lido müsabakasında da İtalyan '::on
forti birinci, Polonyl SkuHez ikinci, 
Türk Gürkan üçüncü ve yin.:? Türk 
Polatkan dördüncü gelmiştir. 

, ........ ··- •• 1 .......... , 

* KISA HABERLER ' 
·-... •• • ·- ... q __ ı 
Mosko' a - Askeri akademılerden me

zun olanlara dün akşam Kremlin sarayın
da diplomaları verılmişUr. Voro ilof, l{a
linin ve Molotof5un tebriklerinden onra 
sarayda bir resep iyon yapılmış ve mera
simde Stalln ve dığer buyükler de h zır 
bulunmuşlardır. 

• Sır Arthur Street, İng ıtere hava 
müsteşarlığına tayil) edllml tir. 

e Liyon şehri belediye reisi sıf tl1° 
Nevyorkta toplanacak ol n bel,,dlye rl'l • 
lerl kongresine iştirake davet cd imiş olan 
Herrlot, bu seyahatten vazgeçmiştir. 

e SovyeUerln eski Atına elçi Şarono

~\ln Varşova büyük elçlllğlne t yinlne Re
islcürnhur muvafak t etmiştir. 

e Fransız Başvekll! D hıdier, rıer!:l'mbe 
g{ınO parl:ımentoda beyan tta l}Ulun " '<
tır. 

e İngiliz Kral ve Kraliçesini J{ nad.ıy<J 
göture11 \'apurun si 11 bir hava çınde. f,.
l:at Arızasız yoluna devaın etliği bildiri
lıyor. 

Geliboluyu 
kurtaran 
canlarını 

veren 
TÜRK 
yJğiUerl 

burada ya. 
tıyor 

H. 763 
H. 1361 

Kitabesini okuyunca, içimden 
"acaba Umumi Harpte Gelibolu iş • 
gal altına girdi miydi?" diye tered
diide düştiim. 

"Geliboluyu kurtaran" demek 
Gelibolu bizdeyken düşman eline 
diişmiiş ve sonra kurtarılmış demek
ti. 

Sonra kitabenin altındaki tarihi 
ve resmin altındaki gazete haberini 
oku~ unca hayretimden dondum. Me
ğer bu fıkra. bu çelimsiz ve maale -
sef bu manasız abide Türklerin Av
rupaya ilk ayak atarak Geliboluyu 
zaptedlşlerinde şehit olanlar namına 
dikiliyormuş. 

Gerçi bu gibi şeylerin kıymeti 

maddi değildir amma A vrupanın ha
ritasını değiştiren ve hatta yeni bir 
tarih devri açan bir büyük hareketin 
böyle bir küçük mezar taşı ile anıl
masını siikfitla karşılamağa razı ola
madım. Böyle şeyleri ya iyi yapmalı, 
ya hiç yapmamalıyız. 

Bir abidenin ne demek olduğunu 
görmek için uzağa gitmeğc lüzum 
yok. 

Çanakkale boğazından girmeden 
göze çarpan, İngiliz mezarlığına dl 
kilmi siituna bakmak kafi. O sütun 
ki: Biiyiik Harpte Türk şehameti ö
niinde ınağlfıp olrnu bir ordunun o
liileri namına dikilmistlr. Bunun va
nında o topraklara ilk ·~·ak hasmı, 
ve ondan sonra l erlerinden kıpırda 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Üçüncü Umumi 

Müfettişlik 

Conağında Ziyafet 

9 - 5 - 939 

ANKARA RADYOSU 
1639 m. 183 Kes. 120 1t Sar oş Olup Kahvenin 

Çerçeve erini indirmiş 

Sabun 
KLODET 
Kolbert·n 

Yeni ilmi 
Edirne. 8 (A.A.) - Ordu müfettiş

leri ve kolordu kumandanı ile gene
raller ve Traky'l nıebuı;;ları şerefine 
umumi müfettişlik konagında dun 
bir ogle yeme <i 'cr!hniştir. Mis uır
lcr yemekten sonra gu rcşlcrin eıı he
yecanlı musabak ılarım da gormek l
çın Sarayiçine gitmi terdir. Edıme 

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

19,74 m. 15195 Kes. 20 fC r. 
31.iO ın. 94!i6 Kes. 20 J{~ 

Dalga Uzunluğu Kazanı 

Cinayeti 
Tiirkiye 
~ürkiyc 

Rndvosu Ankara Rndro<ıl 
Rndyodifiizyon Postaları 

Sultanahmet sulh ücüncü ceza hn
'kimi Kamil, dun Bakırkoyiınde ge
çen bir cam, çerçeve indirme dava
sını tetkik etti. Osmaniye köyünden 
Ihsan evvelki gun rnk::. icmis, kafa
yı tutmuş, koyi.m Aksu gazinosuna 
gitmiş, Gazino sahibi Ismaile çatnnş. 
Biraz sonra da dı arıyn çıknu , aya-
rı kayarak düşmüş, yüzü patlamış. 
Yattığı yerden babırmış: 

- Ismail bana su getir .. 
Ismail suyu biraz geç getirmış ol

duğu için ayaga kalkmış, gazinoya 
girmiş, eline gedrdip bir iskemle ile 
gazinonun butün camlarını, çerçeve
lerini, aynalarını, kadeh ve fincanla
rını kırmış, geçirnıi tır. Bununla ik
tifa etmiyerek bıçngını çekmiş, gazi
nodakilerin üstiın(.' yürümüstür. Fa
kat jandarma kendislııi yakalamtştır. 

••-•w•m=~=::;r.;;~ııı::::~~l~~:~·:cı 

Ihsan kendisini miidafoa eder.ken: 
- Ben 40 yaşındayım. Bir arkada

şın iğvasına kapıldtm. Rakı denilen 
zıkkımı içtim. Bizde bir darbımesel 
var. Keçinin yemedıği ot başına do
kunur, derler. Rakı: da beni delirtmi~. 
Ne yaptığımı bilmiyorum, diyordu. 

Hakimin sulh teklifi uzerine, c.fa. 
vacı ile suçlu biraz dışarıya çıktılar. 
içeriye girdikleri zaman davacı: 

- Benim zararımı tazmin edece
ğini söylüyor, ben davamdan vaz
geçtim. 

Hakim de şu knr:m verdi: 
- Ihsan! Senin tabanca çektiğin 

sabit olamadı. Zarar vermekten de 
şikayetçi vazgeçtiği için dava düşü
yor. Yalnız sarhoşlnktnn seni üç lira 
para cezasına mahkum ettim. Bir da
ha böyle yapma .. 

Bu sada 63 Yaşındaki Kati l 
18 Seneye Mahkum Oldu 

Bursa (TAN) - Havlucu Hacı 
Zakbif oldüren Adil Fuat, cürmii 
meşhut kanununn göre ağırceza mah
kemesine verilmiş ve cinayetinin vu
kuunu tnkip eden 32 inci saatte kara
rı teflıim olunmuştur. 

Maktul 65 ynşında mnnıf ve ha
yırsever bir tacir, katil de 63 yaşında 
bir ihtiyar oldugu cihetle bu muha
keme herkesin aliıkasmı celbetmiştir. 
Mahkeme koridorları arasında dola
şanlardan bir kısmı: 

Diye mütemadiyen bıçağını in -
dird igini söylemişlerdir. 

Zakirin üçii kafasından olmak U
zere on bir bıçak yarası ile öldürdü
ğiı hakkındaki rapor da okunmuş -
tur. Dinlenen adliye hekimi İzzet 
l~can: 

"- Adil Fuadın, bıçağı Zakirin 
elinden aldığı ve hatta alırken eli -
nin üç parmağı kesildiği yolundaki 
iddiasının kat'an kabul edilemiyece • 
ğini, çünkü üç parmağı derin bir su
rette yaralanan bir elin bıçağı, mak
tulde bıraktıgı izlerde tcsbit olunan 
şiddetle ve on bir defa indiremiye -
cegini" söylemiş ve şunları ilave et
miştir: 

Dün Ağırceza mahkemesinde ge
çen sene Tahtnkalede Sevketi boğa -
rak sabun kazanına atan Mustafa oğ· 
lu Mansurun muhakemesine devam 
edildi. Suçlu ve avukatı müdnfaasını 
yaptılar. Avukatı hadise yerinde ye
niden keşif ve tetkikat yapılması u
zerinde bilhassa durmuş ve şunları 
söylemiştir: 

- .Muekkilim Mansur 45 kiloluk 
bir adamdır. Bogulduğu ve kazana a
tıldığı iddia olunan Şevket ise 85 
kiloluktur. Kazan yukarı kattadır. 

Mansurun yalnız başına Şevketi kal
dırarak kazana atmasına imkan yok
tur. Mansur bunu ancak bir kaç ki· 
şinin yardımı ile yapmış olabilir. 
Müekkilim Sevketi öldürmemi tir. 
Onun polisteki itirafından başka hiç 
bir delil yoktur. Hadise yerinde ye
niden yapıl&cak bir keşif mi.iekkili -
min masum olduğunu gösterecektir. 
Bunu rica ederim. 

Mahkeme bu talep hakkında bir 
karar vermek için duruşmayı on beş 
mayısa talik etti. 

Mm. Şinorik 
Hakaretten 
Mahkum Oldu 

Klodet Kolbert, son filmi olan "Ge
ce Yarısı" nı tamamlamış ve fil
min gösterilmesine baş!anmı Lır. 

Bu resimde, yıldızı yeni filminde 
görüyoruz. 

Eski Harflerle 

Basdmış Eserler 
Ankara, 8 (Tan) - Etüt kitnplan 

ı bir bayram neşesi yasamı tır. Parklnr 
sokaklar gece g·:ndüz doludur. Saray 
içinde gureşleri t:ıkip eden on bine 
yakın halk vardır. 

Ziraat Talebe~i 

Edirnede 
Edırne, 8 (A.A. l - Yuksek ziraat 

1 
mektebinden bir sınıf muallımlerile 
birlikte otobuslerle Edirneye gelmiş 
'e tetkıklerine başlam•shr. Tarım ba
şı kursunda yemisler ve buyuk mek-
teplerde yatmı tardır. Yarın Trakya
ınn başka yerl,.rini vP Alpullu ile 
devlet ciftliklcrini ve bir çok fidan
lıkları gormck üzere hareket edecek
lerdir. 

* Edirne, 8 (A.A ) - Umumi müfet-
ti~lik ziraat ve vetermer müşavırleri 
üç dört gündcnber~ tetkiklerde idiler. 
Dôncr donmez mi.işahcde raporlarını 
çok ümitli olarak vcı mişlerdir. Kül
tür ve ekonomı muşavirleri el o'l 
gün sürecek tetkil.: seyahatleri için 
hareket etn~.!eıdir 

oı---

Nafia Memurları 

Arasında Tayinler 
• Ieşhut suçlara bakan Sultanah- olarak kullanılmak üzere eski harf- Ankara, 8 (Tan :::ı.tuhabirindcn\ -

met sulh üçüncü ceza mahkemesi lerle basılmış kitnpların okul ve kül- l:stı:ınbul yapı işleri mimarı Tarık 

dün müddeiumumilik dairesinin mer tür kurumları kitap evlerine konul- Sarp, yapı işleri iımıinı müdürlügü 
divenl?rinde geçen bir dôvme ve masınm Türk harflerinin kabul ve merkez proje bürosuna, Manisa ynpı 
sövme hadisesini tetkik etti. Suçlu tatbikı hakkındaki kanuna aykırı o- işleri fen memurlnnndnn Nazım 
meyhaneci madam Şinoriktir. Dava- lup olmadığının tesbiti için hukumet, Kurşunlu, Muğla yap ışleri fen me
cısı ter7j Nasip şikayetini şoyle an- Meclise bir tef• ir tezkeresi vermiş- murlarından Bekir U~ken yapı işleri 
!atıyordu: tir. Maarif encümeni, yaziyeti tetkik umum müdürlii~iı merkez bin::ılnr 

- Madam Şinorikin Cahide bor- etmiş ve bu hadisenin bahis mevzuu fen heyetine, Buı n yrıpı isleri ıcn 

- Zakirin öhimü bu akşam bir 
çok ailelerin aç kalmasına sebep ola
cak. Çünkü Zakir verdiği işlerle en 
az 50 - 60 aileyi besliyordu fakir ve 
alillcre ekmek almaları için göster -
diği furunlara her ay 30-40 lira ödü
yordu, dıyorlardı 

j kanun lıiikuml rıne aykırı olmadığı - Bıçak o kadar şiddetle indi - u Y ~ ·'l- 1
' kimli ine memurlarından Asal. Çınar meınur-

rilmi 1r ki kafn o u em le.::-i- düşmüş, Cahit beni de şahit yazdır- neticesine varmıştır. ,_ _, r- • ~-·- .. 

Ağırceza mahkemesinin salonu a
çılınca halk tehacüm etmiş, polis in • 
tizamı zorlukla korumuştur. 

Kanburu çıkmı , zayıf bir ihtiynr 
olan katil Adil Fuat, reisin suallerine 

u cevapları vermiştir: : 

ne çarpa çarpa ucu çengelleşmiş YC mış, Mahkemeye geldim. Bildiğimi * Ankara, B (Tan) - Maa ıf Ve- baş fen memurhırından Ömer. fen 
eğrilmiştir. Adilin eli kesilmesi, bu söyledim. Mahkemeden çıktık. Müd- kaleti, hariçten lise ve orta mektep memurlarından Omcr Lutfi Burdura, 
şiddetli vuruşlar sırasında elinin deiumumilik dairesinin merdiven ba- bitirme imtihanlarına girecek kızla- yapı i~leri umum ınüdiirhigu Jen me
kabzadan bıçağın yüzüne doğru kay- şında Şinorik arkamdan yeti ti: rın da kız talebe için mecburi bir murlarından Muzaffer Arif lstanbu
ması netcesinde vukubulmuştur. - Senin şehadetini on paraya al- ders olan askerlik dersinden erkek- la, Dıyarbakır oaş fen memurların

mam, dedi. Daha bir çok küfürler ler gibi imtihana tiıbi tutulmalarına dan Nurettin Arstan Çanakkaleyc 
- Zakirle eskidenberi ticari mu

amele yaparız. Kendisine 400 lira -
dan fazla borcum olmakla beraber, 
kendisine yaptığım işlerden dolayı 

daha fazla alacağım vardır. 
Zakirin bir arsa işi vardı. Arsa -

İddia ve müdafaadan sonra mah
keme, Adilin 18 sene ağır hapse ko -
nulmasına ve maktulün vere,.esine 
bin lira tazminat ödemesine karar 
verildiğini tefhim eylemiştir. 

Nahiye Müdürünü 
Öldürenler ına yapmak istedigi inşaatı yapamı· 

yordu. Müsaade almak hususunda 
bir zatın tavassutunu rica etmek i - Bursa (TAN) - Tütün kaçakçılı-
çin beraberce Setbaşına gittik. Za - ğı ~apt~ğı .. s~.rada, ~o~u~~ı~.ar .. nahi -
kir işinin olmamasından duyduğu yesı .Muduru Muslıhıttını oldurmek
tee~ür ve infialle hükümet erkanına ten maznun Kaya köylü Halim oğlu 
küfür etmege başladı. Kızdım. Ala- Kadri ile atkadaşı Mustafa, 1~1.8 nu
kadarlara haber vereceğimi ve ken- maralı kaçakçılık kan unu hukumle-
disini şikayet edecegimi söyleyince r'.ne. g~re Ağırce::n mahken:ıesine ve-

b . d b kt' " h ld rılmıştır. Kadrlnın hareketı, bu ka -
ır en ıçagını çe ı ve o a e sc· .. . . 
· b t · " d' ·· t · t ld nunun 3 ve 53 uncu maddelerı de • nı ge er eyım ıye us ume a ı ı . . 

Elinden bıçağını almak isterken par- la!etiy.le ~o. un~u mndd.esıne uygun 
maklarım kesildi. Fakat bıçagı elin- gosterılmıştır. kı cezası ıdamdır. 
den aldım ve kendisini oldurdüm. Mustafa, yalnız işirak ucu ile 

Dinlenen şahitler, katilin iddia 
ettigi gibi münakaşa duymadıkları -
nr, bıçağını çekip vurunca yere dü -
en Zakirin: 

- Yapma Allah ıışkına yapma! 
Diyerek ellerini kaldırıp yalvar

dığı halde Adil Fuadın: 
- Geber, geber! 

mahkemeye verilmişir. 

----o---
Bir Sarhoıluk Daha 

ı l karar vermiştir. ı d savurdu, sonra da tekme i e rastge e Içel yapı işleri fen memur arın an 
karnıma, göğsüme vurdu. Beni yer- * Ankara, fl <Tan) - Izınir bele- Omer ~~.m Scyhana, Corum yapı 
Jere yu\'arladı. Davacıyım. Kendisi- diye reisi şehrimize gelmiştir. Beh- işleri ressamı Cemal Uzer yapı i le
ne ceza veriniz. cet Uz, burada bir ks.ç gün kalacak ri umum müdürlüğü tesisat bürosu 

Madam Sinorik her şeyi inkar e- ve bu müddet jçindc I:r.mir belediye- ressamlıgına, Zonguldak fen memur
diyordu. Hakim şahitleri dinledi. sine ait işler etrafında Vekaletle te- tarından Yiınmü Birekul Rizeye Kır
Dosyayı tetkik etti. Suçunu sabit maslar yapacaktır. .,ehir baş fen m"murlsrından Halis 
gördü. Kendisine üç gün hapis 26 li- * Ankara, 8 ıTan) - Maarif Ve- Meriç Eskişehire, Yozgat nafıa mu-
ra para ceza:.ı verdi. kaleti, Trabzonda yeni bir ticaret dürü Nazım Olcen Kocaeli bas mti· 

----o mektebi in asına kar&r vermiştir. ı hendisligine, Sey'ıan fen memurların 

===========,=~== 1 
dan Olçen Kocaeli bnş mü.hendi liği-Bir 

Mahkum 

Sarhoş 

Oldu 
1334 doğumlu Kervansarayda o· 

turan Hüseyin ile Serkis ve bir kaç 
arkadaşı pazar günü yanlarına birer 
kadın alarak Heybeliadaya Ruzıhızır 
safası yapmağa gitmişler ve hepsi 
sarhoş olmuşlardır. Hüseyin kendi -
sini idare edemiyecek bir hale gel
miş yanındaki kadının koluna gir -
miş, caddeden geçerken Ali ismin -
de bir gençle yanındaki bir kaç Rum 
çocuğuna çatmış, agızlar dolusu kü
für etmiş, bununla da kalmıyarak 

saldırmasını çektiği gibi iistlerine 
hücum etmiş ve: 

1 1
1 ne, Seyhan fen memurları~dan. T~r

ÖLÜ M HABERLERi 1 gut Pekoz !çele naklen tayın edılmış
lerdir. 

---------------------
TEŞEKKÜR ÖLÜM 

Ziraat Vckfılcti T· .. fti~ heyeti reisi 

BEKİR ŞASA Annem ve kayınva1dem Bayan Be--
vefat etmiştir. CennzPsi bugiin Fener hire Gökçenin v"'fatı münaschetile 
yolundaki evinden kaldırılarak ôgle gerek bizzat teşrif ederek ve gerek
vakti namazı Gö7.tepe camiinde kılı- se mektup ve telgraf göndermek su
narak Sahrayı Cedit knbristanımı def retile çok derin olan ~cımıza ist:rak 
nedilecektir. l(ıtfunda bulunan b:lcümle dostları-

Bir Muallim Vefat Etti nrn~a ve yakınlarım:za ayrı ayrı te-
lstanbuı Oğretmenlerl Yardım Ceınlycı- şeküre teessürumÜ7. mani oldugun-

tlnden: dan muhterem azctenizin tavac:.su-
Beykoz 39 unC'u ilkokul öğr<"tmenlE>rln- tunu rica ederiz. 

den Nuriye Tunçcli manle ef nra~ızdan 

1 

Kızı: Pcymnnizer Bakırcı. 
ebedıycn k ybcttık. Kcdcrlı nılesıne 'c d S · l B k 
sayın arknd lnrn taziyetlerimiz.i sun rız.. Dama ı: u cyman 11 ırcı 

Sair, 9. 5. 1939 

12 ao Prosrrıım. 12.35 Turk müzl 1 
13,00 Mrmlı:-ket snat oyan. aj n \•c m • 
teoroloji hııbcrlcrl. 13,15 Müzik (karı 

oroın m-Pl.) 13 45-14 Konu a (K d 

18,30 Program. 18,35 Muzi - (Od:ı nı • 
ıı·ı) Pl. 19.00 Konusm . 19,15 T rk • 
ıfğl (Faı;ıl hevetı) T hsın Kar ku 
rkadıışl n. 20 00 Memleket sa t aya 
Jans ve meteorolojı haberleri. 20,15 Tilr 

mılzi ı, C 1 nl r: Vecihe, Ru en Ka 
Cc\det Ko7.nn, R t Erer, Okuy:ınl 
fuz !fer İli< r. Semahat Özden . 1 

And<mun Hu eynt pe re\ i. 2 - SUP 
bPyln Hü eynl ıırkı ı (Feryat ediyor b 
qill ıçln). 3 - Rnhmi beyin Hiı eynl r· 
klSl (Acep n zende şuhsun). 4 - F 
Kannncmın arkısı (Aman daği r, canı 

dn lar). 5 - K nun t ksımi (VccıhC 
G - Tabı e!endınln Hu eyni yQrllk sem • 
ı~ı (Ben gıbi ana) 7 - An dolunun H • 
eyni soz semaisi. 8 - Bımcn Şenin " • 

rz!ıh şerkısı (Sund lesin ynr elinden) 9-
ScgL\h şnrkı (Sevda okunur}. 21,00 Kv• 
nu mo. 21,15 Esham. t. h\ ıl t. k mb!JO-
nukut ve ziraat borsa ı (fıyat). 21.2 
Neş 1i plnklar-R. 21,30 Muz.ık (Rad) 
ork tra - Şet: Ha an Ferit Anlar) • 
1 -V. H. Mouırt (Sihirli flüt) operetirıııı 

üvertiirü 2 - V n Bcettho\ en (3 On u 
enfoni) Eroık , Allcg o con brio, M • 

ela 'funcbre SchC'rzo Finale. 22,30 MO • 
(OpercUcr - Pl.) 23.00 Son ajans hRber· 
lcrl ve yannkl program. 23 15-24 Müıl1' 
(Cazbant-Pi.) 

Kırşehirde 

Okutma 

Gençleri 

Cemiyeti 
Kırşehir, 8 (A A.l - Merkezi Kn

şchirdc olmak, AnKnra ve IstanbuldEI 
birer mümessilligi bulunmak üzere 
bir gençler okutma cemiyeti kurul· 
muştur. 

Cemiyet, tahsil çağında bulunun 
fakir, zekası ve ('ah kanlığı ile ta· 
nınmış tahsile devam edecek geliri 
bulunmıyan ço.:uklnrm tnhsillerını 
rnıin pr'fpr1>ktir. 

emiyet, şim iden ha~ er 
vatı aza kaydına ba le.mıştır. 

Oltuda Zehirli Bir Kuyu 
Oltu TAN) - Tüccardan Mu t. • 

fa Yeşilin bahçesinde sekiz metr 
derinliğinde ve iki metre genislığ:n 
de kazılan su kuyusunda çalıı;;aıı 

mele bir gunlük fasıladan sonra tek 
rar işe başlamışlar, bunlardan B h 
ri kuyuya inince bayılmı tır. 

Bunu kurtarmak istev ~ • ;, ı 

ve uçüncü amele de a~ nı akibet u 
ramışlardır. 

Ev sahibi hemen huktimcte k 

şup haber vermiş, doktor Bedri Gu 
gör kuyunun başına gelerek, K J 

Hakkı isminde birini burnuna pamuk 

tıkayıp ağızına sigara vererek ku -

yuya indirmiştir. Boylecc uç amele 

ayaklarındnn bağlanıp çekilerek k u

yudan çıkarılmı ve suni telicffli 

yapılarak iki saat sonra kendilerin 

gelebilmişlerdir. 

242 Esnaf Cezalandı 
Son üç giın içinde 29 esnaf gıda 

maddelerinin u::ıti.ın'J L çık bulundur
maktan, 31 ki i fuzuli cadde işgalin
den, 13 kişi ba~a~arını temizletme
mck suretıle ynngınn sebebiyet ver
mekten, 36 kişi otomobille memnu 
yoldan gecmekter., 30 kişi muayanE 
cüzdanı almadan çalısmaktan, 12 ki-mamı , oraları kanlnriylc sulamış 

Turk fntihleri namına dik ilecek ahi
dcnin azamet ve ncf a eti hav alamın 

kine bile sığmıyor. 

Sirkecide Demirkapıda Hasanm 
kahvesinde misafir bulunan Tekir -
dağlı İsmail Hüsnü dün Sirkecide o
tomobil parası yüzünden şoför Rah· 
mi ile kavga etmiştir. Çok sarhoş o
lan İsmail bir aralık saldırmasını 
çektiği gibi Rahmiyi iki yerinden a
ğırca yaralamıştır. Polis kendisini e
linde saldırması ile yakalamış ve 
meşhut suçlar mi.iddeiumumiliğine 

vermiştir. 

- Ulan demi~. Siz yanımızdaki 

kadınlara mı göz koydunuz, onları 

mı elimizden alacaksınız .. ~---•••••••••••••••••••••••' şi caddeyi kirletmekten, 5 kişi ka-

l
paksız çop kabı kullanmaktan, 6 kisi 

Edebi) nt yapmıyorum. Hü n üni
~ etle l apıldığına zerre kadıır Uphc 
ctıncdigim im Gelibolu abidesi ifade 
etmek istediği hareketin nznmcti ö • 
ıninde pek J-iiçük 'c fukara olınm:. 

in an bu nbide) c baktık~a: 
"Acnhn bir satır yazı) ı doğru dli· 

riist alacak geni liktc bir mermer de 
mi l oktu ki böyle "yatı) or" kelime
sini parçalayacak kndnr manas1zlığn 

İsmail Hüsni.i kendisini mi.idafaa 
ederken kısaca: 

- Çok içmiştim. Kendimi bilmi· 
yordum. Tabii ne aptığımın da far -
kında değilim. Demiştir. 

Dorduncii sorgu hakimi kendisi
ni tevkıf etmiş ve tahkikata başla -
mıştır. 

düşüldü" dcm~ktcn kendini alamı - =======--====-====== 
lor. Toplantılar, davetler: 

Herhalde bir kalem bundan vaz 
geçelim: Bu işe tarihçilerimiz karış -
mn alar bile sanatkarlarımız karış -
sm \C boğazın A\"ruım yamacına 

'J'lirklcrin A' rupal n geçi )erinin e -
lıcınnıi~ cth le ıniitcnnsip bir ey ynp· 
tır::ıhm ki; tnkdiriınizin ~ekli ccda • 
tlıınızm lıl'nliklcriııi ifndc edebil in. 

Matbaa işçileri Birliğinin 
Umumf Kongresi 

Matbaa lıçilerl Blrliginden: 
l\Iutat scnclık kongremız 14 mayın 1939 

paz r unlı snnt 10 dn nktedileccgındcn 

tı:z<ımız.ın Emınoniı U lkl'\ ı s, lonund:ı h -
:rır hulu ı rı tnzumu tl'bl' olunur. 

Polis yetişmiş Hliseyini yakala • 
mış, elinden kamasını almıs ve mec:- ı 
hut suçlar müddeiumumiliğine gön -
dermiştir. Sultanahmet sulh üçuncii 
ceza mahkemesi dün duruşmasını 

yaptı. Hüseyin: 
- Ben çok sarhoştum. Ne yaptı

gımı bilmiyorum. Diyordu. 
Hakim sucu sabit gürdu kendisi 

ne iıç gün hapis 250 kuruş para ceza
sı verdi. 

Çorba Kazanında Öldü 
Kahta (TAN) - Yukarı mahalle

de oturan Hafure, bir kazan çorha 
pışırmiş, soğuması icin de kazan1 
bahc.eye çıkarmıc:tır. İki yaşındaki 

KAPTAN BLUD VP KEŞİF ALA Yl Fi1imlerinin 

Kudretli Yıldızı OLIVIA de HAVILLAND, GEORGES 
BRENT ve MARGARET LINDSA Y' in yarattıijı 

bactan ba~a renkli muazzam Film 

AL TI HARBİ 
Bu Perşembe Akşamından İtibare n L A L E de 

, ............................... 1 ...... .. 

BU AKŞAM Kıymetli San'atkarınuz 

Salı saat 9 da MÜNİR NUREDDİ 
MELEK VE ARKADAŞLARI 

sinem~stnda Bu senenin yegane konserini verecektir. 

Fcvknlfıdc zengin ve nefis bir program hnzırlanmıştır. 
oğlu Mustafa, bu kaynar kazanın i- Loca ve numaralı koltuklar sinema gişesinde satılmaktadır. Tel: 40868 
çine düşmüş, kimse gormediğinden ı 
haşlanmış ve boğulmak suretiyle 61- Siueınn gi esi BU SABAH suat 1 O dan itihnn•n ncıktır. 

mti::.Hir. 
, _______ _ 

dükkanını vaktinde kapamamak!an, 
9 kişi otomobile fazla yolcu almak
tan, 6 kişi i g mleğı ı) caddeye çık-
maktan, miıteb kısı de ba ka suçlar
dan olmak uzc 2 2 n f teczıye e
dilmi tir. 

* Beledive. kaıalnr m ni olma1' 
muksadilc Sışlıde B.ıyukd r ye kn
dnr de\ am eden osenin E>trafında 
bulunan agaçlarm gC>vdelerıııı beya 

1 
badana ile boyatmıy::ı karar v"r:ııı 
tir. * Dün, Vali ve Belediye Reisi. 
Lutfi Kırdarın riyasetinde blr top
lantı yapılmıştır. Relec?ıye fen heye
! tı müdürü ile ımar mudürü ve yol

lar mlıdüriinün de ıı.tfr<'k ettikl ri b ı 

toplantıda kısm"'n asfalt, kısmen d 
parke olarak ins:t ı du~uniılen hrin 

1 iç caddeleri uz"rhrie •orü ülm 1 ti.ır 
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TAN 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr. 
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1 Sene 
6 Ay 

2800 Kr. 
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MillcUcrarası postıı ittihadına dahil 
olmıyan mcmlekeUer icin abone 
bedeli mUddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres de~iştirmck 25 kuruştur. 
Cevap için m ektuplara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi Ifız.ımdır. -

raıı :ı•ı:• eı ı1 N!"M a ;ıı 
Ankara 
Radyosunun 
Neşriyatı 
Radyomuz, maalesef, bir für

Jü, tenkitlerden kurtulamı • 
Yor. Fakat, yine itiraf edelim ki, ma
alesef yapılan tenkitlerden çok hak
lı olanlarının bile hazan nazarı iti • 
hara alındığını göremiyoruz. 

Çok büyiik fedakarlıklara katla
narak, Ankarada bir isasyon kur
duk. Kuruluşunu büyük bir memnu
niyetle karşıladığımız bu muazzam 
istasyonun faaliyete girişeceği gün • 
lerde, bu sütunlarda samimi temen
nilerimizi de izhar ettik. 

Fakat hemen bütün memlekethı 
arzularını ihti\'a eden o temennilere, 
bizimle beraber hemen bütiin gazc· 
telerimizin tercüman olmalarına ra~
nıen, Ankara radyosu, kapanan İs • 
tanbul radyosunun ne kadrosunda, 
ne de programında bariz bir değişik
lik yapmak liizumunu henüz duyma
ınıştır. 

Bu arada makul bir çok temenni
lerin de nazarı itibara alınmadığı gö
:rül üyor. 

Mesela niçin fikir ve havadis ne~
riyah isabetli bir sistem dahilinde, 
ve ıniitchassıs dimağlar tarafından i
dare olunmuyor? 

Mesela niçin, hala ~alınması Uç 
dakika süren bir plağın, veya bir p:ır 
çamn lüzumsuz yere, ü lisanla ila-

Ve mesela niçin, hala en mühim 

dünya meseleleri arasına, ticari ilan

lar sıkıştırmak vnz geçilemiyor? 

Biz bilhassa, bu sonuncu suali -
ıniz üzerinde biraz daha ehemmi:\ et
le durulmasını \'e diişünülıneshıi is
tiyoruz. 

Bir havadisin, bir konserin, bir 
konferansın arkasından, bir diş to -
zu, bir sinek ilacı, veya bir baş ağrısı 
ilacı ilanı dinlemek, hiç kimsede ho~ 
bir tesir bırakmaz kanaatindeyiz. 
Türk hudutları dahiline devletin, ve 
Türk hudutları haricine biitUn bir 
milletin sesini duyuran bir ağızdan: 

"'- Filanca markalı diş macun· 
larını kullanınız!" 

"- Piyanko biletinizi filanca ki
~eden alınız!" 

"- Gömleklerinizi filanca dük • 
kanda diktiriniz!" 

"- Bayram şekerlerinizi alma
dan önce bizim mallarımızı da tadı
nız!" 

Kabilinden ciimleler isitmek, ku
laklarda ,.e kafalarda sultesir yap -
nıaz mı? 

Bizce bu ilanlar, radyomuza dü -

en vazifenin ciddiyetine halel ve -

ren bir tezattır. Ve başka radyolar -

dan, bu kabil reklamlar işitmemek, 

bizim teessürilmüzil bilsbiltiln arttır

ınaktadır. 

Bu kUçilk rekıımıarın, radyo • 
:muza tama olunabilecek derecede 
biiyilk bir varidat temin edebildikle
rini hiç sanmıyoruz. Fakat, f arzımn· 
hal olarak, o reklimlar fevkalade bii 
Yilk varidat temin etseler bile, rad
Yoınuzun pro~amı arasına sokul -
ınaınahdırlar, Zira resmi bir devlet 
radyosunun mikrofonu, her ne bahal 
sına olursa olsun, herhangi bir tica
rethanenin cığırtkanlığını deruhte e· 
demez. 

Kaldı ki her Şt?Ye rağmen • abo· 
nelerinin h:r gün biraz daha çoğal • 
dığını duyduğumuz Ankara radyosu 
küçük reklamların temin ed~ceğl 
menfaatten müstağni davranabıle 
cek 'aziyettedir: Gittikçe artan va
ridatı, b:ına miisaiUir kanaatindeyiz. 
Bu itibarladır ki, hiç değilse, bu rek
lamların kulaklarımıza verdiği ra • 
hatsızlıktan kurtulnıak istemek hak· 

lumızdır sanırız. 

TAN 

Muharrir bu yazısında Bulgaristanın, müşterek cephe içinde 
faal bir rol almak arzusunda bulunduğunu, Bulgarların Balkan 
blokuna sarılmak yolunu makul saydıklarını tebarüz ettiriyor 

o o o 

Bulgarlar Balkan 
Blokuna iltihak 

Etmek istiyorlar! 
B azı milliyetçi Bulgarl~r 

Münib anl~asını, mıl· 
li prensiplerin zaferi addet · 
mişler, ve sulh muahedelerin 
deki adaletsizliklerin tashihi
ne başlama yolunda hayırlı 
bir adım saymışlardı. Bu iti
barla, onlar, bu başlangıcın, 
nihayet kendilerini• Neuilly 
muahedesinin haksızlıkla -
rından da kurtarmakla neti
celeneceğini ummuşlardı. 

Fakat Çekoslovakyanın işga -
li, bu tahmini ve bu ümidi 

kökünden sarstı. Artık , körler bi
le anladılar ki, Alman siyasetini 
tahrik eden kuvvet ve gaye, milli 
prensiplerin tahakkuku ve Alman 
vahdetinin teessüsü değildir. Bila
kis, öne sürülen bu gayeler, Alman 
emperyalizminin, ve Hitler Alman 
yasının kavuşmak istediği zafer -
leri kolaylaştırmağa çalışan ve 
gizleyen birer maskeden ibarettir. 

Çekoslovakynnın işgali de, Slo 
vakya hareketi de, Romanyaya 
verilen iktısadi ültimatom da gös
teriyor ki, Hitler Almanyas1, istik
balini, bütün küçük milletlerin en 
kazı üzerine kurmağa hazırlan -
maktadır. 

Nitekim, Bulgaristanın en sağ 
Q'ı,~rılAn 

Ihı ôe, bu 
hakikati tebarüz ettiren açık neş-
riyatta bulunmaktadırlar. 

Bugün Bulgar matbuatı, büyük 
Garp demokrasilerinin h arici s i
yasetlerine müteallik haberleri, 

büyük bir dikkatle takip etmektedir. 

B ulgaristan, mihverin tehli -
keli harekatı karşısında ku

rulmasına çalışılan mi.ışterek cep- · 
henin içinde faal bir rol almak ar
zusunu, ayni kuvvette haklı bir 
hitiyatla yan yana olarak besle -
mektedir. Zira, Çekoslovakyanın 

Münih siyaseti, bir çok milletler -
le birlikte, Bulgaristanın emniye
tini de sarsmış bulunuyor. Bütün 
küçük milletlerin besledikleri bu 
tabii emniyetsizliği, ancak, İngil -
terenin ve Fransanın, açık, ve ka
ti bir siyaset takip etmeleri gide -
re bilir. 

Unutmamak Jazımdır ki, Al -
man hegemonyasına karşı dövüş -
mek isteyen İngiltere ve Fransa, 
Avrupanın cenubundaki milletlere 
ne kadar muhtaçsa, o milletler de 

..................................................... 1 
1 Yazan: D. BORISiEF . ........................................................... . 

J'ltLOAlt'A \ 

1600 

1600 yılında Balkanların vaziyeti 

Balkan harbinde balkanlarn 'aziyeti 

İngilterenin ve Fransanın yardı -
mına ayni derecede muhtaçtırlar. 

Buyük Garp demokrasilerinin 
himayesine katiyetle güvenmeyen 
Balkan milletleri, hele Çekoslo -
vaıkyanın işgalinden sonra, birbir 
lerine bağlanmak lüzumunu daha 
şiddetle duymuş bulunuyorlar: 

Çekoslovakyanın inkırazı, Bal
kan blokunun ihyasına ve takviye
sine hizmet etmiş sayılabilir. 

Slovo gazetesinde M. Sotir Ja
neff diyor ki: 

"- Son 7.amanlarda, Balkan 
blokunu yaratma ihtiyacı, sade 
Balkan diplomatlarının kanaatleri 
olarak kalmaktan çıkmış, Balkan
larda yaşayan büti.in insanların 

kafalarına iyice yerleşmiştir. Bal
kan bloku fikrini besleyen miies -
sirler arasında ~u üç sebebi sal'&· 
biliriz: 

ıooo 

1900 yılında değişen \'aziyet 

ı sovvET 

Ve nihayet 1939 da Balkanlar 

1 - :\lilli kiiltüriin himaye i, 
2 - İktısadi inki~af zarureti, 
3 - Balkan topraklarını , Bal-

kan milletlerine ait kılmak.,, 

Mir gazetesinde de, Harbi U -
mumin"n acı tecrübelerin -

den ve hatıralarından bahseden 
M. Michael Madjnroff diyor ki: 

"- Yakın tarihimizin bizi fe. 
Jakete sürükleyen en büyiik hata
sı, komşularımızla anlaşmamamız 

olmuştur. 

Balkan Antantı küçük dedet
lerden mürekkep olmasına rağ -
men, Balkan yarımadasının istik -
lalini temin edebilecek bir kunet 
tc kil eder. Bulgaristanı da ihtiva 
eden bir Balkan Antantı, bil~ ilk 
bir tarihi ,·akıa teşkil eyler!" 

Hatta Balk11.n Antantına ten -
,,kitkiir olup da faşist tandanslı 

Zora gazetesinin etrafımı topla -
nanlar bile, Çekoslovakyanın şans 

sız teslimiyetini t akbih ederek, 
Bulgaristanın tamamiyeti mülki
yesinin silfilıln korunması fikrine 
k atiyetle taraftar bulunmaktadır -
lar. 

Bugün Zora gazetesi bile di -
yor ki: 

"- Ocağını söndUrmek iste -
yen her hangi bir kuvvete karşı ö
lünceye kadar döğUşmeslni bilen 
bir milletin hiç bir tehlikeden per 
'ası olamaz!" 

Gaye sadece kahramanca öl -
mek olmadığına, ve Bulgaristanın 
tamamiyeti miılkiyesini, ve milli 
istiklalini korumak olduğuna gö -
re, Bulgarlar, bu emele yalnız baş 
lanna kavuşamıyacaklarını hesap
layabilmek ferasetinden mahrum 
değildirler. Böyle olduğu içindir 
ki, Bulgarlar, tenkitkarların mu -
halefetlerine rağmen, Balkan blo
kuna sarılmak yolunu makul say
maktadırlar. 

Son hareketler, bütün milli 
Bulgar kuvvetlerinin, tecavuze kar 
şı kurulan müşterek cephede top -
!anmalarına müsait bulunuyor. 

Slova gazetesinde, yine Sotir 
Janeff diyor ki: 

"Memleket dahilindeki biitiin 
siyasi zaafları kökilnden temizle • 
nıek zamanı çoktan gelmiştir. Mil
letin bütün ku\ \'eti ve dikkati , 
_Bulgaristanın istiklalini tehdit e -
dehilecek tehlikeler karsısında 

müttefik ,.e uyanık bulunmalıdır." 
Bulgaristanın haldeki rejimini 

tenkiden, muhalefet partileri re -
islerinin krala arzettikleri muhtı
rada bile, milli vahdet cephesinin 
teşekkülü iltimas olunmaktadır. 

Memleketin siyasi teşekkülleri

ne ve halkın demokratik hukuku
na zarar vermiş olan şimdiki reji
min milli vahdetin teessi.ısı.ine ma
ni olduğu da ilave edilmekte ve: 

"- Halen mevcut gôrünen za
hiri sükunet, halkın hükumete kar 
şı duyduğu kini gizleyemez. Faşiz
min vasıtaları ile, ve fasiz -
min usulleriyle halkın tazyik edil
mesi, ve haklarından mahrum bı -
rakılması , halk iradesinin çiğnen -
mesi, ve vahdeti milliyeyi hergün 

b\r parça daha sarsıvor!" denil
mektedir. 

M illi vahaeti bu esaslnr üzerine 
kurmak, kum iızerine kur

maktan farksızdır. Halbuki, bu -
giınkiı vaziyetin vehameti, ancak 
demokra tik esaslar üzer ine hnre -
ket edilmek, ve biitün milli kuv
vetleri yekvucut ve şuurlu bir 
halde bir hedefe tevcih edebilmek 
suretiyle giderilebilir. 

Milli vahdet cephesi f ikri, yal
nız demokratik kuvvetlerde de -
ğil, fakat faşist olmayan başka gu
ruplarda da müsait bir makes bul 
muştur. Yukarıya kaydettigimiz 
fırkalar da, bu noktayı isbata kafi 
dir. Fakat, tam bir milli vahdet 
cephesi kurabilmek için, gerek 
memleket dahilindeki hainlere kar 
şı, gerek memleket haricindeki fa
şist tehlikesine karşı layıkıylc kar
şı koyabilecek kati bir cidal pro -
gramı Jazımdır. Memleket hari -
cindeki tehlikenin ne olduğuna , 

Çek meseles'nde ajanlarının tarzı 
hareketleri JZÜzel bir nümune teş
kil eder. 

Chamberlain ve Daladier, tecavüze karıı kurulan •eddin arkasından, küçük milletlerle birlikte dövü,ü seyrediyorlar 
( lngiliz Karikatürü) 
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Kahire Mektubu: 

Değişen Mısır 

H ayrct! Demekki bir şehir genç
le ebili~ormuş Yenileşmek, a -

rileşmek değil; gençlcsmek. Bugün 
Kahirenin bahusu merkezi mahal
lelerinde, binalarında, mağazaların
da, sokaklarında akan kalabalıkta 
genç bir ruhun mevcndil eti hissedi
liyor. 

MıSirI terkettiğim ~aman, Kahi-
renin merkez mahallelerinde genis 
ve asfalt sokaklar, muntazam kaJİr 
binalar, saray 'e oteller zaten 'ar
dı. Fakat Kahire ancak Avrupanm 
modernize olmuş herhangi bir şeh
rine teşbih olunabilirdi. Halbuki dört 
senelik bir gaybubetten sonra hu 
mahalleleri tamamen değişmi , 
gençleşmiş bir ruha sahip bulduın. 

Birçok yerlerde yeni yapılmış 'e 
yapılmakta olan, kudret, ha~ at ifa
de eden binalar ~ Ukselmiş. Arneri
kan~rl mUteaddit katlı olmakla be
raber, yalnız boyca değil, hacim nok
tasmdan da cesim, müthiş binalar. 
Bunların her biri gUndüzleri yüzler
ce kişinin faaliyetleri ile cevval, ge
celeri de rengarenk neon reklamlar 
ile J>ırıl pırıl parlıyarak ne e, ha~ nt 
ifade ediyorlar. Sanki eski Mısırlı
ların ölüleri için inşa etmiş oldukln
rı cesim piramitlere ce\'ap olarak. 
yeni Mı ırlıların in a ettikleri gene 
rnhlu, canlı ehramlnr! KUbik, fakat 
kendilerine mahsu bir kübism. Al
man 'cya şimal memleketlerin u u
Jünden ayrılarak, tamamen yerli. e -
ki Firaunlarııı mimarlarının eserle
rindeki metanet 'e sağlamlığını ifa
de eden bir karakteri haiz, asri kon
forun her bir teferriiatına malik 
muhte em binalar! Yanlarında, be 
on senelik evler, tamamen ezilip 
gözden ka~ bulmamak için, ~eni ccıı
heler edinmisler, yeni boyalara bü
rünmüşler \'e ~eni hayata iştirak e
derek tanmnıı~ acak acrccede ta2••· 
lenmişler. 

Mağazaların hemen hepsi bü~ ıi

miiş, tckılmiil et mi , asrileşmiş. Av

rupanın. Amerikanın en modern vit

rinlerine taş ~ıkarabilen camekanlar 

içinde, yeni u sulde, hüsnü tabiath 

<anıim cdilmi ve Londm, Paris 

" evyork'un en zarif ınamCı.latına teş 
bih olunabilen yerli \'e ecnebi mallar 
gelen gecPnfn e-özlerini kamastıtr

yorlar. 

Ne ~ azııc kı bu modern, zengın 
mahallelerin ~anı başında, dar sokak
larda, ha\"asız odalarda, karınca gibi 
çalı tıklan halde ancak bir lokma 
ekmek ile bir tabak hakla yiyebilen 
yüz binlerce insan - fabrikalar
da, Nil \'adisinin nıiinbit tarlala
rında terleye terlel e çalışan, faal. 
kanaatkar mil;) onll\rca fellah var 
ki medeniyetin en basit konforuna 
hile kavuşamamışlar. Oralarda eski 
şark hal8 hakim. fakat Kahirenin 
merkez mahallelerinde gezen, çalı
şan, eğlenen kalabalıkta kırmın 

fesler, beyaz cüppeler göriinmesc 
insan kendi ini Florida veya Kalı
forniyanın en nurdern bir şehrimle 
zanneder. Eğer binalarda, havada, 
her yerde e ki Mı ınn mevcudiye
ti, metaneti, ebediyen yaşadığı hi:s
solunma a. 

Sokaklarda gezen, hiirolarda, ma
ğnzalnrda çnlı anların arasında genç

lerin ndedi eskisine nisbeten şaşıla· 

cak derecede artmış. Belli ki gençler 

artık memleketin h • yatına istirak e

diyorlar. Basında genç bir hüküm

dar bulunan, bu eııiden gençlesm"s 

memleketin miihim me\ kilerine de 

yarın, öbür giin leni neslin l etlştir
diği siyaset \ e iş adamları geçince, 

karde l\fısrrın nasıl terakki edeceği

ni ta avvur ederiz. 
Şiiphesiz ki bu genelik ruhu sim

diki beynelmilel \'aziyetin saye~inde 

de canlanmıştır. Bu aralık Mısır dn 
diğer memleketler gibi milli müdn • 
faasına ehemmiyet ''erıne:-•e m ecbur 
olduğu için, gençliğin de ehemınh eti 
bir kat daha artını tır. Asırlardanhc

ri milli askerlikle alakası olma~ nn 
Mısır bugün bir ordıı tesi ediyor 'e 
vatanın müdafaasında dü mana ~ö -
i:rüs gerecek olan gençlerin ıiinden 
güne ehemmiyet kesbedecekleri be • 
dihidir. 

Gelecdt mektuplnrımda, 1\lmrda 
gençlik teskilatlarındnn , askeri ve 
sivil hazırlıklarından bahı;ederek Ak 
deniz huhra111nın Mı(ırda uyand1rdı
ğ'ı heyecan 'e tela ı okuyucularımız.ı 
nnlatncai:!"ım . 

** 
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~ırkp.ınarın son giinü B~şpchlil'anların altın ~emeri haketmek üzere sahaya çıktıklan vakit alınmış 
resımlerı ( sol başta hakem Suyolcu Mehmet pehlıvan, onun yanında başpehlivanlığı kazanan Tekirdağlı 

ve sıra ile başa çıknn diğer pehlivanlar görüliiyor 

Beden T e biyesi 
Direktör üğü Tahsisatı 

iki Misline Çıkarıldı 
Fenerbahçe lzmire Gidiyor 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, 
l ukumet, spor işlC?rimjzin inkişafını 
ve yeni teşekktil ed<.'I'I Beden Terbi
yesi Genel Dircktorlüğünün tasarla
dığı çalışma programlarının tahr.l:
kukun u temin için bu sene Beden 
Terbiyesi Dircktörlüğu bütçesine hü
k umet yardımı olarak 640 bin lira 
koymağı kabul etmiş ve keyfiyeti 
Genel direktörlüğe bildirmiştir. ' 

Evvelce bu iş için 318 bin lira tah
sisi düşünülmekte iken Genel .iirck
törlüğün ilgili mn1>:amat nezdiiideki 
!emereli teşebbüsatı üzerine tahsisa
tın iki misline iblfığı imkanı e1d<? e
dilmiştir. 

ler !inalı oynayacaklardır. Süleyma
niye - Fenerbahçe maçı futbol ajanlı
ğının kararile 23 mayısta Kadıköy 

stadında oynanması liızım gelmekte 
ise de bu tarih hafta ortasına isabet 
etiği için Fenerbahçeliler muv~fakat 
ettiği takdirde Taksim stadında oy
nanması ihtimali de vardır. Bizce bu 
şekilde hareket dalın mantıki ol:ır. 
Çünkü hnfta oruısındn f utbol mer .:.k 

lıları için iş erın en çı ffiK an sonra 
Kadıköyüne geçmek b~r parça· güç
tür. 

Bu noktanın Fenerbahçeliler tara
fından da düşünüleceğini kuvvetle 
ümit etmekteyiz. 

TAN Şildi Dömifinali 

MİLLİ 

Kümede 
Puvanlar 
FE:NERBAHÇE: Altı ma~ 

yapmış, beş galibiyet elde et -
miş, birisinde mağlup olmuş .. İ
ki eks ik puvanı vardır, 

DEMİRSPOR: Beş oyun oy
namış. Üçünde galip gelmi~. bi· 
risinde berabere kalmış, ikisini 
kaybetmiştir. 

B e:? ek sik puvan almıştır. 
BEŞİKTAŞ: Yedi müsaba -

kadan dördünü kazanmış, üçün 
d"' rnaii:lüo .. ı,.. ... ,~ur. Alh eksi~ 

vanı ar ır. 

ANKARAGÜCÜ: On oyun 
yapmış. Altısında galip, birisin 
de berabere, üçünde de mağlup 
olmuştur. Yedi eksik puvan al
mıştır. 

TAN 9 - 5 - 939 ---
GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

_E_K_O __ N _O __ M_i 1 
. ., 

Nezaket 
Madalyası 

Yazan : Naci SADULLAH 

Birkaç gün önce k ral Zogo Arna
vutluğun Türkiye elçisi Asaf ile 

Havza Kömürlstihsalini 
Artt ak lç·n 

Tetkikat Yapı ıyor 
göriişmiiş. Bu mülakattan sonra, B. Zonguldakı (TAN) - Viluyetimiz 
Asaf Cacudi, kralla konuştukların - içindeki bütün kömür ocaklarından 
dan bir kısmını bir dostuna anlatmı!j. senevi istihsalat 2.5 milyon tonu 
n.ay ~saf ~acudin~n dostu, e~çid~n bulmaktadır. Bunun 3 - 4 milyona 
dınle~ılde~~nden. h ı~' kısmı~ı , hır_ ~a- çıkarılması için yeni bir usulün tat
ze.tec ıye soylemış: . Haber reCıkı - 1 biki maksadile Belçikall bir müqen
~ız de, o gazetecının yazdıkJnrındnıı 1 dis bir aydan beri Gelık ocaklarında 
b ır kısmını iktibas ederek, iizerinc tetkikat yapmaktadır. 
şu ko~koca serJevhayı koymu;:: Gelik ocakları, havzanın en verim-

"- K ral Zogo ile mülakat!" li sahalarından biri olup geçen sene 

Bu hesapca, mesela, Zogonun re
fikası Ba;\·an Jeraldin, arkadaşı Ba -
rones Litnya ile göriişürse, Barones 
konuştuklarından hir kı.smını kazara 
fam dö Şambr'larına çıtlatırsa, fam 
dö Şabr duyduklarından bir kısmını 
aşinalık ettiği otel garsonuna ~·etişti
r irse, otel garsonu işittiklerinden b it' 
kısmını konilerden b irisine anlatır -
sa, ve " Haber" refikim izin kurnaz 
bir muhabiri, b u koniyi yakalayıp, 
bildikler inden bir kısmını söyletebi
lirse, neşredeceği yazıya, hiç tere d • 
diitsiiz, şu scrlevhayı atacAk: 

"- Arnavutluk kra liçesi ile mü
lakat!" 

H iç şüphe yok ki, bu kabil miila
katları (!) derin bir merakla okuya
cak olan karilerin en başında k ralln 
kraliçe gelecektir. 

Bu mülakatları, kralı ve kraliçe
yi hiç rahatsız etmeden yaptığı il\in 
bu açık ı:öz refikimize verebileceği -
miz hediyelerden birisi de şudur: 

"- Nezaket madalyası!" 

Kızılcahamam • Ankara 
Otobüsleri 

Kızılcahamam (TAN) - Aşağı ve 
yukarı su mesireleri açıldığı için, ev
velce haftadn iki defa olıın postalar 
haftada dörde çıkarılmıştır. Getiri
len ZZ .11.-ı;ıua yc.uı u~ucu.:ııcı., ne .. 6uu 

Ankara - Kızılcahamam ar;ısınrla 

muntazam seferlere başlamışlardır. 
Mevcut otobüsler m uayeneden ge

çirilmiş, arızalıları seferden meno
lunmuştur. 

Çandarhda Çirkin 
Bir Manzara 

Fransız şirketinden hiikiımetimizce 

satın alınan ocaklar arasındadır. Son 
sistem tesisatı vardır, kömürleri ka
lori ve safiyet itibarile diğerlerinden 
yüksektir, 22 kilometrelik havai hat-

iHRACAT: 

Muameleler 
Canlanmıya Başladı 
İhracat muameleleri biraz can -

lanmağa başlamıştır. Dün İtalya için 
yumurta, pamuk mensucat kırıntısı 
ve susam, İsveçe kuş yemi, Amerika
ya keçi derisi ve yapak, Danimarka
ya taranmış yün, Kanadaya tavşan 

derisi, Hataya demir çivi, Hindista· 
na av derisi, Fransaya tütün, İsviç
reye halı, Macaristana hurda bakır, 
Almanyaya tütün, av derisi, halı , 

balmumu, kunduz derisi, keçi derisi, 
barsak, tütik ihracı için muamele 
yapılmıştır. 

Sovyetrer Susam istiyor 
Sovyetler için piyasamızdan su -

sam satın almak üzere araştırmalar 
yapılmıştır. Malların bedeli Rusya
ya teslimi şartiyle verildiğinden ih
racat tüccarları bu şarta yanaşma -
mnktadırlar. Esasen 'bu senenin sto -
ku bitmek üzere oldul!undan fiyat -
ıar sagıamaır. Euerın~e maı Dillu -
nan 1liccıp.-lar teb'nni ile hareket edi
yorlar. 

la her gün Zonguldağa beş yüz ton 
kadar, 8960 metrelik dekovil hattile 
de Çatalağzı istasyonuna yine 11er 
gün 5 - 8 yüz ton kömür vermektedir. 

Gelik ocaklarını, buradaki Etibnnk 
ciirektörlüğüne bağlı bir Alman baş 
mühendisi ile iki Tiirk mühendisi i-

dare ediyor. Ocak ch-arında memur

lar ve amele için beş yüzden fazla 

yapılmış ev, Etibanka ait bir ilk 
mektep ve bir dispanser mevcuttur. 

Ocaklarda üç bin kadar amele çalış

makta olup bunların iki binine sıcak 
yemek verilmektedir. 

1 tÇ P1Y A SALAR : 

Son iki 
Gelen 

Günde 
Mallar 

İki giin içinde piyasamıza 480 
ton buğday, 30 ton arpa, 75 ton çav
dar, 75 ton un gelmiştir. Yumşak 

buğdaylar 5,32 - 5,36, sertler 5,05 -
5,06, kızılca 5,27, yemlik arpa çuval
lı 4,18 - 4,20, Anadolu dökme arpa 
4,17,5, çavdar 4,04, dökme san mı -
sır 4,12,5 - 4,15, yulaf 3,35, keten to
humu 10,10 - 10,30, ince afyon 490. 
kaba afyon 315 - 375, naturel nohut 
7,10 kuruştan satılmıştır. 

Sergi Galatasarayda 
Açılıyor 

Yerli Mallar sergisi bu sene Ga

latasarayda ağustosta açılacaktır. Ga 

latasaray müdürlüğüne ve Sanayi 

birliğine Vekaletten binanın sergiye 
tahsisi için müsaade emri gelmiştir. 
Sanayi birli/ti serginin daha miikem 
nıeı oıması ıçın :iilluu1ı.ıcu ucı.:.u .Lli\.ıa.-

ra başlamıştır. Peşteden bir de Lüna 

park getirtilmesi düşünülmektedir. 

Amerika Ticaret 
Anla§ması Bütün dünyadn, siyasi ahvalin i

cap ettirdiği azim masraflar arasın
da bizim bütçemizin de ne derece 
mahmul olduğu düşünülürse hükCı

metimizin yaptığı bu yardımın kıy· 
meti daha ziyade tebarüz eder. 

Gerek hükiı :netimize, gerek spor 
işleri üzerine hükumetin alakasını 

celp için bir fırsat kaçırmıyan Ge
nel direktörlüğe sporcular müte~ek
kirdirlcr. 

Haydarpaşa lisesinin Boğaziçini 

tasfiyeye uğrattıktan sonra dömi fi- , 
nal maçını İstanbul l;sesine karşı yap 
ması lazım gelmektedir. Bu karşılaş
ma, şampiyonanın en mühim milsa
bakası olacaktır. 

GALATASARAY: Altı mü
sabaka yapmış, üçünii kazan -
mış. i kisinde mağlUp olmuş, bi
risinde hükmen mağlUp sayıl -
mıştrr. Yedi eksik puvanı var -
dır. 

VEFA: Yedl oyundan üçü • 
nü kazanmış, dördünde mağlup 
olmu~tur. Sekiz eksik puvan al 
mıştrr. 

Bergama (TAN) - Çandarlıda, 

denize çok yakın bir yerde mermer 
1 sütun üzerine rekzcdilmiş olan Ata

türk büstünün civarındaki kereste 

Yapak Stoku Azahyor 
Yerli fabrikaların devamlı mü -

bayaatı ve Sovyet1ere yapılan satış
lar mevcut üç bin balye eski yapak 
stokunu eritmektedir. Bu sebeple ye
ni kırkım mallarının fiyatları yük -
selmiştir. Trakya yapağları 65 Ça -
nakkale malları 60 kuruştan veril -
mektcdir. Bu sene randımanlı ve ka
litesi yüksek mal istihsal edilmek -

Amerika ticaret anlaşmasının tat
biki devam etmektedir. Bu anlaşma

ya göre muayyen bazı maddeler için 

evvelce yapılmakta olan takas mu

ameleleri artık yapılmamakta oldu

ğundan dün toplanan takas komisyo-

nu Amerika için takasa ait hiç bir 

Fenerbah"çe lzmire 
,,.. Gidiyor 

Sarı lacivertliler milli küme kar
Ş'llaşmalarını yapma~ üzere bu hafta 
lzmire gideceklerdir. Fenerbahçeli
ler bu maçlarla ilk deplasmaniarını 

yapmaktadırlar. 

Haber aldığımıza göre, bu seyaha
te müdafi Yaşar işti:rc.k edemiyecek
tir. Yaşardan maad:ı diğer oyuncular 
gideceklerdir. Basrinin de bu seya
hate gitmemek ihdmaJinden bahse
dilmekte ise de h~nüı: belli değildir. 

Galatasaray • Şişli 
Oynıyacak 

Sarı Kırmızılıların bu hafta milli 
küme maçı yoktur. Bunu duşiın~n 

Galatasaray idarecileri Şişli ile Tak
sim stadında bir müsabaka yapmak 
için müracaatte bulunmuşlar, bu tek
lifleri Şişli tarafından kabul edilmiş
tir. 

Maarif spor bölgesi bu akşam bir 
toplantı yaparak maç gününü tesbit 
edecektir. Müsabakanın cumartesi 
günü oynanması ihHmnli kuvvetli
dir. Bu maçın galibi iie Işık arasın
daki maç tarihi de bilahare tesbit e
dilecektir. 

Fenerbah"çe Stadındaki 
inşaat 

Gelecek tngiliz takımına yetiştiril
mek üzere Beden terbiyesi genel di
rektörlüğünün yardımile stad duvar
larının, saha kcmarmdaki tel örgüle
rin yaptırılacağını evvelce yazmıştık. 
Keşif yaptırılmış, on üç bin lirayı bul 
muştur. Perşembe günü müteahhide 
ihale edilecektir. 

Kocaelinde Güreş 
Kocaelinde bölge birincilikleri pa

:ı:ar günü Necatibey okulu salonunda 
yapılmış ve aşağıdaki neticeler alın
mıştır: 

DOliANSPOR: Yedi müsa - ' 
baka yapmış, ikisini kazanmış, 1 

birisinde berabere kalmış, dör
dünde mağliip olmuııtur. Dokuz 
eksik puvanı vardır. 

ATEŞSPOR: Yaptığı dokuz 
müsabakadan birisinde galip gel 
mi , bir isinde berabere kalmış, 

yedisinde mağllıp olmuştur. On 
beş eksik puvan almıştır. 

Yukarıda fena puvan tasni -
iinde görüleceği , ·eçhile en iyi 
vaziyette bir mağlubiyet, iki ek 
s ik puvanla Fenerbahçedir. İs
ta nbuldaki mağlübiyetler An • 
karalıların şampiyonluk ümit -
lerini kırmış, şansı İstanbula 
çevirmiş bulunmaktadır. Sarı 

lacivertliler bu haftaki İzmir l ı 
karşıl aşmalarını muvaffakıyet

le atlatırlarsa şampiyonadaki 

· 1 vaziyetleri çok kuvvetlen ecek -

l ı tir. 

Ekalliyet klüplerinin en kuvvetli

56 kiloda Sezai, 61 kiloda Niyazi, 
66 da Beslen, 72 de Servet, 79 da lfn
ver, 87 de Ahmet kilolarının bölge 
birinciliklerini kazanmışlardır. 

lcrinden Şişli ile Galatasarayın ya- ================ Mısıra Gidecek 
f ~"l<mKPİNAR.""''1 Atletlerimiz 

pacağı bu müsabakanın alaka uyan
dıracağı pek tabiidir. 

Hilôl Şild Finali ~ ~ 
Hilallilerin ilk karşılaşmayı bere.- ~ intibaları ~ 

bere bitirdikten sonra pazar günü oy- ~ ~ 
n anan ikinci maçta Vefayı yenerek ,. Bu seneki Kırkpınar giireş- ~ 
tasfiyeye uğrattığı mal(ımdur. Bu ne- ~ Icrini tııkip eden arkadaşımız ~ 
ticeyi biz hiçbir curctle bir sürpriz ı:::. Eşref Şefik Edirneden avdet et- ~ 
olarak kabul edemiyeceğiz. ~ ti. ICırkpınar güreşlerinin her - ~ 

Muhakkak ki devamlı bir çalışma- ~ giinkii netlcderini gazetemize 
nın semeresidir. Daha geçen seııo i- İ telefonla bildirmiş olan arka -
kinci kümeden birinci kümeye ge- - daşımız yarından itibaren Kırk· ' 
çcrek, birinci kümeden mi11i küme- ; pınar giircşlerinin iııtıhalarını ~ 
takımları arasına karışmış bir takımı 1 bu sütunlarda neşre başlaya • ~ 
yenmek Hilal jçin çok büyük bir mu- ~ caktır. ~ 
vaffakıyettir. Süleymaniye - Fencr- ı ~"""""~"""'~ 
bahçe maçının galibi ile genç Hilalli-

Teshil Edildi 
Mısır atletizm federasyonunun da

veti üzerine Beden Terbiyesi atle
tizm federasyonunca oraya gönderi
lecek atletlerimizin kati listesi şudur: 

Sürat koşulan için Gören, yan 
mukavemet koşuları için Galip, uzun 
mesafe koşuları için Rıza Maksut, 
manialı koşular iGin Faik, yüksek at
lama ve üç adım Pulat, gülle ve disk 
için Arad. 

Atletlerimizin haşmrla kıymetli i
darecilerimizden Adil Girayın git
mesini Beden Terbiyesı direktörlüğü 

yığınları çirkin bir manzara arzet
mektedir. Bunların kaldırtılması ve 
badema oralara kereste kodu:tulma
ması bekleniyor. 

Karamanda Bir 
Motosiklet Kazası 

Karaman (TAN) - Ortaokul tale
besinden 16 yaşlarında Galip, kira
ladığı, sonradan motosiklet haline 
getirilmiş bir bisikleti h·i kullana
mamış, açtığı son gazi vaktinde ke
sememiş, istasyonun önündeki 30 
santim yüksekliğindeki kaldırıma 

çarpmıştır. Başı duvara çarparak a
ğır surette yaralanmış, motosikletin 
ön tekerleği de parçalanmıştır. 

Çanakkalede Kurs 
Çanakkale (TAN) - Halkevinde 

bu sene de köy kıitip ve muhtarları 
için on beş günlük bir kurs açılmış
tır. 

Okullar Muhteliti 
Oynıyacak 

Istanbul maarif spor bölgesinin Is
tanbul okullar futbol muhteliti ile 
İstanbul klüpl'.!r muhtelitini karşı
laştırmak teşebhüsü müsbet netice 
vermiştir. Beden 'l'erbiyesi İstanbul 
Bölgesi bu teklifi kabııl etmiş ve mü
sabaka gününü lesbit etmiştir. 

Bu maç 19 ~fayı;; s:;:>or bayramtnda 
saat 17.30 da K!idıköy Fenerbahçe 
stadında oynanacaktır. 

tedir. 

Turfanda Kiraz Geldi 
kirazı muamele yapmamıştır. Gümrükler-Bu senenin ilk turfanda 

Kocaeli mıntakasından piyasamıza 

gönderilmiştir. İlk parti kilosu 50-70 
kuruş arasında satılmıştır. Ereğli çi
lekleri 45-85, İzmir çilekleri 60 ku -
ruştan, sakız kabağı 17-20, yer fa -
sulyesi 35-40 kuruştan satılmıştır. 

de yeni anlaşmanın tatbikine intizar 
etmekte bulunan mühim mıktarda 

radyo ve techizatı ile otomobil ve ak
samı dünden itibaren gümrükten 
muameleleri bitirilerek çıkarılmak

tadır. 

• Tarsus a 
e·naları 

enı Mektep 
ılıyor y 

Tarsuslu talebe Mersin Valisi ile beraber 

Bu oyun, ayni zamanda mektepli 
futbolcülerin ciddi bir imtihanı ma-

Tarsus, (TAN> - Fabrikatör Eskişehir köylüleri tara!mdan beş 

Sadık Eliyeşil tarnfmd,m 30 bin lira sınıflı bir ilkokul yaptırlmıya baş
sar!iyle istasyon cadtlF?sinde yaptırıl- lanılmıştır. Her iki mektebin temel 
makta olan asri ilk'okul binası ya-

atma merasiminde, Mersin Valisi 
hiyetindedir. Bir senelik mesainin ne kında bitecektir. 
· · · b ·· k l ··1 ·· ı Rüknettin Nasuhioğlu da bulun-tıcesını u musaba a i e 0 çmuş 0 a- Yeşil mahalle ile şelale ortasında-
cağız. muştur. 

ki yerde, Tarsus hars komitesi tara-
Tarsus, (TAN) - Cocuk Bayra-

tensip etmiştir. Kafilemiz ayın on fından beş sınıflı bir ilkokulun te- mı münasebetiyle ytıpılan gürbüz 
ikisinde Istanbuldan hareket edecek melleri atılmıştır. çocuk müsabakasına !? - 5 yaşında 
ve mayısın on yedisi ile on dokuzun
da müsabakalara iştirak edecektir. 

Gülek Boğazına !!İden şose üze- elli çocuk girmiş, Sıtkı Tannöverin 
rinde, Sağlıklı, Kurbanlı, Kayadibi, kıu Gönül birinciliği almıştır. 
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re Nevgork Mektubu • l 
'~ _,,/ 

Dünya Sergisini 60 
Milyon Kişi Gezecek 

Sergi .. insana Heyecandan Heyecana Düşürüyor, Çünkü Her Binanın 

içinde Alakayı Çeken Fenni, Teknik ve Ticari Harikalar Vardır 

N evyork, (Hususi) - Nev
york sergisi, dün açıldı ve 

0 nun açılmasile yemi bir gün doğ
du. Buna şüphe yok. Çünkü bu o
tuz bir milyon sterline mal olan 
'1e 1216 acre işgal eden sergi, 
dünyanın en büyük ve en pahalı 
sergisidir. Sergi bir taraftan in
sana huşu hissi veren manzaralar
la dolu olduğu gibi en ileri düşün
celeri, en büyük gayretleri, en yük-
6ek hamleleri gösteren eserlerle 
doludur. 

Sergi, Profesör Einstein'le koz
lnik şualar hakkında konferanslar 
\:'ermek üzere anlaştığı gibi Mis 
liaith Bacon'la sekiz sonbahar yap
rağı ile örtünerek ciansetmek için 
de anlaşmıştır. Sergide 10 milyon 
\>oltluk bir şule vücude getiren te
sisat vardır. 

Serginin bir köşesinde dünya
nın resim şaheserlerinden 500 ü 
bir arada teşhi:- olunmaktadır ve 
bu resim kolleksiyonu, büyük zah
llı.etler bahasına dünyanın her ta
rafından toplanmıştır. 

Sergide büyük musiki ihtüalleri 
Yapılacak, Büyük orkestralar ça
lışacak, büyük iistailar hüner gös
terecek, büyük operalar görülecek 
Ve büyük muganniler terennüm e
decek. Ayni sergide herkese bec.1a
\1a sakız dağıtılaca:.ıttır. 

S on haftalarda yirmi beş bin 
erkek ve k.ıdın, artist, alim, 

lllütefcnnin, işçi, sergiyi hazırla-
-- -~-· 6~"""'...,. Q'·u..n ... u..c.l'-l ~dJ~l-
YOrlardı, 

Bundan böyle 50 bin memur, 
sergiden ücret alacaktır. Tutulan 
hesaplara göre sergiyi 60 milyon 
kişi ziyaret edecek ve bunların her 
biri sergiyi her ziyaretinde 3 şilin 
Verecektir. 

Sergi bu sene altı ay açık ka
lacak ve işler yolunda gittiği tak
dirde gelecek senenin altı ayı zar
fında da açık bulundurulacaktır ve 
daha sonra kurulan muazzam bi
nalar yıkılacak, ortada yalnız ge
niş bir park kalacaktır. 

Nevyork ahalisi, ilkönce bu ser
giyi kurmaktan pek hoşnut olrna
:tnışlardı. Fakat bugün kurulan ye
ni şehri gördükçe derin bir iftihar 
hissediyorlar._ 

Çünkü serginin kurulduğu yer 
:Srooklyn'in civarmdaki en çirkin 
Yerdi. Uzun ada demiryolu, sergi 
hin kenarından geçmektedir. De
:tniryolu ile bur:ıdan geçen Nev
Yorklular, kendi kendilerine "baş
ka hiçbir şehir böyle bir sergi ku
ramaz" diyerek ovünüyorlar. Hak
ları da var. Çünkü sergi, Nevyor
kun canlılığını ve kudretini tem
sil ediyor. 

Bütün binalar çok güzel yapıl

:tnıştır. Yollar, son derece munta

ıarndır. Göz her tan:ıfta yeşillikler

le karşılaşmaktadır. Her biri bir 

\>azife yapmak üzere kurulan ~rnle
ler, fütürist cepheler, sütunlar, :::te

rnerler ve her şeyden fazla renk

ler, baş döndürecek bir sürat ve 
Jnebzuliyetle göze çarpıyor. Fakat 
sergi idaresi, en seri sıhhi imdat 
teşkilatı da vücude getirmiştir ve 
bu teşkilat son derece müfit hiz
metler görmektedir. 

Çünkü doktorlar ve hastabakı
cılar mütemadiyen davet olunuyor 
ve baş dönmelerine uğrayanları a
Yıltıyorlar. Çünkü yarının dünya
sında uzun bir müddet kalanlar, 
muhakkak ki baş donmesine uğ
ramakta ve ancak bir müddet isti
rahat ederek bu baş dönmesinden 
kurtulmaktadırlar. 

S ergi, insanı heyecandan he
yecana di.işür;.iyor. Çünkü 

her binanın içinde fenni, teknik ve 
ticari harikala!' vardJr ve bunların 
her biri büyük bir kudret ve eşsiz 

-- ----~....,.-

Trilon adı verilen bu sivri 
kule 210 metre boyundadır. 

Yanındaki küreye de Peris
fer adı verilmiştir. Her ikisi
nin tenviri ile bütün sergi ve 
civarı gündüz gibi aydınla

tılmıştır. 

bir hünerle teşhir edilmiştir. Try
lon ile Perisphere birer harikadır 
ve içleri merdivenlerle, kımıHa

yan platformlarla ve istikbali gös
teren manzaralarla doludur. Bazt 

dış cepheler de son derece muhte
şemdir ve hey keller mana ile do
ludur. 

Geceleyin sergi pastel renklerile 
yıkanıyor ve güzelUği insanı mest 
ediyor. O zaman Persphere, ay ı~ığı 
renginde muazzam bir küre şeklini 
alıyor ve Trylon da gökyüzüne 
yükselen bir ışık sütunu halinde 
tezada kaybolLiyor. 

Bütün binalar mavi, altın ve 
yeşil renkler içinde yüzmekte ve 
renk renk lambalar ağaçları tente
ne gibi işlemekte, heykeller, b~ 
yaz duvarlara kar§t bütün güzelli
ğile kendini göstermektedir. Pro
jektörler her tarafa aydınlık ser
piyor ve her 3kşam adım başında 
yeni bir aydınlı!<: harikası ile kar-

Çanakkaledeki 
Çirkin Mahalle 

Çanakkale (TAN) - Burada çir
kin bir manzara arzcden Çaymah.ıl
lesinin kaldırılıp kaldırılmıyacağı hak 

kındaki sualime cevaben belen.iye 

reisi Ahmet Acar şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Vilayet makamı, sıhhiye tali

matnamesine dayanarak, bu mahal

le evlerinin sıhhi bir şekle ifrağı hu

susunda sıhhiye meclisince verilen 

kararın tatbikine çalı tadır. Be

lediye de bu mahalle ile meşgul ol-

1 mak ıztırarında ama mahallenin yüz

den fazla haneden ibaret olmasına bi

naen ciddi bir mu::ımeleye girişeme

mektedir. Bu işe hükumetin yardım 

etmesi lazımdır. Hakikaten bu ma

halle çok çirkin bir manzara teşkil 
ettiği gibi sıhhi bakımdan da fenadır. 

Belediye, bu mahalleyi kaldırmak i

çin lazım gelen mali yüke tahammül 

edemiyeceği gibi oradaki vatandaşla
rı da sokak ortasında bırakmak şek
lia = de kabul' edemiyecektir." 

şılaşan göz, hayret V(' istiğrak i
çinde duraklıyor. 

Sergide tenkit edilecek bir çok 
şeyler buluna':>Hir. Fakat muhak
kak ki tenviratı tenkide imkan yok 
tur. Bilakis sergiyi görmeden ay
dınlık ile ne yapılacağını tahmin 
edemezsiniz. 

Sergi, cidden çok muhteşemdir. 
Fakat yankesicıler, karmanyolacı
lar da bir hayli faaliyet gösterecek
lerdir. Çünkü sergidt'.' 20 milyon In
giliz lirası değerinde mücevher, 

sanat eseri ve saire bulunmakta -
dır. Fakat muhafaza tedbirleri de 
son derece kuvvetlidir. Sergi yü
zünden hem para kazanılacak, hem 
para kaybedilecek .. Neticede ser
ginin bir kazanç temin edip etrni
yeceği belli değildir. Fakat bir kim
se de şimdiden bu mesele ile meş
gul olmamaktadır. Çünkü herkes, 
yarınki dünyanın doğuşundan ne
şe içindedir. 

Çanakkale 
Elektrik lslahatı 

Çanakkale (TAN) - Belediye bvrç 
aldığı yüz bin lirayı elektrik tesisa
tının ıslahına harcayacak, bu .sla
hat 939 yılı içinde bitmiş olacaktcr. 
29 bin lira sarfile ana caddelerin par
ke taşı ile döşenmesine başlanılmalt 
üzeredir. Belediyemiz, fakirlerin ek
mek ve sair ihtiyaçlarını müntaza
man temine devam eylemektedir. 

lnegöllü Karde§ Katili 
Bursa, (TAN) - Ir.egölün Baha

riye köyünde, askerliğini bitirip dö
nünce, kardeşi tarafından karısıuın 
ırzına geçildiği:::ıi duyo.n ve haikm 
ağzına düşen bu şayia yüzünden a
ral~rında çık~n kavga sonunda kar- ı 
deşı Mehmedı tabanca ile öldüren 
Ramazan Şengüh.in muhakemesine 
yakında burada başlanılacaktır. 

Gürsuda Biçki Kursu 
Bursa, (TAN) - Gürsu nahiyesin

de köy kadınları için açılmış ola!l biç
ki ve dikiş kursu bitmiştrr. imtihan
lar ay sonunda yapılacaktır. 

1 

(..-. H-A--D-IS-E-LE-R.-IM ____ R __ ,_ES'_iM_LE---·l 
\.._ .. _. ........ ,_ ...... _,. ___________________ .;_ _____________ , 

İngiliz Kral ve Kral!rı:sini Kanadaya 
götü:mekte olan 21 bin t.ınluk (Avustnl
ya Kraliçesi) adını ta1iı~·ı;n posta vaou 

runun havadar. pörünü~ü 

İngilterenjn Anavatan miida!aasını iki misline çıkarmağa karar vermesr tlzerlne 
eskiden askel'lik yapan sivillerin çoğu hemen orduya iltihak etmi:>ler ve yeniden 

talim görmeğe başlamışlaraır. 

Holanda hükt"ımetf son aylarda miidafa::ısına en büyük ehemmiyetl vermekte ve 
İrıın Velicıhdi ile zevcesi Prnses Fevziye ordusunu 1.600.000 askeri terbiye görmüş efrattan teşkil etmek için tedbir almıs 

Tahranda genç izcileri selamlarken bulunmaktadır. Holanda diğer taraftan sahil müdafaasını da takviye etmektedir, 

MacnrJslan Başvekil! Kont Teleki ile Ha rlclye Nazırı Kont Csaki Be~ belediye Moskovac'lan Brunswik'e (17) saatte gldeo 

dairesinde altın ki tabı imzalıyorlar... Rus tayyarecisi Kokinakl 

İngilterede paraşütlü hnstabnkıcılıırdan 
bilhassa tayyare kazaları vukuunda istifa
de edilmektedir. Bunlar derhal kaza ye
rme yetişiyor ve paraşütlerle kaza yerine 
inerek sıhht yardımlarda bulunuyorlar. 

Baltık sahillerinde, Almanya !le Polnnya arasında ihtilAf mevzuu olan arazi üze
rinde yaş.ıyan ve balıkçıhlüa geçinen Polonyalı bir çift 
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~'Ben, Mahinur Cariyeniz!,, 
"Suç lşledimse Bağışla, Günaha 

Affet. Gülfemin Nöbetini Satın 
Girdimse 
Aldım .. 

Ömrümün son kuvvetiyle tatlı 
tatlı geviş getiriyordu. 

İşte, bu sırada kapı perdesi 
titredi, eşik üstünde olgun ve dol
gun bir endam belirdi. Fakat o 
keklikleri utandıracak yürüyü,, o 
ceylanlara ders olacak süzulüş gö
rünmedi. Beyaz bir hayaleti andı
ran endam belirdiği yerde hare -
ketsiz duruyordu. 

H ünkarın gözleri çoktan za
yıflamıştı. Beş kollu gümüş 

bir şamdanın pek hafif surette ay
dınlatabildiği geniş odada, o göz· 
lerin görüş kudreti ise hemen he
men sıfıra inmişti. O sebeple kapı 
önündeki beyaz gölgenin hüviye -
tini teşhis etmedi. Lakin bekledi
ği kadınla, bu ziyaretçi arasındaki 
boy farkını sezmekten de geri kal
madı. Hayretle hiddet arasında 

mütereddit bir tavır alarak ba§ı ~ 
nı yastıktan kaldırdı: 

- Sen, dedi, kimsin?. 
Gölge, titrek bir sesle, cevııp 

verdi: 
- Mahi Nur cariyeniz! 
- Ne diye geldin burayn. Yok-

sa Gülfem hasta mı? 
Mahi Nur koşar gibi bir yürü

yüşle atıldı, ihtiyar hükümdarın 
yorganından dışarı fırlıyan bir a
yağını yakaladı, yüzüne gözüne 
sure süre öptü: 

- Suçumu, dedi, bağqla ars
lanım, Gulfemin nobetini satın 

aldım. 
ı- Sultan Süleyman, Belgradı ve
ya Bnğdadı alırken gösterdiği çe
vik hamleleri hatırlatacak bir di
rilikle yataktan f1rladı, Mahi Nu
run kollarını tutup, cılız bir fidan 
sallar gibi, hızla tartakladı ve hay
kırdı: 

- Nasıl, nasıl, bir dahi söyle. 
Gülfemin nöbetini satın mı aldın? 

- Evet arslanım. 
- Sebep? 
- Çünkü senin hizmetinde bu-

lunm~ senin mübarek kokunu 
ala ala bir gece geçirmek, Ulu 

Tanrıya yakın olmak demektir, 
bizim için en büyük ibadet, en bü
yük sevap ta budur. İşte o ibadeti 
bir gece fnzlasiyle yapmak, o se
vabı nasibimden biraz ziyade ola
rak kazanmak istedim, bu küs
tahlığı yaptım. Suç işlediınse ba
ğışla, günaha· girdimse, affet. Se
nin keremin, senin merhametin 
bizim kusurlarımızdan büyüktür. 

İhtiyar hükümdar, kapıya ka -
dar yürüdü, perdeyi araladı, "Gel 
bre köle!,, diye bağırdı, ve içeri 
giren haremağasınn, sakin bir ses
le, emir verdi: 

- Tez, git. Gülfemi al, bana ge
tir. 

Ve oda içinde gezinmeğe koyul
du. Gözünün önünde Gülfem, bey
ninin içinde Gülfcm, kalbinin de
rinliklerinde Gülfem, damarların
da Gülfem dolaşıyordu. Kadın, 

bir noktada sabit, başka bir nok
tada seyyar ve daha başka bir nok
tada seyyal bir hüviyet alarak 
bütün benliğini işgal etmiş gibıy
di. Fakat bu işgalde bir çıban, bir 
cerahat, bir ufunet hnli vardı, 

ihtiyar hükümdarın vücudünü 
yer yer rahatsız ediyordu. Çünkü 
onun gururu şifa kabul etmez bir 
surette incinmiş, yaralanmıştı. 

Sevdiği ve tarafından sevildiği -
ne inandığı bir kadının o inancı 
yalanlaması, yanına gelmekten 
istiğna göstermesi sillelenmekten, 
tekmelenmekten, tükrük yağmu-
runa tu.tulınu an Qha a urc\.-

te ruhunu müteessir etmişti. 

Gerçi teselli · noktalan, teselli 
vesileleri bulmuyor değildi. Mese
la Mahi Nurun nöbet satın alma
sı kendisinin kadınlar arasmria 
paylaşılamadığına delalet ediyor
du. Bunu sezmek yaralanmış gu -
rurunu biraz müteselli ediyordu. 
Sonra Gülfemin nöbete gelemiye
cek kadar rahatsız veya nöbet 
hizmetlerini yapmasına engel ola
cak bir anzayln bedbaht olmnsı 

mümkündü. Fakat bunlar, bu dü
şünceler: "Nöbet satma,, emare • 

tini ona bir türlü mazur göstere
miyordu ve Giılfeme ait sevgınin 
nefrete çevrilmesine mani olamı
yordu. 

D ini ruyalarındnn uynndırıltp 
huzura getirilen Gülforn, 

tatlı bir mahmurlukla saf bir te
gafül içindeydi. Çünkü yaptığı i
şin suç olarak teltıkki edileceğine 
asla ihtimal vermiyordu. Onun i
çin gülümsiyerek odaya girdi. gii
lümsiyerek efendisini selamladı ve 
gülümsiyerek bir köşeye çekildi. 

Süleymnn, nefis hayali bütün 
benliğinde pis bir koku gibi dola
şan günahkar mahlUkun o koku
dan uzak, dayanılmıyacak kadar 
berrak ve her ihtiyarı gençleşti

recek derecede kıvrak bir durum
da kendisini süzdüğünü görunce, 
korkunç gazabından sıyr1hr gibi 
oldu ve kızın gelişini, gülü~üııü 
incinmiş gururuna karşı bir tarzi
ye saymak istedi. Gülfem, nazik 
bir cevapla onun bu arzusunu kuv
vetlendirebilirdi, dava rla kapan
mış olurdu. Lakin kader, seçkin 
bir güzelliği, masum bir gençliği 
- Osman oğulları hesabına bir 
zulüm olarak kaydetmek için -
heder etmek istiyordu. Ondan ö
türü Gülfem, gaflet gösterdi, e
fendisinin tatlı bir sesle: "Hasta 
mısın, nen var, nöbetine niçin gel
medin,. şeklinde yaptığı suale şu 
cevabı verdi: 

- Hasta dc_ğtlim sultanım, bir 

şeyciğim de yok. Fakat bana ak
çe gerekti, Mahi Nur da nöbeti
me müşteri çıkıyordu. Nobetitni 
verdim, ondan beş on kese akçe 
aldım. 

Hünkar, bu nçık cevap üzerine 
kızamadı, şaşırdı ve kekeledi: 

- Benden akçe istiyemez miy
din? 

- İstiyemezdim sultanım. Çün
kü yaptırmakta olduğum camiin 
sevabına efendimin de ortak ol • 
ması hoşuma gitmiyordu. 

Bu çocukça hodkamlık ihtiyar 

ı···G·«Jj·~·ah·-i·2;·~·die~n?···ı 
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Bir müddet sessiz durduktan sonra, dedim ki: .. 
- Halukla ileride görüşeceğinizi söyliycrek ben

den İstanbuldaki yalının adresini aldınız.. Lakin 
bakalım harpten sonra o ayni yere dönecek mi?. 

- Dönmese bile yalıda oturanlar, nerede bulun
duğunu bilirler .. Daha olmazsa, size müracaat ede
rim .. Elbet izini sizden gizlemiyecektir ..• 

- Peki! .. Fakat her ihtimale karşı şu cinayet me
selesinin ne şekilde örtüldüğünü muhtasaran bann 
bildiriniz de, kendisine yazayım.. Mektuplarında 

b u noktada çok ısrar ediyor •• 
- Hayır!.. Ben muhakkak onunla görüşeceğim .• 
Görüyorsun ya Halıik; inatçı kardeşini knndıra

madım. Bekle bakalım.. Elbet bir gün meraktan 
kurtulacaksın .. 

Ali, Avrupa yolculuğu için, bugünlerde kat'i bir 
karar vermemizi söylüyor.. Onu, bu fikirden vaz 
geçirmek için, son bir ısrarda daha bulunacağım .• 
Bakalım netice ne olacak? .. 

Sana daima yazacağımı vaadeder, hasretle güzel 
yüzünü öperim. 

Nüvid ,, 

Nüvidin, bu son mektubu oldu. "Çiveçek,, te kal
dığım üç ay içinde, bir daha mektup gelmedi. ~H

saf eretimi bundan fazla uzatamazdım. Zaten çirkin 
bir vaka, artık o evde bana yer kalmadığını tama
miyle anlattı: 

Bir gün, Emin Bay dışarıdayken, kütüphaneye 
girmiştim. Şeytan durttü; yazıhanenin daima kapa
lı durnn ve üstünde, tutup çekecek hiç bir halkası 

bulunmıyan büyük bir gözünün nasıl açıldığını me
rak ettim. Biraz loşlukta kaldığı için, gözlerimin 
seçemiyeceğini anlıyarak elimle muayeneye koyul
duğuın sırada, nasıl oldu bilmiyorum? Parmağım 

küçiık bir düğmeye temas ediverdi. Ve yaylı olan 
göz, birdenbire fırlıyarak açıldı. Önüme çıkan 
muhtelif cesametteki banknot tomarlanna şaşkın 

şaşkın bakarken, arkamda bir ayak sesi duydum. 
Başımı çevirince, Emin Bayın müstehzi bakışlarile 
karşılaştım. 

birden, o derece bozulmuş ve sersemlemiştim ki, 
hiç bir tevil kaldırmıyncak olan şu açık Jursızlık 

sahnesinin, soğuk tesirini gidermek maksadiyle: 
- Emin olunuz, bu işi bir kaza neticesi doğur

du .. Yoksa fena bir maksadım yoktu .. D~dim. 
Hiç bir cevap vermeden ilerledi. Gözü altından 

kaldırıp iterek kapadı. Sonra ağır bir sesle: 
- Bir daha iyi maksatlarınızı kazaya ugratmak

tan koruyunuz, dedi. 
Ne söylesem, ne yapsam masumiyetime inanmı

yacaktı. Sükutu tercih ettim. Fakat ertesi gün, İs

mail Baya müracaat ederek, Kafkasyaya yaklaş
mak için "Kulca,, da bulunan fabrikatör Musa Ba
yın evine gitmek istediğimi söyledim. Arzuma iti
raz etmedi; memnun da görünmedi. 

tiç ay şu evde çok iyi ikram görmüş ve yaşamış
tım. Nüvidin mektuplariyle de oldukça avıınuyor

dum. Küçük bir hatanın insan hayatında ne mühim 
roller oynadığını bir kere daha anlamış oldum. 

Derhal yol hazırlığına başlamıştım. İsmail Bay, 
bana at, yedek elbise, yol harçlığı vesaire verdi. 
Musa Baya uzun bir de mektup yazarak, hakkımda 
her türlü yardımı esirgememelerini ve icabmda her 
hususta yol göstermelerini rica etti. 
Şu adamın pek yüksek bir kalbe malik olduğuna 

tamamiyle inanmıştım. Ertesi gün yola çıktım. Ha
va gayet soğuktu. Yerde diz boyu kar vardı. 

• • . . . . 
Seyahatim, dört gün sürdü. Geçtiğim arazi, kah 

düzlük, kah dnğlıktı .. Bazı dağ geçitlerinde, kar al
tında kalıp donmuş, develi kafilelere rastladım .. 
Bu manzaralar, tüylerimi ürpertmişti. Ayni akıbe
te uğramamak ve havanın şu sakinliğinden istifade 
etmek için, mütemadiyen hayvanı mahmuzluyor-

padişahı güldürmek gerekti. Ne 
yazık ki, öyle olmadı, parayla sn
tın alınmış bir hnlayığın kendi aş
kına karşı gösterdiği kayıtsızlık 

her şeyden önce gurur ile tegad. 
di eden o kudretli ihtiyarı yeni 
baştan çileden çıkardı. Artık gö
zünde kan tütüyor, burnuna kan 
kokusu doluyor ve bütun dünya
yı kızıl görüyordu. Bununln be. 
raber, bir arslan sükl'ınetiyle hn· 

Adapazarlı Ge çl r, 
Söğütlüde Temsil Ver r 

reket etmekten geri kalmadı. Muh
taç olduğu kanı, sinsi bir heyecan 
içinde almak yolunda yürüdü. 

- Benim firaşımi satan kimes. 
neden vefa olmaz. 

Diye homurdandıktan sonrn, 

Temsili seyret! en köylü 

bir kaç haremağası çağırttı, G'Ail
fem hatunu onlara yakalattı, sa
ray dehlizlerinin birinde kestirt.. 
ti, cesedini - kesik başiyle bır· 
likte - bir çuvala koydurdu. Üs
küdara yollıynrnk yaptırmakta ol. 
duğu camie yakın bir yere j?Öm
dürttü (1). 

Adapazanna bağlı Söğütlü nahiye· 
sinden yazılıyor: 

bulunan doktor, baytar, diş hekimi 
ve avukat, ziraat m ''tehassısı gibi 
münevverler, halkın d~rtlerile meş· 
gul olup öğütler vermişler, reçete ytız 
mışlnrdır. Daha sonra Adapazarlı 

gençler, Büyük meydanda kurdukla
rı seyyar sahnede "Kanım adamı" pi
yesini temsil etmişler ve çok muvaf
fak olmuşlardır. 

M ahi Nur, görlinüşte büyük 
bir zafer knzanmı~tı. Çün

kü ihtiyar padişahın en çok alaka 
gösterdiği bir rakibini yalnız kun
deden atmakla kalmıımış, onu ha
yat sahnesinden bile uzaklaştır
mış bulunuyordu. Hünkarın bir 
kaç saat hizmetinde bulunmnk 
saadetini etek dolusu altın fcdn 
ederek satın almasına göre de, e. 
fendisini mütehassis etmiş, yüre
ğindeki vefa ve sadaket ateşine 

inandırmış olması lazımdı. Hal -
buki fettan kadın hiç te umduğu 
muameleyi ve mükafatı görmedi, 
Gülfem zavallısının kesildiği hıı. 

beri gelir gelmez hünkar tarafın
dan: "Beri gel kız!,, emriyle oda
nın ortasına çağrıldı, "Soyun!,, 
emriyle yarı beline kadar çıplak. 
laştırıldıktan sonrn, ikl kara kö
leye tutturuldu, bir üçüncüsünün 
eline tutuşturulan kamçıyla da 
kıyasıya dövdürüldü. Köle, ceza 
görmek korkusiyle, insaf duygu
sundan tnmnmiyle uzaklaşmıştı, 
genç kolunun bütiin kuvvetiyle 
o beyaz sırtı kamçılıyordu. 

Adapazarı halkevine mensup clH 
kişilik bir kafile, bandolarile, bera
ber, geçen pazar günü buraya gel

mişlerdir. Bunu duyan civar köyleri
miz halkı da nahiyemize akın etmiş
tir. Adapazarlı misafırlerin içinde 

Bozkırın Elektrik ve 
Su ihtiyaçları · 

Bozkır, (TAN) - 450 evli, 1850 
nüfuslu kasabamız, adının verdiği 

intıbaa uymıyan, oldukça şirin bir 
kasabadır. Yaz, kış akmakta olan 
Çarşamba çayı, kasabamıza can ver

memiştir. Yeni bir mühendis istenil
miştir. 

Bozkırın çamaşırhanesi, sıhhi bir 
mezbahası ve bir gaz deposu vardır. 
Memurları, eğlenmek ve dinlenmek, 
bu yolda halkn da bir örnek vermek 
üzere bir klüp açmışlardır. Gençler 
de "Gençler Birliği, adında bir spor 
klübü açmışlar ve çalışmıya başla

mışlardır. 

mektedir. 
Üç nahiye ve yetmiş bir köyde o

turan bütün kazamız.ın kırk beş bini 
aşan nüfusundan çoğu rençbcrdir, 
içlerlnde dokumacılık ve dericilik 
ile uğraşanlar da vardır. 

· Mahi Nur, daha yirminci kam. 
çıda bayılmıştı. Omuz başlarından 
başlayıp kuyruk sokumuna doğru 
dizi dizi sızan kızıl kanlar , daynk 

cezasının ölüm cezasına tahavvül 
edeceğiril nçıkça anlattığından, 

- mahkumun başı ucunda süku
netle kamçıların hesnbını tutmak
ta olan - padişah yavaşça "Ye. 
ter,, dedi ve baygın kadını odası
nn yolladı. Onu taşıynn kölelere 
şu emri vermişti: 

Geçen yaz gelen bir ecnebi müte
hassısı, kazamızı maden serveti ci
hetinden çok zengin bulmuştur. 

Bir kaç evden ibnret olan yedi 
köyden maada ,köyler, telefonla mer 
keze bağlanmış bulunuyor. Köyler 
arası yollan da köyliller tarafından 
yapılmı tır. Şimdi köy odalan inşa 
olunmaktadır. 

Bozkırın içinde, çarşı ortasındaki 

havuzun kenarında küçük, kasaba
mızın dışında ve Çarşamba çnyı ke
narında da büyük birer park yapı!
maktadır. Son parkın civarında bir 
çocuk bahçesiyle bir meyva bahçesi /YEGANE 

ÇARE 
BtR KAŞE 

- Nöbet sntan kızların Gülfc
me, nöbet satın alan bedbahtların 
da, Mahi Nura döneceklerini baş 
kalfa, koğuşlarda söylesin, bu 
hınzırı da bir dahi nöbete çıkar. 
masın! 

de vücude getirilmektedir. 
Kasabamızın başlıca ihtiyaçları 

su ve elektriktir. İçme suyunun bo
rular içine alınması, bir çeşme daha 
yapılması düşünülmektedir. Elektrik 
işi, bunu temin için çalışan mühen-

NEOKALMİNA 
DIR. 

(Devamı var) disin Avrupaya gitmesiyle bitirile- .. •••••• ••• ••••• 

dum. 
llnnlarında gecelediğim köy'1crd~. hiç bir hadise 

geçmedi. 
Bu köyler, hemen kamilen bahçelikliydi. Ahali

sini, müslüman Türkler teşkil ediyordu. 
Bu dört günlük yolculuğun bende bıraktığı tek 

tesirden etraflıca bahsetmek isterim: 
Bir akşnm üzeriydi. Geceliyeceğim köy, henüz 

görünmediği halde, ortalık yavaş yavaş kararıyor
du. Ufuktn kümelenen siyah bulutlar artmıştı. ö
nümde uzanıp giden düzluk, etrafı çeviren yüksek 
dağların gölgeleriyle loşlaşıyordu. 

Dört nala koşan beygirin, nal seslerinden başka 
bir şey duymıyan kulaklarıma bir aralık, garip bir 

. uğultu aksetti. Önce ehemmiyet vermedım. Fa.ı<at 
çok geçmeden, ufukta gördüğüm siyah bulut küme
sinin, ovayı kaplar gibi yayılmakta olduğ'llm far
kettim. Merakım artıyordu. Bu ne olabilırdi? .. 

Tnm karşımn isabet eden ve iri bir deniz dalgası 
gibi üzerime gelen bu siyahlığa hem bakıyor, hem 
de süratimi arttırmak mı, yoksa meçhul bir fcl5ket 
hissini veren bu istiladan kaçmak için geri donnı€k 
mi lazım geldiğinı düşünüyordum. 

Biraz sonra, meseleyi anladım: Bu, gayet büyük 
bir geyik siırüsuydü. Faknt, ağaç dalına b'.!nziyen 
heybetli boynuzlnrını oynatarak, bir sel halinde 
yaklnşan garip hayvanlar beni fena iırküttıi. 

İnsana, ne derece zararları olduğunu bilmiyor
dum. İhtiyaten silahımı elime aldım ve hayvanı 
yavaşlatarak, yaklaşmalarını bekledim. 

Çok geçmeden, ovayı baştan başa kaplıyan geyik 
seli etrafımı sarmıştı. Beygirin üstünde, yüksekte 
bulunduğum için, kendimi bir boynuz denizinde 
yüzüyor sandım. Hakikaten, ufuklara kadar uzayıp 
giden bu, boynuz denizi görülecek şeydi. 

Hayvanlar, beni sıkıştırdıkları halde, bir şey yap
madılar. Fakat, ben o derece korkmuştum ki, attan 
Jüşmemek için kendimi güç tutuyordum. 

Selamete çıkmam yarım saat kadar sürdii. Artık 
ortalık iyice kararmıştı. Arkamı döniıp son bir de
fa uzaklaşan sürüye baktım. 

Biten günün silik aydınlığı içinde, itişen ve sıçrı
yan gölgeler, knranlığa bürünerek çekiliyor, gnrba 
doğru gözden kayboluyordu. 

P.f!!l••t••"fll••••t1• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Çini Türkistanın, Rus hududuna yakın bir kasa

bnsı olan ve "İli,, nehrinin cenup sahilinde bulunan 
"Kulca,, beni şirin bir yüzle karşılamıştı. 

Fabrikatör Hacı Musa Bay, beni, tıpkı-İsmail Bay 
gibi, büyiık bir nezaketle karşıladı. Hatta ötekin· 
den daha fazla memnuniyet gösterdi. 

Evi, kasabanın dışında bulunan büyük kösele ve 
kundura fabrikasına uzaktı. Lakin, çifte araba ve 
atları olan bu 70 lik zengin, evi ile fabrikası ara
sındaki bir çeyreklik yolu zahmetsiz olarak gidip 
gelmekteydi. 

Kendisi Avrupa görmüş, çok okumuş bir adam 
olduğu gibi, on sekiz yaşlarında bulunan oğlu da, 
harp patlayıncaya kadar İstanbulda, Galatasaray 
sultanisinde tahsile devam etmiş, sonra memleketi
ne dönmüş bulunuyordu. Bunlar "Türk,. ü hakkiy. 
le seven insanlnrdı. 

Ben, Musa Bayın evinde bir hafta kadar misafir 
olduktan sonra, daha serbest bulunabilmek ıçın, 
fabrikanın evlerinden birinde oturmağa karar ver
dim. 

Bu fikrimi, Musa Bay da muvafık bulmı1ştu. Kn
rısı ve on altı ynşlarındaki kızı ile üç odalı bir ev· 
de oturnn bir Alman makinist, bana odasmın birıııi 
verdi. 

Odam genişti. Musa Bay lazım olan eşyamı temin 
etti. Hatta okuman\ için bir kaç kitap ta verdı Bun· 
ları küçük mnsamın üstüne yerleştirdim. 

Artık hiç bir şeyden şikayetim yoktu. Almanım 
da nazik ve terbiyeli insanlardı. Bakalım taliim 
beni burudn ne kadar zaman alıkoyacaktı? ..• 

* Kah fabrikada, kah odamda geçirdiğim bir bu-
çuk aydan sonra, ilkbahar bütün güzelliğiyle geldi. 
Artık günlerimin uzun saatlerini yeşil kırlarda ve 
çiçekli meyva ağaçları altında geçiriyordum. 

"Çiveçek,, ten ayrılırken Emin Bay bana, namı· 
ma gelen mektupları göndereceğini vaadetmisti. 
Fakat hala, bir tane bile zuhur ctmcdı. Nüvid aca
ba neden mektup yazmıyordu? .. Uzüntü içindeydim. 

Bir gün Musa Bay, beni odamda ziyaret ederek., 
bir kağ1t uzattı ve dedi ki: (Dcvnnu ,·ar) 
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Bay Muhsin Uluağaç, Al
many~da tahs:.Iini bitirmi~

ti. Tahsili bitince ve öğrenti işi ta
mamlanınca artık sıra para kırma
ğa gelirdi. Iıte bundan dolayı Ulu
ağaç para ka~anmıya koyullu. Pa
ra kazanmak irin insanın bir mes
leği olması lazımdı. Uiuağacın mes
leği ziraatti. Bay Uluağaca göre 
ziraate ait yeryüziınde meçhul na
mına hiçbir şey kalrrıamıştı. Onca 
meçhul deme!:, yok demekti. K~ş
finde aciz kalınan hakikate, kes
tirme yoldan yok deyiverip işin i
çinden çıkmak gibi pratik bir ça
rei hal varken, &caba ne hakikat 
var deyip sayıklamak budalalık o
lurdu. Mesela korunuzdaki ağacın 
biri hastalanmış. Eğer o hastalığın 
ne olduğu bilinmezse marazın is
tilasına mani olmak için o ağacı he
mencecik imha edıvermeli idi. Ken
disi bu baptaki fikrini uzun bir ra
por şeklinde kaleme aldı. Bu ha
kikatin herkesin başına tak etme
si yolunda, beyaz beyaz kağıtlara 
kara kara miirekkı~pıer doladı. Hat
ta işi daha ileri götürerek ortaya 
diktirdiği sipsivri hakikati üstelik 
bir ton istatistik ve bir ton gra
fikle destekleuL 

•)CC C <>< < CC <<:<<e 

B ulduğu cle.nanları eien
dilerine tanıtmak için 

kapılandığı kapı) a ·1ğratmamak, 
kulluğunun biıtün menfaat ve şe
reflerini (!) şahsın:t sağlamak için 
de efendilerine sımsıkı bağlanmak 
kurnazlığını göstermişti. Ali Kema!. 
den daha becerikl~ olduğunu kısa 
bir zamanda tasdik ettirmişti. Çün
kü papas Firo• ile başbaşa verip ka
rarlaştırdıkları İngiliz Muhipleri 
cemiyetinin teşkili fikir ve tc~eb
büsünü Miralay Nelson da gerçek
ten beğenmiş ve daha o gı.inden, 
Mollaya Misterlik payesini bağışh
Yarak kadir ve itibarını yükselt
l'nişti. Eline geniş bir salahiyet 
vermiş, içi altınla dolu, kllpısı a
çık bir de kasa göstermişti. Sait 
Molla da Cağaıvğlundaki ltonağın
da bir fesat yuvası kurmuş ve baş 
köşeye kurulmu~tu. Avuçlarını kar
gılı sarı lirala:.-la sararttığı Alell"
darcı pehlivan Kadri, bilahare po
lis baş memurluklarına kayrJlan 
Namık, Hacı Kemali, Hafız Sait, 
Sakallı Cemil, Kadırgalı Hüseyin, 
Nedim ve Şehremininde Imam Ha
fız Halit, Arnavut Kemal, Galataiı 
imam Memiş Hoca, Şeyh Kamı!, 
Üsküdarlı terzi M~hmct, Hafız Ce
nıaı ve bunların benzeri para ve 
Paye düşkünü vicdansız vatansız
larla işe koyulmuştu. Bunlar, gı?z
dikleri, oturdukları yerlerde, Ingi
liz muhipleri cemiyetinin teşkili 
lüzumundan bahis ile dillerinin 
döndüğü ve ellerinden geldiği ka
dar propagandaya başlamışlardı. 

Hatta işi daha azıtmışlard1. Bu 
cemiyete gireceklerin 'ngilizler ta
rafından himay~ ve taltif edilece-
~-; 1.-•.: • ._.1_ ..a..a... 

varmışlardı. 

Gazinolarda, kahvelerde hatta 
mahalle camilerinde bile yapılmı. 
ya başlanan bu tehlikeli propa -
gandaya karşı Babıali, Tevfik pa
şa hükumeti sanki kulaklarını tı
kamış, gözlerini de uymmuştn. 
Saray ve Vahdettin de bastan a
yağa göz, kulak olmuş, bu· faali • 
yeti uzaktan ve fakat candan sey
re koyulmuştu 

G özönünde yapılan bu faali -
yet Istanbulun ekalliyetle

rini korkutmuş ve bu ekalliyetlcri 
:müstakil bir şekilde idareye baş
lıyan, milli saadet ve refahlarını 
umumiyet12 Tı.irkün ve Türltlü • 
ğün mahv ve izmihlalinde arıyan 
ve buna çalışan büyük nankorle
ri de kudurtmuştu. 

Onlar da fesat ve ihanet kazan
larını kurmuşlardı. Fırsattan ıs
tifadeyle ırkdaşlarını uyandırma
ğa, ayaklandırmıya koşuşmuş

lardı. Istanbul civarında buiu
nan rum köylerini dolaşmışlar, 
tezelden silahlandırdıkları çete -
leri ortalığa savurmuşlardı. Bo
ğaziçinde Bı.iyükdere, Darıca, Ye
niköy, Şile, Kalikratye birer çe
te yuvası olmuş ve · Alemdağı, 
Belgrat ormanları, İstranca dağ -
ları haydutlarla dolmuştu. Islam 
köyleri yağma ediliyor, yakılıyor
du. Zavallı köylüler soyuluyor, 
boğazlanıyordu. Hem yapıyorlar, 
edıyorlar, hem de bağırıyodardı: 

- İstanbul civarında asayiş 
Yok. Türk eşkıyaları hırısti;"'an 
koylerini basıyor, mal, can, ırz 
emniyeti kalmadı artık. 

Feryatlarıyle kapı kapı dolaşı
yor, eşik aşmdınyorlardı. Türkle
ri müttefiklere ezdirmek için ug. 
raşıyorlardı. Tevfik paşa bükü -
meti bu vaziyete karşı da göz 
yummuş, kulaklarını tıkamış~•· 
'rürk köylüsü büsbütün kimsesız 
kalmıştı. . 

Köyler can cana, baş başa denı
lecek bir hal almıştı. Ne koruyu
cu bir baş, ne de yarasını saracak 
bir yoldaş kalmıştı. Tam bu sıra
larda Bulgar Sadık, ipsiz Rece~, 
Behisni oğlu Şeytan Mahmut, Laz 
Tahir çeteleri Alemdağı havali • 
sinde dolaşmağa, nankör çeteleri
le çarpışmağa başlamışlardı. İs-

Nafiz Bey 

tanbulda da (Kara gol) cemiyeti, 
teşkilatını ikmal ile faaliyt:te geç
meğe hazırlanıyordu. 

Sarayın hainane tavrı, hüku
metin korkak hareketi, müttefik
lerin, ekalliyetlere karşı aldığı 
müsamaha ve himayekar vaziyeti 
karşısında gittikçe şımaran ve 
gemi azıya alan İstanbul n-ınkör
lerinin gün geçtikçe artan taşkın
lıkları, tecavüzleri nihayet İstan
bul Türklerinin de sabrını taşır _ 
mıştı. Varlıklarını kemirmeğe, 

şereflerini çiğnemeğe uğraşan nan
körlere karşı onlar da gizli oirer 
cephe almağa başlamışlardı. 

* O zamanlar Boğaziçinin Tatav-
lası addedilen Büyükdere _ 

nin nankörleri, küstahlıkta rekor 
kırıp şampiyon olmak sevdasına 

düşmüşlerdi. O civarda otunn, 
ticaret yapan Türklere zulüm ve 
hakaret etmekte çok ileri varmış
lardı . Kadınların çarşaflarını yırt

mak, resmi elbiseyle gezen zabit. 
lerimize, poU:slerimize küfür sa -
• -· •u-n., .ı "UI A UUJ\.J\.?lll\...~lli.l JJllTI tJ-

vaffakıyetinize dua etmekten baş
ka elimden bir şey gelmez. Keş
ke ölseydim de, büyük milletimin 
büyük şerefiyle böyle oynandığı_ 
nı görmeseydim. 

İhtiyar binbaşının kirpiklerin

den yanaklarına damlıyan ve yol 
yol dağılan goz yaşları, bu kısa 
ve fakat özlü sözleri muhatap!a
rının kaynıyan duygularını taşır

mış, kinlerini kabartmıştı. Nafiz 
bey nemli gözlerini arkadaşları. 

nın asabiyetten kızaran ve kırı -

şan yüzlerinde gezdirdikten son
ra, söze başlamıştı. Avram paşa 
çiftliğine kadar sarkan Bahçeköy
lülerin, Dom ızderede yuva tutan 
deli Yani çetesinin, Kemerburgaz 
civarında toplanan nankörlerin 
yaptıkları zulümlerden yaktıkları 
köylerden, yıktıkları ocaklardan 
yana yana açtığı bahsi, ağlıya ağ
lıya ettiği şikayetleri şu sözlerle 
nihayetlendirmişti: 

(Devamı var) 

* Ut•k ıeker fabrlka11nda lsmall Hak
kı Boraya: 
İsmini bildirdiğiniz zatın ve muhte

rem arkad~larının hizmetlerinden, 
Bursanın Yunanlılar tarafından işgali 
sırasında ve diğer htıdiseler arasında sa
nat okulu talebelerinin milli kuvvetle
re lltlhnkı ile beraber bahsedilecektir. 
Tefrikada ismi geçen adam da gerçi 
1336 senesinde bazı arkadaşları ile \'e 
Ömerli - Adapazarı yolile Ankaraya 
gitmiştir. Fakat az bir zaman sonra 
gizlice İstanbula a\'dct ve menfi hare
ketlerine devam etmiştir. Milli idare
nin İstanbulda teessilsü esnasında da 
diğer itiUıfçılar gibi memleketten kaç
mı$tır. Bu adamın diğer hıyanetlerin

Hedef bilgi olunca, en kaçını!.a
cak şey gururdu. işte ne var ki B. 
Muhsinde gurur çoktu. Ağaca, fi
dana karşı sevgisi hiç yoktu. Çün
kü sevgi teraziye kantara gelmez 
bir meçhul okluğu için Bay Muh
sin onu yok d~yip geçiyordu. Ol
sa olsa böyle şeyler birer marazi 
tezahürdü. 

Kereme köyi.indC'k! portakallar~ 
o sene bir şeyler oldu, ilkbaharda 
yeni yeni şahlanan filizler, tem -
muzda uçlarından :rnrumıya başlı-

den sıraıu. Jlcldikı:a._bahgıdileceku"ı:-.._;.l,b.J . dı. Bu kuruyuş köylülerın 

Caretlerine mani olmak, Türkleri 
Büyükderede oturtmamak için ev. 
lerini taşlamak gibi alçak~a hare
ketler hemen hemen her ~n vu
kubulmaktaydı. Bu kuduruklar 
bir gün, eczacı binbaşılığından 

mütekait İsmail Fevzi, Çankırılı 
Fehmi ve Nafiz efendilerin müş. 
tereken işlettikleri demir ve hır
davat mağazasına saldırmışlardı. 

Kuduz salyaları akan ağızlarını 
açmışlar, ulur gibi bağırmışlardı: 

1LOkMAN~ 
~\\\::~tiiililllil~l M E Ki M 1 N 

- Haydi ne duruyorsunuz, si
ze artık iş ve ekmek kalmadı. De
folun buradan. Yoksa sizi de İs
tranca köylülerine benzetiriz. 

Demişlerdi. Bu acı ve kanlı teh
dit, yalnız bu ticarethanenin sa -
hiplerini değil, civarın küçük. bü
yük bütiin esnafını düşündür
müştü. Şikayet dinliyecek bir ma
kam yoktu. Bu azgınları diledik
lerini yapm~ktan menedecek bir 
kuvvet yoktu. 

Binaenaleyh iş başa düşmüştü. 
Kendi aralarında birleşmek. bu 
zorbacılarla boğuşup didişmek ve 
kanlı bir mücadeleye girişmek dü
şüncesi hepsinin dimağlarında yer 
bulmuştu. O gece Sarıyerde ma -
den mahallesinde İsmail reisin ha
nesinde gizli bir toplantı yapılmış
tı. Hafız Mehmet, Halim. İsmail 
Fevzi, Nafiz efendi ve beyler ev 
sahibi İsmail reisle baş başa ver
mişler, dertlerini ortaya dökmüş. 
lerdi. 

Senelerce orduda şifa dağıta -
rak saçını sakalını ağartan eczacı 
İsmail Fevzi bey bu derdin de de
vasını bulmuştu. Pınarlarından 

yaş degil, kin fışkıran gözlerini 
açmı• sızlıyan kalbi üzerine elini 
bastır nıştı. Fikir ve hissini ~yle
ce anlatmıştı: 

- Çocuklar, demişti. İstranca 
köylülerinin akıbetlerine uğrama
mak, onlar gibi eli ve ayağı bağlı 
doğranmamak için, benim düşün
düğüm biricik çare şudur: Hemen 
silaha sarılmak, bu haydutların 
karşısına atılmak ve Türkün erli. 
ğini tanıtmak. Ben ve ortaklarım 
Nafizle Fehmi karar verdik. Her 
an yağma edilmek tehlikesi kar
şısında kalan mağazamızın varlı • 
ğını bu yola harcamağa ahdettik. 
İhtiyar olmasaydım, aranıza ben 
de katılırdım. Ne yazık ki, mu. 

ö G C!I T L E R i ~ıfütıı;~~;~*ııı~~~~ı;ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GÖZ YA 
Mikroplardan pek fa·ıla korkan 

sinirliler - ciltleri kendilerini lü
zumu kadar muhafaza edemiyor
muş gibi - eldivensiz sokağa çık
mazlar: evlerinde kapı tokmağını 
eteklerile tutarlar. Fakat hava in
sanın yalnız cildine dej!il. gözleri
ne, ağzına ve burnuna da temas e
der. Elbisesi içinde bulunan baş
ka yerleri de - ne kadar olsa - ha
vaya maruz bulunurlar. Onları 
mikroplardan korumak için ne 
yapmalı? 

Vakıa pek tozlu yerlerden ge
çerken JrÖzlere gözlük takmak 
mümkiindiir, burunun önüne de 
bir mendil tutanlar bulunur. Hal
buki gözliiğ'iin kenarından gözle
re, mt>ndnln kenarından buruna 
gene girer. Ağız ne kadar kapalf 
tutulsa arada sırada açmadan ol-
maz ... 

Bereket versin ki onlan da tabi
•! ~üşünmüştür. Bir rivayete göre 
hızım akhm1z, şuurumuz tahiatte 
mevcut hiiyiik şuurun kiiçiik bir 
parcaıı;ıdır. Biz ne kadar derin dü
şünsek. ne kadar ihtiyatla hareket 
etıı;ek tahiatin düşüncesi ve ihti
yatı derecesine varamavtz. Siz bu 
rivayeti beğenmiyerek inıı;anrn 
aklı ve snnru tabiatin fü;tündedir, 
diye kahul ederseniz. tabiatin srös
terdiii hln·ok ihtiyatlı hareketleri 
gene ihmal f!deme:r.111iniz, hu ihti
yatlı hareketler belki tahiatin u
zun. zamanda va va~ yavaş ve mt'c
burı:vet iizerinc kurduğu tedbir
lerdir. Her halde tahiatte ve onun 
içinde bulunan vücutlarımlJ7.da 
bizım şuurumuu girmemis. vani 
hiç haberimiz nlmı:van ve mik.rop
lara karşı pek hiiyük tesir yapan 
bir takım miidafaR vasıtala~ı bu
lunduğu silphesizdir. 

Göziimilzden çıkan va-.lar hile 
o müdafaa vasıtalanndan biridir. 
Göz yaşlan bizi kederlere karşı 
miidafaa ed.-rck yüreğimize fe
ra~hk verdiiti gihir gö71erimb:i 
mıkronlara karSl da mfülııfaa e
der. Sad.-C'e S?özlerimi?i vıkn·arak 
ha,·anın to7.larını temlzledi2'i için 
de~il. o tozların lrinde bulunan 
mikroplan telef ettiii için. Kimya 
bakımındanı vikıaı ~z yaslan ba
vait ve hafif tuzlu bir ~udur. Fa-

ş LA R 1 
kat o tuzlu suyun l('lnde mlkrop
ları hemen telef ediveren bir de 
kuvvetli zehir varc\Jr. 

Havada bulunan mikroplann 
birçok türlüsü karıştırılarak bir 
şişe içeri111ine mahlul halinde ko
nularak üzerine göz yaşından bir 
küçiik damla akıtıhrsa, şişenin i
cinde daha önce mikroplardan bu
lanık olan mahlul derhal berrak 
olur, mikroplar erimiş J?ibi narça
lanırlar. Göz ~·aşının bir küciik 
damlası o mikroplardan hirkac 
santimetre mikabı kadar büyük 
bir yığını telef etmeğe yetişir. 
Adı I .. lzozim olan hu kuvvetli ze

hirden hurunnn çıkardığı suyun 
lçind.- de vardır. Orada da !(ene 
havadan J?elen mikroplara kar!CI 
burnumuzu miidafaa eder ... Gö
ziin içindeki suyun terkibi kimya 
bakımından göz yaşının terkibine 
yakın oldulu halde onda hu zehir
den yoktur. riinkii J?Ö7İİn icPrlsini 
mikroplara karşı müdafaaya lü
zum kalmaz. 
Kanımızın su:vunda ondan bu

lunduğu ~hi. ·anne sütiinde de 
vardır. Kan blitün vücudü bu sa
yede bir<'ok mikronlara karşı mü
dafaa eder, annP siitii de bu !'aye
tle cocuğun midesinde bozulma
dan kahr. 
Abımızda o 7.ehirden hulundu

ğu hilinme7"e de, ad'ızın da kendi
sini mikroplara kar•n müdafaa f"t· 
tiği şiiph.-sizdir. Yılan zehlri hile 
insanın ağ-unda, hiçbir tehlike ol
madan, uzunca hlr zaman kalabi
lir. Bundan dolavıdır ki vılan sok
mmı hir adama imıfAt etmei?e 1rn
ııan11tr. vılRntn l!'ıtrdıiı '\'eri ai?ız
larf1,. P~t-hilirl~r. 

Midemiz <'ıkardıiı ekşi usare 
su•esind.- mikroplara karşı kt>ndi
sinl miidafaa eder, Rarsaklarda 
yüzlerce dns mikroplardan mil
yonl8"ca hulunduihınu sövlenıiş
tim. İnsanın sallık halinde hun
ların f Pna bh- te<ılr ''apmamalıırı, 
harsaklann da kPnıtilerini miida
faa etmesini hilıftklrrini gösterir. 

Rnı;?iin. viicudiimiiziin hin bir 
miidafaa ''asıtasından yalnız bir 
ikisini sö~·lemek istedim. Vücudün 
en kuvvetli müdafaası mikroplar 
içeriye girdikten sonn başlar. 

baş vurduğu bütun tedbirlere, ça
relere rağmen durdurulamıyor, kor
pe dalJar ta köküne kadar kuru
yorlar, ekseriya kuruluk orada kal
mıyarak ağacı tamamen öldürü
yordu. Koylüleri bir telaştır aldı. 
Kireçle badana, gObrcleme gibi ça
reler para etıncyinı:e, ümitsizliğe 

düştüler. Denize dı.işen yılana sarı
lırmış. Nihayet eskıden tatbik edil
mekte olan ağaç ko:.-kutma işine g:
riştiler. Köylünün biri baltayı alı
yor, ağacm başına dikiliyor. Bu ha
yırsız ağacı dib,ındcn keseceğim. O
cakta cayır cayır yakacağım diye 
bağırıyor. Ağacı hakikaten kese
cekmiş gibi baltayı kaldırıyor. O
nun yanında gelen yalvarıcı ise 
"aman etme eyleme. ağaç bir ka
bahattir işledi. '>•.?n affet kulun 
kurbanın olayım onu bu sene bn
ğışla da eğer filizlerini kurutmakta 
inat ederse önümüzdeki sene cen
sını verirsin" diye yr.na yakıla a
ğaçlan tarafa çıkı.yo::-du. Ağaç bu 
tehdidi duyunca, aklını ba~ına top
layıp, kurumak, kıt yemiş vermel: 
gibi edepsizlikten haylazlıktan vaz 
geçiyordu. 

Ne çare ki, ağaç korkutmak ta 

para etmedi. Ağaç1ar kurumakta 

devam ediyorlardı. Köylüler he

men işi resmiyete döktüler. Ağaç
ların hastalığını tetkik etmek ÜZE:· 

re Bay Muhsi:l Uluağaç Kereme 
köyüne gönderildi. 

Halbuki, bir ~ene evvel ağır
ca kış yapmış topraklar üç giin, 
üç gece çözülmiyen bir donla a
ğacın kütüğünü kitletmiş, ağacuı 

kabuğunu ta~amen veya kısmen 
dondurmuştu. Yaz sıcakları basın
ca, ağaç usaresini kökten yaprak
lara ve yapraklardan köke gönde
remez olmuş ve bundan dolayı kök
ler gıdasız kalmış ve çürümüşlerdi. 
Bu da ağaçların öliımüne sebep ol
muştu. 

Ne var ki, Bay Muhsin, Alınan
yada ağaç hastaltğı diye tam on 
beş türlü hastalık ezberlemişti. Ge
lik ağaçlara baktı, l~ôkleri muaye
ne etti. Çürükleri gördü. Ezberle
miş olduğu on beş türlü hastalık
tan, ağaçlarda rastgeldiSi evsafa 
hangisi daha yakınsa hemen o has-

talığın teşhisini yapıştırdı. Ağaçla

rın kökleri göze görünmez zehirlı 
bir mantar dolayısile çürüyorlar, 
aman bu çok sar~ bir hastalıktır. D
letin yayılmamasi~in bütün ağaçlar 
söktürülerek yak1imalıdırlar diye 
müsbet ve katı hükmünü verdi. O
labilir a .. Ağaç on be~ türlü ill~tin 
hiç birisile hast:ı oJmıyabilirdi, a
ğacın derdini anlamak için orijinal 
düşünen fenni bir kafa, ve ağacı 
gerçekten seven bir gönül lazım
dı. Bunun için ise hiıkim baş la
zımdı. Oyle bir baş kı. düşünür ve 
bildiğinin mahkumu değil, fakat 
hakimi olarak bilgisini kullanır ve 
büsbütün bir kara cahilden bile da
ha muzır bir şeyi yapmaktan ka
çınır ve ta!ırip değil yaratır. Bay 
Muhsine bu cıheti anlattılar. Fa
kat o bir ker~ fen gözile bakmış 
ve hükmünü vermışli. Hatta ağaç 
kendisinin ezberinde olan on beş 
türlü hastalıkların hiçbirile hasta
larım mışsa. demek kı, ıenni bır a
ğaç değildi. Fenne mugayir bir tarz 
da hastalanun vahşi ve cahil bir 
ağacın ise hakkı baltaydı. Böyle e
depsiz bir ağa'.;, Bay Muhsinin ma
Himatına meydan okuyan bir a
ğaç ne biçim meyva verirse ver
sin bir meşe odunu idi. 

Bunun üzerine köylüler balta -
!arla ağaçlan çatır çutur alaşagı 

etmiye koyuldular. 

* Ahmet Ağa, tuhaf bir adamdı. 

Hasan usta ile beraber baltaları ~ 
muzlarına vurmuşlar ve porta_ltal
lığa varmış1ardı. Hasan usta, "ne 
dersin kardeş, biz bu ağa<:lann 

hastasını da dirisini de niye ke
sip yıkıyoruz, vallah aklım erme
di" diyordu. Ahmet Ağa bıyık al
tından gülerek: "Onu bilmiyecek 
ne var? Evvelden ağaçları birer 
birer korkutuyorlardı. Şimdi or
man orman korkutuyoruz. Iş pe
rakende değil, toptan oluyor. 

Oteki köydeki portakallıklar gör
sünler de resmi maamelcden ür
küp, dinç kalsınlar pntır patır ye
mişler versinler diye biz bu köy
deki portakalları kesiyoruz. Bun
da anlaşılmaz bir sey mi var?" 
dedi. Otcki "vallahi sahi! Şimdı 

aklıma tak etti'' diye cevap verdi. 

Bozburunlu Talebe Kandırada 

Kandıra CTAN) Buradan 1.5 
saat uzaktaki Bozburun köyu mek
tebi talebesi, muallimleriyle ve ba
balariyle Kandıraya gelmişler, bal-

kevi salonunda güzel bir müsamen> 
vermişlerdir. Bilhassa yaptıkları 

"Canlı makine,, tablosu çok beğenil
miştir. 
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tal ya, Almanya 
onya ihtilafında 

itidal Tavsiye Etti 
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Nevyork 
Ser9isinde 

Türkiye 
f Gaı:ı 1 iı!c ııte ) 

mızarılc bo.kıp, takclır!c el sıkar gör
diiğiim zaman kcı tetti ğimiz merhale
lerin azametini daha kuvvetle duy
muştum. Amerikada Türkiyeyi ta
nıtmak için y;ıptığı ımz propaganda
nın azhğıno. ragmen, yapıian işle

rın müsbet m:ıhiyeti. kendi kendine 
propagandasını yaµmı~. Amerikan 
efkarı umumiyesini tamamile lehımi
ze çevirmişti. 

• 

in er • 
ın 

Rusyaya 
Teklif eri 

(BCl§ı .Birincid<') 
İngiltere: hiç hir 'akit 

(Baı:ı 1 incide) 
Lehistanda resmi ~ahafil henüz 

bir mütaleada bulunmamaktadır. Fa
kat Lehistanda huküm süren kanaa
te göre, Sinyor Musso.iini, askeri it
tifakı imzalamadan evvel, muhakkak 
ki, Almanyadan Lehistana karşı iti
dal dairesinde hareket için teminnt 
almıştır. 

Lehistan mahfillerine göre, İtalya 
Almanyaya her cephede müzahir ola
cak, fakat Alm:ınya ile Polonya ara
sında çıkacak bir harpte rol oyna
mıyacaktır. Buna mukabil Almanya 
aglebi ihtmal Macarstanı ya Slovak
yayı taksime, yahut ta Romanyadan 
metalibatta bulunmağa sevkedecck
tir. Polonya Macaristmıın bir Alman 
tazyikine mukavemet edemiyeceğini 
bildiği için Macaristnnın Romanya i
le dostane münasebetlerini idame et
mesini teminen Budnpeşte nezdinde 
ciddi teşebbüslerde bulunmağa baş-
lamıstır. ' 11 

Lehistan - Litvanya yakınlığı 
Muşahitlerln söylediğine göre, Po

lonya hükumeti, Polonyanın Alman
ya tarafından ta'Ilamile muhasarn e
dilmesipe mani olmak için bir yan
dan Litvanya ile bir yakınlık tesisi
ne çalışmaktadır: 

Porani gazetesine göre, vaziyet, I
talyanın itidal ile hareket yolunda
ki tesiri ile Almanyanın ifratı gibi i
kt şıktan hangisinin galebe çalacağını 
gösterecektir. 

Japonyada henüz resmi hiçbir mü
talea ileri stlrülmemektedir. Fakat 
amiral Igitaki bugün yazdığı bir ma
kalede, Japonyanm bir teklif vukuu 
takdirinde Alm.:ınya ve Italya ittifak 
akdedebileccğini söyleır .. '!ktedir. 

Fransız gazetelerine göre 
Fransız gazecelcrinden Epoque şu 

mallımntı veriyor: 

Alınan malumata göre, İta1y2nın 
noktal nazan galebe çalmıştır. Me
aolanin "Rerlin ile Varşova arasında 
doğrudan doğruya halli için yeni bir 
~şebbtis yapılacaktır. Bu teşebbüs, 
Polonyanın yeniden vaziyet değiş~i· 

rerek İngiltere ile olan bağlarım 
gevşetmesini tazammun edecektir. 
Eğer Ciano Polonyanın İngiliz ga
rantisini istihfaf ederek Alman iyi 
niyetine dayanacağını zannediyorsa 
sadece realiteleri kavrıyamadığım 

isbat ediyor demektir." 
Odre gazetesinde Pertinax yazı 

yor: 
.'İstikbalin bize neler ha?.ırladığı

nı bilmiyoruz. Fakat Milano cse1i 
simdilik demokrasilere harbin etra!
larıuda dolaştıgını ve bundan ancnk 

unih çeşidine ikinci bir teslimiyet
le kurtulabileceklerini gösterme~e 

matuf güriıltulü hareketlerden bıri 
dir. Harbin veya barışın diktatörle. 
rın yaptığı veya yapmadığı şeyler -
der.. ziyade bizim onlara karşı dike· 
ceğimiz kuvvet seddine tabi olduğu
nu unutmadığımız takdirde, bu k'J:-
kutmn usulleri bizi müteessir et~i· 
yecektir." · 

Chamberlain'in b ir izahı 
A vnm Knmarnsmdn işçi mebusu 

J ohnston Başvekile şu suali sormuŞ
tur: 

"Büyiik Britanya hüklımeti Po
lonyayı garanti ederken Danzig me
selesine Almanya ve Şarki Prusya 
arasında yol meselesini makul bir 
tnrzda ve muslihane bir surette hal. 
letmek için derhal Almanya ile mü
zakerelere girişmesini Varşovaya 
tavsiye etmiş midir ve bugünkü va
ziyetin dünya sulbü için tehlike teş
kil etmekte olmasına binaen İngiliz 
efkarı umumiyesini tatmin etmek 
maksadiyle mezkur meselelerin adi
lfme bir tarzda halli lüzumunu Yar
şova hükumetine bildirebilecek mı. 
dir? 

Evvelk i gün Ankarada yapılan at yarışlarında seyirciler 

Chnmberlain şu cevabı vermiştir: 
Sual sahibi Johnston Polonya Ha

ricyie Nazırı Beckin 5 mayıs tarihli 
nutkunu her halde okumuştur. Bu 
nutuk, mevzuu bahis meseleleri dn
ha İngiliz garantisi verilmeden ev. 
vel Almanya ile Polonya arasında 

müzakere halinde olduğunu göste
rir. 

Polonya hükumeti, tabii bilir Vi, 
İngiltere hükumeti dostça bir sureti 
tesviyeyi memnuniyetle karşılıya

caktır. Sorulan sualin ikinci kısmın
daki mütaleanın ehemmiyetini de 
tamamiylc müdrik olduğundan ~üp
he etmek için hiç bir sebep görmi
yorum. 

ltalya Kralı Berline gidecek 
Berlin, 8 (A.A.) - Israrla dolaşs.n 

şay•alara göre, İtalya kralı mayıs 
1938 de Hitlerin kendisine yaptrğı 
ziyareti 'iade maks>dile 28 ınayıstR 

burııya gelecektir. Hitlerin doğumu· 
nun yıldönümü münasebetile de ~ 
birde kurulan taklar, kralın gelme
sine intizaren yerlerinde bıralda

cn!üJr. 

Pazar günkü yarı~lardan diğer bir görünüş 

Almanya ile Kredi 
Anlaşması 

Yalova Kazası 

Bursaya Bağlanıyor 

(Bn~ 1 incide) 
yapılmasına ve ordu subayları heye
tine mahsus terfi kanununa ek kn -
nun ]{ıyihaları ıniızakere ve kabul e
dilmiştir. 

Ticaret vekilinin beyanatı 
Ankara, 8 (TAN) - D ah iliye V <:>- Ticaret Vekilinin tn lcbi üzerine 

kate ı , :Ya o ·mım- nb1l an na- ruznameye a ınan man kre · 
rak Bursa vilayetine bağlanması i- / laşmasının müzakeresine geçilırken 
çin bir kanun layihası hazırlamıştır. Ticaret Vekili Cezmi Erçin söz aJa
Kanunun mucip sebepler layihasın- rak kürsüye gelmiş ve müzaken· 
da Yalovanın Bursaya kara yolu ile mevzuu olan anlaşma etrafında aşa
bağlı bulunduğu, gidiş gelişin daha ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
kolay olduğu zikredilmektedir. "Muhterem arkadaşlar, yüksek 

huzurunuzn tnkdim edilmiş bulunan 
Kuşla Fa lcıhk Yasak 150 milyon marklık kredi anlaşması, 

Sehp , 'ar üzel'ine konulan sandık- Alman firmalarından kredi ile mü
lar içinde kedi, fare ve tavşan gibi bayaatta bulunmak salahiyetimiz e· 
hayvanlarla falcılık yapmak yasa1

\: c- sns itibariyle mahfuz kalmak şartae 
dilmistir. Cami avlularında tezgah bize ~vcut mukavele şartlarına na
kura;ak güvercinlere yem sntmak t'a zaran vade, faiz ve tediye bakımhı -
ayni şekilde yasa'ı:: f.dilmiştir. rından daha miiSJlit şeraitle Almo.n-

Ekmek Meselesi yadan mübayao.tta bulunmak imkan 
larını bahşedecektir. Açılan kredi · 
den istifade yolu şöyle olacaktır: 

Belediye lktısat miidürlüğü ekmek 
işlerini tetkike bRşlamışhr. Iktısat 

müşavere heyetinin ekmek fiy:ıtlan 
hakkında hazırı ~.ığı rµpor • tr yeni
den tetkik edilmektedir. Ekmek fiya
tı son defa ibka edılmiştir. 

Kahta Müddeiumumiliği 

Türkiye hükumetinin Almanyaya 
vermek arzu ettiği siparişlere müte
allik tediyatın icrası için Reichbank 
sanayi kredileriyle meşgul olmak ü
zere vücude getiridiği "Gold Skont 
bank" nezdinde 150 milyon marklık 

bir kredi açılacaktır Türkiyede usul 

meliyata tefrik edi!ebilP<'eği hakkın 
da anlaşmada hüküm mevcuttur. Bu 
hiikme göre bu nevi ameliyatı da ih
tiva eden siparişlerin yüzde yirm!si
ne kadar mıktarı Tiirkıyede sa!·h•di
lebileccktir. Kredi anlaşması hiikmii 
ne tevfikan Türkiye hükumeti tara
fından icra edilecek tediyatın deva
mı mtidde tince Almany ya bazı T Urk 

mallarının ihracını tc>zy:t etmek lİ7e
re Türkiye hükumeti tarafından ko
laylık gösterilmesi hususunda iki 
hükumet ımlaşacaklardır. Bu hu<sus· 
ta dahili ihtiyaç ve teahhütlerimizin 
evvelemirde nazarı dikkate alınacağı 
ve ihracat disponibiliteleri dahilinde 
Alrnanyaya ihraç müsaadeleri veri -
leceği tabiidir. Kredı anlaşmasmın 

meriyeti miiddeti zarfında Almanya 
ile mecvut ticari tediy.~Jer anlaşma

sı meriyet mevkiinden kaiktığr tak· 
dirdc muamelede bir tebeddül olmı
yacakttr. Yanı taksitlerin Türk para-
siyle tutarı ile Tiırk mallarının mü
bayo.a ve ihracı temin oluno.caktır 

Anlaşmanın telerruatı 

Kredi anlaşmasının esas hükinn
lcri bunlardır. Teferruat mahivetin· 
de olmak iizere, Türkiye hükumeti 

tarafından sipnrişlerin verilmesi sı -

rasında ecnebi mütehassıs ve eksper-

Bu sıralarda Sabiha Gökçenin şar
ka uçması, Amerikcıda öyle müthiş 
bir tesir yapmı;itı ki, gazeteler gtir.
Ierce sayfa sayfa yazJ vazdılar. Türk 
kadınının medeni millet kadınları gi
bi hayatın her c;ahasında yer alması, 
rol oynaması, l'ürk Esas Teşkilat ka
nununun kadınl:tra, ekalliyetlere me
deni haklar verın~si, scnelerdenberi 
yapılan aksi propag:ındanın tesirini 
kökünden kaıım1ş1 ı 

B u def::ı r~evycırk sergisinde 
'l'i.ırk pavyonunun açılmasın

da bu musbet tesirin. bu samimi tak
dirin açık ifadesini gördük. Türkiye
nin her türlü ifüla emelinden uza!~, 
kurucu ve ynplcı bir millet sıfatib 
milletler manzumesı arasına girişi, 
sulhii korumak için demokrat dev
letler orasında yer alması, yalnu A
merika eikan umumıyr:sini değil. bü
tün sulhsever mılletl~in efkarını le
himize çevirmiştir. 

A vrupanın ortasıncJn i til:i emelle
ri besliyerek dünyayı bir harb~ sü
rükliycn cereyanlar arasında, Turki

yenin bir Orta çağ dev:ieti değil. şim

diye kadar medeni {!eçinenleri bile 
arkada bırakacak ileri millet safına 
girişi, Atatükün, Atati.ırk inkılabının 

bize hediye ettigi en biiyük şereftir. 

Türkiyenin isıniııi sulhcii, demok
rat, inkılapçı. insnnıyetçi sıfatlarile 

Okyanusun ritesine götiiren Türk in
kılabının bize knzancitrdıklarım bu
gün lftıhnrla ·1uyarken, Atatür <Ü 

minnetle anmak, Ti.iı klıe_yi medeni 
ve insani hedefine :ıyni hızla göti.ir~n 
Ismet Inönüni.ı sela•nlamak her Tür
kün bir şükran bur<'udur. 

Düne kadar Orta çağ mille!tİ de· 
dikleri Türkiyr!, bııgiin medeni ge

çinen, fakat bu :nedC'ni sıfatına rag
men içindeki ekalli) etlere görülme
miş zulCımları rcv.ı gören, insan hak-

larını, medeni hakları çiğniyen, me

deniyeti kanlı \'C korkunç harplere 
siirükliyen bir çok ınıl1etlere medü
niyel ve insaniyet clersi verecel< b.r 

devreye gelmiştı ... 

B u. on beş sene içinde atılmış. 
. yürünmüş, ve hedefine v:ır· 

mış ne biiyük bir harekettir. Bu~ıin 
hallı içimizde kndın!aı ı eve döndu:-
mek cereyanını glidcnler ve yaptı
ğımız itirazlara karşı müdafaa cesn
retini gösteren ::niiı::tPciler. Nevyork
ta, Türk pavyonunda söylenilen mı
tıkları dikkatle diniesinler. zamanın Kahta (TAN) - Sıvas müddeiu -

mumi muavini Asım Yazgan, bura 
müddeiumumiliğine tayin edilmiş, 

bir müddettenbcri noksan olan mah
kememizin teşkilatı bu suretle ta -
mamlanmıştır. 

lerle i::.tişare muvafık görulaüğu tak 
ve mevzuatı dairesinde hükumetçe TuM rkı·j·e seyrini görmek : .. in ı•özlcrine gözlük dirde Almanya hükfımcti " c Alman firmalarına yapılacak sıpa -
rişlerin bedeli Almanyada krediyi a· hükumetinin bu yolda gcistereceğı taksınlar. 

t h kk k h ı · Geriye doğru hiç bir adım ata-çan Gold Skont Bank tarafından Al- arzunun a ıı. u unu tes ı etmış o-
man firmalarına peşin olarak ödene- lacaktır. mayız. Bugün vardıgımız bu merte-

takdirde 
onu, bu garantinin tathıkı husu • 
sunda yalnız hırnlmuyncııktır. 
İngiltere tarafınd:ın So\ yet oirl.i· 

ğine gönderilen bu t kliftı:!r Sc-.vy~t 
Rusyanın İngiltere v~ Fransa ve 
Rusya arasında mtisbızt bir ıttifak ak· 
dini ileri süren teklife mtLC.1bele et· 
mektedir. Sovyet Ru-.ya bu ıttifakııt 
akdini ve bu müttefıl:lerin garanti • 
ler vermesini istiyordu. İruZl!tere ise 
garantilerin ferdi mqhıyettc olması 

ve garantör devletlerin birbirlerir.C 
müzaheret etmeleri leninde·ı.r. 

C hamberlainin izahatı 
Avam Kamarnsını;lu muteaddit 

suallere cev&p veren Chambeı laiıt 

demiştir ki: 
"İngiltere hi.ikumeti • loskovadaki 
clçf:..i 'asıtasıyle \·cııi noktai na • 
znrlarını Sovyct tıükimıctine bil • 
dirmiştir. Bu siyasi noktnı nazar 
teatileri yapılırl;cn. bu sorulan su· 
allcrc aleni cc\ ııplar vcrmekliğinı 
doğru olomıyacı:ığmt mebuslar ı:ek 
al8 tnkdir ederler." 

Chamberlain, işçi mebu~u Hen • 
dersonun diğer bir su<.ıline cevap ve
rerek İngilterenin hedefi Rusya ile 
en kati teşriki mesaiyı elde etmek ol· 
d uğunu bildirmiştir. 

• 
Öğrenildiğine göre SovyPtler bir 

Jiği sefiri Maiski bugiin İng;ltere hu
kumetine Litvinofun istifasının Sov· 
yetler birliğinin siyasetınde hiç bir 
değişiklik husule getirmiyeceğini bil 
dirmiştir. Moskovadnki İngilterp se
firinin Molotof ile yapacağ . mülakat 
neticesinde Sovyet harıci siyasetinin 
k&tiyetle taayyün etmesi ve siyası 
mahafillerde hissedilen endişenın lıu 
suretle tamaıniyle zaıl oL.-nası bek -
lenmektedir. 

I ngiliz gazetelerine göre 
lngılız gnzetelcrı, bir taraftan bu 

mi.ızakerelcr, digc:- tnraftan Alman -
lial.y;:ı.n ıttifnkı ile. ınesm.tl olarak v a 
ziyette hi~bir tebcddul vuku b•Jlmıı
dığını anlatı o .nr. 

Gazetelere gorc, Aıman - İtalyan 
ittifakı, esasen mevcut olan bir va
ziyetin hukuken tcsbitinden ıbaret
tir. 

Ti ınes ga·:-' tesine nazaran. Ingilız 

hükumetinin vaz:y·"tıııde değişıklik 
yoktur. Ingilterc ~ovyctler Birligi i
le ittifakı reddetmiyı-cckdir Fakat 
evve)emirde doğu A•trupasının emni 
yeti meselesinin halli münasip olaca
ğı kanaatindedir 

Ingiltere \·e 1'.,ransa doğu A vrup;ı

sı devlctlerile anlaşmalıdır. Sovyet
ler Birliği ihtiyaç h;::linde bu dev
letlere dPrha) yardıma amade oldu
ğunu bildirsin. Tngiltere ve Fransa 

kendisine yalnız ~almıyacağını bildi
receklerdir. 

Nevs Chronicle gazetesi diyor kı . 

"SovyetJer Birllgi ile askeri bir it
tifak kadar hıç bir Ş<"'Y müessir oia
m ıyacaktır. Hiçbir şey Hitleri ve Al
man kurmayını yeni bir sergüzeste 
atılmnktan daha iyi mC'nedem('z." 

Potemkin, Bükreşte 

Çandarlıda Bir Sünnet Düğünü 
cek ve buna mukabil Türkiye hükü- Keza Almanyadan ihraç edilecek beye. bu merhalclr>ri ~':!çerek gei-:lik. 
meti de, banka tarafından firmalara malların nakliyatında mutad Vf' nor Geri işareti veren her kumandaya 
y~ pılo.cak tediyata tekabül eden mık mal tahmil şartlarına uygun bir fi. boyun eğmiyecek kadar şuurunn. i
tarlarda Reichmark üzerinden tan • yat verildiği takdirde Alrr.an vapur- radesine hakim bir milletiz. Daha i-

Potemkin öğle üzeri Sofyadan bu
raya gelmiştir. Mumaileyh öğle ye
meğini Gafenko ile birlikte yemi~ ve 
kendisile uzun bir mulfıkatta bulun
muştur. 

- zim edilmiş hazine bonolannı ban · !arından istifade olunaca~ına, ancak !eriye, do.ha ött?1ere geçeceğiz. 
kaya tevdi edecektir. kafi istiap hacmini haiz Türk gemi _ Nevyork ser~isinde hayret ve tak 

Burada ne kadar kniacağı belli de
ğildir. 

Bu bonolar banka tarafından te - lerinin o tarihlerde Alrr.an limanla - dir kazanan Türkiye. bu ileri, inkı
diyatm lazimiilicra olduğu tarihlcr- ı rında bulunması halinde nakli vatın lapçı, içtimai tekamüle eren Türkıye
den itibaren yüzde beş faize t abi tu· I bunlarla yapılacağı zikrolı.ınmakta - dir. Şimdi biz bur.un şeref ve iflıha
tulacaktı r. Bankaya borçlanılan me- dır. 

l k k ·t1 ı d rını taşıyoruz. Bu var:ştan aldı~ımız baliğ altı ay ı ta sı er e on sene c Anlaşmada hamulE-nin Alman si-
ödenecektir. gorta kumpany:ılarma sigorta ettı- cesaretledir ki, geri işareti veren hiç 

k l d bir kumandaya baş eğmiyC'ceğiınizi 

* Inglltere erkanı hnrbiye reisi Lorc 
Gortun geçenlerdo Fransayı ziyareti· 
le i~i taraf arasında başlıyan cskeri 
temaslara General DiU'ir:ı rlvaseLi al· 
tındn hareket ed •n bir heyet ile de
vnm edilecektir. GC'nerai Dill bugü11 Siparişler için onu an va e ri1eceğine dair bir hüküm bulundu- . . . . 

1 " ~ g·b· Alma r· 1 .. k haykırabılırız. Ne kadınlar eve do- ı Parise muvastılat etmi" ve Fransa Taksitler Tiirk po.ras1 o arak Tur- gu ı ı n ırm:ı arının muna a- . . . 
kiye ile Almanya arnsında. mevcut sa ve taleplere iştiraklerinin temini n.ecek, ne. ınkılabın t~k ~ır mer~ale- Harbiye nczar0 ti ile ·~cı u malarn bas 

· · · Tu·· rkı· h k·.,_ t• • k sınde gerıleme h.ırcketı olacaı.dır 1 t ticari tediyelere miiteallık anlaşma ıçın ye u ume ının yapma { .. . . 
1 

,., h amıs ır. 
mucibince Cumhuriyet Merkez ban - niyetinde oldu&ru musyyen islerden !ur.kıyc b~ .~lerı '11~.kt vasfını .... a rı 
kasındaki Almanya kliring besahınEA Alman hükumetinı 1.amanında ha- ılerılerc goturccektı:-. ~-•••11:!1•••••••••• 
yatırılacaktır. Bu suretle Türk1ye berdar edeceğine dair hükümler de Bahçıvan Aranıyor 
hükumeti borçtan ibra edilmış ve bo· bulunmaktadır. Karaköydeki İzdiham 
nolarını istirdat etmiş olacaktır. Menafi ve arzu'anmız& uygun bu-

Krediden istifade için anlaşma lunan bu anlaşmanın meriyet mev-
.. bir vade göstermektedir. kiine konulmasına yüksek müsaade 

Karaköydeki izdihamı hafifletmek 
için lstanbul tarafından Beyoğluna 
geçen otomobillerin Kopr üden sonra 
Rıhtım caddesini takip etmeleri ve 

Ciçck Ve sebzeden anlar bir Bahcı
vnn aranıyor. Taliplerin Ankara 
<''lddeslnde Ad~let hanında 10 nu-

m:ıraya milracaatlan. ••• 
Bu vadeye göre siparişlerin 31 ve kararlarınızı istirham eylerim." Sünnet olan rocuklar 1 

:r kanunuevvel 194 1 tarihine kadar ve Ticaret Vekilinin bu izahatını mü-
Bcrgama <T.AN) - Dikilinin Çan- gama halkevi bandosu çalmış, gece- rilmiş olması lfızımdır. Almanyaya teakıp nnlaşmanın tasdikine ait ko-

darlı nahiyesinde, halkın da yardı- leyin de talebe, "Yarım Osman,, pi- yapılacak siparişlerin bir kısmı, Tür- nunun maddeleri okunmuş ve kabul 
miyle :J5 fakir çocuk sünnet edilmiş- y kiyede icrası lfızım gelen ameliyata edilmiştir. 
tır. Bu dligiın, Clımhuriyct okulu yesini temsil ederek küçükleri e>g- dn şamil olabileceğinden açılacak Büyük MilJet 1'.foclisi gelecek top
hahccsinde ynpılm1c;;, gündüzün Bcr- lcndirmislerdir. krediden ne mıktarının bu kabil a - lantısını çarsamb:ı giinii yapacaktır. 

Merkez Rıhtım hanının ö~ünden so· .

1 
')r. SUPHI $ENSES 

1 la saparak Knsapla: sakngından Ka 
·· · dde e 'rlrar yolları bastıılıklan mOtchaw!n 

rakoydckı dur k ycrınden ca Y , ~cyoğlu Yıldız sınMnosı karsısı Lek-
çıkmaları karnrlnştırıimıştır. Bı:>]edi- 1 l11r nnnrtım:ın. Fnkfrlerr onr~"'" 
ye bu yolu kııvvclli H'ımbalarla ay- l rcı: 4392 1 
dınlataco.ktır. 
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MAZON MEYVA TUZU 
i N K 1 B A Z 1 defeder. M i D E ve B AR SA KLARI 

kolayhkla ve mülayim bir şekilde boıaltarak rahathk ve ferahhk verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, BULANTI, 
GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, INKIBAZ, SARIJ.IK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EK· 

ŞILIK ve YANMALARINDA ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınıı. 

MAZON MEYV A TUZU son derece tekıif edilmit bir tuz olup yerini tutamıyan mümuil mültahzarlardan daha cabuk. 
daha kolay ve daha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 
Bankamızda bazı münhallerin dol durulması için 4 memura ihtiyaç 

Vardır. Atide gösterilen mevzulardan tabi tutulacakları imtihan ve m~
sabaka neticesinde muvaffak olduk lan takdirde alınacak namzetlerın 
Alnıanca veya Fransızcadan birine layıkile vakıf olmalan birinci şart
tır. Bunun için ilk imtihan ve müsa baka bu iki lisandan yapılacak ve 
bunda muvaffak olanlar diğer mevzulardan imtihan ve müsabakaya da
hil olacaklardır. Kazananlara 140 ile 190 lira arasında bir maaş veri
lir. İmtihan ve müsabakaya Mayısın 29 uncu Pazartesi günü başlana
caktır. Namzetlerin Türk olması ve 35 yaşını mütecaviz bulunmama3I 
lazımdır. Müracaatlar 25 Mayıs akşamına kadar Bankanın İdare Merke
Zinde Memurin servisine veya İstanbul Şubesinde Müdüriyete yapıl
malıdır. Ankarada umum Müdürliik ve fstanbulda Şubemiz binasında 
icra edilecek imtihan ve müsabakanın mevzuları şunlardır: 

1 - İktisat, 
2 - Maliyeı 
3 - Hukuki malumat "bilhassa medeni ve ticari hukuk", 
4 - Hesap ve Hendese. "3179,, 

--;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ .... ---------~-~ 
ROMATiZMA 

Sırt · Göğüs 

Kalça • Arka • Bel 
• LUMBAGO 
• SiYATiK 
ve bütün 

ağrılara 

karaı 

merhemi ile masai yapınız. 

SANCILARI DAIMl ve ÇABUK GEÇiRiR 

ııımı•M'"'r""R1i*''""h1"81''M'u.ııııı.mıe•ımımı•ı 
1 - Devlet Demiryollarının istasyon ve gar işlerinde çalıştırılmak 

ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartları haiz olanlardan yüz memur alı
nacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır 
A - Türk olmak. 
B - Faal hizmetlerde çalışmasına mAni sıhhi bir arızası olmadığı İ-

darenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Yaşı otuzdan yukan olmamak. 
Ç - Askerliğini yapmış olmak. . . . . .. .. .. 
D - Liseden mezun olmak veyahut lıse derecesınde tahsil gorduğu-

nü Maariften tasdik ettirmek. 
E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiçbir şekilde mahkumiyeti olma-

dığını tevsik etmek. 
F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini mübeyyin bir taah-

hütname ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - İsteyenlerin istidalarını ve yukardaki şartlan haiz olduklar~.nı 

gösterir vesikalan Ankara Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Balıkesır, 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kays~ri ve Erzurum İşletme müdü_rlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon İşletme amirliklerine tevdi edeceklerdı~. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarmdakı adreslerini 

vazıhan yazacaklardır. 
5 - Fazla tafsilat için İşletme Merkezlerindeki garlarda asılı. ?ulu

nan UAnları okumaları ve müracaatlarını ona göre yapmaları ılan o
(1364) (2566) 

lunur. 

KURTULUŞ 
Doktorlar Bankacılar, kAtlpler, Mektepliler velhasıl hütf' .. 
mürekke~li kalemle yazı yazanlar, mürekkebin ceb 
lerine akmasından, kurumasından, ve ucun bo
zulmasından kurtaran yegAne 

T 1 K U DOLMA KALEMi 
1 

GOZELLIGINIZ 
iÇiN 

_,~~ 1 

~ ~~ ... -:.~,.,.~;" .~: .. "' . 

• 

KREM. BALSANİN 'ı 
K ANZUK 

Bütün dünyaca takdir edil- A l 
miş sıhhi' güzellik kremleridir. 1 

Gece için yağlı, gündüz tçin 
yağsız halis acıbadem Çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satıhr. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
İSTANB~ - BEYO<'.';LtJ 

Hangar Y aptırdacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanhğından: 
1 - Etimesğut'da Türkkuşu alanında yaptırılacak, hava müsteşarlı

ğı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir hangar kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname keşif ve saireye ait evrakı Türk 

hava kurumu genel merkezinden (4) lira (42) kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

4 - Eksiltme 25 - 5 - 939 perşembe günü saat 15 de Türk Hava ku
rumu genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktan (5.671) lira (80) kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki şartlan 

haiz olduktan başka en az (.60.000) liralık mümasil bir işi muvaffaki-
yetle başardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. (3206) 

~ ......................................... ~ 
Y E N O S kadar giizel olmak isterseniz 

Meşhur Alman ıüzelllk mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 
tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahza

ratın en mükemmeli olan VENtiS pzellik 
müstahzarah kullanınız. 

l ~'% 
• Osh~~~ . 11,,~ ~~' .. ,;;> 

""T/}ı ; .. :~·· . 
Pu ır . J• 

DRA ~t-
D A B K o v 1 ç Q\ME\;t\ 

ve Ski. ~ \ \~:~--. 

~ .................. , 
V~a~p~u~r_A_c_e_n_+a_h_ğ_ı _..a.J..J~r:--~-~\,.:~ .,:. 

«8CHULDT • ORllNT • LlNE» .J.._~ . -~~ 
Eşyayi ticariye nakli için seri posta: -,.. .• ~ r:;..:(.' .... ,, .............. . 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Bremen, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi için beklenen va

purlar: 
Glucksburg vapuru 11 Mayısa dot
ru. Troyburg vapuru 28 Mayısa 

doğru. 

Tahmil için beklenen vapurlardan: 
DUBURG vapuru 11 Mayısa doğru. 
Glucksburg vapuru 22 Mayısa doğ-
ru. 

···-
H. PAJ K UR IÇ 

Vapur Acentası 
«ZETSKA PLOVI DBA A. D.ıı de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 
konferanaında teala edllen enter· 
balkanlk hat. BUyUk IUka modern 
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vapuru ile latanbul, Kllatence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
aahlll, Trlyeate, Venedlk v Suaak 
araaında muntazam posta. 

Yolcu ve eşyayi ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 16 Mayıs saat 14 de 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal

maçya sahilleri, Venedlk ve Triyes· 
teye ilk Posta 19 Mayıs saat 13 de. 

Umumi dePosu: Nureddin Evllyuade Ecza, alaı ve 

Itriyat deposu İstanbul 

·-----------------------------· T es.viyeci ve Tornacı 
Alınacaktır : 

Askeri Fabrikalar Umum MUdiir IUfiinden: 
Kınkkaledeki Fabrikamızda çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor

nacı alınacaktır. İsteklilerin imtiha nlan yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silih Fabrikalarımız 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (3098) 

istanbul Belediyesi llônları 
Keşif bedeli 2300 lira olan Kadıkoyünde Kurbağalıderenin temizlen

mesi işi açrk eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikadan başka Mecart Şubesinden a lacaklan fen ehliyet vesikası ve 
172 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
23 - 5 - 939 Salı günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B.) (3111) 

Giimrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Motörlerin tamirinde kullanılmak üzere satın alınacak 47 kalem 
malzemenin 22-5-939 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Tasımlanmış tutarı 1080 lira ve ilk teminatı da 83 liradır. Şart
name evsaf, malzeme listesi komisyondadır. Göriılebilir. 

YENi BiR TEN 1 
GÜZEL_L İG i NE 

doöru atılacak 

JADIM 

BurufQklar 
luıle e~tilebillr. -. 
Vi7aaa Ooivenite9indea bir Profc9ö~ 
Blocel - Tabir ettikleri Geoçlitin ca· 
ıip bir aonrunu lcetfetmittir.• Bu 
cevher haliha11rda penbe renkteki To
ltaloıı Kremi terkibinde mncut1ur. 
Cildin bu Jeırine an.urunu aktamları 
- J•~m~zdaa evvel tatbik ediniz 

il& UJUrlcen, o ; cildinizi 
beller " pnç!qtirir . 

~-~~"""....:1 

.... 
Cildi ta·t 
ze, nermio ve 
kadife zibi yumı.:pk ve" siyab aolıta
larden kurtarmık ic;in her 1abah be· 

- · 7aı Reukdelı:i Toltaloa 
Knmilri .Uriinüz. 

S.merui 
raJet emia .. 
memouoi7et balıtcın-.' 
40 J•tlarında göriiaebilirler. V qıa 
izlerini aidlrerek bir Gene; inam p· 
:ııel cildini ikame eder. Cildin UDllUrU 

olan Tobloa knımiaio eemerea p• 
yanı hayrettir. Memnun kalmayanlar 
,.rUıDI prİ alabilirler. 

İstanbul Asliye ikinci ticaret mah 
kemesinden: 

Gebr Şmit G. M. B. H. Şmit bira 
derler Limited şirketi vekili avuka 
lsak Sages tarelınd.ın Istanbul An 
kara caddesi R~şitefendi han 15 N 0 
da Muhsin ve Münir Emin kardei.e 
ayni adreste Muhsin Emin, Münir 
min aleyhlerine ikame olunan dava 
nın cereyan eden muhakemesi sıra 
smda: 

Müddeaaleyhlerin ikametgahları 
nın meçhuliyetme binaen vaki ila 
nen tebligata rağmen mahkemey 
gelmediklerinden ha~larında H. U 
M. K. nun 401 inci madesine tevfi 

ı\vrupada dahi tasdik olunduğu gibi 

\lınanyanın bu icadı mürekkepli 

talemle yazı yazmak mec• 
)Uriyetinde olan halkı 

1akikaten bu eziyet

ten kurtarmıştır. 

Her nevi tafsilit için Galatada 
(Yolcu salonu karşısında) umumi 
acenteliğe: Telefon: 44708 ve bütün 
seyahat idarehanelerine müracaat. ,, _____ , Açık bırakı · 

dığı halde her m 1 

şekilde durursa dur 
sun mürekkep akmaz ve 

kurumaz. TIKU en sağlan 
ve en kullanışlı mürekkep!· 

3 - İstekliler kanuni vesikaları ve ilk teminat ma:kbuzlarile Galata 
eski İthalat gümrük binasındaki komisyona gelmeleri. "3049" 

j kan ittihaz olunan gıyap kararların 
ilAnen tebligatı ifasına ve muhak 
menin de 9.6.939 tarih saat 14.30 bı 
rakılmasına karar verilmiştir. Key{i 
yet tebliğ makamına kaim olmak ü 
zere ilan olunur. (17606) 

rIKu ucu aşın-

'tlaz, bol mü· 
.. ekkeb alır. 

kuvvetli basıltnı 

l -4 kopya çıka 

Kalemdir 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve kır 

mızı renkleri de ayni fiatta satıl
maktadır. Her yerde arayınız. Fiatı 
3 liradır. 
Ayrıca: Cep, kol, masa ve duvar saatleri, 
kaplama mücevherat, kalemler vesaire ... 
Deposu: Rıkardo Levl halefi Flllppo 

·ılabilir. Levl. Havuzlu han No. l, İstanbul. 

Taklitlerinden sakınınız. Kırmizl halka üzerinde TllU 
T a poata ile gönderlllr. Slparıııerln bedell olan 

M k dikkat ediniz. aıray 
ar aya 3 llra evvelden 9önderllmelldlr. 

Kimyager Alınacak 
Ask ri Fabrikalar Umum MüdtirlUğünden: . 

.. ~- lı.,.,rılmak üzere kimyager alınacaktır. Isteklıle-
Kuçuk Yozgatta ça j.. .. (2953) 

. . t•d .1 Umum müdürlüğe mur· caatları. 
rın 1s ı a ı e . 

Samsun Belediye Reisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çarşamba şosesi güzerga

hında Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inşaatı. 
Muhammen keşif bedeli 84562 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İ§ vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe alt §artname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
E - Fenni şartname. · 
F - Ke§Ü ve silsilei fiat cetveli 
G - Proje vesair evrak. 
C. ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliolerine 423 

kuruş mukabilinde belediye hey'eti fenniyesince verilJr. 
C. ve D. fıkrasındaki evrak belediye hey'eti fenniyesince tetkik edi-

le bilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 5478 lira 15 kuruştur. 

5 - Eksiltme 12.6.939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 
Samsun belediyesinde müteşekkil belediye encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun Nafıa müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesL~a 

ibraz etmesi ve inşaatm devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
veya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
yıtlı olduğuna dair senei hallye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartname
sinin 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olması sarttır. 

7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evvel 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 s. Iı kn
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerine ve bu husustaki şartname hükum-
lerine harfiyen riayet eylemeleri :uzumu ilan olunur. 3013) 



12 TAN 

#-- HORNYPHON Adapazarı Sicil muhafızlığından
Süleyman oğlu Kadir çavuŞlııı Sa

pancanın Çayiçi mahallesinin Meşe
illc namı diğer Kestanelik mevkiinde 
vaki iki hektar.2000 metre murabbaI 
bir parça tarlayı ayni mahalleden ço
ban Mehmet ve kardeşi Nebilden 310 
senesinde gayri resmi surette satın 
alarak o tarihtenb~ri fasılasız ve ni
zasız tasarruf etmekte iken 340 se
nesinde vefatile mira5ç1 olarak kansı 
Hanife ve çocukları Süleyman ve A
liyi blrakmış ve btı kere verese ta
rafından mezkur tarlanın tapuya tes
cili talep edilmiş olduğundan 28 mn
yıs 939 pazar günü sast 14 te mahal
linde keşif ve tahkikat yapılacağın
dan bu tarla t.izeriııde mülkiyet ve 
sair ayni bir hak iddiasında bulunan

Alman 
VE TEK 

Radyoları 

KELiME: 

MÜKEMMEL 
1 - Seste sadakat ve kudret 
2 - Çift kudretle çalışan liimbalar 
3 - Paraziti kesen hususi toprak prizi 
4 - Yeni sistem termik sigorta 
5 - Reaksiyon negatü tertibatı 

i 
6 - 13 metrodan itibaren kısa dalga 
7 - Anti Feding tertibatı Türkiye Mümessili, Rikardo Levi halefi 

135 Liradan itibaren FILIPPO LEYi 
Havuzlu han - Istanbul 9 lstanbul Acentası 

8 Plak değiştiren Otomatik Mobilyalı Gramofonlar OSMAN ŞAKAR 

125 Lira T 
Galata Bankalar Cad. No. 47 Voyvoda Han Zemin kat 
Telefon: 42769, Beyazıt: Üniversite Cad. 28. Kadıklly: 

ı lar var ise ellerindeki vesaiki tasar
. rufiyeleri ile birlikte Adapazarı Ta
pu sicil muhafızhğma ve yahut keşif 
gününde gidec"~t memura müracaat 
eylemeleri ilan olnnı:r. 

İskele Cad. No. 33/ 2 

12 Ay Vade ile Satış 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Türkkuşu teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler üzerinde öğ

retmen olarak çalışmak maksadile yetiştirilecek Lise mezunu gençle
re ihtiyaç vardır. 

Aranılan bellibaşlı şartlar şunlardır: 

1 - Türk soyundan olmak, 
2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, 
3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak. 
4 - Boyu 18 yaşında olanların 1,60 dan, 20 yaşında olanların da 

1,63 ten aşağı olmamak, 
5 - Lise mezunu olmak. 
En az 18, en çok 20 yaşında olmak. 
İsteklUerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazım

dır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler yapılarak İnönü kampına 

sevkolunacaklar ve orada muvaffakiyet gösterenler kabul edilecektir. 
Daha fazla malumat almak istiycnlerin Türkkuşu Şubelerine müraca-

at etmeleri ilan olunur. (2842) 

&,, ~pa,,,, .,_~ve~~~ 
Toptan ve perakende sahş yeri: lstanbul Sultanhamam 

Hamdibey cıeçidi No, 48 • 56 Tel: 21295 

SERVET DAGITAN: 
İstanbul İt Bankası k8Jlıaında 15 numarada 

MALOL CEMAL 
GiSESINE Kosunuz. 

1 , 
Söyleyene bakma söyletene bak, mezkur aiteden bir bilet alıp 

ayın On birini ümitle bekliyebilirain. Her halde size de 

talih kutu gelecektir. • 

Dahiliye Vekaletinden : 
• 

İskilip kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi. 
İskilip kasabası içme su tesisatı e tüd ve projeleri tanzimi işi paza!'

lıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - İşin muhammen bedeli 1500 !iradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden 
veya İskilip Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
İskilip Belediyesinde toplan~cak eksiltme komisyonunda yapıla-
caktır. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin apjıda yazılı teminat ve 
v-i:ki ~l Pin -•t 10 a kadar komisyon reisliğine teslim et
miş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun J 6 ve 17 nci maddelerine uygun 112 
lira 05 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe 

bir manii bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 

D - Münakasaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi ihtisas 
yüksek mühendis veya mühendis olmaları şart olduğun

dan isteklilerin bu hu~usu tevsik eden vesikalarını teklif 
zarflarile beraber vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklü mektuplarımn iadeli taahhütlü bulun
ması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Beledi
yeler İmar Heyeti Fen şefliğine ve İskilip Belediyesine müracaat et-
meleri. (1526) (2869) 

OKTA 
SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 
mağazalarından arayınız. 

lstanbul Asliye uçüncü hukuk mah J 

kemesinden: 

17 senelik kocası oıan tlarkefin 
kendisini ihmal ettiği ve çocuklarını 

9 - 5 - 939 

AVRUPA VE AMERiKAN AMBALAJ 
ve ETİKETLERiLE ŞANTAJ yaınlmaktadır. Fransızca, İngilizce keli· 
melcrlc uydurma isimlerle piyasaya çıkarılan ve fahiş fiyatlarla satılaO 
bazı malları almak kesenize ve sıhhatinize zararlıdır. 

HASAN ITRIY ATI hakikt 
Amerikan mallarından bile 

Avrupa ve 
üstündür. 

Tabii Gü~llik 
Hakiki Gençlik 

Ancak 

HASAN 
1 TR i YAT i LE Temin Olunur. 

Hasan Kolonyası, Lavantaları, Esansları, Pudrası, Kre· 
mi, Briya~t1ni, Rui ve Alhkları ve her türlü parfömerisi, 
Dantos dİJ macunu, Diş suları, Diı fırçaları yurdun her 
tarafında aranmaktadır. En yeni metodlarla yeniden 
hazırlanmaktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzaratının azlığını bahane ile piyasada 
fiyat yükseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlariyle müşterilerimizin 

emrine amadedir. 
İzmirde Kemeraltmda. Karaköydc K öprühaşında şubelerimiz açılmıştır. 

BÜTÜN NE~{ENİ 
SAGLIGIMI ... 

Q ZEKAM/ 

tOSFARSDL,R 
Ne(yunum. 

infak ve iaşe etmediği ve on üç sene- 1 •••••••-•••••••••••••••••••' 
denberi de hanei zevciyeti terkettiği 

11111111111 

. : , . 
~ . . . . . . . , . ·:. . . . 

cihetle boşanmalarına karar veril
mesi hakkında Bayzar tarafından. 
Beşiktaşta Yemmahallede Tatar Hü
seyin sokak 1 No. d& mukim B11.rkef 
aleyhine mahkemenin 38/ 509 No. lu 
dosyasile açılan davadan dolayı müd
deaaleyhe gönderilen arzuhal sureti 
(Dava edilenin gösterilen adresi ter
kettiği ve yeni ıkametgahı meçhul 
olduğu) şeklinde verilen şerhle iade 
edilmiş ve verilen karara tevfikan 
arzuhal mahkeme <livanhanesine ta- 1 
lik edilmiş olduğundan müddeaaley
hin bir ay zarf ınd:ı müracaatla mez
kur arzuhal surC'tini tebellüğ etmesi 

100.000 lerce 
Kadının 
Nazarı dikkatini 

celbeden 

KREM 
İnce bir zevkin, titiz bir itinanın, 

derin bir tecrübenin mahsulüdür, 

lüzumu ilim olunur. ..••••••••••••••••••••••••••••• 

Asfalt Evi 
' , .......................... ~ ........ .. 

VEBOLID Her nevi asfalt, bitüm, tecrld mal
zemeleri ve yekpare elbtik catıa
maz döşemelerin satış yeri. 

ASFALT EVİ: Galata, Mahmmliv!! I•••• No. 77, Tel: 41988 ••• 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
L(Ufü DÖRD'ÜNC'Ü Gazetecilik ~c 

Ne~riyat T. L. ş. Basıldığı yer 
TAN Matbaası 

Şüpheli su Filtreleri ve Kireçli acı su tasfiye cihadan 

VEBOLID Şti. 
Galata, Billiır sokak No. 7-9, Tel: 44507 

Ltd. 
:Merkezi 

Ankara Bankalar caddesi No. 22, Tel: 2681 
izmir Mimar Kemalettin C. No. 15, Tel: 2365 ......................................... -Şubeleri: 


