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KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muawmıertn '" mektep taıebesintn en kuvvetli yar. 

duncuı, çocutun en zenain JdltQpbanesldlr. Çocuğunu •· 
ven her babanın ~avrusuna verebOecetf en gQzel hediye 
dlr. Mlleuetıenlz tarafından n~redilmlştir. Evinlzde bh 
tane bulundurunuz. 

Gaf enko, Berline 
Bitaraflığı için 
Teminat Verdi 

Köseivanof Diyor ki: 
Bulgclristanın Arazi Talebi 

• 

Sovyet - lngiliz • Fransız Kombinezonu Dııında 

Kalacağını Bildirdi, Buna Mukabil Almanyanın 

30 Senelik Bir Garanti Verdiği Söyleniyor 
Is' af Edilmedikçe Balkan 

Bedin, 20 (Hususi) - Roma Hariciye Nazın Gafenko, 
ouradaki temaslarını bitirmiş ve bu akşam Berlinden hareket 
etmiştir. 

Antantına Girmiyeceğiz 
Söylendiğine göre, kendisi Alman ricaliyle yaptığı gö

rüşmelerden çuk memnundur ve milli sosyalist ricali de Ro
manyadan alınan teminattan aşikar bir memnuniyet göster
mektedirler. 

'.Alman Hariciye Nazın 
Von RibHntrop 

Müşterek 

CeJ>he İçin 
Temaslar 
Bitiriliyor 

• 
Cephenin Uzak Şarka 

'da Teşmili Muhtemeldir 
1 

Londra, 20 Hususi) - İngil
tere ;ve Fransa ile Sovyet birli
ği arasında yeni bir mukarene
tin temellerini atmak için baş -

Varşova gazeteleri ise Moskovadan 
f\! haberi almıştır: 

Siyasi komitenin bu akşam Stali
ne'nin riyaseti altında ve Sovyetle
rin Londra, Paris ve Berlindeki dip

(&mu Sa.. 10 Sil. JJ. 

Henüz tahkikine imkan olmayan 
bazı şayialara göre Almanya iki 
memleket arasındaki ekonomik 
münasebetlerin inkişafını temin 
için Romanyaya otuz senelik bir 
garanti vermiştir. 

Belediyede 939 senesi bütçesine 
göre memurin kadrosu hazırlanma
sına başlanmıştır. Yeni bütçe ile a
çıkta kalacak memur miktarının 150 
kişiyi bulacağı hakkındaki haberler 
yanlıştır. Hazirandan itibaren tatbik 
edilecek olan 939 senesi bütçesiyle 
açıkta kalacak belediye memurları
nın 80 kişiyi geçmiyeceği temin edil 
mektedir. Kadro harici kalacak olan 
lardan nıühim bir kısmı muhasebe 
teskilitı. bir kismI iktısat müdür-

Iüğü, bir kısmı da hukuk işleri mü
dürlüğü kadrolarından olacaktır. 

Yeni kadro ile belediye umuru huku 
kiye müdürlüğünün ismi de değiş
mekte ve (belediye umuru hukukiye 
ve muhakemat müdürlüğü,, ismini 
almaktadır. ·au müdürlüğün muha
kemat müdürlüğü ismini alınasiyle 

buraya getirilecek müdürün baro
ya mukayyet olınası icr.p edecektir. 
Esasen yeni bütçede umuru hukukt-

(Sonu Sa. 10 Sü. Z) 

vermezdik. 
Bu hal, bilakis hic bir kimseye 
taarruz etmek istemediğimizi 

gösterir. Buna binaen bizi suçlu
lar sırasında oturtmak teşebbüsü 
haksız ve müdafaa edilemlyecek 
bir harekettir. 
Avrupa vaziyeti hakkında en ipti
dai mahimatı olmıyan bazı kim
selerin düştükleri büyük coğrafi 
hatalar bir tarafa buakrba dahi, 
on senelik karşılıklı garanti me
kanizması bundan daha az bitd 
bir §eY delildir.,, 
Mussolini, teklif eldilen büyük 

konferansın muhakkak olarak akim 
kalacağını söyledikten sonra sözle
rini şu suretle bitirmiştir: 

"Malöm meaaja herlıanl(I bir ce
vap verilsin vertlmetin Boma ve 
mihver polltikuımn bant ve 
teşriki mesaiden mülhem bir po
litika oldufunu bir kt:re daha te
yit için zuhur eden bu fırsattan 
istifade etmemezlik yapamazdım. 

Almanya ve İtalya hunu çok mila-
(Sonu: Sa. 10, l1l. 4) 

istekler: 
Ege Denizi U zerinde 
Bir Mahreç Verilmesi 
ve Dobricenin iadesi 

Yeni V ekiletlere Ait 
T eşkilit Kanunları 
Son Şeklini Aldı 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin
den) - Ticaret, İktısat, Nafia, Mü
nakale ve Muhabere Vekaletlerinin 
teşkilat kanunları Başvekalete ve
rilmiştir. Projelerin aldığı son şekle 
göre Ticaret Vekaletinde iç ticaret 
umum müdürlüğü, dış ticaret umum 
müdürlüğü ve teşkilatlandırma u
mum müdürlüğü olınak üzere üç u
mum müdürlük bulunacaktır. Tica
ret Vekaletinde aynca teftiş heyeti 
reisliği, hukuk müşavirliği, hususi 
kalem, standardizasyon, turizm ve 
sergiler, konjonktör ve neşriyat, zat 
işleri ve levazım, seferberlik, evrak 
müdürlükleri bulunacaktır. Ölçüler 
ve ayarlar müdürlüğü iç ticaret u
mum müdürlüğünde bir şube mü
dürlüğü haline kalbolunmaktadır. 

T ürlıolia Reialifi lıallnyor 
Türkofis reisliği liğvc;Junmakta, o

nun yerine dış ticaret umwn mü
dürlüğii ihdas olunmaktadır. Sergi 

(Sonv: Sa. ıo, .e. 5J 
Münalıale oe Muhabere 

V elıili "Ali C•tinlıQa 
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lsuGüNI 
Yugoslavyada 

Yazan: Ômer Rıza DOGRU L Akdenizde Patlayacak Bir Harpte Fransız Donanması 
Bir aç Tip? 

Yazan: B. FELEK 

Y ugoslııvyanın İtalyan yardımı 
ile l\facaristanla anlaşmak ü

%ere olduğu ve bu sayede Büyük 
Harp neticesinde iki memleket ara -
sında başlayan husumetin bertaraf 
edilmesi istendiği bildiriliyor. Yu -
goslavya ile ,)tacaristan arasındaki 

ınesele, arazi mtı:.elesidir. Macarlar, 
Yugoslavların Macarlara ait araziyi 
ilhak ettiklerini iddia etmekte ve 
hanların iadesini i:.temektedir. Kü -
çük İtilafın kuvvetli olduğu sırada, 

Macaristan ses çıkarmamayı ve bir 
şey istememeyi tercih ediyordu. Bu
gün Küçük itilafın temellerinden bi
ri yıkılmış ve bu temelin yıkılması 

ile Küçük İtilaf da tarihe karışmış -
tır. ~facaristan, Küçük İtilafın erka
nından olan bu devletin tarihe karış
nıasından istifade ederek eski arazi
sinden bir kısmmı istirdat etti. Kü -
çük İtilafın diğer iki rüknil ise, ayak
tadır. Fakat gerek Çekoslovakyanın 
ortadan kalkması, gerek Arnavutlu
ğun İtalya tarafından işgal olunması 
)'eni bir vaziyet ihdas etmiş ve mih
ver devletleri ile peyklerine cenubu 
prk.i Avrupada yeni bir hı.isyativ 

vermiştir. 

B • H b • ilk G •• • • d it • b Bu:::,~~~; ab~::l:~~!~. tanl;t:::~ 
ır ar ın unun en 1 aren ~~siu;l:~:r:~r~~r.k~:~~~~!~z~n~:h~~; 

, Varan bir: 

ltalyanın Müstemlekelerile irtibatı dnngef~:~;·:~;~;:::~.ş::1~ 
Tamamen Kesl•Jmı•ye MahkuAmdur kcsmiş~ii:?kcrebenseninazizindeği-

, _ 
1 
~::;· ~=:1~1:i d~~::n01~:~nsı İstanbul! 

Yugoslavya ile Macaristanı barış
tırmak, daha doğrusu Yugoslavyayı 
ınihver hesabma kazanmak için vu
kubulan teşebbüsler de bunun ne • 
ticesidir. 

Ba teşebbitslerin ne nence vere
ceği belli değildir. Fakat teşebbüsün 
ehemmiyeti barizdir. Çünkü Alman
Yanın Romanya Hariciye Nazın ile 
nıüzakereler yaptığı sırada Yugos -
lavya Hariciye Nazınnın da İtalya
Ya gitmek üzere yola çıkması, yeni 
Vaziyetin, me kük bir mahiyet arze
den intikal devresinin icaplan ara -

Londra (Daily Mail'de Eski Bahriye kumandanlarından 
Eduwards vazıvor: 

Herke.s Aİ\:denizdcki rakip milletlerin deniz kuvvetlerin
den bahsediyor, fakat bütün bu münakaşalarda Fransız do
nanmasının ismi çok az geçmektedir. 

Halbuki modern şartlar bahriye inşaatında hakim olalı
danbcri Frnnsız donanmasının maddi, manevi kuvveti çok 
değişmj ;1tir. 
Fransız donanması bu inkişafını l 

Dunkerque ve Strasbourg gibi 26500 j 
tonluk, 13 pusluk silahlarla müceh -
hez ve tecrübelerde 31,5 deniz mili 
sürate kadar çıkan yeni Fransız harp 
kruvazörlerinin inşaatının ikmaline 
medyundur. Bu gemiler tamamla - 1 

nmcaya kadar dünyada Alman cip 
zırhlılarını (yani Alman harp kruva
zörleri Scharnhorst ve Gneisnau 
gemilerini) mağlup edebilecek yal -

Sehinsah , , 
Heyetleri 
Kabul Etti 

nız üç gemi vardı. Onlar da Hood, Düğün Hediyeleri 
Renoun ve Repulse isimli üç İngiliz 

zırhlısı idi Bunlardan Rensown Veliahde Takdim Edildi 
tamirde bulunuyordu ve bir kaç ay • 
için sefere çıkam.ıyacak vaziyettey -
dL 

.....,/1. • •• 

aı:ndadır. 

Bu iki Fransız gemisinin Avrupa 
demokrasilerinin vesaiti meyanına !
lavesi bu sebepten mühimdir. Fran -
sanın bundan başka beş eski harp 

1\ gemisi daha vardır. Fransarun 

İşte Yugoslavya bu harici işlerle tayyare gemisi olarak hakkiyle 

Tahran, 20 {A.A.) - !talya, Tür
kiye, Mısır, Afganistan, Fransa, Nor
veç ve Finlandiya heyetleri dün sa
bah majeste Şahinşah tarafından ka
bul edilerek itimat mektuplarını tak
dim etmişlerdir. Heyet azası birer 
birer Şahinşaha takdim edilmiştir. 

Bu heyetler müteakıben Veliaht 
tarafından kabul edilmiş ve hükıi -
metlerinin gönderdiği düğün hediye· 
lerini vermişlerdir. 

Akdeniz harbinde Franırz donanmaıına yardım edecek 
lngiliz ağır zırhlıları büyük toplarını deneyorlar 

ıneşgul olduğu sırada çok mühim modern kuvveti yok gibidir. Yeni 
bir dahili mesele ile de meşgul ol _ tayyare gemileri henüz yapılmamış
tnaktadır. tır. Halbuki Fransız kruvazör kuv -

Hitlerin Ellinci Yıldönümü 

Mesele Hırvat mesele~idir ve bu- ve leri çok kuvvetlidir bu kruvazör
nun etrafında yapılan müzakereler _ ler bir Akdeniz harbi için çok uygun 
dir. Mesele, Yugoslavya Başv-ekili tiplerdir. Fransanın sekiz pusluk 

Papanın mümessili de V liahdi zi
yaret ederek Papanın gönderdiği he
diyeyi takdim eylemiştir, 

Dün 50.000 Kişilik 
Muazzam Bir Geçit 

Resmi Yapıldı 

t toplarla mücehhez yedi tane modern svetkovitch ile Hırvat lideri Dr. Fransız bahriye heyeti de dün T.oh-

Machek arasında ...... 1 k d" ağır kruvazörü vardır. İtalya da bu 
goruşu me te ır. b ı· t ed' · lik · ft ı ıuescıe aıu. ,._,,.. ••• • u ıp en y ı gemıyc ma tır. a -

rana varmıştır. 
T•-"J ... ıcvkalade heyeti dün akşam 

Tahrana varmıştır. rafın dileklerini telif etmek 
değildir. 

u •• ı.. . ıı. Jeru k ı ""J U.•'S•.a• -•••:;:- ...,4U\,,.ts- --•• L;n.:J. ;&1cı.ı • 
0 ay vazöre mukabil Fransanın 6 pusluk 

Çünkü anlaşılan Hırvatlar, Bos
nanın da kendilerine verilmesini is
temektedirler. Halbuki Bosnanın ya
rı halkı Sırplıdır ve ortodoksturlar. 
Bunlarsa Sırplılarla beraber yaşa -
inak fikrindedirler. Müsliiman Boş -
llaklarsa Bosnanın muhtariyet sahi -
bi olması lehindedirler. Hırvatların 

istedikleri gibi Hırvatistan, Bosna, 
SJa,·onia, Dalmaçya ve Hersek muh
tariyet kazanacak yeni saha 6 mil _ 
Yon nüfuslu olacak ve bunun üçte 
birini, ortodoks Sırplılar te;ıkil ede
ceklerdir. İki tarafın Bosna üzerin -
de uzlaşmalan ve bu suretİe anlaş -
!Daları çok muhtemel sayılıyor. Bu 
tnkdirde harici siyaset, müdafaa ve 
finans mesefoleri hariç olmak üzere 
llırvatlara otonomi verilecektir. 

Yugoslavya e as kanununu kra -
Ln sinni rüşte \'armasından evvel 
değiştirmeğe imkan bulunmadığı i -
Çin Hırvatlara verilecek otonomi ilk 
Önce daha fazla kültürel \'e terbiye\'İ 
hıahiyette olacak, kralın erginlik ça
ğına '(•arması üzerine Hırvatlara mH
li meclis ·ahibi olmak imtiyazı gibi 
daha başka imtiyazlar da verilebiJe
cektir. 

Hın·atlara göre ortodoks Sırplar, 
~ntin Hırvatlar arasında hiç bir teh
hkeye maruz kalmıyacaklardır, 
ÇÜnkii Hırvatlar, Sırplara karşı aza
mi miisamalaayı göstereceklerdir. Bu 
meselenin halledilmesi, Yugoslav -
l'anın bütünlüğü bakımından çok 
tı1ühimdir. 

* 
Bu miihim meselelerle meşgul o

lan Yugos1avyanın muvaffak olma -

sını dilemek bizim vazifemizdir. 

Maarif Vekili Geliyor 

silahlı on bir modern gemisi vardır. 
Diğer taraf tan Fransa takriben 

2500 tonluk, tayyare dafi toplarına 

ve torpito teslihatına ilaveten beşer 
tane 5,5 pusluk topları bulunan 32 
gemiye maliktir. 

Bütün bu gemiler yüksek sür'at
tedirler. Fransa bunları torpido da-
fii sınıfına ithal etmişse de harp ge
mileri kategorileri hakkında bir çok 
deniz mütehassısları tarafından ka
bul edilmiş tariflere göre, bunlar ha 
fif kruvazörlerdir. Ve İtalyan donan 
ması kadrosundaki muhriplerden 
çok daha kuvvetlidirler. Yalnız İtal
ya, muhrip adedi bakımından Fran
saya faiktir, fakat normal olarak sa
hil müdafaasında kullanılması lazım 
gelen küçiik gemilerden mürekkep 
Fransız muhrip kuvvetinin küçük 
bir nisbcti bunu telafi eder. 

Denizaltı kuvvetlerine gelince: İ
talya halen bu sınıf ıemiler inşasın· 
da başta .;:elmekte ise de Fransız ve 
İtalyan denizaltı kuvvetleri hemen 
hemen mtisavi addolunabilirler. 

Bugün Frans12 donanması biri At
lantikte, biri de Akdenizde olmak 
üzere iki fırkaya ayrılmıştır. Fakat 
bunlar öyle tertip edilmişlerdir ki, 
bütün Fransız deniz J;uvvetlerintn 
Akdenizle teksüi gayet süratle ik -
mal olunabilir. 

Lord Athloneun başkanlığır:ıdaki 
İngiliz fevkalade heyeti dün saat 
11.30 da tayyare ile Tahrana gelmiş 
ve Altes Şahpur Ali Rıza ile Harici
ye nazın Alm tarafından karşılan
mıştır. 

Yon Papen'in 
Ankara Sefirliği 

Berlin, 20 (A.A.) - Börsen Zei
tung, Von Papenin Ankara büyük 
elçiliğine tayini hakkında şunları ya
zıyor: 

"Von Papen, son zamanlarda fev
kalade enternasyonal ehemmiyet a
lan bir vazifeye gitmektedir. 

Von Papen, eski Türkiyenin mese
lelerini bildiği için eski Türkiye ile 
genç Türkiye, Atatürkün yarattığı 
bu mükemmel genç devlet arasındaki 
farkları kavrıyabilc.-cektir. 

Türkiye bizzat kendi kuvvetinin 
yarattığı bir eser olduğundan onun 
tam ve mutlak istiklali enternasyo
nal kanunun esasıdır. Dünyanın mü
him bir mevkiinde oturan Türkiye bu 
günkü kanşık vaziyette ehemmiyetli 
rol oynamaktadır. 

Coğrafya, tarih ve kendi menfaat
lerı Türkiyeye. başkalarının teşeb
büsleri karşısında bazı esaslı pren
sipler tahmil eder ki, bu prensipler 
kendisini umumi vaziyetin çerçevesi 
içinde tutmaktadır." 

Hitlere Almanyanın Her Tarafından 

Hediyeler ve Heyetler . Gönderildi 
Berlin 20 (Hususi) - Her Hitle -

rin ellinci yıl dönümü münasebetiy -
le bugün elli bin kişinin iştirakiyle 
bir geçit resmi yapılmıştır. Geçit res
minin Almanyada yapılan en muaz
zam geçit resmi olduğu söylenmek -
tedir. Geçide müdafaa kuvvetlerinin 1 

her kısmı i~tirak etmiştir. Her Hitler 
askerlerinin karşısında dört saat se
lam vaziyetinde durdu. Bir çok mem 
leketlerden gönderilen heyetler bu -
günkü merasime iştirak etmiştir. 

İngiltere ile Fransa, merasime bi
rer heyet göndermekle iştirak etme
mişlerdir. Fakat İngiltere kralı, Her 

Nümayiş 

Prag, 20 (A.A) - Havas Ajansı 

bildiriyor: , 
Hltlerln y1ld6nümil Pra&da sUkô

neUe tcsit edilmiştir. 
Sabahleyin kalabalık bir halk kilt

lcsi, ıs inci asırda Almanları Prag 
üniversitesinden kovmuş olan Je:ın 

Huss lıbideslne giderek lıbicleyi çi
çekle doldurmuştur. Ekseri kimse
ler tatil gilnü olmasından istifnde e
derek şehri terkctmişlcr ve bu su
retle askeri geçitte halktcn hemen 
hiç bir seyirci bulunmamış gibidir. 

Hitleri tebrik etmiştir. Mareşal Gö - ~1;;.~~~~~~~~~~~~~~ 
ring, bu münasebetle söylediği nu -
tukta Her Hitleri, tarihin en büyük 

' Almanı olarak anmıştır. 

Danzig bugün Her Hitleri fahri 
hemşeri ilan etmiştir. Alrnanyanın 

her tarafından Hitlere hediyeler gön 
derilmiş, Nazi Partisi, Büyük Fred -
rikin mektuplarından müteşekkil bir 
seriyi hediye olarak takdim etmiştir. 

Papanın vekili Monsenyör Cesa
re Orsonico, Hitlere kor diplomati .. 
ğin temennilerini arzeylemiştir. Mü
teakiben Almanya tarafından hima -
ye edilen halk namına Bohemya ve 
Moravya umumi valisi Von Neurath
la Başvekil Hacha ve bir dakika son
ra da Slovakya başvekili Monsenyör 
Tisso tebrikte bulunmuştur. 

gar heyetlerini kabul ederek Macar 
Naibi ve Bulgar Kralı tarafından 

gönderilen hediyeleri almıştır. 

Hitlerin harici •İyaseti 
Nacht Ausgabe Hitlerln bayramı 

dolayısiyle Von Neurathın Hitler ta
rafından takip edilen harici siyaset 
hakkında bir mülakatını ncşretmek
tedir. 

Von Neurath, 1935 martında Hit
lerin Reiştağ da ileri sürdüğü 13 
prensibi hatırlatarak şöyle demek -
tedir: 

Börsen Zeitung, 'fürkiyenin ihya
sı eserinde şahsi meziyetlerinin mü
tebnriz bulunduğu Reisicümhur Jnö
r.ünün. kıymetli arkadaşlarının, mo
öern Türkiyenin mümtaz, mümessil
lerinin Berlinde, Hitlerin ellinci do
ğum yıldönümü merasimine iştirak 

etmekte olduklarını kaydeylemekte
dir. 

. 

Saat 9.45 te Alman hükumet a
znsı ve saat 10 da Göringin başkanlı
ğında ordu mümessilleri gelmişler -
dir. Müteakıben Berlin belediye reisi 
Lippert, Berlin halkının tebriklerini 
arzetmiş ve saat 11.15 te Alman or -Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)

rvtaarif Vekili Hasan Ali Yücel. bu 
llkşamki ekspresle Istanbula h.:ıreket 
etıniştir. Vekil, Istanbulda bir kaç 
gUn kalacak, muhtelif maarif mües
teselednde tetkikler yapacaktır. 

Bir Avrupa harbi patladığı takdir
de Akdenizde Fransanm başlıca t!l.b
yesi Marsilya ile Cezayir limanları 
arasındaki Şimali Afrika ticaret yo-
l~nun müdafaasiyle bnşlar. Sardin
yanın Garbinden Korsikaya, oradan 
Fransa ile İtalyan Riviyerasınrn bir
leştiği noktaya yakın sahillerde niha 
yet bulur. Şüphesiz bu hattın tutul
ması İtalyanın Garpten ablokası de
meldir. Bundan başka Fransız kuv
vetleri de bu müdafan hattının gerı
sinde atıl kalacak ~eğillerdir. Sür'at 
li Fransız hafif kruvazörleri Şarka 
doğru hiicum için ideal gemilerdir. 
Bu ha' İtalyanın müst<.>mlekeleriyle 
irtibatnu kesmiş olacaktır. 

bir Akdeniz harbinin dnha ilk gün- dusunun geçidi başlamıştır. 

"- Eğer diğer devletler Hitlerin 
tekliflerini kabul etmiş olsalardı 
dünyayı bir çok endişelerden, sıkın
tılardan kurtarmış olurlardı. Halbu
ki aksi yapıldı. Şimdi Hitler harici si
yasetini kati olarak çizmiş bulunu -
yor: Her tarafta ve bütün vasıtalarla 
komünistliğe- karşı mücadele etmek 
ve binaenaleyh İspanya ve İtalya ile 
müşterek ve müstakar bir siynset ta
kip eylemek. 
Almanyaya karşı muarızlar tarafın
dan tevcih olunan hücumlnrdır ki Hit 
leri Bohemya ve Moravyanın işgali
ne ve burada bir himaye idaresi te
sisine mecbur etmistir. Su mukayeseden dıı! ~örülüyor ki 

lerinden itlibaren İtalyanların Umu
mi harp tehlikesi paha~ma ilhak et
tikleri krtalar birdenbire elinden çık 
mıs olacaktir. 

Askeri geçit saat 15 de ağır top
çunun geçmesiyle nihayet bulmu.~
tur. 

Saat 17.15 te Hitler Macar ve Bul-

- Sen galibn mnraz çıkarmak is
tiyorsun! 

- İstcs'!m ne olur sanki? 
-Ben istemem, boş veririm, Açık· 

ta kalırsın; ne olacak! 
- O dn enin bileceğin şey! Bir da

ha lafını tart da söyle. 
- Hoppala! Yahu ne dedik ki? 

şuradan geçeceğiz, yol ver, dedik.! 
- Geçsene yahu! Tutan mı var? 

Hfıla çene çalıyorsun! 
- Yoo! Biraz dikkatli konuş e • 

fendi! 
- Efendi sensin! Ben bayım bay! 
Ve o ırada biletçi: 
- Bnylnr bilet! der. P..-iri cebini 

karı~tmrken öteki başını salJayaraJ; 
tramvaydan güçJiikle iner. 

* Bir başka tip daha. 
- Yahu1 herifler otur<luklan 

yerden zırhlıları kiil ediyorlarmış. 
- Aldırma gezetc yalanıdır. 

-Yahu! Gerçek söylüyorum! 
Ben gazete okumam. Bizim baldızın 
kardeşi vnr; mühendis o söyledi. Bir 
top icat etmişler dakikada bilmem 
kaç bin ateş ediyormuş. 

- İnanma! Seni ürkütmek için 
söy lenıişlcrd ir. 

- Ben neden iirkeceğim yahu! 
Herifler radyo ile süt dağıtacaklar -
mış azizim! 

- Desene sütçiilere de iş kalma
dı! 

-Yn~ 

- Sen bunn inandın mı? 
- Nasıl inanınnm birader! Geçen 

nkşam bizim radyoyu dinlerken dik
kat ettim: AUah seni inandır ın· An-, 
karadaki spikerin sarmsak yediği 
anlaşılıyordu. Ağz.ının kokusu geli • 
yordu. 

- Mükemmel şey! Pri i, Berlini 
falan kokl:unıyor musun? Onların 

ağız kokuları nasıl geliyor? 

- Oralara pek dikkat etmedim! 
Lakin bizimkileri sezdim. Hatta An
karada postn kutusunu söyliyen kahn 
sc li biri i var. Baznn levantn sürü -
yor. Onu bile koku undan nnlıyo -
rum. 

- Aman. çeneni sıkı tut! Bozul· 
ımısın! Çiinkü her radyo kokuyn fa. 
hnmmül etmez, hele ağız kokusuna! 

* Bir iiçünciisü dinliyor! 
- Yıldı7.lar arasındaki boşluğu 

dolduran maddenin anımız iizerine 
ne tesir yaptığını henüz bilmiyoruz. 
l\faamafih Einstein bunu tayin için 
etlitler yapıyor. 

Bu etiidlerin sonunda (Atom) u 
teşkil eden (enerji) nin tahlili müm
kiin olabilecek ve işte ondan sonra 
dünyada ku\'vet tednriki o kadnr ko· 
laylaşacak ki haynt fc\'kalfıde ucuz -
layacak. 

-Et fiyntlan da düşecek mi? 

Sen ondnn haber \'er! Maluma. 
Kı\'ırcık altmışa! 

- Bırak onu şimdi! Ne diyor • 
dum ha! Eltle edilen bu yeni \'e ha
rikulfıdc ucuz km•\•etlerlc yeni fab
rikalar techiz edeceğiz. Bu fabrika -
lar bugünkiinden on misli Inzla ve 
yüz misli a~uz istiJısaller yapacak. 
Bu mamulfıtın ucuzluğu, be er refa. 
hı seviyesinin ,·nsnttan yukan çık • 
mnsına \'C binaenaleyh cihan haya • 
hndn bir rahatlık devrinin açılması
na sebep olacaktır. Sen ne dersin? 

- Ne d!yeyiın? Demindenberi 
knfaını patlatıyorum, bir tiirlü hatı
rıma gelmiyor: Kadın göbeği sıcak 
sıcak mı şerbete atılır, yoksa soğu • 
duktnn sonra mı? 

- Allnlı cezanı versin! 
- Amiu? Cümleye! 

* Bir dörrliincüsü: 
Koşarak gelir; Nafinda.... Kon • 

(Lutf en 8a11fa11ı ceviriniz) 



' 
~ahk:eriıelercie 

Kocasının Fincan ve 
Tabaklarını Kırmış 

Kadın "Kocam Eve Hiç Gelmiyor, Çocuklar 

Babalarının Yüzünü Unutacaklar .. Diyor 
Şirketi Hayriye vapurlarında bü

fecilik yapan Baruh müddeiumumi
ligc müracaat ederek-

- Karım Rebeka büfeye geldi. Ba
na hakaret etti. Fincaniarımı, tabak
larımı kırdı. Kendisine hem ceza ve
riniz, hem de zayiahmı tazmin etti
riniz, demiştir. 

Müddeiumumilik polis kanalile tah 
kikat yaptırmış, hadisenin doğru ol
dugu neticesine varmış ve dava aç
mıştır. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mnh 
kemesi dün bu davaya baktı. Evve
li davacı şikayetini anlattı: 

- Ben büfeciyim. Vapurlarda ça
lışıyorum. Çocuklarımın nafakalarını 

da gönderiyorum. Evim de var. Ço
cuklanm aç ve açık değiller. Bizim 
karı eve neye gelmiyorsun, diye ba
na kızıyor, ben kendisinin ve çocuk
lanmın geçim masraflarını vermek
le vaztf emi yapmış s·ayılırım. Ben er
keğim, her gece eve dönmiyebilirim. 
Buna karım kanşmamalıdır. 

Suçlu bu şikayeti karşılarken: 
- On gündür eve gelmiyor. Bir 

kocanın vazifesi eve yalnız ekmek 
parası göndermek değildir. Her ge
ce eve çoluk çocuğunun başına gel
mesi lazımdır. Bu gidişler neredeyse 
çocuklar babalannın yüzlerini unuta
cak. Ben onu eve davet etmek için 

Dört Bin Lirahk Bir 

Tazminat Davası 

vapura gitmiştim. Beni kovdu. Bu 
yaştan sonra galiba başka birisine 
gcinül vermiş olacak. Asıl davacı be
nim. Fakat o daha evvel davrandı, 

dedi. 
Hakim dosyayı tetkik etti ceza ka

nununu karıştırdı ve sonra kararını 
bildirdi. 

Kanunun bir maddesine göre karı 
koca biribirleri aleyhlerine zarar i
kamdan dolayı cezayı takibat yapıla
mıyacaktır. Dava düşmüştür. 

Karı koca dışarı çıktılar. 
Madam Rebeka kocasına döndü: 

- Gördün mil, hakim bile beni 
haklı gördü. Ben yine acıdım da se
nin bütün fincanlarını, tabsklarını 

indirmedim. Hele bir daha eve gel
me. Vallahi bu defa sağlam hi~ bir 
şeyini bırakmam, dedi. 

Bir avukat Baruha şu aklı öğretti: 

- Kan kocanın, koca karının her 
şeyini kırabilir. Kanun bunlara ceza 
vermez. Fakat hukuk mahkemesine 
giderek karın aleyhine dava açarsan 
ıarar ve ziyanını pek Ala alabilirsin. 
Şimdi Baruh kuvvet almıştı. Karı

sına çıkıştı: 

- Buradan kurtulsan hukuk mah
kemesinden kurtulamazsın ya. Bir 
daha yaparsan hukuk mahkemesine 
dava ederim. 

Bir Şoför 

Mahkum 
Hapse 
Oldu 

Geçen yaz Tarabyada bir eğlenti- Iki sene evvel bir yaz günü Hün-
den dönerken fotoğrafçı Ethemle re- knrsuyu gezintisinden dönerken Hü
fikası, doktor Muhteremin otomobi- seyinin idare ettiği otobüs bir ağaca 
line binmişler, otomobil Maslak yo- çarpmı , bir kifl olm\lf ve üç }tj§i da 

lunda bir kaza geçirdiği için Ethem ağırca yaralanmrştı. Dı.in ağır ceza 
ve refikası yaralanmışlardı. Dün as- mahkemesinde bu dava neticelendi
liye ikinci ceza mahkemesinde foto rildi. Mahkeme suçluya iki sene ha-

• Ethemin, Doktor Muhterem aleyhine pis cezası verdi ve Hüseyinin. 
eçtığı maddi ve manevi zarar ve taz- esasen otomobil şoförü olduğu haide 
minat davasına devam edildi. Foto nmirlerinin kendisine otobüs kullan
Ethem bin liralık maddi, üç bin lira- dırmalarını hafifletici sebep saydı. 
lık da manevi tazminat ıstiyordu. Cezasını bir sene dört ay hapise in-

Mahkemede davacının avukatı varı dirdi. 
dı. Doktor kazadan sonra fotoğrafçı- --------------
nın bin liralık zarar görmediğini ve {~~~ ~ 
bu işte manevi ta~mlnat istenmesine ASKERLiK IŞLER.1 ~ 
de hak ve lüzum olmsdığını söylü- ' 
yordu. Muhakeme şahitlerin çağırıl- ~·"-~~"""" 
ması için başka bir güne bırakıldı. Kısa Hizmetlileri Davet 

Cinayet Davası 
EmlnlSnD Askerlik Şubesinden: 

334 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tAbi ve daha evvelki doğumlulardan olup 
herhangi bir sebeple henüz sevkedilmemiı 
kısa hizmetli ve askeri ehliyetab:ler 1 -

5 - 939 da hazırlık kıt'aııında bulunmak 
ilzcrc scvkcdilcccklerlnden, muamelele
rini yaptırmak üzere 29 Nisan 039 da nü
fus cOzdnnlle birlikte şubeye mOracaot-
ları iıtın olunur. 

Güpegündüz 
Sokakta 

NCira Atmış 
Çiçekçi Vehbi dün saat on birde 

Yenicami kemerinden s;ıkmış, nara 
ata ata Köprüye dogru gitmiye baş
lamıştır. Polis kendlsini yakalamıştır. 
Sultanahmet sulh üçünı•ü ceza mah
kemesi dun nara atan, halkın rahatın• 
ve huzurunu bozan Vehbinin dumş
mnsını yaptı. 

Vehbi hakimin önünde de sallanı
yordu. Kendisini müdafna t.:derken: 

- Çiçekçiyim. Dün blraz para ka
zandım. Şöyle bir iki kadeh pnrltcl
tım. Sarhoş değilim, dıyordu. Dinle
nen şahitler suçlunun aleyhinde ko
nuştular. Hakim sabıkasını tetkik et
ti. Vehblnfn sarhoşluktan iki mah
kumiyeti daha vardı. Suç ceza ka
nununun 572 inci maddesine uvuvor
du. Bu madde, içkiyi itiyat edenlere 
üç ay hapis cezası veriyordu. Hakim 
Vehbiye üç ay hapis cezası verdi ve 
derhal tevkif etti. 

Beş Bin 

Eden 

Lira lhtikls 

Veznedar 
Polis ve müddeiumumilik bir kaç 

gündenberi vezneden para ihtilas et
tiği için işten el çektirilen Emlnbnü 
nıal müdürlüğü veznedarı hakkında 

tahkikat yapıyordu. Yapılan tahkika
ta göre suçlunun beş bin lira ihtilas 
ettiği anlaşılmış ve dün ikinci sor
gu hakimliğine vererek tevkif edılmiş 
tir. ihtilas miktarının daha fazla ol
duğu tahmin edilmektedir. Bu da 
tahkikat neticesinde anlaşılacaktır. 

Sahte Mühendisin 
Muhakemesi 

Dün asliye birinci ceza mahkeme-
sinde kendisine tayyare mühendisi 
susu vererek Ustiş şirketinden 800 

lira dolandırdığı iddia edilen Hbrst 
Van.,.ın •nh•k'ilm~d•v@.DJ~ 

dildi. Bir şahit dinlenecekti. GelmCd:. 
Muhakeme bu şahitlerm çağırılması 
için tehir edildi. 

Enverle Eminin Muhakemesi 
Dün ağır ceza mahkemesinde Sarı-

yer belediye veznesinden 1500 lira 
ihtilas ettikleri iddia edilen Sarıyer 
belediye muhasebecisi Şükrü oğlu 
I~nver Yekin ile muhasebe katibi Ib
rahim oğlu Emin '.l'ürün muhakeme
lerine devam edildi. Suçluların avu
katı müdafaalarlfl1 yaptı. Muhake
me karar için başka bir güne bıra
kıldı. 

Bucak Köyünde Karışık 

Bir Dolandırıcıhk 
Kozan (TAN) - Bucak köyünde, 

tuhaf bir hırsızlık ve dolandıncıltk 
vakası olmuştur. Tafsilat şudur: 

Dün ağır ceza mahkemesinde Ku
nıçeşmede babasını ve kardeşini öl
dfiren Zeki ile kansını öldüren Yu
nusun ve polis Hasanı öldüren Nazım 
ve Salimin muhakemelerine devam 
edildi. Zekinin müdafaa şahidi olan 
Beyoğlu müftüsü dinlendi. Bir şey 
bilmiyordu. Gelmiyen şahitler vardı. 
Onların çağırılması için muhakeme 
talik edildi. 

Ahmcdin gelini Ayş~ ile oğlu Hn
san arasında daimi bir geçimsizlik 

Fatih Askerlik Şubesinden: ld ~ b'l k ı d Hu"se o ugunu ı en omşu ar an -
Yedek Subay şeraitini haiz muhtelit 'n bir .. n A i görmüş, "seni 

doğumlu ehlıyetmım iz kısa hlzmet111c- 1 yı ' gu yşey 
rln ı Mayıs 939 tarihinde hazırlık kıta- nasıl olsa boşnyacaklar. Sonra sefa-
sında bulurunnk mecburiyetindedir. Şu- lete düşeceksin. Kayrn babanın p:ı-

doktördür; bcmlze mensup bu gibi kısa hlzmcUilerln rasmı al, bana getir sal=lıyayım, bo-
- Üçümüz, yaşıtmışız yahu! sevklm yapılmak üzere 30 Nisan 939 sa- şanınca sana veririm" demiştir. Ay-
- Kim ürünüz? Peder, \•alide, bohı saat (9) da aubede hazır bulunma- d aht d 1 k bab 

;s lan llfın olunur. şc e an ar oy urara • ayın ;ı-
sen mi? sının sandığını açmış, dört yüz lira 

- Deli misin yahu? insanın ebe- almış ve Hüseyine vermiştir. Ahmet 
Toplantılar, davetler : 

veynl kendiyle yaşıt olur mu? bir müddet sonra parasının eksile. ol-
- Kiminle yaşıtsın? duğunu görmüş, zabrtay& haber ver-

Hamit Gecesi - 'Üçümiiz dediğim: Ben, Şarlo miştir. Fakat hırsız bulunamamıştır. 
ve Her Hitl~r. Üçiimüz de bu ay elli- eıııı Halkevlndcn: Ayşe bu vaziyet karşısında vicdan a-

l • dli l" h 21 Nisan 1939 Cuma günQ nkşam1 snnt l l"' yl bitirm şn: Gör n m ı meş ur a- zabı duyarak her c:eyi an atmışı n-
21 de Hnlkevimlıde bir HCımit gecesi ya- li 

damlar sırasına nasıl girilir? kin komc:u Hüseyı'n, b()yle bir Qev-pılacaktır. Herkes gclcbilır. ı; li 

- Gayret edip bir de meşhur a- KONFERANS den haberi olmadığını iddia etmiştir.' 
damla birlikte vefat et de şöhretin Vakayı duyan Koz!:ln tüccarından 
artsın! Sen yemin mi ettin, mutlaka Kadıköy Halkevinden: Abdullah Çevik, bir plan hazırlamış, 
dünyanın en meşhur adamları nra - 21 Nıs n 939 cuma ak m1 saat 8 SO d:ı zabıtanın muvafakatllc Hüseyintn 
ıında bulunmağa! evirnJz ı:ılonunda Bayan iffet Oruz t - tütün tabakasını 'e c~ketini alıp Bn-

d rafından (So yal siy et) mevzulu bir 
- Neylersin birader. A amn cak ko"'yun·· e gitmiş, Hüc:eyinln karı-konfcrans vcrilccPktır. Herkes gelebilir. 

söhret geliyorum! demez. İste ,.azı - sına bunları göstererek "kocan, Ay-
yetlerimi:E: Bir diktatör, bir aktör \"C Çocuk Balosu şeden aldığı parayı istiyor" demiştır. 
bir kondoktör. Si ll Hnlkevi tarahnd n 23 Nisan Co- Kadın, bahçede gömülü olduğu yer 

Sonlanmız ve slnlerlmlz birbiri- cuk Bayramı münasebetiyle tertip edilen den çıkardığı bir çömlek içinde buln-
nln a'-•ni ya: Şöhretimiz neden az ol- Cocuk Balosunun tevkalAde mükemmel 310 lir Abd ilah Ç ik' ver 

.7 olması için balo komitesini teşkil edeıı nan ayı u ev e -
sun! Ama beni tanımazlarmış; ca - memleketimizin tanının~ ve yüksek aile- miş, böylece hadise aydınlanıp mese-
hilliklerine doymaınnlar. O benim lerlne mensup Bayanlar mütemadiyen le halledilmiştir. 
değil onlarm noksanı! çalışmaktadırlar. Çocuklara nesell bir 

Bu karşılıklı ılplerl daha çoğalt- ıün geçirmek için Karagöz, Elektrikli 
mak kabildir. Bunda şaşacak bir kukla ve ayrıca Hokkabaz temin edil. 

~~· de loktur. Asıl garibi bunların ml&tir. Bir çok kıymcUl sanatkrırlar bnlo
ayni dilden konuşmaları, birbirlerini ,.a iştirak edcccklerdır. Bir çok nllelcr 

çocuklarına balo elbi eler! yaptırma 

Aile yuvasının, şenliğini var
lığını tÇKİ ve KUMAR yıkar. 

Çocuk Eslrgcme Kurumu 
Genel Merkezi 

TAN 

Tarsusta Uzun 
Piyesi Temsil 

Mehmet 
Edildi 

Piyesi tems:I eden gençler 

Tarsus <TAN) - Halkevi gençle- lardır. Biletler tamamen satıldığı 
ri, sosyal yardım kurumu menfauti- ve yer dar olduğu için. piyes ertesi 
ne bir müsamere tertip etmi~ler, akşam da temsil olunmuştur. 
"Uzun Mehmet,, piyesini oynamış-

Erzincan da 
Gittikçe 

Erzincan (TAN) - Umumi Mec-
lis içtimalarını bitirmiş, bütçeyi 
320.552 lira olarak kabul etmiştir. 

Bu sene Erzincanda, her senede
klnden fazla işler görülecektir. Ez
zümle Tercan ve Kuruçay kazaları
nın içme suyu yollan ıslah edilecek, 
Kemah, Tercan, Kuruçay kazalarile 
Refahiye yolları esaslı surette tamir 
oluna,cak, köylerde cirit meydanlnn •is ve-o ancılığtrı inld§afJ için ornck 
kovanlar satın alınıp köyluye para· 
sız tevzi edilecektir. Spor işlerine 

ve memleket hatitr.ınesinin ilaçlan i
çin evvelkinden fazla tahsisat verll
miş, hastanenin iaşe bcddi de be 
yi.iz lira arttırılmıştır. Köy .sandık
larına bin beş yüz lira muavenet e
dilmiştir. Nafıa için bir kamyon, vi
lfıyet makamı için son model bir o
tomobil alınacaktır. 

Yeni Binalar 
Erzincan (TAN) - Kışın bitmesi

lc beraber imar hareketleri canlan
mıştır. Erzincan - Erzurum hattında 
inşaat büyük süratle devam ediyor. 
Büyük Erzincan garı inşaatı yakın· 
da bitecektir. 

Umumi Harpte yanmış ve metruk 
kalmış olan İstanbulun Selimiye 
kışlası tipindeki muazzam kışlanın 

tamiri için tahsisat gelmiştir. 324 ve 
325 senelerinde Harbiye mektebi o
larak ta kullanılmtş ve iki devre de 
zabit çıkarmış olan bu kışlanın ta
miri herkesi sevindirmiştir. 

Fransız yıldızlarının en güzeli ... 
Fransız Artistlerinin 

En Kudretlisi: 

DANIELLE 
DARIEUX 

Senenin en büyük Fransız filmi 

ŞAFAGA 
DÖNÜŞ '1~ 
B u G o ~· F LMER 

LALE Sinemasmda 

imar işleri 
Artıyor 

Çarşının en işlek yerinde bir va
tandaş, asri bir sinema binası yap
tırtmaktadır. Bir şirket, buz fabri
kası.. kurmak kararını vermiştir. İn
hisarlar idaresi, bir bina yaptırtmak 
üzere istasyon caddesinde arsa al
mıştır. Ayni cadde üzerindeki .ı:iraat 

bankası da modern bır bina inşasını 
kararlaştırmıştır. ,. _ 

----n---
Bigada Merinos 
Çiftliği Açllacak 

Biga (TAN) - Ziraat vekfıletinin 
burada bir me'rinos kcıyunu yetis
tirme çiftliği tesisine esas itibarJfo 
kn,-nr vermis oldui'?u haber alınmıs
tır. 

Bandırma merinos yetiştirme :nü
tehassısı Abdülkadir ve Zeki buraya 
gelmişler, kargı çiftliğıni ziyaret et
mişlerdir. Maksada elverişli göri.il
düğü takdirde bu çiftlik vekaletçe 
satın alınacaktır. 

&artına Yakın Bir 
istasyon 

2onguldak (TAN) - Şehrimizle 
Ankara arasında işliyen trenlerin 
Çaycuma ile Filyos beyninde bir da
kika durarak Bartın yolcularını in· 
dirip bindirdikleri yerde bir istas
yon binası inşasına başlanılmıştır. 
İki, üç ay sonra ikmal edilip açıla
cak olan bu istasyon, otuz kilomet
relik bir şose ile Bartına bağlırJır ve 
"Kokaksu - Bartın,, ismini almıştır. 

Zon9uldak Postanesi 
Zonguldak (TAN) - İki katlı o

lan şehrimiz posta ve telgraf binası-
1 nn üçüncü kat ilave edllmeğe başla
, nılmıştır. inşaat bır ay sonra bitiri
lecektir. 

Van müdiirlüğUnden naklolunan 
yeni posta ve telgraf başmiidurli-
müz, Ethem gelmiştir. 

Mersinde iki Ev Yandı 
Mersin - Kışla caddesinde Hasan 

Aşkara ait evle yanındaki küçük bir 
ev tamamen yanmıştır. Bu müessif, 
hfıdise, itfaiye teşkilfıtımızın him
metine muhtaç bir halde olduğunu 

•ı••••••••••••-" meydana çıkarmıştır. 

~ ................................ .. 
Daima Muhterem müşterilerini memnun etmek emelinde bulunan 

T A K S İ M SINEMASI 
Bugün matinelerden itibaren 

. Douglas Fairbanks ve Errol Flynn'ın Rakibi 
HARRY PIEL'l 

1938 - 39 da çevrilen en mükemmel bir zabıta maceralan filmi olan 

İKİ YUZLU ADAM 
Emsalsiz şaheserinde takdim edecektir. Barse1onun Psrarengiz nay
dudu .. Milyoner katil .. 1 numaralı gangster .. Macera .. Sergüzeşt.. 1001 

Heyecan .. Lilks .. Aşk .. 
IlAveten-EKLER JURNAL'de Arnavutluk hadiseleri ve saire. 

anlamalara ve bir ıarluyı söylemele- başlamı51ardır. Davetiyeler $işli Halke· j •--------------ı Tinde dağıtılmaktadır. ,, __________________________ _ 
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RADYO 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15105 Kes. 20 Kw. 
T. A. P 31.70 m 9456 Krs 20 Kw. 

Cuma, 21. 4. 1939 

ı2,30 Program. 12,35 TQrk mllziğl-Pl 
13,00 femleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15·14 Muzik (Karı
ık prow:ım - Pi.) 

17,30 Konuşma (İnkıliip tarihi dcrskrf
Hıılkcvindcn naklen). 18 30 Program. 18 35 
Müzik (Operet mUzl,IU-Pl.) 19,00 Konuş
ma. 19 15 TOrk mO ı ı (Fasıl heyeti). 
Tahsin Karakuş ve arkad tarı: Hakkı 

Derman, F,şref Kadri. H san GQr, Hamdi 
Tokny, Basri Üfit>r. 20 00 Ajans, meteoro 
lnji haberleri, :ıı.iraat bonm!n (fiyat). 20.15 
T<lrk m07:1itl: Calnnlar: ZOhtn Bard::ıkoğ
lu, Cevdet ÇaiUa, Kemal Niynzi Seyhun. 
Okuyanlar: Haliık Recai, Melek Tokeö;ı:. 

1 - Şemsettin Ziva (Hicaz şarkı) Kim 
e;6rse ~nl. 2 - Rlfat beyin (Hicaz ş.ır

kt l Slsl!!ndi hava. 3 - Rahmi beyin (Hi
cıı:t şnrkı) Akşam erdi yine sular. t -
ZOhtU Bardakoğlu (Santur taksimi). 5 -
Dı:'denin ($ tar b ti şarkı) Gözümden 
l5yn0mdcn. fi - $ntarııb n arkı (Gece

miz). 7 - Uskildnrlı Zlva beyin (T hlr 
buselik şarkı) Nlmnigllhıı kail oldum 20 45 
Türk mOziğl (Saz eııerlerl) Çalanlar: Fa
hire Fersan, Refık Fersan. 21 00 Memle
ket ant ayan. 21,00 Konuşma. 21,15 E -
ham, tahvllAt, kambiyo-nukut borsası 

(fiyat). 21.~5 Ne eli plOklnr-R. 21,30 Mn 
zJk (Riyaseticümhur filArmonik orkestra
sı) Şef: Praetorius. 1 - R Hcuberger -
Opera balosu: Opernbnll opcreUnden n
vertür. 2 - J. StrnuS! (Vlvnna ormanın
da masallar). 3 - F. Lehar (Altan ve g{l
müş). 4 - J. Strnuss (Gece kuşu o~re
tlnden) Uvertür. 5 - J. Strauss (Gllzcl 
mavi Tuna). 22.30 Milzlk (Opera aryaln
n - Pl.) 23,00 Milzlk (Cazbant-Pl.) 23,45 
-24 Son ajans haberleri ve yannkl prog
ram. 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikası Açlldı 

Malatya - Bütün tderrüatile be
raber tam 40 bin metre murabbalık 
bir saha işgal eden iplik ve bez fab
rikamızın bir kısım inşaat1 tamam
lanmış, makineleri de yerleştirilmi 
ve tecrübe işlemelerine başlanılmıs
tır. Sonradan yapılmağn başlanılan 
ilB.veler de ,da.bil olar.sak hililiTI "1i:ın 
eylUl nihayetine kadar bitirilmiş ve 
fabrika tamamen faaliyete geçmh 
olacaktır. 

Fabrika, günde iki ekip halinde 
2500 kişi çalışurmak artile !llP".ii"' 
, () COT,OVV metr AUmaş ve 2.650.000 
kilometre iplik istihsal edecektir. Bu 
istihsalatın tutarı 6 milyon Türk li
rasına baliğ olmaktadır. 

Fabrikada 26 bin iğ çalışacak, yer
li pamuk kullanılacak ve bunun 1 5 
milyon kilosu her sene Iğdırdan te
darik edilecektir. 

Aksarayhlar Müze 
istiyorlar 

Konya Aksarnyı (TAN) - Ciim
hurlyet ilk okulu bahçesinde muhafa
za edilen ve Karaman oğlu İbrahim 
beyin kblelerinden Hacı Mukbil ile 
oğlu olduğu anlaşılan Abdullaha o:t 
iki mezar taşının Niğde müzesine 
nakledileceği söylenmektedir. 

Burada bir çok kitabeler ve tarihi 
mezar taşları açıkta h~rap olduğu i
çin bir müze açılmasını temenni e
denler çoktur. 

Samsunda Yeni Postane 
ve Mezbaha 

Samsun (TAN) - Yeni ve asrı 
postahanenin inşası tamamlanmış, 
bazı şubeler şimdiden bu binaya ta
şınmıştır. 

Yeni mezbaha inşası için 84 bin 
lira ayrılmıştır. 

Mezarlıkların ıslahı için etütler 
yapılmaktadır. 

Samsun ttalkevinde 
Samsun {TAN) - Halkevi reisli-

ğine, koycüluk şubesi başkanı Os-
man Cudi Gürsoy seçilmiştir. 

Köyculük şubesı azasından ve zi
raat bankası memurlarından ltıza 

Kiper, koylerdcki mesaisinden dola
yı halkevimiz takdırname ile taltif 
olunmuştur. 

Aksaray Köylerinde 
Konya Akaarayı {TAN) - Kayma

kam Namık Karayel, Ortaköy nahi
yesi köylerini gezmiş, halkın dertle
rini dinlemiştir. Yarım kalan iki koy 
mektebinin bitirilmesi i~in muhtarla 
ra emir vermiştir. Bazı koylerde da 
ha mektepler insası için tedbirler ıt· 
tihaz edilmektedir 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklyc Ecnebi BULGARİSTAN 
Kr. ,. 1 Sene 

8 Ay 

Kr. .. 1400 
750 
400 
150 

.. 
n 

3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

n .. 
MllleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği~tirmck 25 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul ilflvesi lflwndır. 

m!l; t!ı: • t ı ı' a ! a 1 a ;11 
Sanatkôrın 
Gördüğü 
Himaye 

Bu Aralık Arazi islemekten 
Vazgeçecek mi? 

Öğrendik ki, CUmhurreisimizin 
tablolarını ınu\'aflakıyetle tamamla -
yan iki değerli ressamımız, Çallı İb· 
rnhimle, Fahiman, Partiden altı,ar 

bin lirndnn fazla para almak sure tile 
mükaftlandırılmışlardır. 

Geçenlerde, bu ehemmiyetli mev· 
zun, yine bu siitunda bir d~fa daha 
temas etmiş, ve sanatkarlara göste -
rilecek himayenin memfokete kazan
dırabileceği neticeleri saymıştık. Ay
ni yazımız, sanatkarlara karşı lakayt 
kalmakla uğrayacağımız zararları da 
tebarüz cttirmeğe çalışmıştı. 

Bu itibarladır ki, iki ressamımıza 
karşı gösterildiğini öğrendiğimiz çok 
yerinde cömertlik, bizi haklı bir se -
vince ve ümide kavuşturdu: 

Denilebilir ki, bu suretle, sanat
karımız, ilk defa olarak - eseriyle 
değil -, fakt'.t kendi değeriyle ve e • 
meğiyle mütenasip bir mukabele 
görmüş bulııuyor. Temenni edelim 
ki, isabetli bir yola doğru attığımız 
bu ilk büyiik adımın arkasından ye
ni hamlelet' gelsin. 

Diğer sanatkarlarımızı da bu ka· 
bil himayelerden sık sık istifade et • 

5 iyasd havasının gittikçe 
karardığı . bu sıralarda 

Bulgaristanın Balkandaki dip 
lomatik ve askeri kıymeti. 
daha açık bir surette göze 
çarpmaktadır. 

Acaba Bulgaristanın siya
seti arazi istirdat etmek esa -
sına mı dayanacak? 

Yoksa umumiyetle Bal -
kan beraberliğini ve istikla -
lini mi korumavı istihdaf e .. 
decek? 

K ral Borlsin ikinci şıkkı ter· 
cih ettiğine inanılıyor. 

Çünkü askeri bir maceraya gi
rişmek Türkiyeyi derhal Bul • 
garistanın arkasından harekete 
se\•keder. Bulgar krah, müfrit
lerin ve crkfınıharblyesiiıin, 

tnzyikirıe ve mihver devletleri· 
nin iğfallerine muka\·emet mec 
buriyetindedir. 
Bulgar dış siyasetinin müsbet 

hedefi, üç serhadde kaybettiği top· 
rakları geri almaktır. Hiç bir hü • 
kumet, bu hedef ten ayrılarak Bal
kan Antantına giremez. Çünkü 
antantın temeli, statükoyu muha-

tirebilirsck, sanatı verimsizlikten fazadır. 

kurtarma yolunda büyük bir merha- Bulgarlar nerelerini istiyorlar l 
le aşmış sayılırız. ... 

Eğer, Parti, fnrııza, lstlkltıl Har- B ulgarların istirdat etmeleri 
binin on kuvvetli tablo unu çizecek evvela cenubi Dobricaya, 
olan kalemlere de, lnkılabımızın ru-

sonra, Dedeağaca, nihayet Make -
hunu en kudretle terennüm edecek . • • donyanın, bugün Yugoslavyanın 
§&arlerc, sn:ıatkarlnra, ve l>ostekar - li d b 1 b' k d D e n e u unan ır ısını ır. e -
lara da, veya Ciimhuriyetin manası- d v '"' ked koyu · cagaç ve nıa onya, en 
-- -- "

0 •ln bclagutlc tebarüz ettire - .. . ·· ı ak ii~--bilecck heykeltra.-.:a ela hUlaS:J m .. 111~ - Jl.1Ufr..ı,ıler .mustesna O m h' . 
• ~ 1 ' sonmuş bırer volkan ma ıyetın 

lekete Cümhurrcisinıizin tabloları dedir. 
kadar kıymetli ve muvaffak sanat e- Yugoslavya ile yapılan dostluk 
serleri kazandırabilecek olan bütün muahedesi de buna yardım etmiş
sanatkurlnra da, ayni tcıviki ve ala· tir. Büyük bir devlet, suni bir Ma
kayı vaad eder, ve bu suretle onları, kedonya ihtilali vücude getirebilir. 
yaratıcı rekabetlere sevke kalkı- Fnkat Bulgaristanın mihver na
prsaJ alınacak neticeler, h~pimize mına körü körüne alet olmayı ka
sevinç \'c gurur \'Cxeccktir kanaatin- bul edeceğini sanmayız. 
deyiz!. 

Yoksa, "'Sanat para ile ölçül • Yunanistandan 
mez, ödenmez!!!" diye dü~ünürsek, 
kendisine ı;ok borçlu kalacağımız sa- arazi İ•temiyorlar 
natkardan eser istemek, e.ser bekle -
rnek hakkından marum kalırız! 

Orhanelinde Ziraat 
işleri Yolunda 

Orhaneli (TAN) - Sonbaha~ ve 
kış iyi gittiği için muhitimizde zira
at işleri hiç durmadan devam etmiş
tir. Zeriyat geçen yıllardakine nis
betle fazla olduğu gibi ekinlerin du
rumu da mahsulün bereketli olaca
ğını göstermektedir. 

Havalar müsait gittiği cihetle vak
tinden evvel çiçek açan meyva ağaç
larının Akıbetinden korkulmuşsa da 
çiçeklenme devresi tehlikesizce bit· 
miştir. 

Hayvanların besi vaziyeti ve do
ğurmalnn da arızasız ve tabii sekil
dedir. 

Orhanelinde lpeliçilili 
Orhaneli (TAN)- Bursa ipekçilik 

enstitüsü tohum klşlağ"ında kontrol, 
muhafaza altında bulundurulan ipek 
böceği tohumlan sahiplerince alın

mış ve her firmanın malı muhiti
mizde satılmağa başlatılmıştır. 

Enstitü de, kazamız fakirlerine ve 
meraklılarına dağıtılmak üzere yüz 
kutu ipek böcej!i tohumu gönder
miştir. 

-<>--
Havzada Eğitmen Kursu 
Samsun (TAN) - Buraya bağlı 

Havza knımsının Kamlık köyünde 
bir eğitmen kursu açılması kararlaş
tırılmıştır. Kursa yüz kişi alınacak· 
tır. 

B ulgaristanın :unanistanln 
münasebetlerıne gelınce 

Bulgaristnna arazi değil, fakat De
deağaçta bir serbest lıman ınınta
kası temini mümkündür. Bulgar
lar, Büyük Harpten sonra Karade
niz üzerindeki Burgas limanını in
kişaf ettirmişlerdir. Bugün ise Bur
gasta, Varnada yaptıkları işin baş
ka bir limana çevrilmesini iste
mezler. 

R.:>manyadan Dobricayı 

C mubi Dobrica adı verue_n 
ve bir taraftan Tunaya, dı

ğcr bir taraftan Karadenize da· 
yanan buğday sahası, 1878 te Ber
linde tesis olunan müstakil Bulgar 
prensliğine aitti. Ikinci Balkan 
Harbinden sonra yani 1913 te bu
rası Romanyaya geçti. 
Buranın ahalisi karma karışık

tır ve burada Bulgarlar, Romenler, 
Türkler, Ulahlar ve saire birlikte 
yaşarlar ve bu ırklardan hiç hiri 
mutlak bir ekseriyeti haiz değıldir. 

Bulgarlar buranın istirdadı için 
ırki ve tarihi iddialarda bu1'.ınduk
ları gibi ktı<:adi \htiyaçtan bahse
diyor ve Bulgaristanın ancak bu
rasını istirdat sayesinde ihra~ mad
desi bularak dövız sahibi olabilo
ceğini söylüyorlar. 

Bulgarlar darlık içindedirler 

B 
ulgarlara gôre, Yugoslavla
rın, buğdayı, kerestesi ve 

madenleri; Romanyanm buğday ve 
petrolü, Yunanlıların tütünleri, ge-

YAZAN 

Daily Telegraph Balkanlar Hususi Muhabiri 

ANTHONY WINN 

Bulgar siyasetini Kralla beraber irla re eden Baş,·ekil I<.öseivano('un 
Ti.irk iye) i ziyaretine ait fotoğraflardan •. 

miciliği ve seyyahları, vard1r. Fa
kat Bulgaristanın tütünden başka 
bir şeyi yoktur ve bu tütün ile bir 
miktar buğday Almanyaya gönde
rilmektedir. 

Bulgar istirdatçıları, Münihten 
sonra kımıldanmışlar ve .Macar
lann da kendilerine ait yerleri ge
ri almak hususunda ileri gitmele
rini beklemişlerdi. Fakat Bulgar 
hükumeti ihtiyatlı hareket etıneyi 
tercih etti Çünkli, Bulgar tcsliha· 
tı, diğer Balkan devletlerinin tes
lihatından daha geridir. Fakat Bul
gar, kıymetli bir muhariptir ve 
Bulgar kralının ordudaki vaziyeti 

bir hayli ıslah ettiği rildtrilmekte
dir. 

Dobricanın istirdad, 

D obrlcenin istirdadı da mali 
sıkıntıyı birdenbire kolay

laştırmıyacaktır. Bulgaristanda 
buğday hükumet monopolündedir. 
Çiftçi buğday için garanti edilmiş 
bir fiyat almaktadır. Hükıimetin 

elinde, dünyn p'yasasından daha 
üstün bir fiyntla aldığı stoklar 
vardır. Hükumet bunları ancak 
zarar ederek ihraç edebilir. Bu yüz
den Bulgaristnn Dobrkcyi istirdat 

lngiliz karikatürü : l 
..,..__._._._.._,___l 1 

• 

Hitler Dünyaya : Bensiz Dönemezsin ! ... 

edecek ve daha fazla buğday istih
sal edecek olursa, buğdayın art
ması onn bir istüude temin etmiye
cektir. 

Bulgarlar harpte kazandıklannı 

konleranılarda kaybetmi1ler 

G erginliğe sebep olan bu a
milden gayri daha başka 

fımillerde bulunmaktadır. Bulgaris
tan, kısacık tarihinde hep yanlış 
yolu tutlmuş, harp sahnelerinde 
kazandıklarını konferanslarda kay
betmiştir. Onun için bugün eski 
hataları tekrar etmek istemiyor ve 
hissi sebepler yüziındcn hiç bir 
büyi.ik devlete müzaheret etmek, 
yahut karşı gelmek fikrinde de
ğildir. 

Almanlar sözlerine rağmen 

Dobricayı kurtarmadılar 

•• stirdatçılar tarafından neş-
rolunan b!r risalede denili-

yor ki: "Büyük harp macerasın

da dahi Bulgarlarla Almanlar ara
sında Dobrice meselesi üzerinde ih
tilaf vardı. Çünkü Almanlar ver
dikleri söze rağmen Dobricenin 
Bulgarlara iadesini istemiyorlardı. 
Bu yüzden sivil halk ile Bulgar or
dusu fena halde sızlanıyorlardı. 

Bulgaristan zengin ziraat kaynak
larına rağmen, memlekette ınah
suı nomınn bir §CY kalmıyordu. 

Çünkü bütün mahsul merkezi dev
lçtlere gitmekte idi. Almanların 

memleket içinde hakim tavrını ta
kınmaları ise, işleri düzeltemiyor
du." 

Bulgaristan merkezi devletlerin 

bu muamelesini unutamamaktadır. 
Bulgar hükumetinin geçenlerde 

feshettiği nazi teşkilatı mühim bir 
hareketi temsil ctmiyo::-du. Hüku
mete göre Bulgar nazislcrin sayısı 

2000den ibaretti ve bunlann hepsi 
de Sofyada idiler. Hatla bu hare
ketin lideri olan profesör Kantar
gieff te Bulgarlar arasında tnnın
mış bir şahsiyet değildir. 

Bulgar harici siyaseti 

B ulgaristanın hnrict siyaseti, 
iktidarile tanınmış olan kral 

Borisin elindedir. Başvekil Kösei
vanof, meslekten yetişme bir dip
lomattır. Kabinede kralın arkadaş
larından olan Ziraat nazın Bagri
anof, mühim bir şahsiyettir. Diğer 
mühim şahsiyetler Muşanof ile 
Bulgaristanın Şahtı sayılan Bozi
loff'tur. 

Memleket, çok fakirdir. Çiftçinin 
senelik vasati iradı 14 Ingiliz lira
sıdır ve çiftçı bu para ı1e her şey

den fazla petrol ve §eker almak 
mec buriyctindcdir. 

Bulgadstanın ticareti 

I
• tha18t ve lhracat meselesine 

gelince: 1938 de Almanya 
ihracatın yüzde 58.8 mi almış ve 
ithalatın yüzde 51.9 unu temin et
miştir. 

Bu yüzden Almanyanın Bulga
ristandaki mevkii tefrike muhtaç 
değildir. Almanyanın bu mevkii 
siyasi maksatlar için kullandığını 

gösteren emareler yoktur Çi.inkü 
bu mevkıi suiistımale sebep olacak 
bir mesele hasıl olmamıştır Bu 
mesele ortaya çıkar, ve Almanya 
ile Bulgaristan anlaşam3zlarsa, Al
manlar Bulgar tütününden vaz

geçebilir, fnkat Bulgaristan da bey
nelmilel ticaret ôl<!mine daha ba • 
ka bir ~ddc sun.nmnz. 

5 

ca\l~mm:~ 
Atatür 
Kızları dan 
Bu Cevabı 
Beklemezdik 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B ir akşnm gnz~tesi Üniversite 
Kızları arasında bir anket aç-

mış. Bu ankette sorduğu sualler şun
lar: 1 - E\ mi, iş mi? 2 - Kadı • 
nın mevkii neresidir? Niçin okuyor
sunuz? An!<et muhnrririnin mülfıha· 
zasına göre münevver genç kızları -
mızdan ço~u evi müdnfna ediyorlar• 
mış, bu da ehemmiyetle kaydedile • 
cck bir neticeymiş. 

Bu anketin 19 nisan tarihli nüs
hasındaki cevapları okudum. Hakika 
ten bu nilshada cevap veren kızlnrm 
hepsi • bir tek müstesna - kadının 

yeri evi olduğunu kndın iş hayatına 
girerse kadınl1ğını kaybettiğini söy
ledikten sonra Üniversitede okuma -
}arına sebep de yüksek tahsil ahibi 
olmak emeli olduğunu ilave ediyor -
lar. Üniver ite kızlarının hepsi bu şe· 
kilde düşünüyorlar demek istemiyo
rum. Ankete cevap verenler herhal -
de bütiin Üni\'ersite~i temsil etmez• 
ler. Fnknt ankette ekseriyet kazanan
larla kı nen bir hasbihal yapmak isti
yorum. Söze. başlamazdan e\1vel de 
Atatiirkiin kadın hakkındaki şu mii
talensını b:ı~a alıyorum: 

"Bir cemiyetin yalnız bir cinsi 
istihsal ve kültür hayatına iş
tirak eder de, diğer cinsi atıl 
kalırsa, o cemiyetin yansı 

melliiç demektir.,, 
Atatürk, kadını istihsnl hn~'tltma 

soktuğu gibi, kültür ve her nevi hu· 
su i ve devlet teşkilatına dıı aldı, Si
yasi haklarını verdi, hatta cephe ge
risinde hizmetinden istifade edilmek 
üzere nsker olmasını dahi kanunla 
tesbit etti. 

Bu AtaHirkün, Tiirk inkılabının 
ileri~·e dol,'Tu attıf.rı biiyiik adımlar -
dnn biri \'e cok fcyizlisidir. Biz kül • 
tiirde olduğu gibi, istihsnlde dahi He
ri mcmlckctlc.rdcn çok geri knlmı • 
şız. Bizde herşey yeniden kuruluyor. 
Atatürk, bu yeni kuruluş üzerinde 
memleketin biitiin fertlerini, kadın 

erkek herkesi işe çal,rırdı. İki unsur 
elele vererek bu geriliği izale edece· 
ğiz. Bu bizim tarihi tekumiildc husu
si mevkiimizdir. Başka milletler ka· 
dınlarını çalıştırmasa dahi, biz çahş
tınnağa mecburuz. Çünkü yapıcı vo 
kurucu ellere ilıtiyncımız daha kuv· 
\'etJidir. 

Nerde knldı ki biitün miiterakki 
milletler k3dmlarına müsa\'İ hak ver 
mek için nıii avi \'azifeyi art ko -
muş, \'C fnnliyet cihazında kadınla • 
ra büyük rcller vermi , \'e kadınlar 
da her ahnda biiyük İ:ı;ler yapmış • 
lardır. Kadının eve dönmesi fikri 
bazı bazı hu müterakki nıeml2ketler
dc de münnkaşa mevzuu olur. Fakat 
bunun sebebi, çoğalan işsizliğe karşı, 
kadını işten çekmek ve bu suretle iş
sizliğe çare bulmak gibi snçmn bir 
tedbir kullanmak hevesidir. 

Son zamanlarda kadının eve dön· 
mesi nazariyesi Almanyadn revaç 
bulmuş, "kndının eline yakışan sü • 
pürgedir" nldasiyle medeniy-0tin kar 
şı ına çıkılmıştır. Dünyn tekamülü i· 
çlnde bu geri ideoloji bütün müte -
kamil memleketlerde nefret \'e kah
kaha ile kar ılondığı gibi, nihayet 
Bitler bile milkemmcl teşkilatçı, mii 
kemmel iş kadını olan Alman kadı • 
nının faaliyetinden miistağni kala -
momış, kadınlara yine fabrikaların 

ve dairelerin kapılarını açmıştır. 
::\lodası g<.'çmiş fikirleri, taklit mc

t01 olarak memlekete sokanların bn 
ideolojiyi de giimrük üz geçirdikle • 
ri giiriiliiyor. Fakat bunun bizim üni· 
\'crsitede yer bulması gönülde hüzün 
verecek kadar acıdır. Atatürk kızla
rı daha dün Atatürkün ölüsü önilnde 
inkılUbını apa sağlam koruyncakla
nna dair und içtiler. Atatürkün in • 
kılô.bı, kadını önde ana olarak ne ka
dar lüzumlu göriirse. iş hayatında 
fazla bir istihsal kolu olarak do o ka· 
dar faydalı uörür Ve hu ikisinin te· 
lifi de ntiinıkiindiir. Biraz enerji. bi
raz nzinı, biraz da irad~. kadını hem 
anne, hem hayat kadını olarak şe • 
refli mevkiine yiikseltehilir. 

Bu iinİ\•crsitcnin bir kısım içeri
sinden olsa dahi, Atatiirkün kızların· 
dan, bu geri fikrin müdafaasını, bu 
inkılôbın tanı zıddı olan cevabı bek
lemezdik. 
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Mektepliler "TAN .. Şildi Resmen Kabul Edildi 

Dünkü Maçta Pertevnigal Lisesi 
Mualim Mektebini Yendi 

\ 

Rakiplerini Yenen Pertevniyalliler Güzel Oynadılar 
Mektepliler maçları için 

koyduğumuz fİldin V ekôletçe 
kabul edildiği clün gazetemize 
Maarif •por bölge.inden bil
dirildi. Gençleri te,vik mak.a
dile gazetemiz namına vere
ceğimiz bu filelin Maarifçe 
taşdik olunmuf niuımnıame•i
ni yarın ne, reel eceğiz. 

T an şildi mektebliler şampiyo
nasının ilk haftasında bera

berlikle neticelenen Perteviıiyal lise
si - Muallim mektebi dün Taksim 
stadında tekrarlandı. Çok temiz ve 
zevkle seyredilen bir oyundan sonra 
Pertevniyal Muallim mektebini 3-2 
J'enerek tasfiyeye uğrattı. 

Hakem Şazi Tezcanın düdüğü ile 

sahaya gelen takımlar karşı karşıya 

fU tekillerle dizildiler: 
Pertevniyal lisesi: Manoel - Va

hit, Namık - Fahim, Haydar, A

dil - lbrahim, Ekrem, Salahattin, 

ömer, ~ethi. • 
Muallim Mektebi: Hulusi - Ni

hat, Vahit- Hüsam, Hüseyin, Meh
met - Suphi, Sacit, Süreyya, Mus
tafa, Tulba. 

Rüzgar Pertevniyalin lehine idi. 

Oyun çok seri başladı. Pertevniyal
liler üstüste bir kaç akın yaptılar. 

\ 

Bir hücumda muhakkak denebilecek 

bir gol fırsatı direğe çarparak kaç
tı. Bunu takip eden bir Pertevniyal 

hücumu şanssızlık yii.zünden yine ne
ticesi,1; kaldı. Oyuna Pertevniyalin ha

kimiyeti altında devam edilirken 
birdenbire parlayan bir Muallim 

mektebi hücumunda top ortadan sa

ğa geçti. Sağ açık bu fırsatı iyi kul

lanarak takımına bir gol kazandırdı. 

Hiç beklenmiyen bu gol Pertevniya

li biraz kırar gibi oldu ve oyun mü

tevazin bir şekil aldı. Oyun çok can
lı bir şekilde devam ederken Sürey

ya ortadan bir hücumaa ve çok u

zaktan çektiği bir şiltle Muallim mek 

tebinin ikinci golünü de yaptı. Bu 
golden sonm daha ziyade canlanan 

Pertevniyalliler oyunu Muallim mek 

tebi nısıf sahasına intikal ettirdiler. 

27 inci dakikada Salah.illin şahsi 

bir hücumla Pertevniyale ilk golü 
kazandırdı, devre de 2-1 Muallim 

mektebinin lehine neticel.endi. 

ikinci devreye Pertevniyalliler mağ 
lubiyetten kurtulmak azmile baş

ladılar. Nitekim sağdan Muallim 

oynanan mektepliler maçlarından 
heyecanlı bir ıal ha 

MEKTEPLİLER 
~ .......................... . 
~ MÜSABAKALARI 

~ 
İstanbul okullan Spor bölgesi Genel Sekreterliğinden: 

22.4.939 cumartesi günü Taksim stadında yapılacak futbol 
lan: 

maç-

~ Taksim stadında Hayriye lişe-

~~~ ssii, dsoakattor

1
ı

5
1

1
Ali Rıza bulunacaktır. Saha komseri: Nuri Örs. 

Vefa lisesi - Pertevniyal lise • 

~ Hakem: Ahmet Adem Gök • 

~ dün. 
Kabatıış lisesi - Işık lisesi, sa

-- at 16,15 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
! 

Hakem: Nuri Bosut 

Voleybol Maçları 
KabatClf Li•eıincle ( Erkekl~r) 

Saha komseri Necati Aygen 
Işık lisesi - Bölge sanat oku • 

lu, saha 1, saat 14,30, 
Haydarpaşa lisesi • İstanbul 

Erkek lisesi, saha 1, saat 15,30, 
Darüşşafaka lisesi - Galatasa • 

ray ]isesi, saha 2, saat 14,30, 

mektebi kalesine indiler. Fethi be
raberlik golünü kaydetti. 

Oyun mütevazin cereyan ediyor
du. Muallim mektebinde Hüseyin, 
Süreyya, Pertevniyalde de Salahat
tin, Fethi çok çalışıyorlardı. Devre 
ortalarında Salahattinin ayağı ile bir 
gol daha kazanan Pertevniyallilcr 
maçı 3 - 2 kazanarak Muallim ınek
ttbini tasfiyeye uğrattılar. 

Nasıl oynadılar: 

Her iki takım da çok güzel oyna
dı. Muallim mektebinde Hüseyin ve 
Süreyya, Pertevniyalde de Fethi, 
Salahattin muvaffak oldular. 

Boğaziçi lisesi - İstiklaI lisesi 
saha 2, saat 15,30. 

Hakeııı: Selim Duru. 

Voleybol Maçları 
l•tanbul Luetıinde (Kızlar) 

Saha komseri: Semiha Korur. 
Boğaziçi lisesi - İstanbul kız 

lisesi saat 15, 
Çamlıca kız lisesi - Selçuk kız 

Enstitüsii saat 16. 
Şişli Terakki lisesi - İstiklal 

lisesi, saat 17. 
Bu maçların hakemliğini Hay

ri Ragıp Yalım yapacaktır. 
Birinci maçın yan hakemleri

ni Kabataş - Işık liseleri, ikinci 
maçın ise Vefa - Pertevniyal lise
leri gönderecektir. (Futbol) 

Yarınki Mektepliler TAN 
Şildi Üzerindeki 
Tahminlerimiz 

Yarın Taksim stadında Tan şildi 
mektepliler şampiyonasına devam e
dilecek ve evvelki haftaların galip
leri çarpışacaklardır. Ticaretin gali
bi Kabataş, Şişli Terakki galibi Işıkla 
ve Munllim mektebi galibi Pertevni
yal de Vefa lisesile karşılaşacaktır. 

Bu Haftaki Maçlar 

Vefa şampiyonada kuvvetli bir ta
kıma malik olduğunu göstermekte
dır. Diğer taraftan Muallim mekte
bini yenen Pertcvniyal de her ne 
kadar şuurla oynayan bir takıma ma
likse de bu maçın neticesini daha zi
yade Vefa lehine görüyoruz. 

Kabataf - ı ,ık Li.ui 

F enerbalıçe - Pera 
Fenerbahçe ile Pera arasında bu 

pazar yapılması mukarrer olan ma
çın hasılatı üzerinde çıkan ihtilaftan 
dolayı yapılmasının şüpheli bir va
ziyet aldığını yazmıştık. Dün Fener
bahçe - Pera idarecileri tekrar gö
rüşerek mutabık kaldıkiarından pa
zar günü saat 11 de Taksim stadında 
karşılaşacaklardır. 

Pera ekalliyet klüpleri arasında 

başta giden ve aralarında birinci sı
nıf oyuncular bulunan bir takımdır. 

Buna mukabil Feneroahçeliler de 

kuvvetli bir takımla Pera kal'ŞlSına 
çıkacaklardır. Cezası biten Fikretle 

sarı lacivertliler arasına karışan Re
bii de oynayacaktır. Bu oyun ayni 
zamanda Fenerbahçe takımınm bun
dan sonra alacağı şekli göstermek 
noktasından da çok mühimdir. ::farı 
lacivertliler Peraya aglebi ihtimal 
şöyle bir kadro ile çıkacaklardır: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip - Pr 

sat, Aytan, Reşit - Naci. lrasri. Ali 
Rıza, Rebii, Fikret. 

' Gençlerbirliği Gelemiyor 
Ankaranın Gençlerbirliği takımı 

bu hafta Şişli ve Pera ile ka!'şılaş
mak üzere lstanbula gelecekti. An
karalılar bu seyahat için Genel Di
ı-ektörlükten izin alamadıkları için 
gelemiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Demirspor Bir Mektepli 
Oynatmıı 

Demirspar takımı geçen hafta An

karada Beşiktaş takımına karşı eski 

Fenerbahçe birinci takım oyuncula

rından Orhanı aynatmıştır. Or
han Boğaziçi lisesinde talebe iken 
son hafta Ankaraya gitmiş ve De
mirspora girmiş, fakat mekteple o
lan alakasını kesmemiştir. Hala mek 
tepte talebe olarak gösterilmektedir. 
Siyah beyazlılann Orhanın vaziyeti
ne itiraz ettikleri söylenmektedir. 

Bu maç hiç şüphe yok ki çok gü

zel ve çok çetin bir karşılaşma ola

caktır. -Her iki takımda çok kıymetli 

oyuncular bulunmaktadır. 
Diyebiliriz ki, şampiyonanın en 

mühim ve rol aynayacak bir karşı-
1 aşmasıdır. Bu müsabakanın netice

sini evvelden tahmin etmek bir par
ça güçtür. Kazanma sanslannı mü

savi görüyoruz. 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan 

ismi güz.el kendi güzel nevcivan 

Avrupada gezer idin bir zaman 
Sözü özü doğru olan kahraman 
Avrupada bulamadı eşini 
Hindli gulamın bitirmişti işini 

Türklüğe çelenkler astırdı 
Asiimana çıkarttı sancağını 
Bu pazar günü Sultanahmet ca
misinde Hatim ve mevlt'.'tt oku -
nacak şad edelim ruhunu. 

Mustafa Kömürcü 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Anket 
Yazan: Naci SADULLAH 

Meşhur "Komik!" gaz.ete, birkaç 
gündür, Üniversitenin muhte

lif şubelerinde okuyan kızlarımıza 

şu suali soruyor: 
"- Kadın, çalışmalı mı, çalışma

malı mı?" 

Kadını, taassubun küflü kafesi 
arkasından. ve irticaın kara çarşafı 

ıçinden çıkarıp her çeşit istiklaline 
ve hakk1na kavuşturan büyük Türk 
inkılıibından, ce\'abını bilfiil ve be -
lagatle çoktan almış bulunan bu sua
li, bugün halledilmemiş bir davanın, 
bir meselenin anahtarı gibi Türk 
gençliğinin ortasına fırlatanlara ta -
kabileceğimiz en hafif sıfat şudur: 

"- Gafil!" 
Fakat bana daha fazla teessüf du

yuran nokta, bu suale muhatap olan 
bazı kızlrımızın verdikleri c~vaplar
dır. Eğer bu anketi yapan genç mes
lektaş, yalan söylemiyorsa, veya din
lediklerini yanlış anlamamışsa, bazı 
genç kızlarımızın o suale şu cevapla
rı verdiklerine inanmak lazımdır: 

" -Kadmın yeri evdir!" 
"- Kadın, mecbur kalmadıkça 

çalışmamalıdır!" 

"- Çalışan kadın, ya dejenere o
lur, yahut da erkekleşir!" 

''- Kadına hocalıktan başka va
zife gördürülmemelidir!" 

"- Kadın sade ana olmalı!" 
"- Kadm sadece iyi bir zevce ol

mak için okumalıdır!" 
İstanbul Üniversitesinde, diploma 

aldıktan sonra çalışmamak niyetin • 
de olan genç kızlar bulunabilir. Fa -
kat, bu niyette olan geç kızlan seçip 
o şekilde konuşturan, çalışma -
mak arzusunun genç kızlarımı -
zın yüreklerinde umumileştiği veh • 
mini uyandıran neşriyata kalkışan -
ların hareketlerine verebileceğimiz 
en hafif latm de ıudur: 

"- Denıa2oji!" 

• 
Kim tertip ediyor? 

Şu havadisler,, "Haber" gazete • 
sinin bir sütununda yanyana ıelmlş
ti: 

1 - VaJi L11tfi Kırdar muh~ha
yı teftiş etti!'' 

2 - Eyup caddelerine 3800 ağaç 
dikilmesi kararlaştı!" 

3 - Boksör Luiz, 25 dakik-;. 22 

saniyede rakibini nakavt etti. 

4 - Dahiliye Vekaleti düğünler
de israf yapılmamasını temin ede -
cek! 

5 - Yeşildirek bekçisi İbrahime 

21-4. 939 

EKONOMi) 
iş ihtilaflarının Halli 

için Çıkan Nizamname 
-2-

SEÇiM HEYETLERi 
Nizamnamenin onuncu maddesi ı--::: 

(Seçim heyetleri) nin ne suretle te- 1 r-----·-------,, 
şekkül edeceğini tcsbit ediyor. Bu 
heyetler, nizamnamenin 9 uncu 
maddesinde adetlcrı gösterilen işçi 

mümessillerinin seçilmesi işlerinin 

hazırlığı idaresi ve neticelendiril
mesi ile meşgul olacaklardır. 

Nizamnameye göre, sec;im heyetine 
girecek işçilerin evvela okuma yaz
ma bilenleri ve bunlarm da tahsil 
dereceleri üstün olanları ve sonra iş 
yerlerindeki kıdemleri fazla bulu
nanları tercih edilmek ve bu vasıf
lar da birlik halinde en yaşlıları alın 
mak ve bu tercih sebeplerine göre 
sıralanmak kaydile iş veren veya iş 

veren vekili tarafından aynlacaktır. 
Ayrılan seçim heyeti azalarına iki 
gün içinde itiraz edilebilecek ve bu 
müddetin hitamında itiraz dinlenmi
yecektir. 

Madde, seçim heyetine girecekle
rin iş veren veya vekili tarafından 

ayrılacağını söylemekle beraber bu 

iş verenin keyfine ve arzusuna bı
rakmış değildir. Iş veren sadece, iş-

çiler arasından bu heyete girebilmek 
için nizamnamenin tesbit etUği şart
ları taşıyanları tefrik edecektir. Bil
hassa onuncu maddenin dördüncü 
fıkrası iş vereni bu noktadan sıkı 

bir dikkate davet etmiştir. Bu fıkra 
aynen şöyledir- " Seçim heyetini teş
kil edecek işçilerin tefrikinde iş ve
ren veya iş veren vekili, i~çilerin hoş
nutsuzluğuna meydan vcrmemiye i
tina etmek ve bu hususta 1.üsnü ni
yet göstermekle mükelleftir." 

Nizamname bu kaydi koyarken 
"iş veren şu hususlara dikkat etme
lidir" demiyor, "mükelleftir" keli
mesini kullanıyor. Buna göre, öte
denberi işçiler arasında mergup ol -
mıyanlar, hoşnutsuzluğu davet Pde
cekleri için bu heyetlere giremiye
ceklerdir. Burada kullanılan hijsnü 
nıyet tabiri de hukuki bir tabirdir 

iHRACAT, 

Yeni Yll ihraca+. 

Çok iyi Başladı 
Bu seneki ihracat vaziyetimiz ga

yet iyi başlamıştır. Alakadarların 

verdiği malumata göre bu senenin üç 
ayında hemen hemen geçen yı\!arın 
alttı aylığına muadil bir laymette 

BORSA 
20 - 4 - 939 

ÇEKLEJC 
Londra 
Nevyork 
Par ls 
Milfıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 

5.93 
126.7075 

3.3550 
11.6650 

28.4125 
87.2725 
50.77 
21.29 

Atina 1.0925 
Sotya 1.56 
Madrld 14.035 
Varşova 23.815 
Buda peşte 24.9675 
Bükrcş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.535 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıvas - Erzurum 1, 

1 
2, 3, 4, 5, 

19.-
19.075 

19.375 

ve sadece iş verenin teliıkkilerlle mu
kayyet değildir. Alelumum medeni 
ve cezai mevzuatta müeyyidesi olan 
hüsnü niyettir. Buna muhalif hare
ket cezayı müstelzimdir. 

Vaziin bu fıkrayı maddeye ekle

mekle beklediği faydalar vardır. 

Çünkü seçim heyetleri ne kadar ll
yaka tll olurlarsa işçi mümessilleri de 
o kadar uygun işçilerden seçilmiş o
lacaktır. Yani, seçim heyeti, mümes
sil seçimini sevk ve idare edeceği i
çin bu işin üzerinde her zaman tesir 
yapabilecektir. Bunlar da iş veren 
tarafından tefrik edileceğine göre, 
mümessillerin tesir altında s~Uınis 
olmamalarını temin etmek yolunda 
n izamname bu a!ır noktayı ilaw .et
miştir 

M. 

ıc oıv ..... o.A. 

Buğday Satııları 

Aza il yor 

Aksarayda tramvay çarptı!" 

Bu havadislerin 
şuydu: 

serlevhası 
da mal ihraç edildiği görülmüştür. Yal-

nız son zamanlardaki siyasi vaziyet 
ihraç işlerinin daha geniş bir ölçüde 
inkişafına kısmen mani oknuştur. 
Bunun da sebebi ban.kaiarın ihraç 
mallarının evrakı uzerine avans ve
rilmesini muvakkat bir müddet için 

Evvelki gün Toprak mahsullerl o
fisi tarafından satılan 450 ton mikta
rında bir parti buğdaydan başka dün 
hiç buğday satılıruımış ve mevrüdat 
dahi olmamıştır. Dün 686 ton buğ· 
day, 17 ton arpa, 58 ton susam, 93 
ton un, 110 ton çavdar, 60 ton mısır, 
34 ton bulgur gelmiştir. Kuru bar
bunya fasulyası 10 - 10.20, susam 
19.10 kuruştan, kuş yemi 5.35, arpa 
4.11 - 4.15 kuruştan satılmıştır. 

"- Küçük haberler" 
Halbuki, bana kalırsa, bu büyük -

lü küçüklü haberlerin üz.erine, daha 
fazla yakıpcak olan serlevha şöyle 

olabilirdi: 

"- Eksik, ve birbirini tutmaz ha
berler!" 

Hem, son zamanlarda, "Haber" 
refikimizdeki diğer "habee• lerin 
tertibinde, t:ısnifinde ve yazılışında 

da ayni "garabet" göze çarpıyor: 
Yoksa sayfaları da Nurullah Ata 

mı tertip ediyor? 

Bursada Oteller 
ve Otobüs 

Bursa (TAN) - Belediye meclisi 
tarafından kabul edilip sıhhiye ve
kaletince tasdik olunan otellere ait 
talimatname Bursa ve Çekirge otcl
cilerine tebliğ edilmiştir. 

Otellerde büyük bir temizlik ame
liyatı göze çarpmakta ve yeni tali
matnamenin istediği bazı tadilat ve 
ilavelerle mevsime hazırlanılmak
tadır. 

Belediyemiz, Bursa - Mudanya a
rasında işliyecek otobüsler hakkın
da da bir talimatname hazırlatmış

tır. 

Bu hat için yapılacak yeni oto
büslerin irtüaı 1,65, genişliği 2,20 
metre, iki kişilik kanapelerin eni 
90, kanape araları 35, oturma yerle
ri 45 santim olacaktır. Bu yerler, 
İstanbul tramvaylarının birinci mev
ki arabalarındakilere benziyecektir. 
Renkleri gri olarak tesbit edilen a
rabalar 22 kişilik olacaktır. 

tehir etmiş olması:iır. 

Sipariıler Gönderiliyor 
Siyasi vaziyetin gerginliğini zail 

olmuş addeden bazı tüccarlarımız 

evvelce aldıkları siparişleri hazırla

mıya başlamışlardır. Bu hafh içinde 

yeni bir hadise vuku bulmadığı tak

dirde sevkiyata başlanabiiecektir. 
Piyasada durgunluk tamamen zail ol
mak üzeredir. Almanya ile iş yapan 
müesseseler harp ihtimtıli olmadığı
nı iddia ederek siparişlerini gönder
miye devam edeceklerini söylüyor
lar. Bununla beraber takas muame
leleri tamamile durmuş gibidir. Yal
nız tütün üzerinde işler devam et
mektedir. lf• • • 

Yumurta ihraca+. 
Yumurtalarımız mevsim ve pas

kalya dolayısile fazla ihraç edilmiş
tir. Italyanların dahi fazla miktarda 
mal alarak buzhanelerine yerleştir

meleri yumurta fiyatlarının yüksel
mesine sebep olmuştur. Bu yüzden 
fazla ihraç edilemiyen yumurtalar, 
mevsim dolayısile artmıştır. Bu se
beple sandığı 24 liradan 1 7 .5 liraya 
kadar düşmüştür. 

Fakat bu fiyat düşüklüğü sebebile 
ihracat dün birdenbire fazlalaşmıştır. 

Normal vaziyette bir haftada kontro
lü yapılabilen iki bin sandık bu se
beple ihraç edilmek üzere bir günde 
kontrol edilmiı ve sevkolunmustur. 

Çavdar Satııları 
On beş gün evveline kadar noksan 

fiyatlarla ve isteksiz olarak satıl
makta olan çavdarlar dün külliyetli 
miktarda ihracat için aranılmıştır. 

Cavdar kullanan şimal memleketleri 
iÇin piyasamızdan çavdar toplanıl
masına başlanmıştır. Dün ihracat tüc 
carları piyasamız ve civar piyasa
lardan mal aramışlar ve buldukları 
mallardan ddört yüz bin kiloluk bir 
partiyi satın almışlardır. Bundan do
layı 3.30 kuruşa kadar verilen çav
darlar dün dört kuruştan satılmıt

tır. Istek devam etmektedir. 

Mahsul iyi Olacak 
Ege, Trakya, Eskişehir mıntakala

rından gelen ma!Cımata göre bura
larda kışlık mahsulatın vaziyeti çok 
iyidir. Zamanında yağan yağmurla
rın tesirile hububat cinslerinin hepsi 
normal vaziyetlerini takip etmekte 
ve ink işafları ilerlemek11Jir. Yalnız 
devamlı esen rüzgarlar dolayısile 

Konya ve Akşehir mıntakalarında 

toprakların rütubeti kısmen .Jzalmış 
olduğundan yağmura ihtiyaç hisse
dilmektedir. 

Ceviz Piyasası 
Son hafta içinde Amasya ve Tokat 

tipı iç cevizlerden 7750 kilo işlenmiı, 
74 kuruştan, Ordu mah 5040 kilo iç 
fındık 90 kuruştan fop satılmıştır. 

Dün Hamburga 9300 kilo ceviz içi ve 
Kopenhaga 9200 kilo iç fındık ihraç 
olunmustur. 
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Geçen Hafta içinde 
Çıkan Kitaplar 

ÇiNGENELER 
Yazan: Osman Cemaf 

Kaygıh 
Baaan: Etiman Kitabevi 

Y azdıklarını kitap hali~ 

koymakta ve koydurmak-
ta ihmal gösteren 
yazıcılarımızdan 

biri de Osman Ce
mal Kaygılıdır.Bu 
arkadaş yıllardan 

beri çok şey yaz
dı ve neşretti. Hele neşeli mev
zular bulmak ve okuyucularına 
kalem.ile sürekli hazlar sunmakta 
gerçekten seçkinleşti. Fakat dedi
ğim gibi, yazdıklarını kitap ola
rak bastırmakta, dalına tesamtih 
etti. Onun için, (Çingeneler )i ki
tap halinde görünce gerçekten se
vindim. Vatkile tefrika edilirken 
gösterdiğim yakın alakayı hatırh
yarak hissi bir haz aldım ve eseri 
seve seve okudum. 

Osman Cemal bu eserini tefrika 
ettirirken Çingenelerin tarihi üze
rinde de kıymetli etütler yapıyor
du. Hatta müstefit olmak için de
ğil, belki müfit olmak için bir 
kaç kere o mevzuu benimle de gö
rüşmüş ve Çingeneler tarihi hak
kmda fikir mübadelesine gırış

miş idi. O sırada hır çok nazariye
ler, faraziyeler konuşuyorduk. Fa
kat işın içınden sağlam bir kanaat
le çıkmak imkanı yoktu. Onun ü
zerine bahsi aramızda tatlıya bağ
lamak istedik, Kara Davut - Niza· 
mettin N azifin bu adı taşıyan gü
zel romanı başkadır - efsanelerine 
değer vermeği muhtelif hükümler 
arasında bocalamıya tercih ettik. 

Kara Davudun Çingeneler hak
kındaki hükmü şöyle idi: Nemrut, 
Azerim oğlu Pey~amber lbrahimi 
vakmak için büyuk bir ateş hazır
İattığı ve ölüm mahkümunu da 
bir mancınık üstüne aturtarak a
teşe fırlatmak istediği sırada Al
lahın emrile bir kaç bölük mele!c 
gelir, mancınığın manivelesi üze
rine yerleşir. Meleklerin nur !fibi 
hafif oldukları malum ise de Kara 
Davut bu İbrahim meselesinde on
ların ağırlaştığını soylüyor ve man
cınığın bu yüzden işlemediğini an
latıyor. Nemrudun mühendisleri 
kan ter içinde çalışıyorlar, mani
veleyi bir türlü kımıldatamıyor· 
lar. lşte bu esnada şeytan bir Gcl
dani kıyafetine giriyor, Nemrudun 
huzuruna çıkıyor, mancınığa me
leklerin oturduğunu anlatıyor ve 
biribirlerile açıkça izdivaç etmeği 
göze alacak kardeş bir çift bulu
nursa bu engelin zail olacağını te
m.in ediyor. 

B öyle bir kepazeliği yapacak 
kardeşler bu asırda bile na-

dir bulunur. O se
beple iş uTuyor , 
nihayet Cin is
minde bir erkek
le Kane adında 
bir kız bulunu

yor. bwııar oz kardeş olup bol bir 
para mukabilinde istenilen feza
hati irtikap etmeği kabul ediyor
lardı. Nemrut, bu rezil kardeşle
rin dileklerini yerine getirerek e
tek dolusu para veriyor, onlar da 
şeytanın tavsiyesi mucibince ha
reket etmekten çekinmiyor ve me
lekler, işlenilen suçun şenaatinden 
utanıp kaçtıklarından mancınık iş

liyor, lbrahim ateşe düşüyor. 
Osman Cemalle biz, Çingenele

rin Hintten hicret etmiş Paryalar. 
yahut Tatarlar diyarındaki Çinge
ne eyaletinden etrafa yayılmış a
vareler veya muhtelif harplerin, a
kınların, içtimai afetlerin şuradan 
buradan serseriliğe icbar ettiği 

bedbahtlar olduğu ve Bohemlerle 
aralarında karabet bulunduğ".ı hak 
kındaki rivayetlerle Kara Davut 
hikayesini ayni kuvvette bulmuş
tuk. 

LAkin Çingeneler eserini oku-

.................... . ......... 
Yazan: 

M. Turhan 
TAN 

............... ........ .. ...... 
yanlar görecektir ki Osman Cemal, 
bu beşeri zümreden bir kısmının 
hayatını tahlil ederken çok ince 
şeyler keşfetmiş ve çok eğl<mceli 
mevzulara temas eylemiştir. 

Çingeneler, derin bir tetebbü ve 
tetkik mahsulüdür. Gerçekten ca
zip bir üslup ile de yazılmıştır. O
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

AY ETRAFINDA SEYAHAT 
Jules Yerne'den Türkçeye 
Çeviren: Ragıp Özgürel 

1 tiraf etmek lazımdır ki, on 
dokuzuncu asrın son 25 

yılı ile yirminci 
asrın ilk seneleri 
içinde tahsil gö
ren Türklerden ço 

1 ğu fen bilgilerini 
- bir hayli Avru

palı yaştaşları gibi • Jül Vern'e 
medyundurlar. Ben de onlardan 
biriyim ve coğrafyaya ait noksan
larımın bir kısmını da büyük mu
harririn eserlerile giderdiğim gibi 
denize, göğe, nebatata, hayvana
ta taalluk eden bütün bilgilerimi 
de yine o eserlerden elde etmiş bu
lunuyorum. 

Jül Vern, balonların uçurtma
dan farksız olduğu bir devirde bu 
günkü tayyarelerin icat olunacağı
nı müjdelemiş, denizin içine ancak 
üç beş dakika için dalgıçların gi
rebildiği bir devirde de şimdik1 

tahtelbahlrlarin keffedileceğıni 

tebşir etmiş bir Alimdir. Demek ki 
o fen namına palavra savurrnu
y~rdu, istikbale mal olacak haki
katleri görüyor ve haber veriyor
du. 

İşte Kanaat Kitabevinin Anka
ra kütüphanesi adı altında tesis et
tiği güzel eserler serisinin yirmin
cisini teşkil eden "Ay Etrafında 
Seyahat" te Jül Vern'in en fayda
lı ve en sürükleyici eserlerinden
dir. Bir masal okur veya bir hi
kaye dinler gibi zevk içinde, neşe 
içinde fen bilgisi elde etmek iste
yenlerin bu eseri okumalarını tav-

siye ederiz. 

iNSAN YE TOTALiTER 
DEVLET 

Tercüme Eden: Eski 
Moskova Elçisi Galip 
Kemalf Söylemezoğlu 
Bcuan: Kanaat K itabevi 

T otaliter devlet sözü bugün 
her gazetenin sık sık kul-

landığı yeni ta
bir 1 er d c n
dir. Faşizmi ve 
oasyonal sosya
lizmi kabul eden 
devletlere totali
ter deniyor ve 

bu devletler demokratlara kar
şı ayrı bir zümre teşkil ediyor. 
Demokrasiye husumette her ilcisi 
de birleşmektedir. Bununla bera
ber totaliter devlet tabirinin haki
ki mefhumu pek !e anlaşılmamış
tır. Bu devletlerde idari mutlaki
yet mi, müstebit bir saltanat mı 
hükümrandır ve totaliter devlet
ler. insanlığı nereye götürüyorlar? 

Bir Japonyalı ana ile bir Ame
rilcalı babanın oğlu olan mütefek
kir bir zat işte bu suale cevap 
anyarak birçok ilmi incelemeler
de bulunuyor, bu eseri yazıyor. Es
ki elçilerden Galip Kemali Söyle
mezoğlu da selis bir üslup ile ki
tab ::lilimize çeviriyor. Mevzuu 
mer k edenlerin bu kıymetli ese
re a1Bka RÖstereceklerini umarız. 

KOÇOK ROK 
Maupassant'dan Tercüme 
Eden: Mustafa Nihat Özön 

Bcuan: Remzi Kitabevi 

K üçük hikaye nümunelerini 
biz Türkler Alfons Dode-

den ve Mopasan
dan aldık. F'akat 
Ömer Seyfettin, 
R e f i k Halit, 
Sabahattin Ali 
gibi bir ıki kıy
metli muharrı

rin eserleri müstesna olmak üze
re o örneklerin ka'bına varabile
cek değerde küçük hikaye yazan 
muharrir yetiştiremedik. Hele şim
di küçük hikaye yolu bizde büs
bütün kapanmıştır. Ulu orta adap. 
te etmek suretile küçük hikayecı
liğin var olduğunu göstermeğe - el 
birliğile - çalışıyorsak ta ayn bir 
sanat olan o işte tamamile geri ve 
tamamile kısır bulunuyoruz. 

Mustafa Nihadın Mopasandan 
tercüme ve Remzi Kitabevinin neş
rettiği Kiıçük Rok adlı hikayeler 
serisi işte bu sebeple san'atsever
leri sevindirmiştir. Kitapta on ne
fis küçiık hıkaye vardır ve bunla
rın başına da Mopasan hakkında 
tahlili bir yazı konmuştur. Mopa
sanın kalemindeki müstesna kud
retin tadını mütercim Mustafa Ni
hat, okuyucularına hissettirmek ı
çin azami derecede itina ettiği gibi 
Remzi Kitabevi de hikayelerin a
sıllarındaki resimleri de basmak 
suretile eserin nefasetini tekem.. 
mül ettirmeğe çalışmıştır. Küçük 
hikaye kıtlığınden bunalanları bu 
kitap, bir müddet doyursa gerek
tir. 

* YENi NEŞRIY AT : 

Ağaç ve Orman 
Entoloiisi 

M. Ali Gökberk'Jn eseridir. Orman 
mevzuu etrafında bir çok ı;iir ve maka
leleri bu ya:zılara ait blr de IUıtatçeyi ih
tiva etmektedir. Fiyatı 50 kuruştur. 

ATEŞLİ KALB - Yı:zan: Muazzez 
Tahsin Berkant, Çıkaran: İkbal Kitabe. 
vldir. Magallden tercüme edllml~ silriık

ll!Jdci bir romandır ve enteresan bir aşk 
macerasını hikaye etmektedir. 178 say
fadır. 50 kunış fiyatla satılmaktadır. 

DENİZ MECMUASI - A~kerl deniz
ciliğe ait bahisleri ihtlv:ı eden bu mec
muanın 352 inci sayısı telif ve tercüme 
bir çok zengin ya:zıları ihtiva etmekte
dir. Fiyatı 20 kuruştur. 

SAN'ATA DAİR - Yazan: Halit Ziya 
Uşaklıgil, Çıkaran: Hılml Kltabevidir. 
Bu eserin ikinci cildi Ostadın kudretli 
kalemi ile yazılmış muhtelif mevzular ve 
eserler üzerindeki tahlilleri ve tenkitle
ri ihtiva etmektedir. 15S sayfalıktır. 50 
kuruş fiyatla satılmaktadır. 

MAKBER - Çıkaran: Ankara Kitabe
vldlr. Dr. Sadi Irmak tarafından tertip 
edilen ve Abdülhnk Hfımldin Makber 
isimli eserinin yeni harfierle basılmış bir 
nüshasından ibaret bulunan bu eserin 
bir de IOgatçC'SI vardır. 128 sayfadır. Fi
yatı 50 kuruştur. 

YANAN GÖI\"ÜL - Yz:r.an: Avukat 
Reşit Duranoğlu, Çıkaran. Yeni Kitabe· 
vf, Konyadır. Manzum bir eserdir. Bal. 
kan Harbi ile Umumi Hnrp ve İstfklal 
Harbine alt hatıraları ve 1stıklA1 sava
şından sonra yazılmış bir kaç şiiri ihtiva 
etmektedir. 10 kuruşa satılmaktadır. 

TOLOSTOY HA YATI VF. ESERLERİ
Cep kitapları serisinin 34 OncOsüdür. 
Edvard Garnctt'ten Belkis Boyar tara
fından gfüel bir üslupla ve temiz bir 
TilrkC'e ile tcrcCime edilmiştir. Meşhur 
Rus Edibinin doğumundan ölümüne ka
dar bütün hayat ve eserlerinin çok isa
betli bir hultısasını yapmaktadır. Bu ıt

radn bu kıymetli edibin içtimai ve siya
si kanaatlerini de tebellür ettirmektedir. 
98 sayfadır ve fiyatı 10 kuruştur. 

AŞK İSTIRAPTIR - Yazan: Oğuz 
Özdeş: Çıkaran: İkbal Kitabevldir. Ha
yattan alınmış telif bir romandır. 232 
sayfadır. Fiyatı 50 kuruştur. 

DAFTİS İLE KLOE - Yazan: Ragıp 
Rıfkı, Çıkaran: Hilmi Kitabevidir. Paul -
Lcıuis Gourlcr'den tercüme edilmiş klA
slk bir eserdir. 147 sayfadır. 50 lcunışa 
...tı lmt....ırtadt1'. 

Kanser tetkiklerinde bilhassa farelerden 
istifade edilir. 6 aylık bir fare 30 yaşına 
gelmiş bir insanın minyatürü addolunur 

Ustura ucu inceliğinde cnmit bir knnser 
parçası mikroskop altında en ince tet

kiklerden geçiriliyor 

Bu resimler, mide kanserin! g5steriyor: 
Knnserdcn mide vnzi!esınl göremez bir 
hale gelir ve ağırlığından kaybeder 

KAN~ER 
Bu Hastalıkla Nasıl 
Mücadele Ediliyor? 
Kanser eski Türklerdenberi 

malum bir derttir. Avrupa 
kitapları kanserin Hipokrattanbe
ri malum olduğunu soylerler. Hi
pokrat Karkinos ismini verdiği bu 
derdin midede beliren nev'inin 
arazı olarak ta .Melana yani mad
dei gaitada kanı gösterirdi... 

Bu kadar eski bir biliniş tarihi
ne malik olmasına rağmen kanser 
meselesi daima karanlığını muha
faza etmektedir. 

Mikroskobun keşfinden sonra 
bile sebebi meçhul kalan kanser 
vücudü teşkil eden hi.:crelerin a
narşik bir surette çoğalması neti
cesi tekevvün ettiği anlaşıldı ... 

Bu gayritabii anarşjk çoğalma
nın ne sebepten tekevvün ettiği 
hakkında berrak bir sebep zikre
dilmemekle beraber bir çok naza
riyeler ortaya çıktı. 

Biyolojik, Şimik, Tromatik, 
tahriş, ve rüşeymi sebeplerle bu 
habis derdfn tekevvilnilnü izah 

etmiye çabalıyan bu nazariyelere 
her zaman, her klasik kanser 
için yazılmış kitapta tesadüf 
etmek güç değildir ... 

Bazan çok aceleci bir gidiş alan 
ve bazan da çok sinsi yürüyerek 
şahsı kaşeksiye sürükleyip zehir
liyerek öldüren kanserler mevcut
tur. 

V ücudün herhangi bir yerin
de husul bulan kanser 

Len! ganglyon, kan ve süzülme 
tarikiyle vücudün haşka yerle
rinde nüksler yaparak uzviyeti ö
lüme sürükliyen tabloyu hazır
lar ... 

Bu illet nebat, hayvan, insan 
hiç tefrik etmez, hepsinde husul 
bulur. Hücrede görülen ve muh
telif şekilde seyreden kanserlerin 
mikroskobik muayenesinde ayni 
tip hücreler göstermesıne rağmen 
klinik gidişleri başka başka tablo
lar gösterir... Bazan gizli devam 
eder. Yavaş yavaş şahsı zayıflatır, 
hazan da çok seri giderek zehirli
yerek öldürürler ... 

İrsiyet meselesi kati bir netice
ye bağlı olmamakla beraber kla· 
sik kanser kitaplarında Bonapart 
ailesinden Birinci Napolyonu!'l 
babası, kardeşi Lucien ve iki hem
şiresi Pauline ve Caro!ine'nin mi
de kanserinden öldüğü kaydedil
miştir. Bu hadise tek ilmi bir ve
sika olarak kabul edilirse de bu
nun bir kanun olnıak istidadı 

yoktur ... 

İrsiyet meselesinde ne kimya
kerin araştırmaları ne tabiiyeci
lerin tecrübe ve istatistikleri ka
ti bir netice vermemi~tir ..• 

Hayvanlarda insanlardaki kan-
serin ayni kanser husule geldiği 
müşahede edilmiştir. Hayvanlar
daki kanser her türlü Biyolojik 
hususatta ayni insan kanseri gi
bidir. 

Nebati kanserler ise hayvan ve 
insan kanserlerine benzemezler 
bunlara Amerikalılar Crown Gall 
ismini vermektedirler ..• 

Ş ekilde maktaı görülen bir 
nebat kanserinin ne vazi

yet aldıjuu dikkatle mütalaa e-

l ,r 

YAZAN : 

1 

Dr. Münir Derman 
-- - ! ,, ___ 

Ciğer knnseri mikroskopta böyle g!)r1l

lür: Hücreler ufalnnır, intlzamsızlaşır 

ve bilyilklilkleri tehalüf eder 

dersek nebatm örgü tab.kalannın 
parçalanarak buytidtiğu müşahe-

de edilir. 
Hayvanlarda tahriş neticesi 

kanser nümuneleri elde edilmiş.
tir. 

1914 te Jamagiva ve İtchika
wa isminde iki Japon bir tavşan 
kulağında Godron tatbik ederek 
kanser tevlit etmişlerciir. Godron 
ve Parafin ile meslek icabı uğra
şan amelelerde kanser çok görül
mektedir. 
Yanıklardan sonra yanık sikatri 

si üzerinde kanser teşekkül ettiği 
çok müşahede edilir ... Çinlilerde 
haşlanmış pirinç yemek adettir. 
Kadınlarda erkeklerden daha az 
görülür. Zira Çinlilerın aile adet
lerine göre erkek yemeğini bitir
dikten sonra kadın yemeğe baş

lar. Bu müddet zarfında pirinç so
ğumuş olacağından kııcınlarda sı

cak yemeğin taharrü~ü mevzuu 
bahsolmaz. Bundan dolayı Çinli 
erkeklerde kadınlara Pazaran faz
la mide ve mide boru.su kansen 
görülmektedir. 

Güneş ziyasının kanser tekev
vününde mühim bir rolü mevcut
tur. 

Bütün kanserlerin tekevvünün
de esas- da bu roldür. 

Buenos Aires kanser enstitüJü 
direktörü Roffo'nun tecrübe ve 
müşahedeleri şayanı dikkat görü
lür. 

Roffo (600) fareyi hergün 5 sa~ 
at kadar güneşe arzetmiş ve 235 
farenin % 70 inde 7 - 10 ay za:-
fmda tümör görülmüştür. Bu tü
mörlerin tıpkısı kanserdir. Bu 
kanserler farelerin en ziyade şu 
nahiyelerinde görülmüştür. (Bu
run, gözkapağı göz munzaması) 
buradaki kanserlerin teşekkülü zi
ya Radyasyonunun dalga uzunlu
ğuna göre değişmektedir. 

Bundan başka bu nahiyelerde 
ifrazat yüzünden ziyanın cilde nü
fuzunun girme derecesi değişmek
tedir. 

L okal olarak Kollestrln cilt
te bulunduğundan bu cev

ner (Foto - aktil) bir cisim olma
sına göre kanserlerin teşekkülüne 
yine bir zemin hazırlaması da 
şayanı dikkat bir hadisedir. 

i l 
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Canlı hücrede potasyum / kal

sium diye sabit bir nisbet mevcut
tur. Genç kanserlerde ve tekamül 
anında kansere uğnyan hücrede 
potasyum çoğalmış ve kalsium a
zalmış bir vaziyettedir 

Regresyon haline gelmiş kan
serlerde ise bu hal aksine vakidir. 

Kalsiyum çoğalırsa potasyum 
azalır. Canlı hücrenin koloidal 
örgüsünü hariç ve dahilden ayıraıı 

ve hücreye induviduaHtesini ve
ren hücre gışalarıdır. Metalik zer
reler yani iyonlar bu gışalar sa· 
yesinde hücrede kalırlar. Kolloid
lerin kaybolması neticesi hücrede 
potasyum çoğalır. Potasyum ma
deni Kolloid'lerin dispersyonunu 

ve hücrenin Permeab:ıitesinı faz
lalaştırır. 

Kalsiyum ise aksini yapar. hüc· 
re gışasım kapatır. groniıloz bır 

kesafet husule getirir .. 
Proteino - Kalker ve Lipoido • 

Kalker murekkepler teşkil eder. 
Hücredeki bu 'iyon bozu1ması 

harici kozmik, elektriki ve man • 
yetik parçalanma yani iyonlaşma
nın vücutle ince alakasının bozul
duğuna delildir. 

"Magnesium'un az olduğu ara· 
zilerde karıSer çok görüldüğü ve 
rutubetli ve alüvyun'lu sahalarda 
da diğer sahalara nazaran bulu -
nan canlılarda fazla kanser müşa
hede edilmiştir. Prof. Pierre Del -
bet." 

Tabiatte ziya ve hararet men -
baı (300) bin kilometre süratle u
zak diyarlardan gelen güneş ziya
sıdır. Güneş ziyası vurduğu yerler
de bir çok hadisat husule getiren 
bu Radyol enerjinin bir kısmı ha -
raret diğer bir kısmı da Floressan 
Foto - Şimik, ve Foto - elektrik 
hadiseler tevlit eder. 

Hemen hemen iki buçuk met· 
re murabbaı vücudümüzü 

sıkı bir ağ gibi saran sinir siste -
minde yukanda da saydığımız ha· 
disatın büyük tesirleri vardır. 

Kudösoley dediğimiz hadise 
Kudö Şalör veya Ku do lümiyer o-
larak iki ttirlü uzviyette tesir u -
yandırır. 

Yüksek dağlarda gezenlerde bir 
takım Herpes demlen cildi teza
hüratın görülmesi Ku dö liımıyer
in kardan aksederek nüfuz kudre
tini arttırması neticesidir ki bu 
hadise Fot{) Biyotropism fenome -
nini doğurmaktadır. 

Ziyaya arzedilen vücutlerde 
vücudün müdafaasını kıllar teşkıl 
etmektedir. Maymundan gelme di 
ye iddia edilen ecdadımızın vücut
lerinin kıllı olmasının sebebi bu -
dur. Vahşetten kurtulan beşeriyet 
elbiselere büründükçe bu hal or -
tadan git gide kalkmıştır. Son za-

manlarda moda icabı adeta çıplak 
denecek derecede gezen bir çok 
genç kızlarda kılların zuhuru zi
yanın organizmadaki tesirine kar
§! uzviyetin müdafaa cevabı olarak 
kabul edılmelidir. 

Nebat ve hayvanlarda godron 
ile husule getirilen tahriş kanser
lerde dalına ziyada husul bulurlar. 
Nebat ve hayvan karanlıkta daimi 
surette muhafaza edilirse bu tec -

(Dftamı B ncide) 
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Rafa Yüzünü Açıvermişti 
Onun Açık Yüzle Yürümiye Başlaması Seyrine Gelen 
Kalabalığı Güneş Görmüş Çığlara Döndürmüştü 
Bafa, bir el darbesiyle peçeyi 

sol omuzuna attı, hafifçe terlemış 
olan "Gümüşten beyaz ve gulden 
yumuşak,, yüzimü o muattar jale
lerlle kıirlikte halka gösterdi, üs
telik bir tebessum ya~muru için
de o kalabalığı sersemletti, sonra 
sağına soluna selam vererek yü -
rüdil. Korsanların demir omuzla
J'lD8 dayanarak yerlerini uzun dsı
kikalardanberi muhafaza eden ka
labalık, onun açık yüzle yüriıme
ğe başlaması üzerine güneş gor -
müt çığlara döndü, adeta eridi ve 
Bala, kısa bir lahza içinde tahtr
vana ulaştı. 

D eli Caferle, Karakadı onun 
yüzünü açmasından, halka 

tebessümler dağıtmasından sinir
lenmişlerdi. Lakın kalabalığın taz
yikinden ancak bu sayede kurtul
duklarını da gozonunde tuttukla
nndan kıza bir şey söylemiyor -
lardı. Yalnız somurtuyorlardı. Ba
fa, &üzel şallarla süslenmiş olan 
tahtırevana binerken, o somurt
kanlığı da gidermek istedi: 

- Dostlarım, dedi, Venedikte 
herkesin gördüğü bir çehrenin bu
rada herkese kapalı kalması s~ç
madır. Sizin de benim gibi düşun
dilğünüzü sanıyordum. 

Ve telaşlı bir tavır alarak kor
sanlara sordu: 

- Cücelerim nerede, onlar mut
laka benim yanımda, dizlerımin 

dibinde bulunmalıdır. 
Delt Cafer, isteksizll~ine rağmen 

gülümsedi, tahtırevanın perdesini 
•Ç&rak küçük çapta bir hasır Ean
dık gösterdi: 

- Onlar, bu sandığın içinde, 
Kendilerini açıkta getirseydik, 
bir hücuma daha uğrardık. Belki 
herifcikleri ezdirirdik. Onun için 
1epete koyup taşıttık. 

Biraz sonra kafile hareket etti. 
On korsan atlı olarak tahtıreva

nın önünde ve ardında yürüyor
lardı. Manisaya doğru yol alıyor
lardL Venediği ve Venediklilcri 
bütün Avrupada eşi olmıyan bir 

güzele sahip olmak zevkinden, sa
adetinden mahrum ve o güzeli 
Türk y4rduna maletmek kaygusu 
işte. deli· Caferle, Karakadıyı 
- yetmişinden sonra - böyle 
sıkıntılara diışiıruyordu. Onlann 
yeryuzunde kımseden pervalan 
ve kimseye sunulacak dilekleri 
yoktu. Hür bir hayat içinde mert
çe ve pek mesut olarak yaşıyor -
lardı. Fakat her şeyin en güzeli
ni vatanlanna layık gôrdükleri i
çin Bafayı da - Kubat Çavuliun 
ihtarı üzerine - Türkiyeye uö -
türmeğe karar vermişlerdi. Şimdi 
o kararı yerine getirmek için de 
at üzerinde seyahat külfetine kat
lanıyorlardı. Gemilerini bırakıo 
karada dolaşıyorlardı. 

B afa, dizlerine oturtarak ma
sallar söylettigi, taklitler 

yaptırdığı cücelerin sayesinde za
man ve mekan mefhumlannı unut
muş gibiydi. Lakin ardı arası kc
silmiyen kahkahalarına, sonsuz 
neşesine ve yolculuk zahmetlerini 
duymaz görünmesine rağmen göz
bebek lerinde sık sık bulutlar do
laşıyor ve gün geçtikçe nefeSlne 
bir sahtelik rengi bulqıyordu. 

O, kanatlanıp uçmak ve uça uça 
baht yolundan taht yoluna geç -
mek iltiyordu. Bunun imkan:iız
lığını ve mukadder olan hedefe 
tahtırevan katırlarının adımiyle 

ulaşmaktan başka çare olmadığını 
düşunilnce işi kayıtsızlığa vuru • 
yor, cücelerile oyelanmıya koyu -
luyordu. 

İşte bu suretle Kargasekmez 
Boğazı aşıldı, gök ova geçildi, Ka
rabağa ulaşıldı, nihayet Yamanlar 
dağı göründü. Manisa o dağın ete
ğinde ve dağdan dökülüp gelen iıç 
ırmağın ortasında sakin ve bahti
yar uzanıyordu. Deli Caferle, Ka
rakadı, atlarının başını şehzade sa
rayına doğru çevirmişlerdi. Doğ

rudan doğruya o devletluye ko
nuk olmak ve Bafayı hanlarda hal
kın mer;ıkına açık tutmamak is
tiyorlardı. 

Onlar, Türk yurdunda her ka
pıyı kendilerine açtıran bir anııh
tar taşıyirlardı: Şöhret!.. Ege, Ak
deniz, Marmara, Karadeniz, Kızıl 
deniz kıyılarında olduğu gibi Bağ
dada, Viyana yakınlarına kadar 
uzayan iç iılkede de deli Cafer ve 
Karakadı adını duymıyan hemen 
hemen yoktu. Barbarosun admı 
ölmezleştiren ve onun açtığı yolu 
genişleten deniz hamlelerinin ço
ğuna bu iki yiğit Türk te iştirak 
ettiklerinden kendileri de pek de
rin bir ün almışlardı. Ondan ötü
rü şehzade sarayına pervasız gi
diyorlardı ve şehzadeyi teklifsizce 
görecekler.inde §Üphe etmiyorlar
dı. 

S arayaa rastladıktan ilk mu
amele onların umidine uy

gundu. Kapıcılar güler yüz göster
mişler, kafileyı içeri almışlar, hay
vanlarını ahırlara çekmişler ve 
korsanlarla cüceleri - yüzü pe
çeli olarak tahtırevandan inen Ba
fayla beraber - bir daireye ycr
leştirmişlerdl Fakat şehzadeyle 
gorüşmek meselesı ortaya konu
lunca, bir takım teşrifat başladı 

ve korsanların sinirleri bozuldu. 
Misafirlerle meşgul olan memur, 
nazik olduğu kadar kat'l bir lisan
la, ilkin Kadı Üveys veya ~yh 
Şüca' hazretlerinden biriyle gö • 
rüşmek, şehzadeye arzolunaeak 
haceti evveıa onlara anlatmak la
zım geldiğini ihtar etmişti. 

Deli Caferle1 kerakadı - ln 

bir müzakereden aonra - teJh 
Şüca' ile görüşmeyi tercih ettikle
rinden konuklar memuru olan zat 
kendilerini sarayın başka bir dai
resine götürdü, uzun bir gidip ge
liş sonunda - terli terli - kor
sanlann yanına gelerek müjde 
verdi: 

- Şeyh hazretleri sizi bekliyor! 
Korsanlar, Afrika Şimalinde yıl

larca dolaşmış ve Türk yurduna 
da oralardan, Arap diyanndan si
rayet eden p!yhln sanatinin ne 
derece revaçta bulunduğunu gö-

Gllbnah Bende mn? 
...... Yazan: Kerime Nadir 
- Tuhafsın! Ya kimi dinliyorum? .. 
- Kendi kendini.... 
Bu sırada ormana girerek ağaçlann arasından 

flerlemeğe başlamıştık. Arkamızdan vuran güneş, 
kalın kütükleri pembe bir tozla yaldızlıyordu. Ses
ler dinmiş, akşamın garipliği her tarafa çökmüştü. 

Uzun bir sessizlikten sonra birdenbire durarak 
ve ellerini sıkı sıkı tutarak dedim ki: 

- Sen benim ruhumdaki ve dimağımdaki ihti
lill hiç bir zaman öğrenemiyeceksin... Zannetme 
ki, bu ihtilal yeni, bir kaç gün evvel başlamı~tır .. 
Hayır, Nüvid!.. Yıllardanberl, seninle nişanlı bu
lunduğumuz zamanlardanberi varlığım bir ihtilAl 
devresi geçiriyor... Uzerime ağır vazifeler alınış
tım .. Evet? .. Ağır vazifeler ... Bunları tamamhyama
dım... Coşkun hırslanm, nefretlerim, kinlerim, ip
tilalanm, aşkım... Bütün bunlar, göğsümün altında 
çarpan küçük et parçasına sığamıyordu... Şiddetle 
severken şiddetle nefret ediyordum.. Göz ya~lan 
yerine kahkahalar kopanyordum... Hakikatle yala
nı birbirinden ayıramıyordum.. Neticede, yorgun, 
bitap, hakir ve dil§kiln sürünüyor, inliyordum ... Be
ni anlamıyordun Nüvid!.. Anlıyamazdın... Çünkü 
aşkım her şeyden kuvvetliydi.. Senin yanında yal
nız seni, yalnız iyiliği düşünüyordum... Fakat son-
ra ....• 

Yine çenelerim klsılmağa başlamı§tı. Nüvid beni, 
hayret ve alikayla dinliyordu. Bir saniye sustuktan 
80nra devam ettim: 

- Senden uzaklaştıktan sonra kendimi bıraktım .• 
Bu suretle süfliyetin, bayağılıjın, alçaklığın, ihane
tin derinliklerine gömülerek doğru yollardan aynl
dun .. Düşüncelerim beni zehirliyordu.. Yokluğıma 

dayanamadığım halde sana küfür ediyordum.. Etti
iinı yeminler ve yanm kalan vazifem beni kahret
mekteydi... Bu ağır yükleri sırtıma verdiği için za
ftllı bir ölünün çürümilf kemiklerine durmadan 

TEFRiKA No. 31 .... •• 
linet yağdınyordum ... Bütün bunlan sen bilmiyor
dun Nüvid! .. ,:3ilemezdin.. Benim nasıl bir sefil ol
duğumu, kendi kendimden ne derece nefret ett\ği
mi, hayatı ve insanlan ne kadar tel'in ederek hakir 
gördüğümü anlıyamazdın.. Nihayet idrlk ettim ki, 
bana insanlığımı iade edecek, adımlanmı doğru yo
la götürecek, benliğimi fenalıktan çekecek bir iltıç 
var ... Bu ilaç sendin Nüvid!.. Duyuyor musun? .. 
Sendin!.. Evet, sen! .. Belki üzerimde bu dereceye 
kadar nüfuzun olabildiğine inanamıyacaksm.. Fakat 
yalnız inanmak değil, iman et ki, ben sensiz insan
lann en sefili, seninle beraber insanlarm en yükse
ği oluyorum.. Şüphe yok ki, Allah seni, beni uılah 
etmek için yaratmıştır .. 

Eski kanının rengi sapsanydı. Nİf&lllı olduğu

muz zamanlardaki sade, bulutsuz ruhu, yılların 
mihnet ve tecrübelerile olgunlaşarak ağırlaşmış 

olacak ki, gözlerime anlıyan, duyan bir bakl§la ba
karak cevap verdi: 

- O kadar çok ve kanşık sözler söyledin ki, bun
lardan bir mana çıkaramadım. Yalnız şu kadannı 

itiraf edeyim ki, sen benim bilmediğim bir sımn 
veyahut gizli bir vaadin ıztırabiyle yaşatnaktasın. •• 
Tahminimde yanılmıyorsam, bu vaat evlenmemize 
temas ediyor .. Likin esasını ve şeklini anlıyamıyo
rum .. Bana ettiğin yeminleri tutmadığından mı bah-
1etmek latiyorsun? .. 

- Hayır!.. Şana afkımın temadisi için ettllfm 
binlerce yemin tutulmamıt değildir.. Seni esklain
den ziyade sevdiğimi pekili blliyonwı.. 

- O halde? ..• 
- Yeter Nüvit!.. Beni kurcalama!.. Iztırabınu 

depne! .. Zaten fazla bile söyledim.. ltirafımı ileri 
götüremem ... 

- Peki, maksadın nedir! •• 
- Her ne olursa olsun bana dönmen! .• Kocan öl-

meae bile, wıl bınkm•• bile, bu& dönece~ 

TAN 
rüp anlamış takımdan olduklan 
için Osmanlı padi~ının büyıik 

oğlu yanında baş mi.ıpvir gibi bir 
durum kazanmış olan 19yh Şücaı 
ne hissen, ne fikren yadırgamadı
lar. Herifin elini öperek birer min
dere iliştller. Büyük bir odanın 
baş köşesine kurularak harıl hanı 
tesbih çeken şeyhin elleri - san
ki kırk yıl çapa kullanmış gibi -
nasırlıydı. Bakışında öbür şeyhler 
gibi efsunlu bir kudret sezilmi -
yordu. Giyimce de garip bir bi
çim taşıyordu. 

Korsanlar, yanma geıenıcre 

saygı telkin etmekten ziya
de kahkahalarla gülmek ihtiyacı 

aşılıyan şeyhin, tuhaf bir adam 
olduğunu anlamakla beraber ağır 
davranıyorlardı. Süklüm püklüm 
oturuyorlardı. Şeyh Şüca, uzun 
bir zaman tesbihle meşgul old:.ık
tan sonra, yüzünü onlara çevirdi: 

- Hoş geldiniz şehbazlar, dedi, ı 

yolculuk nereden? .• 

K arakadı, iki elini dizleri üs
tüne koyarak -bir mürıt 

saygısile- cevap verdi: 
- Venedikten! • 
Şeyh Şucaın gözleri parladı, du

daklarında geniş bir tebessüm ve 
şu sözler belirdi: 

- Demek Devletli! şehzadeye 

güzel kadifeler, cins cins çuhalar, 
çeşit çeşit aynalar getirdiniz. Acep 
beni de hatırlayıp bir 19yler aldı
nız mı?. 

İçin için lahavle okumaya bat
byan Deli Cafer, ağır bir küfür 
!lavurmaktan ve rJensızhk et
mekten kendini korumak için tll'
naklanru avuçlarına bntıra durur-
ken Karakadı dile ıeldi, vaziye~ 
anlattı: 

- Şeyh efen~i biz tacir değilit, 
korsanız. Venedije vurgun mallan 
satmak, sağı solu dinleyip işe ya
rar haberler uğrulamak için uğ
ramıştık. Elçilikte kullanılan Ku
bat çavuş ta orada idi. Gözümüze 
hasna, müstesna bir parça ilişti. 
Sanki ayla güneş evlenmiş, bu yav
ru dünyaya gel.mit. Ntı yalan söy
liyelim, bu J'afla atumız bir ka
nş açık kaldı. Yalnız biz mi ya. 
Kubatmki de öyle. Eh, serde Türk
lük var. Önümüze böyle bir cen
net kaç"1 çıkını§ ta alık alık du
qtl~ h~ Ji1-. dolıQ c:t.ğildl. Ni-
~ bliıı de kendimizi tutamadık, 
Kubat çaVUfla bafbaşa. verip lau 
aşırmayı karalaştrrdrk. Zaten kız, 
Korfu adasına gidecekti. Biz rle 
fırsatı kaçırmadık. O yola çıkma
dan Venediği bıraktık, denizde bir 
müddet dolaştık, Nihayet onu ta:p
yan Venedik kadırgasını yaka
ladık. 

Şeyh Şuca, büyük bir sırra akıl 
edirmiş gibi sabırsız:ık göstere
rek Karakadırun sözünü kesti: 

(Devamı var) · 

kat'i söz vermelisin!.: 

KANSER 
(Baıı 7 incide) 

rObe kanseri husule geliyor. God
ron ziyanın vücude girmesinde 
bazı şualan beli ediyor ve uzviye
tin o noktasında tahribat husulünil 
mucip olmaktadır. 

Godron tatbik ettiğim iki ne -
batta beş ay zarfında kanser nü -
munesl elde ettiğim halde ayni 
müddet zsrfında karanlıkta kalan 
ve Godron tatbik edilmiş nebatta 
hiç bir şey husule gelmediği müşa
hede edilmiştir. 

Kanserin tekevvününde en bil
yük sebep Radyosyon'nun uzviyet
te husule getirdiği Foto - Manye-
tik ve Şimik bir müvazenesizlik 
neticesi olsa gerektir. 

B üyük Türk hekimi İbnisina 
kanseri renkli nebatı men

kularla ve ishal veren ilaçlarla iyi 
etmeğe uğraşırdı. Renkli menku -
ların kana kanşıp cilde kadar ve
ya 'kanserin bulunduğu nahiyeye 
kadar kan tarikiyle gelip Radyu· 
yon'nun muayyen 1Ualanm belki 
beli etmesiyle bu görünmeyen tah 
rişten uzviyeti kurtarmak fikriy -
le bu büyük hekimin tavsiyelerini 
haklı bulaoliiriz. 

Bugün kanseri iyi etmek tçtn 
bir çok Palllatif (muvakkat) teda-
vi usulleri vardır. 

Cerrahi radyoterapi, elektro 
Kovagülasyon, radyomterapl, elek 
trikle bakma - Byrne usulü gibi 
bir çok tedavi yollan vardır. Fa -
kat en iyi netice cerrahın bıçağın
da olmasına rağmen bu müthiş 

dertten cerrahın bıçağı bile muay
yen blr hudut altında esir ve kol-
lan bağlı kalmaktadır. 

Kanser ne sarf ve ne de lrst bir 
hastalık olmamasına göre beşeri -
yetten verdiği kurban IÜD geçtik

' çe fazlalaşmaktadır. 
Biraz da bu işi tabii kuvvetle

r.in uzviyetteki ince bağlılığının 

ne gibi sebeplerle bozulacağı ve 
bunun neticesi husul bulacak dert
lerin sebeplerini büyüklerim araı
tıraalar bir neticeye varabilecek • 
!erdir kanaatindeyim ... 

Polis romanlan serisi: Z 

En meşhur polis romanlarının 
ikincisi olan 

KORSAN ÇETESi 
Çlktı. 

Her kitapçıda bulunur. 
Her on &ünde bir kitap 

128 Her kitap tam 1 1 O 
sayfa bir romandır. kuruı 

Zl-4-939 

Amertkadan On Ton 
Pamuk Tohumu 

Getirtildi 
Ankara, 20 (Tan Muhabirin.Jenl

Pamuk ziraatinin fenni bir sekılde 
makine ile yapılmasını teşvik için 
Ziraat Vekaleti evvelce mevcut olan
lara munzam olarak bu defa yeniden 
pamuk mibzerlerinın mübayaasile 
pamuk müstahsilleri emrine veril
mesini kararlaştırmış ve alakadarla
ra lüzumlu tebligatta bulunmuştur. 

Bu yıl ziraat vekaletine ait ekme ma
kineleri Seyhan ve Ege bölgelerinde 
pamuk ziraatinde kullanılmaktadır. 

Vekaletin Amerikadan getirttiği 

yüksek vasıflı on ton orijinal pamuk 
tohumu Mersine g2lmişUr. Burada 
dezenfekte edilen tohumlar, Malat
ya, Sakarya, Nazilli pamuk üretme 
müesseselerinde teksir edilecektir. 
Bu suretle Amerika hiikumeti Tür
kiye cümhuriyetine bir cemile ola
rak en yüksek vasıflı tohumlann gön 
derilmesine müsaade t'ltmif bulun
maktadtt. Diğer taraftan Ziraat Ve
kaletı yağmur ve doludan zarar g6-
ren Seyhan ve lçel çiftçilerine saf 
Klevland tevziatından hariç olarak 
ayrıca taviz sureUle 600 ton yerli 
tohum tevzi etmif bulunmaktadtt. 
Henüz ihiyacı olanlara tevziata de
vam olunmaktadır. Bu bölgede ve
klletin tohum tevziatı bu yıl hemen 
hemen iki milyon kil.oya yaklqmıftır 

Yeni Posta ve 
Telgraf Tayinleri 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)
Akaaray merkezi eski f&fi Sırrı lstan
bul paket servisi 19flijine, Balıketür 
merkezi şefi Tevfik Afyon merkez 
şefliğine, Çınar merkez şefi Kemal 
Behisni tefliği.ne, Arga merkez şefi 
Zühtü Pötürge §eilijine, Tavıanlı 

merkez tefi Hüseyin Nazmi muame
lit müdürlüğü memurıuauııa, Bursa 
memurlarından Rept istanbul me
sul muhaaipliği memurluğuna, Tekir· 
daj memuru Atıf Kocaeli memurlu
ğuna, Unkapanı eski memuru Cim
coz Erzurum memurluğuna, Sıvas 

orman memuru Sabit posta ifleri re
isliği memurluğuna, Pazarcıkta Tev
fik Dincer Islahiy~ muhabere me
murluğuna, Tekirdağda Me~ Ali 
Çorlu muhabere memurluğuna. Be
yojlu elkl memuru Ard Hikınıtt Is
tanbul posta memurluğuna tayin e-
dilmişlerdir. 

Yeni Mecllı Binası 
Minakasaya Konuldu 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)-
Devlet mahalleDıde kurulacak yenJ 
Büyük Millet Meclisi binuı müna· 
kasaya çıkanlmııtır. Muhammen ıu, 
meti 5779659 lira olarak tesbit edil· 
mittir. 

Nüvid cevap vermedi. Ga'z1ert dalarak bir mUd
det sustu. Sonra yerde yatan irı bir ağaç govdesini 
göstererek: 

hamla beni müebbeden terketmemiş olsaydı, onu 
tel'in ed.emeZdim.. Zira milslüman olmuı ve ailemi
zin bütün Adatma uymu§tu. Fakat, mademki, kaçtf, 
hem de bir Rusa kaçtı .. O artık düpnüttür .. Böyle 
bir kadının oğlu olmak felaketine uğradığım için 
bedbaht oldum.. Damarlanmda taşıdığım kandan 
iğrendim, kendimden nefret ettim... Anlıyor mu-
9UD Nüvid! .. işte ilk ve müthiş darbe! .. Zaman geç
tikçe kendimi, kendi gözümden o derece düşürdüm 
ki, cemiyet içinde mülevves varlığıma hiç biı' yeri, 
hiç bir mesleii, hiç bir mertebeyi llyık göremez 
oldum.. işte bu sıralardaydı ki, yavat yavq sen 
beni tedavi ediyordun.. Sana aflam pddetlendikçe 
benliğimi unutuyor, farkında olmıyarak lyilllder 
yapıyor, fenalıktan kaçınıyordum.. Fakat, anl an
latmak istediğim mühim nokta, seninle evlenifim
dir... Ben, aeni kendim arzu edip almadım Nüvid! .. 
Gücensen de, danlsan da, dolruyu aöyliyecetim.. 
Evet.. Ben, seni istemeyi kendinı dütünJnecilm. za
ten düşünemezdinı.. Seni sefil varlığıma llyık gö
remezdim... Bana, ölen bir 1e1 yalvardı: ''Nüvldl 
al, onu bahtiyar et!,, Dedi. Söz verdim ve yemin et· 
tim..- L6Jdn bu yemini tutamadım! .. Seni bahtiyar 
edemedim... Senelerce müthiş vicdan uaplarile 
kıvrandım.. Hlli da kıvranıyorum.. Fakat ahtettim. 
Yeminimi bozan hatayı tamir edecelfm,_ 

- Biraz oturalım, dedi. 
Oturduk. O, eldiveninin düğmeleriyle oynuyor, 

ben elime geçirdiğim bir ağaç kabuğunu kınp ufa
lamakla meşgul görünüyordum. Düşünüyorduk. 

Nihayet, sükutu bozmak lüzumunu hissettim. 
Gözlerine uzun ve derin bir bakışla baktıktan sonra: 

- İster misin sana her şeyi anlatayım? Dedim. 
Artık itiraftan çekinmiyeceğim.. Aramızda gizli hiç 
bir feY kalmamalıdır ... 
Urkmüş gibi geri çekildi. Memnun görünmiyen, 

hatta endişeli bir yüzle: 
- Buna lüzum yok Haluk, dedi. Aramızda gtzll 

şeyler varsın bulunsun! .. Birbirimizin içini gôrmi
yelim daha iyi! ... 

Bu söz beni yaralamıştı. Acı ve müstehzi bir gü
lümseyişle: 

- ôyle mi? Dedim. içimde pek bayağı, pek adi, 
pek düşkün şeyler bulunduğunu sandığın için ku
laklannı kapamak, beni bundan daha ziyade sefil 
ve alçak görmek istemiyorsun. 

Sözümü kesmek için elini uzatarak: 
- Hayır, hayır, dedi. Ben bambaşka maksatlarla 

bu sözü söyledim .. Yanlış, hem pek yanlış anladın!. 
- O halde beni dinliyeceksin.. Gayet kısa söy

liyecejim .. Lakin her §eyden evvel bana tamamile 
inanmanı isterim.. Zira bu konuşan ne senin eski 
kocan Halôk, ne de Türk 'Ordusu zabitlerinden miı
lizim HalUk Giraydır ... Bu konuşan benim .. Yani, 
asil ve necip bir babanın olduju kadar, düşkün ve 
Mfil bir annenin otlu! .. Evet .. Bu babanın kemik
leri toprak olduğıı halde, bu annenin vücudü va
tandatlannın kollannda hırpalanıyor.. Hill, hlll 
hırpalanıyor ... 

Nüvid elini omuzuma koyarak sarsb: 
- Neler söylüyorsun Haltik? .. Çıldınyor musun? 
- Hayır sevgilim.. Şuurum tamamiyle yerinde-

dir.. Ve bir hakikatten bahsediyorum.. Annemin 
Rus olduğunu pekAli biliyorsun .. Ve bana vardığın 
zaman da bir Rus çocuğu olduğumu biliyordun.. 
Annem memleketine dönerek evlenınemlf ve be-

Bir an durdum. Derin bir nefesle ıöllfimil flfl
rerek, biraz ferahlamak istedim. Sonra devam ettim: 

- Ben hayatta büyük iki yemin ettim .• Birinci
sini anlattım .. ikincisi, bir intikam meeeleskllr .. Ba
bamm, zavallı babamın intikamı!_ Annemi ondan 
çalanı bulduğum, gördülilm, tanıdığım yerde, hiç 
düfünmeden, tereddüt etmeden öldürecelbn. 

- Ne diyorsun HalQk? _ 
- Evet! .. Birinci yemin yerini bulmadıysa, ikin-

cisi muhakkak tutulmalıdır ..... 
Nüvid eözlerimin tesiriyle ldeta sersemlemişti. 

Hiç cevap vermiyor, itiraz veya tasdik etmiyor, 
önüne. baJiarak dilJilnüyordu. Ben yine eski bahse 
dönerek: 

- Söyle sevgilim, dedim. Bana d6necek mfsfn• •• 
Uykudan ayılır gibi ıilkindl Yüzüme meyus, fa

kat ciddt bir bakışla bakarak: 
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Artık Yalan Torbası Açılmıştı 
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Damat Ferit İn9ilizle Ermeniyi Savdıktan Sonra 
Şimdi de Ahmet Rıza Beye Masal Okumıya Başlamıştı 

-2-

Ben bütün harp senelerinde bll 
"helalinden" para kazanmak tek
lifleriyle çok karşılaşmıştım. He -
rif, gözlermiin değiştiğini, bıyık -
!arımın örperdiğini görünce ürk -
tü. Arkasını kesmeden izahat ver
di: 

H arpte m a ğ 1 u b i y e t 
hiçbir zaman mağlup dev

let ve milletin, devletler ve mil
letler arasındaki şerefini kaybet
mesi demek· dğildir ve olamaz da. 
Galibiyet te, galiplere mağlıip
ların mukaddesatını · hiçe sayıp 
çiğnemek, şeref ve onuruna hür
metsizlik etmek hakkını, hiç bir 
zaman vermez. Fakat, ne yazık ki, 
bunları düşünemiyecek kadar gu
rura kapılan o zabit, padişahımı
zın yüksek mevki ve şerefine kar
şı gözlerini yumarak, bütün dip
lomatik ve insanlık nezaket kai
delerini unutarak, bize bu yakı
şıksız talep ve tekliflerde bulun
muştur. Fakat bu teşebbüsün küs
tahça bir hareket olduğunu nazik 
bir lisanla kendisine anlattım. 

Hükıimetiyle münasebet tesisi 
hakkındaki teklifini de, bu gibi 
meselelerin ancak salahiyet sahi
bi mümessiller arasında görüşüle
bileceğini söyliyerek nezaketle 
reddettim. 

B u zabitin işittiğiniz teşebbüs
lerine ismimin de karıştı

rılmasından çok kederlendim 
doğrusu. Şu cihetin bilinmesini 
bilhassa isterdim ki, hükıimetim 
bana, bu zabitin mensup olduğu 
hükıimetle münasebet tesisi için 
hususi bir vazife vermiş olsaydı 
bile, kabul etmez ve derhal red
dederdim. Daha açık söyliyeyün, 
ben ötedenberi memleketim için 
şahsen İngiliz siyasetini tercih e
denlerdenim. Bilmem artık, İngi
liz dostlarımda hasıl olan kanaat
lerin yanlış olduğunu gösterecek 
kadar açık, kat'i beyanatta bulu -
na bildim mi?. 

Damat Ferid in bu sözlerini, 
Mister Hatsonla mosyö Pan

tikyan, hiç şüphesiz ki, yalan ol
duğunu bile bile dinlemişlerdi. 

Hatta inanmış gibi de görünmüş
lerdi. Çünkü, bunların müracaat
ları da her hangi bir resmi malıi
yeti haiz değildi. Maksatları bu
lanık suda balık avlamaktan baş
ka bir şey değildi. Açıkçası haber 
aldıkları Halit meselesini bahane 
tutarak damat paşa ile tanışıp gO
rüşmek, damat pa~anın kendi en
trikalarına alet olmasını temin 
etmek istemişler, onlar da bu te
şebbüse girişmişlerdi. Bu sebeple 
Mister Hatson da, işin daha ileri
sine varmamış, verilen izahatın a
radaki anlaşa:maroazlığı kaldırdı

ğını söyliyerek işi tatlıya bağla -
mıştı. Bilhassa damat paşanın İn
giltere hükfımeti hakkında ızhn 
ettiği dostluk hislerinden pek 
memnun kaldığını, bu dostluğu i
lerletmek için sık sık geleceğini 

de ilave ederek, çekilip gitmişti. 

Tabii iki yüzlü ve entrikacı Fe
rit, entrikacı misafirlerini bahçe 
kapısına kadar uğurlamayı ve bu 
sırada ümit verici sözlerle gönül
lerini avlamayı da unutmamıştı. 

Ferit, salona adeta muzaffer bir 
kumandan gurur ve azametiyle 
kurularak girmişti. Ahmet Rıza 
beye gülmüş ve: 

- Nasıl monşcr, demişti. İyi 
atlatabildim mi? .. 

Ahmet Rıza bey de bu yalan 
ve düzen kahramanına karşı kol
lanın açmıştı. Artisleri bile hay
ran edecek bir jestle: 

- Yüz binlerce takdir, tahsin 
ekselans zatıalinize. Siyaset ve 
kiyasetinize hayran bıraktınız a
cızınızL Küstal: heriflere iyi bir 
siyaset, muaşeret ve ahlak. dersi 
verdiniz. Utançlarından önleriııe 

bakıp kaldılar. Fakat, kapiten Ha
lit hakikaten size bu yolda bir 
müracaatta bulundu mu? .. 

S özleriyle Feridi pohpohla -
mış, hem de biraz evvel i

çinde uyanan şüphe ve tereddü -
dü gidermek fırsatım bulmuştu. 

"t 

mış, kıyasıya harcamağa başla -
mıştı. Kahkahayla gülerek: 

- Yok canım, demişti. Ne J;e
len var ne giden. Mahsus söyle
dim öyle. Maksadim aralarında a
teşlenen nifakı, rekabeti körtikJe
yip alcvlendirmekti, zannederim, 
muvaffak ta oldum buna değil mi 
beyefendi? .. 

- Hem de fazlasiyle ekselans. 
Yalnız neye yalan söyliyeyım, 

kapiten Halitli kulunuzdan g1zli 
sarayınıza kabul ile görüştüğünü
zü ve keyfiyeti benden sakladığı
nızı sandım da, bir hayli üzül -
düm doğrusu. 

- Günahımı almışsınız mon
şer. Gerçi gelseydi de tabii kabul 
etmemek nezaketsizlığini gôster
mezdim. Fakat sizı çiğnediği için 
yuvasını yapmaktan, ona da acı 

bir ders vermekten çekinmezdim. 
- Çok teşekkür ederim ~kse

lans. Nasıl, Halidin ziy~ret arzu

su hakkında şevketmeaba bir ~ey 
açabildiniz mi?.. Rica ederim, şu 
sırnaşık herifin tazyikinden · beni 
kurtarınız paşam. ikide bir geli
yor ve başımın etini yiyor. 

- Evet, iyi ki hatırlattınız. E
sefle söyliyeyim ki, şevketmeap 

efendimiz, Halitli pek kabul et • 
mek niyetinde değiller. Söz ara -
sında münasebet düşürüp iki 1efa 
arzettim. İkisinde de sükut bu -
yurdular. Öyle umuyorum ki, baş 
maooyinci Lıltfi Simavi bey, Ha
lit için şevketmeabımıza bir şey
ler fısıldamış olacak. 

yıllar geçirdiği sıkıntılı, karanlık 
daireyi beğenmişti. Bir çok geniş, 
frrah binalara b 1 ı dar ve kasvetli 
yeri tercih etmekle, yaradılışın

daki kabalığını, kara ruhluluğunu 
açıkça göstermişti. O da Abdül -
hamit gibi sadık kul ve köleleriy
le, işte Yıldız sarayına kapanıp 
~inmiş, millet Ve! memleket sev
gi ve duygularinı yüreğinden ta -
mamiyle kazıyıp silmişti. Mabe -
yin dairesinden ayağını, alakasını 
kesmiş, devlet işlerini de yakadan 
silkmişti. Bütün fikrini, vaktini 
ancak hilafet ve saltanatını kol
lamağa, zevk ve şehvetini sağla -
mağa, huzur ve rahatını aramağa 
hasretmişti. 

Yaver paşa, ayan reisi Ahmet 

Rıza, has hazinesi müdürü Refik 

beylerle gizli bir istişare heyeti 

kurmuş, başına da sevgili eniştesi 
damat !<'eridi koymuştu. Lüzum 
gördükçe bunları harem dairesin
de topluyor, günün işleri üzerıne 
görüşüyor, fikir ve reylerinden is
tifade ediyordu. Esvapçı başı 1b
rahim, berberbaşı Mahmut bey -
lerle ikinci musahip Mazhar, ü
çüncü musahip Hayretti.rl ağalar
dan da bir gizli işler servisi mey
dana getirmiş, bunu da mızıka ve 
hademei hümayun müdürü kay
makam Zekınin becerikli eline 
vermişti. Bunlar da hariçteki a
damları vasıtasiyle toplattıkları 

haber ve havadisleri şevketlfı e
fendilerine bildiriyorlardı. Açık -
çası kara kulaklık, espiyonluk e-

- Vallahi demem, o de
mek değil beyim, dedi, namusu 
dairesinde ticaret işi. Sen yüz elli 
kayına koy. Ben de o kadar koya
yun. Şuradan incir alalım. Yol 
masrafı, navlun falan bana ait, ya 
nız malı götürüp satmak senden. 
Karı yarı yarıya ortak. İncirin ha
lisini on kuruştan alacağız. Yuka
rı doğru elini pöpene okkasını kırlı 
beşten devredersin. Okka başına 
şu kadar kar, masarifi düş, beş yü: 
lira kazancı al, safayı hatırla ye. 

- Madem böyle kolay kar var, 
dedim, bana niçin pay veriyor • 
sun? Sen gitsene. 

- Siz hala zabit sayılırsınız 

beyim, dedi, vagon bulmakta sı -
kıntı çekmezsin, yollarda senip 
malını sersefil bırakmazlar. Fer -
manını yürütürsün. Zaten uzun 
bir mesele değil. Hat boyunda ma
lı kapışacaklar. Parayı cebine ko
yar, çuvalları bagaja verir, hafta
sına dönersin. 
Harp içinde çayını kahvenin ü
zümı incirle içildiğini bu sebepten iç 
Anadoluda bu matalann pahahlt
ğını gözümle görmüştüm. Onümde
ki hesaba akıl erdirip bu ciheti '.le 
hatırlayınca tereddüdüm kalm:idı. 
Kazanmak hırsına kapıldım. Zaten 
terhis tezkerem karargahta ma.oa
lardan birinin gözünde hap hazır 

B u kara haber, Ahmet Rıza diyorlardı. (Devamı var) 

. beyin çok canını sıkmı~tı. \ --------------------------
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Feride yaptığı gibi ayan reisinin 
de dudaklarına bir parmak sada
ret balı sürmüş, o zamandanberi 
zavallı Ahmet Rıza beyi gece gün
düz yalandırıp yutkundurmu~tu. 

Padişahla görüştüğü sırada, baş

vekalete tayininin Fransa hül{(ı -
metince ıyı karşılanacağından 

bahsetmeyi, İstanbula geldiği ıra
kit ayrıca General "Franşe Des
pire,, ye de söylettirmeyi ona da 
vaadetmişti. İşte bütün bu vaat
ler, günlerce hayalinde yaşattığı 
ümitli günler suya düşmüş, git -
mişti. Gördünüz mü, taliin göster
diği şu nekesliği... 

Fakat bu kadar ümitsizliğe ka
pılmıya lüzum yoktu hani. !şte, 
eksik olmasın, damat paşa da bi
raz evvel başvekalete liyakatinden, 
kendisini hünkara hatırlatacağm

dan bahsetmişti ya .. Damat paşa
nın bu sözü söylemesinde elbette 
ki, bir sır ve hikmet vardı. Hiç 
şüphesiz durup dururken söyle -
memişti bu sözü. Kimbilir, belki 
de hünkarla aralarında kendisi -
nin başvekalete geçirilmesi için 
bir bahis te geçmiş olabilirdi. 

Ahmet Rıza bey zihnind':n bun
ları geçirirken Ferit te, sanki ke
ramet gösteri..r gııfr 

- Bununla beraber ileride, 
hünkarın keyüli bir zamarum bu
lur yine söylerim. Şimdi pek sı
rası değil bunun. Kabine meselesi 
daha ehemmiyet~L .Hem inşallah 
bugün yarın bir değişiklik olur 
d~ sadaret mai:ammı şereflendi· 

rir ve Halidin işini de kendiniz 
halledersiniz monşer. Malılmu a
liniz geceler gebedir. 

Demiş, ayan resinin yanık yü
reciğini serinleştirmişti. 

Başvekalet makamının bu iki 
rakip aşığı biraz daha güle görü
şe dertleşmiş, öğleden evvel öpü-
şe koklaşa ayrılmışlardı. · 

V ahdettin özlediği Yıldız sa
rayına kavuşmuş, yerleş -

mişti. Ne gariptir ki, o da büyük 
kardt şı Abdülhamidin çıldırasıya 
sevdi , i inde acı ve tatlı bir çok 

YÜREK ÇARPINTISI 
Yüreğimiz yıllarca - insanın 

bütün omrünce - hiç durmadan 
işliyen mükemmel bir motör ol
du~-.ı halde, normal olarak işledik
çe, onun işlediği hiç duyulmx:r. 
Yürt'k çarpıntısı yüreğin işlediği
nin - tabii yüreğin sahibi tara
fından - hissedilmesi demektir. 
Vakıa, çarpıntı hissedildiği zaman, 
yürek hızlı hızlı vurur ama, his
sedilmesi hızlı vurmasından de
ğildir. Nitekim bazılarının yütcği 
pek hızlı vurur da yürek sahibi
nin hundan haberi olmaz. 

Yürek çarpıntısı çok defa tahii 
bir hadise sayılabilir. Her insan 
bir heyecan karşısında yüreği;ıin 
çarptığını duyar. İmtihana girer· 
ken yüreğinin çarptığını duymı -
yan gençler pek azdır ... Daha son~ 
ra, biri kız, biri erkek iki gtmç 
birbiriyle konu~urken yürekleri -
nin çarptığını duyrnazlaı·sa, al::ıy 
ediyorlar, ciddi konuşmuyorlar Je
rnektir ..• İnsanın yaşı ilerledikten 
sonra da - feleğin ~emberinden 
ne kadar çok geçmiş olsa da -
yürek çarpmfısı verecek norınal 
sebepler eksik olmaz •. 

Normal bir hadise olan böyle 
yiirek çarpıntılarını herkes bilir 
ve hiç kimse bundan dolayı merak 
etmez. Fakat yürek çarpıntısı nor
mal bir sebep olmadan da gelir. 
O zaman insan merak eder. Ba:a
lannın yüreği kendini o kadar çok 
ve kuvvetle hissettirir ki, kork11-
dan bir sıkıntı basar, beniz sara
nr, soğuk soğuk ter gelir, korku
dan bayılanlar bile vardır. 
Doğrusunu isterseniz, yiirek çar

pıntısından o kadar korkmak hak
sızdır. Eskiden, yüreğini hisseden

ler, yürekten hasta değildir, der
lerdi. Bu söz d aima ve mutlaka 
doğru sayılamaz. Yürekleri ger
çekten hasta olanlar arasında da 
yüreklerini hissedenler vardır. Fa
kat çarpıntı çekenlerin sayısına 
nisbetlc yürekleri gerçekten hasta 
olanların sayısı pek küçiik kalır. 
Hem do yürek gerçekten hasta o. 
hınca. carpıntı durup durW'kea 

gelmez, az çok bir yorı:unluktan 
sonra gelir, bir de yürek çarpıntı
sı ile birlikte az çok nefes darlığı 
olur. Demek ki, durup dururken 
gelen yürek çarpıntısının yanın -
da nefes darlığı da olmazsa, onu 
merak etıneğe bir sebep yoktur. 

Yürek çarpıntısı sinirliliğin en 
me!5hnr alametlerinden biridir. 
Sinirli ohm, yukarıda söylediğim, 
normal hallerde bile yani heye
can karşısında sinirli olmıyanlar
dan daha çabuk çarpıntı duyar .. 
Kadınlar erkeklerden daha sinirli 
oldukları için çarpıntı çekenler 
arasında kadınlar erkeklerden da
ha ziyadedir. 
İnsan sinirli olunca, çarpıntıyı 

meydana çıkaran sebepler de çok 
olur. Bayanlarda en mühim se
beplerden biri, onların kahvaltı

larında çay içmeyi çokça sevm" -
leridir. Çrıy insana pek çabuk çar
pıntı gl"tırir. Kahı.·altı da öyl,,. 
Akşam üzeri çaylarında kokteyl 
içmeyi adet edinenler de çarpıntı
ya tutulurlar. 

Fakat kadınlığın tabii halleri de 
~nrpıntıya birer sebep olurlar. O 
günlerdtı sinirler daha zayıf dii -
şüncc, çarpıntı gelir, o giinleı·dc 
sancı olursa, çarpıntı artar. Be -
yaz akmtı da ~arpıntı getiren se
b<'plerden biridir. Kansız kızlarda 
çarpıntı çok olur. 
Kadıularda çarpıntmın daha çok 

olmasını tiroit gudde!linin onJeıda 
crkeklerd~kinden daha kuvcvtli 
işlediğine &tfetmelidir. Hatınnızdn 
olsa gerektir, bu gudde kadın ka
rakterlerini veren guddelerden bi
ridir. Pek fazla işlediği vnkit mey
dana çıkan hasbılığın ilk alameti 
çarpıntı ve yüreğin pek hızlı vnL"
ması olur. O kadar fazla olmaytp 
ta çıkardığı hormonlar liizumwı· 
dan biraz fazla olunca da, belli 
başlı bir hastalık olmadan sık sık 
l' iirek çarpıntısı gelir. 

Kadınlığın sonbaharında sık sık 
gelen yürek çarpıntısı da damar
lardaki tansiyonun arttığına ham
letmek zaruridir. 

Yazan: Namı Müstear ~ 
a'><>C;<)C'.<;C;C;<.< ,< ,<:<• 

durduğu için artık zabit te sayıl
mazdım. Binaenaleyh "ticaret ha
yatına atılmakta hiç bir mahzur 
görmedim. 

Kendi elimle büyüttüğüm halis 
kan Arap kısrağı gümüşlü eğerile 
beraber yola çıkmadan satmıştım. 
!ki yüz elli lira kadar param var
dı. Yüz elli lirasını bölük eminine 
verdim. Uç gün sonra çuvalları va
gona yükledik. Gerisin geriye ha
reket ettim. Navlun son istasyon 
olan Eğirdire kadar verilmişti. iz
mir ve Aydın havalisinden ne ka
dar uzaklaşırsam malımı o kadar 
pahalı satacağımı kestiriyordum. 
Dinaru kadar müşteri falan ara
madım. Cıgaramı içerek köşeme 

yan geldim. Dinarda "piyasayı bır 
yokls.mak fena olmıyacak diye du
şündüm. Bir kahveye da!dxm. Aklı 
başında görünen bir iki efend •ye 
incirden laf açacak oldum. 

- Mal iyi ise, okkası on kuruş
tan, orta ise dokuz kuruştan gi
der, demezler mi? Evvela alay e
diyorlar zannettim. Baktım he
rifler ciddi.. Pazara koştum. Fe
laket doğruydu. Bakkallar incirin 
okkasını perakende on beş kuruşa 

satıyorlardı. Tekrar kahveye dön

düm. Meğer daha ilerde de vaziyet 
ayni imiş. Eğridirli -bir tüccar-

- Gayrı yollar açıldı. dedi, pi

yasa incire boğuldu. Nafile zah
met etme yüzbaşI!ll, geç kalmışsın. 

Ne yapacağımı düşünürken ka

ra sakallı bir baba imdad una ye
tişti, kulağıma eğilerek: 

- Bir başka çaresi var, dedi, va

gonu trenden çöz. Şuradan sana 

arabalar bulalım. Tren boyundan 

içeri gir. lçerde vaziyet değişme

mlştir. 

D enize düşen yılana sarılır. 

Arabacılarla üç aşağı, beş 
yııkarı pazarhk ettim. Çuvalları 

yüklettim. Bir tanesinin üstüne de 
ben kuruldum. Bilmediğim, gör
mediğim bir semte doğru yola çık
tık. Küçük bir kasabada okkası 24 
kuruşa müşteri zuhur etti ama üç 
yüz küsur çuvaldan ynlnız bir ta
ne aldı. 18 saatlik mesafede büyük 
bir panayır kurulduğunu oraya gi
dersem malın kapışılacağım söyle
diler. Panayıra yetiştik. Çuvalın 
birini yere devirip bir incir ser-

gisi açtım. Karşı kahveye oturdum. 
Arabacılar terazi olmadığı için 
müşterilere el yorclami1e beşer o
nar kuruşluk incir satmağaı ufak
lık toplamağa giriştiler. 

Iki çuval da orada tükettik. Yüz 
elli !ıra sermayenin üstüne bir de 
araba parası vermeseydim incırle
ri yol boyuna devirip ticaretten 
vazgeçecektim. Fakat ne de olsa 
mal, can yongası, Luna elim var
mıyor, gönlüm razı olmuyordu. 

Nihayet arabacılar da ben de 
dolaşmaktan bıkıp usandık. Dina
ra döndük. Incirlerı okkası dokuz 
kurustan devrettim. Arabacılaı:m 
hesabını gôrürken bir de ne baka-
yım, arabaların sahibi bana "tren 
yolundan içeri gir" diye nasihat 
veren kara sakallı domuz değil mi 
im.iş. Artık hiddetlenmeğe de ta
katiın kalmadığı için hiç sesimi 
çıkarmadan çuval denklerile be
raber trene atladım. Büti.in yol bo
yunca hesaba daldım. Tamam sek-

sen lira zararım vardı. Ortağımın 

nasıl kül olduğunu ise ayrıca dı.1-

şünmeğe mecbur değildim. 

Hikayenin bu acıklı noktasında 

babamı teselli etmek istedim. 
- Ne yapalım, babacığım, de

dim, ticarette kar etmek te va:::-, 
zarar etmek te ... 

- Patlama, diye cevap verdi. 
Sonra öğrendim ki, bizim bölük e

mini incirlerin okkasını on kuruş

tan değilı beş kuruştan almış. Ya

ni hiç sermaye koymadığı halde 

sırtımdan tamam otuz beş lira kar 

etmiş. Hem de oturdugu yerde ... 

- Pek ala etmiş böliık eroini 

ama, dedim, bir cihet anlaşılmıyor. 

Incirin Iiyatı birdenbire neden düş· 
müş? 

Babam bir fincan "ilaç" daha i
çerek: 

- Anlaşıldı, tıpatıp bana benzi
yorsun, diye gülı.lmsedi, aklın ti
carete ermiyor. Neden düşece~, 

Mütareke olunca gümrtikler açıl
mış, Avrupalı bir anda memleketi 
şekere boğmuş. Incirle çay içen 
kalmayınca, babanm matahına kim 
metelik verir. lşte benim harp ><.' 

nundaki vagon ticaretim böyl~ ge 
ti de ahbaplar bu sebepten bi2 
"vagon tüccarı" adını taktı. Gori 
yorsun ya, pek te haksız değiller 

N.V. 
• 
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Müşt~rek 
Cephe için 
Temaslar 

1 Gafenko Berline Bitarafhk Zon9uldakta 
1 .İçin Teminat Verdi Fren9i 

Bitiriliyor 
lomasi mümessillerinin !ştirakile bir 
toplantı yapacağını haber vermekte
dirler. Komite, Sovyetleri mütecavi
ze karşı vücude geirilecek bir itilaf
lar ve garantiler sistemine ithal et
meğe matuf olan lngiliz - Fransız 

teklifleri karşısında Sovyct Rusya
nın ittihaz edeceği hattı hareketi ta
karrur ettirecektir. 

Konferansı, siyasi büronun fev
kalade bir içtimaı takip edec~ktir. 

Bonnet'nin beyanah 
·Bu sabah Daladier, Paristen geç

mekte bulunan Ingiliz hükumetinin 
diplomatik müşaviri Van Sittardı ka
bul etmiştir. 

Amerikan Klüb'de bir nutuk ooy
liyen Bonnet, ezcümle demiştir ki: 

''Roosevelt, çok muğlak olan bey
'llelmilel ihtilafları bir darıbe ile hal
letmek iddiasında bulunmadan ve a
ni bir şiddet hareketine lüzum kal
madan bütün iyi niyetli insanların 

noktai nazarlarını değiştirmiyc çalı
şıyor. 

Roosevelt, bütün hükumetlerden 
muayyen bir müddet zarfında taar
ruzda bulunmamak vaadini istemiş· 
tir. Bütün hükumetler otorite ve pres 
tijlerinden hiç bir şey kaylbetmeden 
bu teklifi kabul edebilirler. 

Roosevelt'in sesi derhal duyuldu
ğu takdirde, insanları boğjın sıkıntı 
ortadan kalkacaktır. 

Pariste çıkan Populaire de diyor 
ki: 

"İngiltere, F ransa ve Rusya, bun
lann üçü başkalarwı düşiinmc

den, h iç kimseyi müşkül bir vazi
yete sokmadan k-.ındı al'alannda 
bir müdafaa sistemi kuracak dc
r~ede kuvvetlid ir. İcl'btnda hazır 
]anan muavenet mekanizması hu 
Uç devlet sistemine dayanabilir.,, 

* Ingilterenin Berlin sefiri Hen-

derson'un Berline avdeti tarihi, he
nüz tesbit edilmiş değildir. Sefirin 
dün Lord Halifax tarafından telmih 
edilmiş olan mezuniyeti müddeti, bu 
ayın nihayetine kadar devam ede
cektir. 

Amerika diplomasi mahafili, A
merika hiikümetinin, şimdiki ahval 
ve şerait dahilinde sefirini Berline 

göndermiş olan İngilterenin hattı 
hareketine imtisal etmiyeceği müta-

(Başı 1 incide) 
Macaristarun ve Bulgaristanın mih
ver devletlerine ola1:ı dostluklarını 

ve siyaseti hiçbir tereddüde mahal 
vermiyen Yugoslavyanm hattı hare
ketini de unutmamak lazımdır." 

Diyor, Almanya ve Romanya mü
nasebetlerinin siklaşması yüzünden 
iki memleketin de Avrupa sulhüııe 

hizmet ettiğini anlatıyor. Bu ga
zeteye göre Gafenkonun Berlinde, 
Teleki'nin Romada ve Markoviçin 
İtalya yolunda bulunması şunu is
pat eder: 

"Bir asırlık hatalardan sonra Mer 
kezi Avrupa devletleri arasında yeni 
bir teşriki mesai devresi açılmakta
dır. Dünya bu hakikatleri anlamalı
dır, bazı büyük devletlerin hege
monya hulyalarından vazgeçmeleri 
icap etse bile.,, 

Alman gazetesi daha sonra Mister 
Rooseveltin teşebbüsünden bahsed2-
rek teşebbüsün boş olduğunu söylü
yor ve "sulh düşmanı olarak müte
madiyen ortaya çıkmanın hiç bir fay 
dası olmıyacağını,. ilave ediyor. 

B erlin neler istemiş? 
Ziyaretin neticeleri hakkında ve

rilen haberler biribirinı tutmarna.!da 
beraber Pariste çıkan "Petit Jour
nal,, a göre vaziyet şu merkezde
dir: 

"Alman ricali, Romanya Hariciye 
Nazırı Gafenkodan Kral Karola ha
kiki bir İngiliz - Romanya ittifa
kını kabul etmemesi ve Londra tara
fından verilen bir tarafl! garanti ile 
iktifa eylemesi tavsiyesinde bulun
masını istemişlerdir. Gafenko çok 
azimkar davranmış v~ Romanyamn 
Almanya ile büyük ekonomi menfa
atleri olmakla beraber siyasi istik
lalini tarnamiyle muhafaza edeceğini 
bildirmiştir.,, 

Yeni Belediye 
Kadrosu 

(Bası 1 incide) 

ye ve muhakemat müdürlüğünün 
maaşı ücrete tahvil edilmiş ve bu 
müdürlüğüe getirilecelt avukata 400 
lira ücret verilmesi kararlaştırılmış
tır. Şimdiye kadar 10 kişiden ibaret 
olan avukat kadrosu da yeni bütçe 
ile 7 kişiye indirilmiştir. 

V ali AnkaraJ a 
laasında bulun.maktadırlar. Ankara, 20 (TAN Muhabirin-

Hitlerin, Amerika Reisicürnhu Ro- den) - İstanbul Vali ve Belediye 

osevelt'in mesajına ne vakit cevap 

vereceği hakkında Berlinde resmi 

bir malıirnat yoktur. 

Ofis Afyon Alacal< 
Afyon mübayaa planına ve usulle

rine uygun hareket etmediklerinden 
dolayı inhisar idaresince malları 

şimdiye kadar satın alınamamış bu
lunan müstahsil ve tüccar ellerirıde 

kalmış afyonların muayyen bir pla
na yöre satın alınmasına karar veril
miştir. Bu satın alma işinin tabi ola
cağı şartlar ve usuller toprak mah
sulleri ofisince ayrıca ilan edilecek
tir. 

--<>--=--=
Samsunun Yeni 
Polis Müdürü 

Samsun (TAN) - Manisadan nak
len tayin edilen yeni emniyet müdü
rü Tevfik Ançan gelmiştir. 

1 
....................... ·ı 
KISA HABERLER 

..................... ~)'4 .... 

1942 de açılacak olan beynelmilel Ro
ma sergisine Türkiye de iştirak etmek
tedir. * Milli Suriye blokunun bir çok nüfuz
lu 5zası mezkı'.ır bloktan çekilmiştir. Bu
nun sebebi belli değildir. * Parls - Lille hattında işliyen bir tren 
Hloıs istasyonunda ateş almıştır. 5 kişinin 
ıildugiı ve 20 kisinin yarEilandığı bildlrı
liyor. 

* İran h!lkt"ımeti, İsp:ınyol hükiımetl:ıi 
bukukan tanımıstır. 

* Resmi ıstatlstiklere l(Öre İtalyan nü
fusu 44 milyona baliğ olmaktadır. * İsp· nyol hOkiımeti, M.ıdrid milzesi 
tablo! rı ıle Ila~ır::ından Eylüle kadar Cc
n de ser~ı açılması ıçin Cenevre be
ledryesi tarafından yapılan müracaati ka
bul etmiştir. * Ademi mlıdnhale komitesi Lord Ply
moutlmn başkıınlığınd::ı son defa olarak 
toplanmış ve i panyanın karadan ve de
n~den kontroltinün katı olarak ilgasına 

karar vemıisUr. 

Reisi Dr. Lutfi Kırdar, bugün An!rn

raya gelmiş ve alılkadaı vekaletlerle 

temaslarına başlamıştır. 

lngilterede Mühimmat 
Nezareti Kuruluyor 
Londra, 20 (A.A.) - Ingiliz ka

binesi Harbiye nezaretine icap eden 

harp levazımı ve mühimmat temin 

edecek bir nezaret ihdasına karar ver 

miştir. 

Chamber1ain, bugün Avam kama

rasında hükumetin bu kararını an

latmış ve buna ait kanun layihasının 

yakında takdim olunacağını söyle

miştir. 

/ngilterenin kruvazör kuvveti 
Londra, 20 (Hususi) - Bugii.n 

neşrolunan deniz yıllığına göre İn

giltere kruvazör kuvveti bakımnı

dan ,Japonya, İtalya, Almanya v~ 

Fransanın heyeti mecmuasından da· 
ha kuvvetlidir. İngilterenin tayyare 
zırhlıları da eşsizdir. Muhrip ku\·
veti bakımından Amerika başta ge
liyor. Almanya ile İtalya ise tahtel
bahir bakımından daha kuvvetlidir. 

Fransa ve ispanyanın 
Fasta Ticari Münasebetle ri 

Rahat, 20 lA.A.) - Fransız man-

da arazisile lspanyol mıntakast ara
sındaki ticari münasebetler hak'.unda 
yapılan muvakkat anlac:mnın şartla
rını goruşm k- üzere buraya gPlen 
Isp"nyol heyeti ıle Fransız memur, 
karşılıklı i:iı niyet ruhu dairesinde 
yapılan müteaddit içtim:ılarda mese
leyi tetkik emişlerdir. Komisyonun 
kararı bir araftan Fransız umumi 
valisinin ve diğer taraftan da Ispan
yol ali komiserinin tasvibine arzedi
lecektir. 

r . 
Lehistan - 'Almanya 

münasebetleri 
Varşovadan verilen haberlere gö

re Lehistan gazeteleri Ingiliz - Leh 
misakının, 1934 te yapılan Alman -
Leh ademi tecavüz misakfü• taaruz 
etmediğini anlatmaktadır. 

Kurjer Poranny, tedafüi Ingiliz -
Leh itilafı ahkamının ancak Alman
ya tarafından bir taarruz vukuu tak
dirinde binnetice gerek Lehistanm 
ve gerek Almanyanın imza etmiş ol
dukları Kellog misakı mucibince tat
bik edileceği noktasında ısrar eyle
mektedir. Almanya, Büyük Brıtan
yaya taarruz etmekle Kellog misakı
nın diğer akidlere .karşı te
min etmekte olduğu m c n a -
fiden mahrum bulunacak ve Alman -
Leh misakı otomatik surette her iki 
akit için vacibülicra olmak kuvvetini 
kaybedecektir. Şu halde Polonya, as
la iki itilaftan birini tercih etmek 
zarureti karşısında kalmıyacakır. 

Kurjer Poranny, netice olarak şöy
le: diyor: 

"Sade ve açık işhri iğlılk etmeme
lidir." 

Paris gazetelerinden Oeuvre vazi
yeti şu şekilde görüyor: 

"Alman - Polonya münasebetleri 
gergin olmakta devam ediyor. Müza
kereler perde arkasından cereyan et
mekte ise de Varşovadan gelen ha
berlere göre Polonya Almanyanın 

mütalebatına boyun eğmek fikrinde 
değildir. Pomeranya koridorundan 
bir Alman yolunun inşasına Polouya 
mahafili şiddetle muhalıftir. Polon
ya erkanı harbiyesi Tesı.:hen mmtaka 
smda, Almanya ile Slovakya arasın
daki büyük demiryolu hattına hakim 
olan Bohumin merkezinin Almanya
ya iadesine katiyen itiraz etmekte
dir.'! 

Şamot 
Fabrikası 

Ankara, 20 (Tan Muhsbirinden)
Sümerbank porselen fabrikası yerı
ne bir şamot fabrikası kurma~a ka
rar vermiştir. Fabrika lstanbulda 

veya Kütahyada kurulacaktır. Fabrı
kanın inşa projeleri hazırlanmakta
dır. 

Çinliler Bir Şehir 

Daha istirdat Ettiler 
Hongkong, 20 (A.A.) - Çin ajan

sı bildiriyor: 
Çin kııvvetleri Kaifcng şehrini is

tirdat etmişlerdir. 

Kingşan civarında muharebeler 
devam etmektedir. 

Amlu şehrinin dörtte üçü halen 
Çinlilerin elindedir 

Dün Tsaoyangın 35 kilometre do
ğusunda ve Tong - pe'nin cenubun
da cereyan eden muhareheler ;ıki şeh 
rin Çinlilerin eline geçmesile neLce
!enmiştir. 

Şansi vilayeti içerisindeki Ling

feng ve Kiu - Hua Dakir.o Japon or
dusunun tamamen mağlup olduğu 

bildirilmektedir. 

Ingiltere büyük elçisi Kerr, tay
yare ile Çine gitmiştir. Mareşal Çan
kayşek'le mühim mı..izakerelerde bu
lunacağı tahmin edilmektedir. 

Ingilterenin Çin ile Japonya ara
smda tavassut teşebbüsleri yaptığı 

şayiaları Londrada resmen tekzip o
lunmaktadır. 

Hull Çinde işgal edilen mıntaka
lnrda Japon tacirleri zorluksuz do
laşabildikleri halde Amerikalı tacir
ler serbest dolaşmalarına mani olun
masını Japon elçisi nezdinde protes
to etmiştir. 

-0-

Sovye tle r Tiftik Ahyor 
Son günlerde Sovyetler birliği na

mına yüz bin kilo tiftik satılmıştır. 

Bu mallar muhtelıf fiyatlardan ve
rilmiştir. Bu hafta gelmesi bekle
nen vapura yükletilccektil'. Yine 8ov 
yetJer birliği hesabına elli bin kilo 
Anadolu yapağı 52 - 53 kuruştan 
satı lmıştır. Ayrıca yerli fabrikaları
mız için dahi kırk beş bin kiloluk 
bir parti yapak ayni fiyatlarla veril
miştir. 

Piyasamıza yeni kırkım mahsulü 
tiftik dahi gelmiştir. Bugünlerde ih
racat için büyük partilerde satış o
lacağı tahmin ediliyor. 

Kalmadı 
Zonguldak (TAN )- Beş scncden

beri burada bulunan frengi müca
dele teşkilatı, mıntakası içindeki 
yerlerde vazifesini muvaffakıyetle 

bitirmiş ve aldığı emirle Kal'adeniz 
Ereğlisi kazasına taşınmıştır. Yirmi 
sıhhat memuriyle iki doktor ve bir 
baş doktordan ibaret olan h~şkilat, 
orada tarama ameliyesine ba~laınış
tır. Baş doktor Selim Özal arzusile 
Balikesir cilt mütehassıslığına gön
derilmiş, yerine Devrek frengi mü
cadele doktoru Ali Rıza Şen gelınış
tir. 

Bugün vilayetimiz içinde, mer-
kezleri Ereğli ve Bartında ularak, 
iki frengi mücadele teşkilatı bulu
nuyor. Civar vilayet kazalarından 

bir kaçı da bu teşkilata bağlanmış
tır. 

Vilayetimizde sıtma da epeyce 
tahribat yaptığı için sıtma m ücade
lc teşkfüıtı kurulması da şayanı ar
zudur. 

Kahtada Çocukla ra 
Yardım 

Kahta (TAN> - Çocuk esirgeme 
kurumu yeni idare heyeti seçilmiş ve 
faailyete başlamıştır. Bu sene fakir 
talebeye yirmi beş liralık kitap, def
ter ve kalem verilmiljıtr * Kahta (TAN) - Kazamrzda a
ğaç dikme faaliyeti baş!amıştır. Bu
raya şimdilik 1200 fidan dikil~ektir. 

Mussolini 
Müdafaa 
Ediyor 

fBaşı 1 ineidt-J 
bet deliIJcrlc ispat etmişlerdir.,, 

Vaşingtondan bildirildiğine gore, 
Hull, Mussol'ninin nutku hakkında 

tcfsir atta bulıınmamıştır. Romada~;;:i 

Amerika elçisine bu hususta h;ç bir 
tebligat mevcut r,!madığından, bu 
nutkun Roosevelt'in mesajına veri
lecek yegane cevap olup olmadığı 

Hariciye nezaretince meçhul bulun
maktadır. 

Macar Nazırları döndüler 
Roma, 20 ı Hususi) - Kont Tel eki 

ile Hariciye Nazırı Csaky, bugün Ro
ma ziyaretini tamamlıyurak Papayı 
ziyaret ettiken sonra geri dcinmüş

lerdir. 

Dün Mussolini meydanınde Lic
teur, Italyan gençliğ:nin muhtelıf te
sekküllerine mensup 4400 erkek ve 
600 kız çocuğu Mussolini, Kont Cia
no ve diğer nazırlarla rical tarafın
dan kabul edilmiş olan Macar Başve
kili ile Hariciye nazırı şerefine par
lak bir askerlik jimnastik ve musiki 
nümayişi yapmışlardır. 

Cumartesi sabahı Venediğ"! gele
cek olan Yugoslavya Hariciye nazırı 
Markovitch'e Yugoslavyanın Roma 
elçisi ile kalemi mahsus miıdürü ve 
Italyanın Belgrad elçisi refakat ede
cektir. Nazır, Venedik'e ihtimal tay
yare ile gelecek olan Kont Ciano ta
rafından istasyonda karş.lanacaktır. 

Iki gün devam edecek olan görüş
meler, prefektörlük dairesi olan Cor
ner sarayında yapılacaktır. 

ltaly.anın hattı hareketi 
Times gazetesi yazıyor: 
Verilen malumata göre son gün

lerde İtalycır. hükümeti Fransız hü -
kiımetini Hrrvatlarla olan ihtilafının 
halline teşvik etmiş ve kendisine Ro
ma için kuvvetli bir Yugoslavyanın 

Adriyatikte bir mesnet olduğunu 

bildirmiştir. 

Gazete Hılve ediyor: Bu maliımat 

İtalyanın kendisine has bir politika 
güttüğünü göstermektedir. 

Aksaray Halkevi 
Konya Aksarayı (TAN) - İn7ası 

yarım kalan asri halkevi binasının 

bu ilk baharda bitirileceği hakkın
daki ümitler zayıflamıştır. inşaata de 

vam olunacağına dair h iç bir emare 
görülmemektedir. 

Halkevi faailyetinin canlandırıl

ması için, yeni binanın bir an evvel 

23 Nisan <;ocuk Bayramı 

Bayramda çocuk rozetlerini 
seve, seve göğsünüze takınız! 

Bunun varlığı ile kimsesiz yok
sul yavruların sağlığına koşula
caktır. 

21- 4. 939 

Bulgaristanın 

Arazi Talepleri 
(Başı 1 incidf') f 

maddeden istifade edilır.iyeceği hak
kındaki beyanattır. Filhakika Köse
ivanof, hükumetin, bazı mühim ka
rarlar vermiye mecbur kaldığı tak
dirde, meclisin tavsiyelerini gözönü
ne tutmaktan hali kalmıyacağını bil
dirmiştir. 

Bulgaristanın Londradaki 
elçisi Sof yaya dönüyor 

Bulgaristanın Londra elçisi Morn

cilov, yarın akşam Sofvaya gelecek

tir. Elçi, Bulgaristanın <lış siyasetine 

müteallik meseleler üzerinde hükü -
met erkanı ile temaslarda ve istişa-
relerde bulunacaktır Sefirin bu seya
hntine, siyasi mahfillercle büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Kral Boris: evvelki g•jn Raw~kil 

ile Harb1ye Nazırı general Doskalo
fu kabul etmiştir. 

Yeni Vekaletlere Ait 
Teşkilat Kanunları 

Son Şeklini Aldı 
(Başı 1 incid<") 

isleri Türkofisten alınarak turizm 
bürosiyle birlikte turizm ve sergiler 
müdürlüğü haline ge1mektedir. Ge
ne Türkofisten neşriyat işleri alın

makta ve konjonktör servisiyle bir
likte konjonktür ve neşriyat mü
dürlüğü haline gelmektedir. Zat iş

leri ve levazım da bir müdürlük ha
linde tespit edilmiştir. İcra Vekille
ri Heyeti kararnameleriyle idare e
dilen kadroların hepsi yeni teşkilata 
dahil olmuştur. Yeni tE'şkilat proj<:ı

sinde ücretli memudyetlerin bjr 
kısmı da bareme alınmıştır. Yeni 
proje Ticaı•et Vekalettr.in taşra teş
kilatını mmtaka ticaret müdürlüğü 
unvanı altında bir müdürün emrin
de tevhit etmekte ve 1'.! yerde mın
taka ticaret müdür) ük;eri ihdas et
mektedir. Gene proje ile kullanıla

cak ticaret ataşeleri say1sı 14 de Ç!

karılmaktadır. 

lktısat Vekaleti teşkilatı 
İktısat Vekaletinin 1eskilat kanun 

projesiyle İktısat Vekaletinde Sana
yi umum müdürlüğü, maadin umum 
müdürlüğü, iş dairesi reisliği, ma
den tetkik ve arama enstitüsü elek
trik işleri etüt idaresi, teftiş heyE>ti 
reisliği, hukuk müşavirliği, hususi 
kalem, zat i~leri, levazım ve evrak 
müdürlükleri bulunmaktadır. Eü
bank ile Sümerbank ta İktısat Ve
kaletine bağlı olarak kalmaktadır. 

Muhabere ve Münakalat 
Muhabere ve Münakale Vekaleti

nin teşkilat kanun projesiyle posta, 
telgraf ve telefon, radyo, devlet de
miryolları. karayollarİnda nakliyat 
işleri, deniz nakliyatı, SC'yrüsefer iş
leri bunlara ait vazife ve hesaplar, 

' 
liman ve teçhizat işleri, deniz mah-
sulleri ve avcılık işleri. havayolla':'ı 

Muhabere ve Münakale Vekaletine 
vazifeleri cümlesinden bulunmakta
dır. Bu işlerle meşgul olan ve evvel
ce İktısat Vekaleti ile Nafıa Vekale
tine bağlı bulunan bütün daireler 
Muhabere ve Münakale Vekaletin
bağlanmakta ve ayrıca, hususi ka
lem, zat işleri levazım, evrak mu
dürlükleri ile teftiş hc-yeti reisliği, 

hukuk müşavirliği ihdas olunmakta
dır. Denizyolları ve limanları ile sa
ir dairelerin tekaüt ve mümasili san 
dıkları da gene bu vekaletin kadro
su içine girmiş bulunmaktadır. 

Nafıa Vekaleti teşkilatı 
Muhabere ve Münakale Vekaleti

nin teşkilatı dışında knlan Nafıanın 
muhabere ve mürasele müşavirli(;i 

ile tarife müşavirliği müstesna ol
mak üzere diğer Nafıa VekaJeti dai
releri Nafıa vekaletinin yeni teşkilat 
kanununu teşkil etmektedir. 

Y eni V ekaletlerin bütçesi 
Iktısat ve Ticaret Vekaletleri 939 

bütçelerinin hazırlığını da bitirerek 
lJütçelerini Başvekalete verm0

şlerdir. 

Bütçeler Maliye Vekaletine havale e
dilmiş ve mezkur vekalet tetkiklerine 
başlamıştır. Ticar~t vekaletinin 19'l9 
bütçesi 1.667.800 lira. lkhsat vekale
tınin bütçesi ıse 1.554.304 liradır. 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin
den) - Bütçe encümeni, 939 bütçe 
müzakerelerine devam etmektedir. 
Encümen , bugün de toplanarak ma
arif bütçesinin tetkikini bitirmiştir. 

Geriye yeni kurulan vekaletlerin 
bütçeleri kalmıştır. 

Kral Karol ve Prens Paul 
müliikatı yapılıyor 

Sofya. 20 (Telefonla) - Bükreş~ 

ten alınan malümata göre, Romanya 
kralı Karo! ile Yugoslav kral naib: 
Prens Pol, pazar veya pazartesi günfı 
Tuna üzerinde Romen şehri olan 
Turnu Severn sahilinde, Romen kral 
yatında görüşeceklerdir. Bu mülakat
ta, Yugoslavya ile Romanyanın l\Ia
caristana ve Almanyaya karşı ala
cakları vaziyet ile Balkan memleket

lerini alakalandıran diğer meselele -
rin görüşüleceği anlaşılmaktadır. 

Bir I ngiliz heyeti Bükreşte 
Verilen malumata nazeıran Bükre

şe bir Ingiliz mali heyeti g~lınıştjr. 

Heyet azac;ı arasında bir çok ma -
ruf lngilız sanayi adamları vardır. 
lnglliz heyeti, Romen sanayii ıçın 

4 - 5 seneye kadar kredi verme~ 

üzere bazı teklifler yapmıştır. 

Araçta Yol ve 
Mektep İhtiyacı 

Kuvvetli 
Araç (TAN) - Mevcut üç nahiyc

mizle yüz elli köyümüzden bir kıs
mı mektepsizlik ve yolsuzluktan 
müşteki bulunmaktadır. Nahiyeleri
mizden hiç biri tam teşkilatlı değil
dir. Bunların müdürlerinden iki:>ine 
altı aydanberi işten elçektirilmiş bu
lunmaktadır. Vazifeleri hala vekale
ten idare olunuyor. 

Kazamızın uzak ve yakın köyleri
nin ekserisinde telefon tesisatı var
sa da bozukluklar vaktinde tamir e
dilmediği için bunlardan daima hak
kiyle istifade edilememektedir. 

Kazamızın en sarp, köyleri dağı
nık ve az kalabalık nahiyesi Boyalı
dır. Bu nahiyenin toprakları münbit 
ise de, kıt olduğundan halkını ge
çindiremedigi kın sakinlerinden ço
ğu eylulden mayısa kadar başka 

yerlere gidip çalışmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Yine bu nahi
yenin en mühim derdi mektepsizlik 
ve yolsuzluktur. Yırmı yedi köyile 
beraber on bin nüfusun oturduğu 

Boyalı nahiyesinde ancak üç 3tnıflı 
bir mektep vardır. Evvelce iki mek
tep daha varken bunlar tasarruf en

dişesiyle ve binasızlık yüzünden 
lfıgvedilmiştir. Nahiye halkı, bun
dan müştekidir. 

Köylerinin dağınık ve nüfusları

nın az olduğu gözönüne getirilerek, 
Boyalı nahiyesinin ortasına düşen 

bil' yerde 300 kişilik bir yatılı mek
tep inşa ve tesis edildiği takdirde
dir ki, bu nahiyenin mektep ıhtiya
cı temin edilmiş olacaktır. 

Boyalı nahiyesinin köyleri arasın

da hayvanla gidilecek yollar bile na

dirdir. Buralarda bir an evvel iyi 

yollara ihtiyaç vardır. Bilhassa Bo

yalıyı ve Aracı büyük şehirlere kes

tirmeden bağlıyan Boyalı - Kurşun

lu yolu da ıslah edilmelidir. Bu tak
dirde, civardaki bakir ormanları is~ 
leterek büyuk şehirlere ucuz keres
te temini kabil olacagı gibi çalışmak 
için başka yerlere giden Boyalı hal
kına da kendi yurtlarında iş sahala
rı açılmış ve bunların yaşama sevi
yeleri yükseltilmiş olacaktır. 

lzmirde Bir Yaralama 
İzmir - Mesudiye caddesınde 

müskirat fabrikası sahibi Macidin 

ustabaşı Cemal, bir gün evvel ışin

den çıkarılan amele Kazım tarafın

dan bıçakla ağır surette yaralanmış

tır. 

Hadisenin sebebi, Kazımın yapı

lan rakılardan daima iş başında ıç

mesi, Cemalin ustabaşı sıfatiyle bu

nun önüne geçemiyeceğini anlayın

ca, şikayet edip Kazımın çıkarılma

sına sebep olmasıdır. 
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HASAN MEYVA OZU 

1ŞT1HASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLiK • BULANTI 
GAZ - SANCI - MlDE BOZUKLU<'lU - DiL - BARSAK 

' 
AT ALETi - İNKIBAZ - SIKINTI - SlNlR -

ve bütün mide ve barsak rahataızltklarına karfı 

kullanınız. 
Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarmı bardak su içinde ":e 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba k~-şıg~ 
yanın bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYVA ÖZU 
'.Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu k:ıt'i
yetle sabittir, Buna' rağmen Avrupa meyva özlerinden be5 misli dah~ 
ucuzdur. HASAN l\1EYVA özti yalnu bir türlü olup sek~r!iıizdir ve çok 
köpürür. 

Merkezi: Sirkeci Liman hanı altında. 
Şubeleri: Kara.köyde, Galatasarayda, Beyazıd Fen Fakültesi karşrsında, 
Ankarada Bankalar caddesinde, İzmirde Kemeraltında, Eskişehir ve yur

dun her yerinde satış yerleri ile acentalan vardır. 

Avr u pada En 
Çok Kullanılan 

POKER 
tra.t bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok sevilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 

B•y•nlar~ az masrafla ırk görünmek isterseniz -----

Şapkanızı, yalnız ŞEN ŞAPKA M O D A 
Sultanh•mamında 411 No, Mağazasından 

intihap ediniz. Burada Parlsln en son moda modellerlnln zengin çeşitlerini reka· 
bet kabul etmez fiyatlarla bulacaksınız. GUzel ve dayanıklı el çantaları ve eldi· 

venler de vardır. MUbayaatını:ı:ı yapmadan evvel 11•ılonumuzu ziyaret ediniz. ............................................ 
Eskişehir Vilôyeti Daimi Encümeninden: 
İki adet seyyar Etüv 4/5/ 939 perşembe günü saat 14,45 e kadar pa

zarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Teminatı muvakkate 165 liradır. Şartnameyi görmek isteyenlerin İs-

tanbul sıhhat müdüriyetine müracaatları lazımdır. (2593) 

SÜMER BANK 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrilialarımız için 

Hurda Demir ve Çelik Ahnacaktır. 
Alakadarların teslim edebilecekleri miktarlarla z irdeki te

sellüm mahallerinden herhangi birine nazaran fiatlarmı Ni
san Sonuna kadar A nkarada Sümer Bank Umum Müdürlüğü
ne bildirmeleri: 

lıta.nbulda tercihimize göre Haydarpatada vagon da veya 
irae edeceğimiz vapurda 

A nkarada vagonda 
Filyos - veya Zonguldakta va gonda 

-Şartname talep üze rine alakadarlara meccanen gönderilir. 

DENIZYOLLARI KOOPERATİFİ . 
idare Meclisi Riyasetinden : 
19 Nisan 1939 tarihinde toplanan umumi hey'et içtimaında 1938 se

nesi bilanço hesabatmın tetkiki ve neticenin bir Raporla Umumi hey'e
te bildirilmesi için ortaklardan beş kişilik bir hey'et intihap olunmuş 
olduğundan Ticaret kanunu mucibince ortaklann 8 Mayıs 1939 Pazar
tesi günü saat on dörtte sabık Denizyollan Muhasebe Salonunda tekrar 
içtima etmeleri rica ve ilan olunur, 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1-Hesabatı ve Bilançoyu tetkike memur hey'etin Raponınun okun· 

masr, 
2 - 938 senesi Bilançosunun tasdiki ve İdare Heyetinin ibrası 
3 - Kar Zarar hesabı hakkında karar verilmesi, 
4 - Devresi biten idare Meclisi azalarının ve Müra.kiplerin yeniden 

intihap olunmaları. 

, ~1-U_G_U_R_G_i_şe-si_, 

UG UR Gişesi 
Daima piyango 

biletlerinizi 

Uğur gişesinden alımz 
Galatada: K-araköy postane kar

şısı No. 33 Tel: 400~1 

O KTA 
SAÇ SA B U NU 
Eczanelerden ve rtriyat 

'1' A N 

mağazalarından arayınız. t 

SA GLIGIN IZ I' 
KORUYUNUZ: 

21-4 - 939 

tecıüfJe mahsulüdÜtt •. 
'Buyük G~S--C:-aboratuarıarı uzun seneler devam eden bir catış· 
,ma neticesinde GIBBS Dış Ma~nunu tek~mmül ettirmişlerdir, 

Her gün, ou Laboratuarıarın daimi n~zareti altında, tonlarca O ı ş 

Macunu yapılmaktadır. 

G ı B B S! lngllterenln en · eski° ve en muhlm güzelllk müstahzarat• 
Müesseselerinden birisidir; tesısi 1712 senesinde vuku bulmuştur, 

Yalnız ismi, yüksek kalitesini temif'"\ -=-nF>r. 

En hoş ve tabu meyva usare
! erinden yapılmıştır. 

Taklit PdiJme!-l~ kabil olma -
yan bir fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÔLU tSTANBUL 

BAKER Ayakkabları 

Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktı

sat etmiş olacaksınız. Hali ha

zırda yerli ve ecnebi malı zen

gin çeşitlerimiz varCır. Geliniz, 

görünüz ve intihap ediniz. 

Elektrik Fen Adamı Aranıyor: 
Elektrik tesisatından ve Motörden anlar ve Hükumete karşı Fabrika 
ve tesisatın mes'uliyeti fenniyesini deruhte edebilir kabiliyet ve eh
liyette bir elektrik fen adamına ihtiyaç vardır. Talip olanların: 

URFADA ELEKTRi K TÜRK ANONiM ŞiRKETiNE 
Müracaat etmeleri ________ .. 

ESKi OSMANLI IMPARATORLUGUNUN 
TAKSiME UGRAMIS DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 

Paria, 14 Nisan 1939 

% 7 1/ 2 FAiZLi 1933 TÜRK BORCU 
Düyunu Umumiye Meclisi, iki numaralı ve 25 Mayıs 1934: vadeli Ku-

1 ponu henüz tahsil etmemiş bulunan, % 7! faizli 1933 Türk borcu tah

villeri hamillerine, işbu kuponun 26 Mayıs 1939 tarihinden itibaren mü

ruruzamana uğrıyacağını bildirir. 

Bu vesile ile % 7! faizli 1933 Türk borcu kesir makbuzları hamille

rine, işbu makbuzları, İstanbulda Osmanlı Bankası nezdinde ve Meclis 

hesabına, ya satmak veya 500 Franklık bir tahvil elde etmek için icap 
eden kesri almak salahiyetini haiz oldukları tebliğ olunur. 

26 Mayıs 1939 tarihinden sonra, ve 25 Mayıs 1934 tarihli vadenin mü

ruru zamana uğramasından dolayı, kesir makbuzlarının temsil eylediği 

resülmale müteallik faizi kaybedeceklerinden işbu muamelatın mezkılr 

26 Mayıs 1939 tarihinden evvel icra edilmesi alakadar hamillere tavsi-
ye olunur . , ________ l 

MERSiN POSTASI 
21 Nisan Cuma günü Mersin hattrna kalkacak olan (Tarı) Vapuru 
Yalnız bu sefere mahsus olmak üzere Cuma günü saat 17 de Gala
ta Rıhtımından kalkacak ve Pazar sabahı 1zmir'e varacaktı ... 

G I BBS 
Mükemmel Dış- Macul"\111 

Yemeklerin 
va{ltı maddelerini 

eritir 
A~zın asitlerlnl 

geçirir . 
oısıerl asındırmadan 

parlatır 

Diş etlerini 
kuvvetlendiriı-. 

............................... ' 
Kalça - Arka - Bel 

Sırt - Göğüs 

ROMATiZMA 
• LUMBAGO 
• SiYATiK 
ve bütün 

ağrılara 

k~ı 

mer hemi ile masai yapınız. 

SANCILARI DA IMT ve ÇABUK GEÇİRİR 

Ortaokullar Öğretmenliği 
Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunları arasında 
orta okullarda: 

A - Türkçe, B. Tarih - Coğrafya, C. Matematik. D . Fizik - Kimya 
ve Tabiat Bilgisi öğretmenliği yapmak istiyenler için Maarif Vekilliği 
tarafından önümüzdeki Haziran ayı içinde bir sınav açıla~aktır. 

2 - Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 

3 - Yazılı sınavlar 19 Haziranda taliplerin bulundukları Vilayet 
Kültür Direktörlüklerinde yapılacaktır. 

4 - Yazılı sınavda muvaffak olanların sözlü sınavları 17 Ağustos 
1939 tarihinde Ankarada Gazi Terbiye Enstitüsünde yapılacaktır. 

5 - Askerlikleri dolayısiyle kıt'ada bulunan öğretmenler, kıt'alarc

nın bulunduğu Vilayet Merkezindeki öğretmenlerle bir arada sınava gi
receklerdir. 

Taliplerin daha fazla tafsi.13.t almak üzere 4-V-1939 akşamına ka

dar İstanbul Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. "2719,, 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Latfü OÖROUNC() Gazetecilik v• 
Nesr tvat T L . $. Basddıin yel' TAN Mııthaaın 


