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GÜNLÜK SiYASi HALK. GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli 7ar. 

dımcısı. çocutun en zengin kOUlphanesldlr. Coeutunu ae
ven her babanın yavrusurı• verebileceği en gtlzel hediye

dir. MQessesemfz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 

tane butundurunm: 

• • 
lngiliz Milletine Mesajı in önünün 
l Kuvvetli Bir lngiliz Ordusu 

SULH CEPHESiNiN 
Bakası için ok Elzemdir 

Dün 'Anlıartitla toplanan Baın Birliği Ko,..rainJen bir görünüş •• 

' 

Basın Birliği 
KO gresi Dün 

Toplu ad:a 
Başv~kmn de Hazır Bulunduğu Kongre, Merkez 

ve Mıntaka idare Heyetlerini Seçerek Dağıldı 
Ankara, 10 (A.A.) =. Basın Birli

ği kongresi bugün saat 10 da Dahi
liye VekAletinaekl konferans salo
nunda toplanmıştır. ~ 

Bu toplantıda Başvekil Doktor Re. 
fik Saydam ile Cünıhuriyet Halk 
Partisi idare heyeü Azalan, Parti 
müstakil grup reis vekili Ali Rina 
Tarhan ile memleketimizde çikan 
gazetelerin murahhaslan hfZır bu
lunmuşlardır. 

Dahiliye V elıilinin nutlıu 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Jmn

greyi açış nutkunda derp~r ki: 
"Saym Başvekilim ve aziz arka. 

daşlarım, 

Birinci Basın Birliği kongresip.t 
açmakla bahtiyarım. Bütün memle. 
ket matbuatının kıymetli mümessil
lerini burada ve bir arada aeliınla. 
malda büyük bir ·zevk ve iftihar du
yuyorum. 
Matbuatın ehemmlyetbıi tebarüz 

ettirmek iiçn saWıiyetli dillerden 
çok kuvvetli sözler işitilmiş ve hatta D 
ona dördüncü kuvvet diyenler de alailf ~e V e~!!i CZÇlf 
olmuştur. nutRUnu 01n1)':Jr •• 

Biz kuvvetlerin teaddüdüne değil,/-

birliğine ve onun Türkiye Bü,yük s ••k Af fl kk 
Millet Meclisinde tecelli ettiğine ka- U U a l 
il olduğumuz için böyle bir ifadede s l n 
bulunamayız, fakat onu vazife ve ay l an r ara 
mesuliyet ortağı olarak tanımakla A dl • 
ehemmiyetini daha güzel ve daha l g ege 
samimi surette ifade ettiğimize ina- ~ ı · 
nınz. Bunun içindir ki matbuat .1 es ım Edildi 
müntesiplerile her temasta~bu nok-
tayı daima ve sarahatle ifade ettim . Satie tahkikatı dolayısıyle tevkif 
ve ediyorum. edılen suçlulardan avukat Atıf ö -

d'T" .Bir daha tekrar edeyim: Mem- u un işlerine bakmağa memur avu. 
leket ve millet işlerinin mesuliye. kat Ekrem, dün Refi Bayar tarafın. 
tini beraber ve müştereken taşı· d~n ha.kkı sükut olarak kendisine 
yoruz. Sizi de kendimiz kadar va- gonderıldiği iddia olunan dört bin 
zifeli ve mesuliyetli biliyoruz. ~~ayı bir ~~f içinde müddeiumumi. 
Hür, fakat ciddi ve vakarlı, mem· ıge vermıştır. Zarf antetsizdir. tls
leketin yüksek menfaatlerine da. tünde kırmızı kalemle (4000) raka. 
ima dikkat ve hUrmet edep mat~ m! ;\y~~ılı~. İçinde de sekiz tane be-
buat mede._t ve dU -t.tl'.i4ar• şer ~z lıralık kağıt para vardır. İlk 
nin asla mtlst • za tetli olduğu, fakat fersüde. 
yardımcıdır. leştiği in yırtılarak bu zarfa ko _ 
Samimi irptla lduğtl iddia olunmaktadır. Müd • 

(Sonu; ci (Sonu: Sa. 10,ri. 4) 

Komşuları ile /gi Münasebetlerıır_o_an_zig_lh_+iıa_fı _. 

I 

Türkiye için A razisini 
Genişletmekten Kıymetlidir 
Türkiyede Halk Tedricen idarede Daha Vasi Bir iştirak Hissesi 

Kazanmıştır. Hürriyetlerin Tedricen Genişlemesine Karşı 

Mukabele Tarzı, Beni Bu Mesaide Teşvik Etmiştir 

Olan 

İzmir, 10 (TAN Muhabirinden) - Londra
da çıkan "Daily Telegraph,, gazetesi, Cümhur
rcisimiz ile mühim bir mülAkat yapmıstır. 

r em lisJr,, gazeıesmın Lonaraaan mrrenciıgı-
ne göte, muhrlbir, bu mülikatı a~en şöyle 
naklediyor: · -
Bugünkü Şartlara Göre Repm 

"Cümhurreiıi lamet lnönü, beni kabul bu
yurmak ıuretiyle, bana büyük bir teref vermit 
oldular. Kendilerine tetekk\irlerinıi aöyledik
ten aonra Atatürk tarafından tesiı edilmit bu
lunan rejimin ayni kalmakla beraber buna d•
ha demokratik bir veçhe vermiye pyret ettiji
ni ıöylemenin dofru olup olmadığmı aordum. 
Bana fU cevabı verdiler: 

sıkı ve sağlam bir mesnede raptetmiş bu
lunuyoı·. Ancak bunun yeni bir müstemle
ke siyasetine delalet ettiğini söylemek hata 
01Ul · "Komşu1arı ile karşılıklı itimada da
yanan iyi münasebetler Türkiye için arazi
sini genisletmekten daha kıymetli ve daha 
lüzumludur. Çünkü, bugünkü arazi hudut
ları içinde kendine uzun seneler yetecek 
meşgaleleri vardır. Geçmişte müstemleke
ler Türkiyeye pahalıya mal olmuştur. Ve 
b~nla~ T~~rkiyenin varlığı için hayati ehem
m1yetı haız olan kaynakların inkişafı ve va
ziyetinin takviyeşi hususuna ciddi surette 
engel olmuştur." 

Türk · lngiliz ittifakı Karıısında 
"- Rejimin, halkın neline ve halk tarafm- Reiıicümhur, lngiliz - Türk beyannameai 

dan mürakabe edilmeğe matuf bulunmak iti- ile müstakbel ittifaktan bahaederken fqiltere 
' harile bidayettenberi demokratik bir esası ha- kuvvetinin Türkiye için ne kadar ehemmiyeti 
iz oldu~ şüph~izdir. Geçmişten tam bir ayn- varsa Türkiye kuvvetinin de fngiltere için 0 de
hş !eşkıl e~esı .ve ~unun milletin atisi için ha- rece mühim olduğu kanaatinde bulundulilarını 
~a1! chem~ıyeti haız bulunması dolayısile re- söylediler: 
Jı~ı~ tatbıkatın~a başlan~~tan ~ti~aren az çok "- İııgilterenin Akdenizdeki vaziyeti zaafo 
sı 1 av~aıım~ ıcap etmişti. Lakin hiçbir za- uğrarsa Türkiye bunun aksülimelinden mütees

{ ~n~n cehbır ve şıddet ~~lanılm!1°1ıştır, ve rejim sir olur. Her iki memleketin gayretleri birbirinin 

r 

~ıma er şeye, teşkilatı esasıye kaşesini ver- a"ni yani sulhün muhafazası olduğu · · k 
~ış ?l~n Büy?k ~ill~t Mecli~i yolile tatbik c- bkh 'menfaatleri namına eski zama~1:aa 87. 
~~mıştır. Vazıyet ınkişaf ettikçe rejimi yeni duğu gibi yine yanyana mevki almalan zaru~

vc şartlara uydurmak zaruret ve imkanı dir." 
basıl oldu. v~. ~~la, .. Riyase~cümhurda vu- "/ngiltere'!in mecburi askerlik lıi.zmetini 
kua ~eJ~n degışıldık munasebetile yapılan ser- kabul etmış olm'!!un~an Türkiye, çok l'IU'm-
best ıntıhap ve son zamanlarda Mecliste bir nun olmuştur. Çunku, kuvvetli bir /nqiliz 
Miistakil Gnıp'un teşkili hallerinde olduğu gi- o~dusu sulh ceohesinin bakası için elzem-
b~ hal.k. tedricen idarede ~ visi bir iştirak ,~ır. . • .. • .. • • 
hıssesı kazanmıştır. Bütün mılletin hürriyetle- Il~ '.enı m'"?'ase~?n Turkiyenın hali ba-
rin tedricen genişletilmesine karşı olan muka- z~rd~ı tıcar~t sıs~emını serbest mal mübadele
bclc ta~ beni bu mesaimde t-..:k tmi t• sı halıne gefırmege yardım etmek hususunda 

' -..,... e ş ır. d b.. ..k ·· iti besi ktedir " Gerek halk l'e gerek matbuat tenkidin ··• a u~·u um er enme • 
ve mu N°h R · · ··mh Balk talea dcrmeyanınm caiz olabileceği hudutlar 1 a~et, eıııcu ur anlardalci vaziyet 

hususunda şayanı takdir bir kavrayış göster- ten bah11 buyurdular. Bu münasebetle Türki
mişlerdir." yenin, Bulgariıtanm Balkan Antantma iltiha

Hatayın iltihakı Önünde Türkiye 
Kendilerine Hataydan bahsettim. Bunun, ev

velce tesbit edilen münafi Olarak yeni bir müa
"temleke ıiyuetinin hqlangıcı olduğuna dair 
İfa& edilen ve ortaya ablan rivayetlere dikkat
lerini celbettim. Bana Hatiaym Türk ıınırlan 
içine avdet etmesini mucip olan huRııi aebep-
ler olduğunu aöylediler: 

1 

"- Hatay Fransa ve Suriye ile olan mü
nasebetlerimizi zehirliyen müzmin bir me
sele olmuştu. Onun halli, bu münasebetle
ri Yeniden memnunivete şayan bir şekilde 

kını ıönneyi çok iıtedifini ve bunun için Tür
kiyenin her zaman çalıtmıt oldujunu ve bu ga
yenin tahakkuku hakkındaki ümidini bili kea
memlt bulunduiunu aöylediler. 

lngirız Milletine Muhabbet& Selam 

Konutmamızm aonunda Cümhurreiai, lngi
liz milletine iblii edilmek üz~e Daily Teleı
raph gazetesine ataiıdaki mesajı verdiler: 

"İngiliz milletine Türk milletinin mu
lıabbetli selamını tebliğ etmenizi sizd 
· d · 1 iliz en rıca e erım. ng· . milletinin Türki e 

(Softu: Scı 10, ıü. lJ y 

1 

Geçen hafta Danzige-gönderil• 
Alman toplan •evlıeJ üirken 

Chamberlaln 
Polonyaya 

Taahhüdünü 
Tekrarladı 

-o---

"T ehlike Ananda Hemen 

Yardıma Koşacağız .. 
Londra, 10 (Hususi) - Mis

ter Chamberlain, merakla bek
lenen nutkunu bugün söyle
miş, Danzig meselesini anlata
rak, Lehistanın istiklalini teh
likede görmesi halinde İngilt~ 
renin bütün taahhütlerini ifa
ya hazır olacağını izah etmiştir. 

Mister Chamberlain, daha sonra 
?~nzig meselesinin daha iyi şartlar 
ıçınde konuşulabileceğini ve haJle
dile.bile~eğini söylemi§ ve bugünki: 
vazıyetın adalete ve mantığa uvgur 
olmadığını izah ederek· "Danzi . b. g, 
g.~rçı ır Alman şehridir. faka t bü • 
tun refahını LehliJerin ticareti
ne borçludur" demiş, ve mesele. 
yi baraz daha tavzih ederek 
Her Hitlerin Mareşal Pilsudski il~ 
yaptığı ademi tecavüz muahedesin
de (l 9«) e kadar Danzig statükosu. 
nu muhafazayı taahhüt etmiş oldu
ğunu, fakat sonra Lehistanın İngil
tereden teminat alması üzerine mü
zakereden çekinmesine mebni bu 

'fSonu, Sa 10. Sü.. 4J 

Fethi Okyar, Adliyede 

Tetkiklerde Bulundu 
Adliye Vekili Fethi Okyar 

dUn İstanbul adliyesinde tetkik~ 
ler yaptı ve muhtelif meseJ~ler 
hakkında beyanatta bulundu 
Buna ait yazı onuncu sayfamız. 
dadır. 
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ı_s_u G_O_ N_ 
Japon 

~ .flEK 
Bir Semt Çin • 

Harbi İn9ilterede 

Yeni Yapılan 
Kruvazörler 

r ..... ~_._....... ................ ~ısıımı11.-nm1111tttmll Jfldlltltıtınn"q""'" ' 

Rumenleri 
Kızdıran 

Neşriyat 

Nasll Canlanır? 
Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

Çin - Japon harbinin üçüncü ya
şına basması münasebetilc 

Çin istiklalinin alemdarı Çang - Kay 
- Şek neşrettiği beyannamede, Ja. 
ponyaya karşı açtığı mücadeleye so
nuna kadar devam edeceğini anlab. 
yor. Geçen iki sene zarfında Çinli
ler, Japon emperyalizmile mücadc. 
le yolunda hiçbir fedakarlıktan çc· 
kinmemiş, ve sarsılmadan kahra· 
mantıkla Japon istilasını bertaraf et
mek için uğraşmı~lardır. 

L __ M_ı_sı_r_H_a_r_ic-iy_e_N_a_z_ı_rı_ı_e_ıg_r~, -tt_a __ J Yazan: B. FELEK 

Pazar günü, Şirketi Hayriyenin 
Küçüksuda yaptığl yeni plaja 

gittim. Anadolu kıyısı yollarının 

köy içerileri müstesna olm'!k üzere 
Paşabahçesine kadar olan kısmının 
iyi halde bulunmasından istifade e
derek araba ile gittim. 

Japon ordularının savleti karşı
sında · nice nice defalar dağılan Çin 
kuvvetleri telorar tekrar toplanmış 
ve memleketlerinden mühim bir kıs

mının işgal edilmesine rağmen, Çi
nin büyük bir kısmına hakim olan 
ve Japon istilasından uzak kalan 
sahalarda hü.kfunet kurarak müca

deleye devam etmişlerdir. Japonla. 
rın anlatışına göre Çinde bütün ka
zandıkları, sel gibi kan dökmek pa
hasına, ve hesapsız para dökerek Çi
nin onda birini istila etmektir. Buna 
mukabil Çin milleti, elindeki bütün 
l•esaiti kullanarak tecavüze karşı 

medeniyet davasını müdafaa ediyor 
ve bu davanın zaferini temin edin· 
ceye kadar mücadeleye devam ede:. 
ceklerini gösteriyor. 

Üç Tanesi Daha 
Denize İndiriliyor 

Londra, 10 (A.A) -İngilte
re bahriye inşaatı tezgahları, bu 
hafta, Umumi Harp rökorlan 
da dahil olmak üzere, bütün in
şaat rökorlarını kırarak üç kru
vazör denize indireceklerdir. 

Önümiizdcki aylar içinde de, İn
giliz tezgahları "Duc o{ York" ve 
"Aıniral Beatty' ' isimlerini ta~ı

yacak olan 35 bin tonilatoluk iki 
zırhlı, beş yeni kruvazör, bir de. 
po gemisi, müteaddit torpido muh
ribi ve denizaltı gemisi ve iki 
tayyare gemisi çıkaracaklardır. 
Halen inşa edilmekte bulunan 

denizaltı gemilerinden altısının bu 
s~ne içinde itmam edileceği tasrih 
edilmektedir. Yedi denizaltı gemisi 
de 1940 ta bitirilmiş olacaktır. Ay
nca yeni model dört denizaltı ge
misinin daha insası derois edilmek
tedir. Seneler, şüphe yok ki, Çin milleti. 

nin lehindedir. Her geçen sene mil· 
tecavizi daha fazla yıpranmış, Çin 
milletini de daha fazla kalkınmış bu
lacak, bu da Çin milletinin bekledi
ği zaferin doğmasını yaklaştıracak. 
tır. 

Orta Okul Okuma 
Kitapları Hazırlandı 

Ankara, (Hususi) - Falih Rıfkının 
reisliğinde, Maarif Vekaletinin orta 
okul okuma kitaplarını yeniden yaz-

Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya paşa Sofyadan Belgrnda gelmiş ve 
daha sonra Bled'e giderek Yugoslavya Kral Naibi tarafından kabul edilmiştir. 

Çin davası, gün geçtikçe bütün me. dırmak üzere teşkil ettiği komisyon 
deniyet dünyasını lehinde kazan- vazifesini bitirmiş ve vücude getir~ 
makta ve ancak tecavüz cephesi, U- len 300 cilt okuma kitabı Maarif ve. 
zak Şark nıiitecavizinc tcveccülı kaletine verilmiştir. 
göstermektedir. Eserler talim ve terbiye heyetince tet 

Bunun bir sebebi de Japon teca- kile edildikten sonra önümüzdeki 
,•üzünün yalnız Çine münhasır kal • ders senesine yetiştirilmek üzete bas 

tün d~vletlere de yayılmasıdır. Jn- Pol~~yaya 1$tiliraz için 
ponlar, bu devletlerin tebaasma ait Londra, 10 (A.A.) - Polonya ma-
mallara, 'ara sıra zırhlılara, tecavüz li heyeti reisi Miralay Koc, tayyare 
etmişler, daha sonra Tiensin hadise. ile Varşovadan dönmüştür. Polon
sine benzer hadiselerle, Çinde tek yanın İngiltereden yapacağı 5 mil
başlarına hakim olmak istediğini ve yon sterlinglik istikraz müzakerele. 
hiçbir devletin Uzak Şarktaki men _ rini idare eden Koc, bu işe ait son 
faatlerine saygı göstermek fikrinde teferruatı tesbit etmek üzere Lon
olmadığını anlatmış, ve tecavüzünü draya gelmiştir. 
yabancı menfaatlerine açık olan }i. 

manlara da teşmil ederek aleyhinde 
hissolunan umumi infiali kat kat 
arttırmıştır. 

Fakat bu infialin kendini esaslı 
bir surette ifade etmesine karşı ge
len biricik sebep, A vrupanın bugün
kü siyasi vaziyetidir. Avrupada si

yasi vaziyetin buhranlar geçirmesi, 
Uzak Şark ile alakadar olan Avru
palı devletlerin Uzak Şarkta mües. 
s1r bir müdahalede bulunmalarına 

mani olmaktadır. Fakat Avrupa iş
leri umumi bir tesviyeye bağlandığı 

Yağmurlar 
Rizede Büyük 

Tahribat Yaptı 

Bu r esim, Nazırın, Yugoslavyada istikbaline ait bir intıbaı tesbit ediyor 

Japonlara Göre 
Mogolistan Hududu 

oyunca Yeniden 
Çarpışmalar Oluyor 

Tokyo 10 (A. A.) - Domei ajan- imtiyazlı mıntakalar hudutlarmda 
sı, aşağıdaki tebliği neşrediyor: Sovyet vatandaşlarına karşı yapılan 

"Japon • Mançu kuvvetleri, Hos- muamele gayet ağırlaşmış ve göste. 
ten ırmağının karşısında Noro ve rilen güçlükler artmıştır. İmtiyazlı 
Bulşagal tepeleri üzerine yerleşmek. mıntakalar hudutlarından k 
te ve bu ırmağın kenarlarındaki saz· geçme 

mecburiyetinde kalan Sovyet vatan . 
lı~ v~ bataklık araziyi buraya gi· daşlarının bir çoğu, vaktiyle İngiliz. 
mış o an son Sovyet - Mogol müfre· . !ere 
zelerinden temizlemektedir. Japor yapıldığı veçhile, çırçıplak so . 

yulmuş, bir kaç saat karakollarda a
kıtaları, arazinin kumlu ve batak • 
lık olması sebebinden ileri hareket
lerinde güçlüklere maruz kalmakta
dır. Dün, şafakla beraber, Sovyet 
topçusu, fasılalı ateşe başlamıştır. 
Öğleye doğru, Japon kıtaları, savaş 
sahasına varmış ve Japon batarya· 
ları Kala ırmağrnm garp kıyısındaki 
Mogol mevzilerini bombardımana 

başlamıştır. Japon avcı tayyareleri 
de on iki kadar Sovyet bombardı -
man tayyaresi düşürmüşlerdir. Bam 
bardıman, saat 21 de nihayetlen -
miştir.,, 

lıkonulmuş ve .sıkr hir isti~vaba tabi 
tutulmuştur. 

Bazı Japon karakollarında, Sov -
yet vatandaşlarından, bir takım su • 
alleri havi bir listenin doldurulması 
talep edilmiştir. Bu listede ezcümle. 

şu sualler vardır: "Mogol hududu ha
diseleri hakkında ne biliyorsunuz? 
~azetelere yazı yazıyor musunuz? 

Niçin mülteci telakki edilmek üzerr 
müracaat etmiyorsunuz? Niçin Ja • 
ponları sevmiyorsunuz?" 

ve A vrupada sulh havası yeniden es
meğe başladığı zaman, Uzak Şark
taki vaziyetin de mühim bir ta. 

havvüle uğrıyacağı şiiphe götürme:.ı:. 
Buna mukabil Çine yardım etmek 

ve Çinlileri para sıkıntısından koru
yarak silahlanmalarını kolaylaştır. 

mak için mühim bir cereyanın baş. 

gösterdiğine şahit oluyoruz. Çinlile
rin her sıkıntıya rağmen, Japon isti
lasını durdurmuş ve istilanın daha 

Rize, 10 (A. A.) - Son günlerdeki 
şiddetli yağmurlardan sonra Pazar 
kazası ve Ardesen nahiyesi içinden 
geçen Rize - Hopa şosesinin 53 ve 30 
metre uzunluğundaki iki parçasını 

seller götürmüş ve dokuz muhtelü 
köprü ile başkaca üç değirmen, bir 
ambar ve bir ev yıkılmış ve şose üze. 
rinde muhtelif uzunlukta on beş he. 
Y~lan vukua gelmiştir. Nüfusça za. 
yıat yoktur. Yedi köyün sebze ve 
yol zararı da elli bin liraya yakındır 
Yıkılan yerlerin mükellef amele ile 
temizlenmesine ve muvakkat gedt 
teminine çalışılmakta olup yol ~e 
köprülerin tam olarak ancak iki ay. 
da yapılabileceği tahmin edilmekte -
dir. 

Tiensincle yeni hac/iseler 
Tientsin 10 (A. A.) - Bir taraf

tan İngilizlerle vukua gelmekte olan 
hadiseler azalırken, diğer taraftan 

* Şimsi eyaletinin muhtelif şehir. 
lerinde bulunan İngiliz heyetlerine 
ait bazı binaların yıkıldığı ve tahrip 
edildiği bildirilmektedir. 

IIcrt gitmesine ınani olmuş bulun
maları onların yardım gördiikleri 

-o-

Alman 

Teessürünü 

Sefiri 

Bildirdi 
BükrE'-s, 10 (A.A.) - Almanya'nın 

Bükreş elçisi, Romanya hariciye ne
zaretine Alman gazetelerinde çıkan 
bazı makalelerin Rumen halkına bil
d irilmesinden dolayı teessürlerini 
ifade etmiş ve bu makalelerin Ru
menler için yazılmadığını ilave ey. 
lemiştir. 

Köseivanof'un Berlin seyahati 
münasebetile Alman matbuatında 

çıkan tefsirlerin Rumen gazeteleri 

tarafından iktibas edilmesi üz~rir..e 

sefir bu şekilde bir teşebbüste bu
lunmuştur. 

Rumen matbuatı, Almanyantn re. 
visionistleri bir kere daha teşvik et
miş olduğunu kaydeylemektedir. 

Rumen -Macar hudut 
köyünde bir hac/ise oldu 

Biikreş, 10 (A.A.) - Eski Rumen 
- Çekoslovak ve yeni Rumen - Macar 

1 
hududunda kain Halmei kasabasının 
belediye reisinin evine bir el bom
bası atılmıştır. Kafatasından ağırca 

yaralanan belediye reisinin vaziyeti 
ümitsizdir. 

Yapılan ilk tahkikattan, bomba
nın Macar ordusunda kullanılan tip. 
te bir bomba olduğu anlaşılmıştır. 

Mübalağaya hamletmeyin: Eski· 
den örümceklenmiş bir köşe olan 
Küçüksu ve Göksuyu büsbütün de. 
ğişmiş, gençleşmiş, güzelleşmiş ve 
canlanmış buldum. 
Şimdiye kadar görülmemiş bir ka

labalık bir taraftan Küçüksu çayırı. 
nı, bir taraftan yeni plajın geniş 

kumluğu ve yanındaki kazinoyu dol
duruyordu. Yeni tesisatı büyük 
zevkle gezdim. Hala devam eden i
mar hareketinin civarda bir tenis 
sahası da doğuracağını alaiminden 
anladım. Bu plaj sayesinde daha iki 
hafta zarfında Anadolu kıyısında 

Vaniköyünden Çubukluya kadar vo 

karşı tarafta da müvazi olarak üç 
dört köy daha adeta yeniden hayata 

kavuşmuştur. O kadar ki eskiden, 
hele adeta bir metriı.k türbe manza. 

rası arzetmekte bulunan Anadolu 
yakası köyleri şimdiden yeni bir ta
kım kiracılarla dolmıya başlamıştır. 

Gördüğüme ve anladığıma göre Kü. 
çüksu plajı şehrin modern banyola
rından biri ve belki de birincisi ol

mıya namzettir. Boğazın bu ücra 
köşesinde yapılan bir plajın oraları 
nasıl ihya ettiğini görünce, Suadi

yeyi bugünkü rağbete mazhar etmiş 
olan şeyin yine böyle bir plaj oldu. 
ğunu hatırladım ve inandım ki; bu 
güzel şehrin her neresine böyle bir 

Suikasdin memleketteki ekalliyetler umran eseri koyarsak orası dirilir, 
tarafından tertiı:> edildiği zannedil- yaşar ve yaşatır. 
mekted!r. Onun içindir ki Çamlıca gibi dün· 

• yanın en güzel bir mevkiini bugün. 
Sofya 10 (Hususi) = Londradan kü ihmal edilmiş vaziyetten kurta

Z <>rlil. gazetesine bildiTildiğine göre, rıp canlandırmak ve şehre cidden 
Romanya hükumeti, kendisine veri- kıymetli bir sayfiye ve tebdiliha,•a 
len İngiliz kredisini silahlanmağa istasyonu hediye etmek için tepeye 
hastedecelfür. Macaristan hududun- kadar bir yol ve tepeye bir otel ve 
da müstahkem bir hat vücude geti. kazino yaptırmak o civarın da ta
recektir. nınmıyacak derecede gelişmesini te-

Mo§kova Teması 
Daha Bir 

Müddet Sürecek 
Londra, 10 (Tan muhabirinden) -

Mister Chamberlain, bugün avam ka
marasında Moskova kl)nuşmaların

dan bahsetmiş ve son Sovyet teklü • 
!erinin tetkik edildiğini anlatmıştır. 

Moskovada Molotof ile Fransa 
ve İngiltere mümessilleri arasında 

ct'martesi ve pazar günleri vukua ge 
len görüşmeler sonunda iki tez ara. 

sıııda bir yaklaşma kaydedilmistir. 
Fakat, bir taraftan yalnız Frans~ ve 

Ingiltereyi değil , fakat ayn! zamanda 
diğer bazı devletleri de alakadar e-

den müzakerelerin mucliJliği ve di
ğer taraftan yapılacak anlaşmanın 
çok sarih hükümleri havi olması i

c;;.betmesi, görüşmelerin birkaç za. 
n:an daha devam edeceği pek muh
temel addolunmaktadır. 

min edeceğine bütün kanaatinıle i. 
nanmış bulunuyorum • 

Şirketi Hayriyeyi bu giizel teşch· 
büsiinden dolayı tebrik ederken fs. 

tanbulun her köşesine böyle birer 
parça umran serpildiğini görmekle 

hissettiğimiz inşirahı bu vesi1e ile 
izhar etmeği bir zevk biliyoruz. 

Vali Lutfi Kırdarın hüsnü niyeti 
ve İstanbula yapmak istediği hizme-

tin samimiyeti ile pek yakrnda İs· 
tanbulun bir güzel Avrupa şehri ha· 

Iine geleceğine tamamile emin bu. 
lunmaktayız. Bunu da burada tekrar 
etmek fırsatını kaçırmamayı va-
zife biliriz. 

Ankaradaki 

işli yen 

Cinayeti 
Katil 

Yakalandı 
Ankara, 10 (Hususi) - Bundan lki 

gün evvel itfaiye meydanında bir 
kundura tamircisinin meçhul bir şa 
hıs tarafından kafası parçalanmak 
suretiyle öldürüldüğünü bilclirmiş
tım. 

takdirde tceavüziin hakkından 

daha kolaylıkla gelebileceklerini ve 
muvaffak olacaklarını isbat ediyor. 
Hakikatte Çinlilere bu yolda yapı
lacak her yardım, medcni~·ct dava. 
sına ~·ardımdır, ve Cinlilerin kaza- ! 
nacakları zafer, medeniyetin zaferi 
olacaktır. 

Filistinde Tedhiş 
Hareketleri Azalıyor 

• 

Moskovada devam eden müzakereler yakında bir an
J~~ma ile neticelenecektir. Holanda ve İsviçreye Sot'
) etler tın·afıncfan garanti verilmesi bahs' d b' f • ··1 ın e ır or 
ınu bulunmuştur Yen' k'l h · . • ı şe ı , em Isvıçre ,.e Ilolan· 
dayı memnun etmiş, heın de Sovyctlerin muvafakatini 
k~z:ınn.ıstır. 

* lfabeşistanda, ita/yanlar yeni yeni güçlüklerle 
karşılaşmışlarclır. Bilhassa iç Habesistanın muh
telif parçaları henüz Habeşli çetele~in elincle bu-

Jıiikıimcti ile temas etmek üzere Varşovaya gitmiş ve 
Loudm~·a dönmüştür. Polonya hükumeti Danzig'de 
Almanların ' yaptığı son ask~ri hazırlıkla: karşt'iında, 
lngilieicnin, taahhüdünii Danzig için de yerine getire. 
ceğhıi bir defa daha ve azimkar bir şekilde ifade et
mesini htemiştir. Ayrıca, Polonyanın aldığı fevknlarlc 
ihti~ at tedlıirlni de Londraya bildirilmiştir. İki taraf 
crkfınıharbiyelcri. muhtemel hadiselere karşı, i!lti:sarc 
lıali ndedir lcr. 

Katil, boyacı Mehmet adında bir 
adamdır. Suçu işledikten sonra Ah. 
met hoca isminde birinin evine git
miş ve onunla beraber Kayseriye 
kaçmışlardır. Katil Mehmet Kayse
rideki köyüne gitmiş ve orada sivil 
memurlardan bir komiser ve beş po. 
lis t~rafı~dan yakalanmıstır Muhake 
mesıne bırkaç güne katlar baslana· 
caktır. :ı; 

MAREŞALİN 

TEŞEKKÜRLERi Kudüs, 10 (A. A.) - Tethişçile -
tin faaliyeti gittikçe azalmakta oldu
ğundan Filistinde umumi vaziyet sa
la.ha yüz tutmuştur. Yalnız bugün 
Samarin yolunda bir tek hadise ce
reyan etmiş ve bir arap polis, diğer 
bir arap polis memuru tarafından öl
dürülmüştür. Çete reisleri ile asile
rin lideri Abdülkadir Hüseyni, ec -
nebi memleketlerine 2itmislerdir. 

• 

luncl w • • ugu ıçın, zaman zaman ltalyan kuvvetleri 
~e. çarpışmalar ıalmaktadıı.r. Geçen ay zarfında 
anı baskınlar ve çarpışmalar clolayısile ita/yanlar 
2~0 cl~n fazla zayiat vermişlerdir. Bazı Habeş şe
hırlerıncle kolera başgöstermiştir. 

* Polonyanın Londra Büyük Elçisi, bir kaç gün evvel 

* 
Almanya rJe '/talya, askeri bir İtti/ak akdine ikna 

etmek için Japonya üzerindeki tazyiklerini art

tırmışlardır. Fakat, bütün bu teşebbüsler, şimcli

lik miisbet bir netice vermemiştir. Japonya, Çin

deki istila harbine nihayet vermeden önce böyle 

bir anlaşma imzalamamağa karar vermiştir. 

Ankara, 10 (A.A.) - Genel Kur. 
may Başkanı Mareşal Fevzi Cak • 
m~k, Hatay'ın ana yurda kavusmıısı 
munasebetile her taraftan almal,ta 
~lduğu telgraflara teftişte bulundu
g~ndan ayrı ayrı cevap vermeğe im
kan bulamadığından ordu ve kendi. 
si hakkında gösterilen sevgilere te
şekkürlerinin iblağına Anadolu a. 
jansın1 memur etmişlerdir. 
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SON MİLLİ KÜME MAÇININ ÇIKARDIGI MESELE 

Şampiyonluğu Galatasaraya mı 
Demirspora mı Vermeli ? 

Demirspor Bçşiktaş)a 1 • ı be-
rabere kalınca milli kiimc şampi. 
yonunun tayini meselesi bir ihti
laf doğurmuş oluyor. l\laltlm hadi. 
sc ile ihtilaflı başlıyan milli kü
me maçlarının sonu da böylece 
ihtilafsız neticelenemedi. 
Demirsporlular şampiyon oldukla-

Bu Meseleyi Beynelmilel 
Federasyondan Sormalı 

nnı Ankaraya telgrafla bildirmişfo.r, 

Galatasaraylılar da diğ~r t:uaftnn 
kendi şampiyonluklarını iddia edi
yorlar. Göruliıyor ki iş çıkmaza gir
miştir. 

Milli küme talimntnamesınin 6 m
cı maddesi puvanlar mı.i.savi olduğu 
takdirde şampiyonun gol farkiyle ta
yin edileceğini sarahatle göstermek
te. fakat gol farkının ne suretle he
sap edileceği kaydedilmemektedir 

Biz şampiyonun ne suretle tayin 
edileceğini düşünürken futbol fcdc. 
rasyonu reis vekili bir akşam refi
k imize verdiği beyanatta "şampiyon 
Galatasaraydır,, demiş, bi.- iki saat • 
sonra da ilk sözlerinin aksine olarak 
"Demirspordur,, demiştir. Bu vazı
yet karşısında bir Galatasaraylı fut
boi federasyonu reis vekili ile tele
fonla konuşmuştur. Reis vekili bu 
Galatasaraylıya Akşam refikimize 

Milli küme ıampiyonluğunun ihtilallı şekline sebep olan 
Demirspor - Beşikta, maçından bir enıtantane 

kendilerine göre bir karar vermiş-
söylediği sözlerin yazılmamaSI için !erdir. Halbuki bizde bu tasrih edil. 
tavassutta bulunmasını rica etmiş. 
tir. 

memiştir. 
Federasyonun elinde de beynelmilel 
nizamname maddelerine uyacak bir 
şey yoktur. Onun içindir ki şu veya 
bu şampiyondur, diye kesip atıla-

Biz bunları kaydı ihtiyatla. teUık

ki ediyoruz. Çünkü federasyon reis 
vekilinin birbirini gakzeılen iki be
yanat vereceğine inanmak istemiyo-

nıaz. 
ruz. Çünkü gol farkı ne suretle hesap 
edilmiştir? Geçen sene de böyle bir 
vc:ziyet hasıl olmuş ve beynelmilel 
federasyondan sorulnmştu. Yalnız 

Biz de 

Federasyonun bir karar verebil
mesi için beynelmilel kaideler<? isti
nat etmesi lazımdır. Böyle mühim 
biı karar bir sözle verilemez. Onurı 
ıçındir ki en doğru hareket işin bey
nelmilel federasyondan sorulmasıdır. 
Ancak şampiyonu F. I. F. A nın ve. 
receği cevap tayin edebilir. 

Milli Küme 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Zenginin Mah ! 
Yazan: Naci SADULLAH 

son Telgraf refikimizin, dünkü 
nüsha ında, ce\·abını vermi

miye ,·akladığı suallerden birisi de 
şudur: 

"- Ford'un ser\'eti ne kadar?" 
Te\'ekkeli: 
"- Zenginin malı ziiğürdiin çe

nesini yorar!" dememişler değil mi? 

• 
Halis kculınbuclu 

Dünkü gazetelerden birisinde o. 
kuduğum havadislerden birisinin 
serleyhası da şuydu: 
"- Bir kasap. karısını bıçakladı!" 
Mesleki itiyadın bu dereceye var

masına di~·ecek yok dofrrusu. 
Hem de ayni ha,·adiste okuduğu. 

ma göre, bu kasap. hı<'ağını, kansı
nın baldırına vurmuş. Bir de, kasap
ların hile yaptıkları söyleniyor. So
rarım size, "kadın budu'' nun hun
dan daha halio;ini diinvanın hangi 
kasabına kestirebilirsiniz? 

• 
Karaburun ka:z.aıı 

Yine gazeteler yazı\'Or: Karahu. 
runda son bir ay içinde, hiç zabıta 
vakası olmamış. Bu havırlı havadis 
hana e\'\'ela sevinç \'erdi. Fakat son
ra öğrendim ki. bu içtimai bir te
kemmüliin hayırlı "\'e müshet netice
si değil, sadece bir tesadilf escriy. 
miş: Bunu da a~·ni ha\'adisin kinde. 
gözüme çarpan şu kelimelerden an. 
ladım: 

"- Karaburun kaza!"ı!., 
Görüyorsunuz ya? Bir kazaymı 

bu! 

• 
Müstevli değil, firari 

Son aylarda, gazetelerimi7.in, bir 
dakikada diinyada neler oldua-unu 
vazı;ııaları moda haline geldi. Gün • 

l~EKONOMi~I 
Almanyaya Ham Elma 

ihraç Edeceğiz 
Bir kaç senedenberi ham olarak 

derlenen elmaların ihracı için başla
mış olan talepler bu sene de yeniden 
canlanmıştır. Elma ağaç.larınııı fazla 
mahsul verdikleri bazı mıntakalarda 
ağaçların silkmiye maruz kalmas. ve 
y? rüz«fır ve yağmurların te.,iriyle dö 
külmı.i.ş bulunması bu gibi meyvala
rın zıyaa uğramasına sebep olmakta 
idi. Ham meyvaların memleketimiz
de mahalli istımali olmadığı için ek
seriya düştü!.leri yerde çürı.i.mıye 
mahkum kalıyordu. Alınanların bu 
gibi meyvalardan marmalat yaptık
ları ve bozı Alman fabrikaları ham 
elmalardan kurumuş elma tozu imal 
ettikleri haber alınınca ham elma!a
rın Almanyaya satılması düşünül
müştı.i.r. Geçen sene Almanya !çın 

h<ım elma mübayaa edilmişti Elma 
ihraç ve kontrol nizamnar.ıesıne gört' 
yc.-nilecek elmaların sıkı bir kontrole 
tabi tutularak ihracı şarttır. Halbuki 
ham elmaların ancak sanayide kulla
nılan bir meyva olduğuna göre bun
ların kontrol nizamnaınesinin hü
kümleri dışında kalacaf1ı düşünüle

rek ham elmaların ihracına müsaa 
de edilmiştir. Ticaret Odası bu mese-

Hayatı Ucuzlatma 

Komisyonu 
Ticaret Vekaleti, hayat pahalılı.~ı 

ile mücadele etmek için tetkikler 
yaptırtmaktadır. Daha evvele~ lktı
sat Vekaleti tarafından da ayni mev
zu etrafında piyasamızda ve sana
yiciler arasında tetkikler yaptırılmış
tı v~kaletin vardığı netıceyc göre 
hnyatı ucuzlatmak için ilmi ara~tır
malara lüzum olduğu anlcşılmıştır. 

leyi tetkik ederek meyvcl yetiştirici
lerin ham meyvalarmı da satabilme
lerini temin maksadiyle bu gibı el
maların evrakına -sanayide müs
tamel elma- damgasını vurarak ih
racına müsaade etmiştir. Odanın bu 
yerinde olan tedbiri müstahsilleri 
memnun etmiştir. Rize mıntakasında 
bol olarak yetişen elmalardan dökün
tülerin de külliyetli miktarda ıhraç 
edilmek üzere toplanmaJ,tcl olduğu 

haber alınmıştır. 

• Bir kaç senedenbcri p!yasamızda 

eskı bir stok olarak satılmamış kal
mış olan Rumeli ve Iskarta malların
dan tilki derilerine dün toptan bir 
müşteri çıkmış ve hepsini Almanyn
ya gönderilmek üzere satın almıştır. 
Satılan deriler 1100 tanedir. 'l'optan 
fiyatla hepsi 1500 liraya vcrılmiştir. 
Almanyaya fazla miktarda hububat, 
bakliyat, kemik. barsak, yünlü paçav 
ra gibi maddeler ithal etmek için 
dört Alman firmasının birer mümes
sili dün şehrimize gelmişler ve ala
kadar oldukları piyasalarda tanın

mış tüccarlarımızla temas'l başla

mışlardır. 

Afyon Mıntakalarında 

Satışlar Başladı 

ortada bilinen bir ıey ~ 
golun yenen gole taksimidir. 

.Sası r d ı k 1..-----"-~· 
Bir Galatasaraylı arkadaşım bana 

g ldı: .MujdQ dedi şampiyonuz. Fe • 
dcrasyon rei~ bir .ıcşam gazetesine 
bildirmiş; yılan hikayesine dönebi
lecek bu meselenin bu şekilde ve 
haklıya hak '\:ererek neticelenmiş ol
masından çok memnun oldum, çok 

.ılolilc ıu.,_ "-....ı-~.,.,...~ ...... • 
- şamu reıikımız oc. oıttaoı u mo a. 

Bu mühim işi başarmn~ için •kon
j i.ıktör brosu ile birlikte calışmak iı

zere merkezi Ankarada kurulacak 
bir büro faali ete e~cc.kili Vila
müdürleri ifa edeceklerdır. Ancak 
b\J mesele hakkında şehrimize henüz 
b:r tebliğde bulunulmamıştır. Tica
ret Odası da tüccarlardan ve bazı 
fabrikacılardan ticari ve sınai ba
kımlardan fiyat seviyelerini tetkike 
başlamıştır. Alınacak fiyatlar birer 
raporla Vekalete gönd~rilecektir. 

Afyon mıntakalarından piyasamı

za gelen haberlere göre afyon satışla· 
rı başlamıştır. Ince afyon yetiştiren 
Zile. Niksar, Gümüş Hacıkoy, Tokat, 
Çorum, Amasya, Erbaa mıntakala
rındn satışlar iyi gitmektedir. Bura
larda yaş afyonun kilosu üç yüz ku
ruştan mübayaa edilmektedir. Kaba 
afyon yetiştiren Akşehır, Ilgın, Bul
vadin, Konya, Afyon Karahisar, Es
kişehir gibi mıntakalarda da satışlar 
başlamıştır. Yeni mahsulün 250 bin 
kilıı :tutaca'2ı tahmin edilmektedir. 
tın alındığı halde eski ve uru at
yonların kilosu 10 morfin dereceli 
oiarak 250 kuruşa satın alınması af
yon tüccarlarını haklı olarak şika
yc:te sevketmektedir. Çünkü yaş af
yonun morfin derecesi 30 kuruşa ge
livor. Tüccarlar bu vaziyetten ljOk 

müteessir olmuşlardır. 

Diğer taraftan ôu sene bir vaziyet 
daha hadis olmuştur. Sarıldrmızılılar 
malum hafldiseden sonra Beşiktaş ma 
çını oynamamışlar ve hukmen mağ
lup sayılmışlardı. Hükmen nıağlu· 
bun üç puvan kaybedeceğini biliyo
ruz. Faknt mağliip takım aleyhe gol 
alır mı, almaz mı? Bu nokta bilin
miyor. Her memleket bu meselede 

evindim ... 

• 

Dün Gece 

Gelen Tavzih 

ya u~·anlar arasında .. 
Diin, onun yazdığına bakılırsa. 

her geçen bir dakika içinde, Roman
ya, Almanyava, bir sürü canlı ha) · 
van ihraç ediyormu!j! 

Bence bu ha\'adis asılsız ola<'ak: 
Zira bu ha,·adise bakılırsa. Alman
yada canlı hayvanlardan insanlara 
yer kalmaz . ., 

Yoksa, hu havadis doğrudur da. 
Kahve Şirketinde 

Yolsuzluk Yok 
lzmir Su Şirketi 

16 Temmuz 
Müsabakaları 

Arkadaşıma inanmakla beraber 
bir de ben sorayım dedim. Telefonu 
açtım, Federasyon reisJni buldum. 
Galatasarayın hakkını verdikleri i
çin teşekkür eltim . 

Feder syon rel !, aman, henüı be
nim verilmiş bir knrarım yoktur, 
tetkik ediyorum, gayet dikkatli dav
ranaca ım, dedi ve havadisi çıkara
cak olan refikimize, neşredilmeme -
si için tavnssutumu rica ettl. 

Millü küme şampiyonluğu 1çin 
Anadolu Ajansı vasıtasiyle Genel 
Direktörlükçe verilen son tavzihi 
aşağıya alıyoruz.Bu telgraftan da 
anlaşılacağı veçhile henüz bu hu. 
susta bir karar verilmiş değildir. 

Ankara, 10 (A.A.) - Beden Ter-
biyesi Genel Direktörliiğii F~de
rasyonlar dairesi başkanlığından: 

Almanlar, Çckoslovakyaya, Avus
turyaya Danzige o hayvanlardan mı 
ka<'ıyorlar, dersiniz? 
Eğer böyleyse, onlara ''miistcvli,. 

den ziyade ~·akışacak sıfat şudur: 

İzmir, (TAN) - İzmir Su şirketi. 

nin hükumetçe satın alınması mu · 
karrer olduğu için Nafıa Vekileti 

Brezilya kahve şirketi muame1a

tında yolsuzluk olduğuna dair verı
len haberlerin doğru olmadığı aliıaka 

mevcut tesisatın yeniden gözden ge. 
dıı.rlar tarafından bildirllmiştir. Şir. 

800 ve Sooo Metreler 

Çok Heyecanlı Olacak 
16 Temmuz Pazar günii Fener sta

dında saat 16 da yapılacak beynel
milel atletizm müsabakalarına chl
di surette hazırlıklar devam etmek
tt:dir. Bu müsabakalara Yunan, Ru
men, Mısır atletleri iştira!t edecek

lerdir. 
Koşularda en heyecanlısı 5000 ve 

tOO metre duz koşulardır. 
5000 metreye Yunan ve Balkan 

§&mpiyonu (Ragazos) Rumen şı:ımpi
ycnu (Cristea) bizım şampi~ onumuz 
Rıza Maksut girecektir. (Ragazos) 
Mısırda Maksudu mngliıp etmişti. 
Maksut bugünlerde Mısırdakinden 

doha iyi vaziyettedir. 
Rumen şampiyonu ise çok tecrü

beli eski bir koşucudur. iki sene ev
vel Paristc koşmuş ve gayet iyi dt'
rece nlmış bir atlettir. 

800 metre Balkanların en iyi koşu. 
cusu Strakos ve Rumenlerin Nemes 
ve bizden Maksut Galip girecekler· 

dır. 
Uzun atlamada Muzaffer meşhur 

Yunanlı Lambrakis ile karş·laşncak
lardır. Her iki atlet 7 metreden !az
la atl maktndır. 

Yalnız Muzaffer Yunanl!ya nisbe
ten daha tecrübesizdir. 

400 metre yine Yunanlı Stratakos, 
tumen Nems ve bizden goren koşa

cr klardır. 

Memnuniyetim, tezclzule uğradı .. 

• Biraz sonra elime geçen akşam 
refiklerıınizden birinde Federasyon 
reisının beyanatına istinaden Demir
sporun şampiyon ilan edildiğini gö
dOm. 

Şımdi, hangisine inanayım? Hak 
kn mı, beynelmilel kavnidc mi, yok
sa, her yarım saatte bir fikrini de -
ğiş_tıren Federasyon reisinin beyana
tına mı? 

Osman Müeyyet 

Alsancak 
Klübünün ismi 

Altay Oluyor 
İzmir, (Hususi) - Alsancak klü-

bil umumi heyeti senelik mutad kon-

gresi için toplantı. 

İçtimada kanunen yapılması lü

zumlu görülen değişiklikler meya-

nında klübün eski ismiqi alması da 

mevzuubahs olmuştur. Alsancağın 

eski ismi olan Altay'a tahvili karar. 

laştırılmıştır. 

Bu hafta İstanbulda yapılan 

maçlarla milli küme müsahnkala
rı sona ermiş ve Galatasaray ile 
Demirspor 35 şer puvanla bJ ta 
kalmışlardır. Bu iki takımdan hıın
gi~inin milli küme şampiyonluğu
na hak kazandığı ,·esaik ve mcv. 
zuat üzerinden federasyonca tet
kik edilmekte olup bu husn'\ta he
nÜ7. verilmiş hiç bir karar yl)ktnr. 
Her ild tarafın hakları kafil ola. 
cak kararın tebliğine de~in ~ilylc
nilecck sözlerin ve~·n intişar erle
c:ek yuzıların inrli mütalealnrdan 
ihıırct olabileceğini tavzih ederiz. 

11 Topkap11 • Klübü 
Topkapı klilbünden: 
9-7-939 tarihinde toplanan klübümu -

zUn fevkalAde, kongresinde cemiyetler 
kanununa göre nizamnamesinde bazı mad
deleri tadil edllmi~ ve klüp ismini (TOP 
KAP} spor klubil olarak kabul etmiştir. 

* Knsımpaşa spor bİrliğlnden: 
Cemiyetler kanunu hilkümlerine göre. 

esas nizamnamede yapılacak tlıdllAt hak
kında ~orilşmek i.ızcre Birliğe kayıtlı üye
lerin 11-7-939 salı günü saat 20 de Birliğe 
gelmeleri rica olunur. 

Yeni idare heyeti için yapılan se- -o-

çimde Avukat Nuri Erboy, Dr. Ke-ı Dünya Yürüyüı Şampiyonu 
mnl Tahsin Saydam, Maliye memu- j 

Lausanne, 10 (A.A.) - 200 kilo-ru Baha Konoralp, Kemal ve Ahmet 

Ersan kazanmışlardır. 

• 
metrelik dünya yürüyüş şampiyon. 

luğunu bu mesafeyi 23 saat, 36 dakf-

Haber verildiğine gö!e, Üçok klü- ka ve 35 saniyede kateden Fransız 
Bu koşunun dn 800 ve 5000 metre 

l l ğ bil azalarından altmış kişı'lik bir grup Florimond Cornet kazanmıştır. 
ko ular gıbi çok heyecan ı o aca ı 
tnh.,,in edilmektedir. bir mazbata hazırlıyarak heyeti u- Fransız Husson, 10 adımdan Cor-

Gülle ve disk atmada Yunanlı ve mumiyenin yeniden içtimaa daveti. net'yi takip etmekte idi. 

Rumen atletlere karşı irfan, Veysi,\ ni ve (Altınordu) adının almmasm.1 
Ateş lbrahim ve Arat a';acaklardır. istiyeceklerdir. nı ilk defa olarak verilmektedir. 

Dünya yürüyüş şampiyonu tinva-

"- Firari!,, 
'

• daha e'ii""•elce Ve- çirilıtıesini ve eski rapor esas tutula. 
}:et muame atının , v 

tarafından tctk).k rak tesisatın tekrar kıymetlendiril • 

Mülayimin 
Hakh Şikayeti 

Mülayim pehlivan dün matbaamı
za geldi ve bize aşağıya naklettiğı

miz sözlerle şikayet etti: 

Paza~ günü Taksim stadında ya
pılan serbest güreşlerde müsabaka. 
ları tertip edenlerden Bay Cemal ho
parlörle halka hitaben söyledlği söz
lere benim ismimi de karıştırmış. 

demiş ki; Dinarlı Mehmet ve Kara 
Ali pehlivanlarımız Türkiyenin en 

iyi ve genç güreşçilerindendir. Mü
layim ihtiyarladığından bunların a
r3sındaki güreşlere iştırak edeme
mektedir. 

Halbuki ayni Bay Cemal bir hafta 
evvelki müsabakalarda muhterem se 
yircilere karşı ayni hoparlörle benim 

bu sıra çok iyi olduğumu ve ecnebi 
pehlivanların bana bırakılmasını söy 
lemişti. Bu sözlerinden vazgeçtim. 

Ben bugünkü halimi meydanda 
her zaman ispata hazırım. Nitekim 

hangi ecnebi pehlivanını bana verdi
lerse çekinmedim. Dinarlı ile de Tak 
sim stadında tutuştuğumu ve aldığım 

neticeyi muhterem halkımız hatır

larlar. 
Pazar günü Beykozdaki yağlı gü

reşlere gitmiştim. Orada bulunmı
yan ve güreşe davet edilmiyen bir 
pehlivan hakkında gıyapta söz söy
lemek er meydanlarında müsabalta 
tertip edenlere pek yakışmaz sar.ı
rım, tekrar ediyorum, ben güreşe 
hazırım. 

kalet müfettişleri 
edilmiş olduğu da söyleniyor. 

Ticaret Odası Meclisi 
Yarın Ticaret Odası umumi mec

lisi toplanacaktır. Toplantıtl'l idare 
heyetinin kararları üzerine görü~ı..ı
lecektir. Bir müddettenberi bütı.i.n 
muamelatı Ticaret VekUleti müfet
tıc::leri tarafından tetkik edilmekte 
~ 

bulunan Ticaret Odasının teftişleri 
nihayet bulmuştur. Müfetti§ler oda
nın muamelatını yolunda görmüşler 
ve diğer müesseselerin muamelelerı
ni teftişe başlamışlardır. 

Zahire Satışları 
Karabigadan piyasamıza bu sene

nın yeni buğday mahsulu getirilmesi 
ve 5 - 6 çavdarlı olan bu buğday· 
farın kilosu 5,16 kuruştan satılmış
tır. Keten tohumu üzerinde hararetli 
satışlar olmuştur. Dün 120 bin kilo 
alivre olarak satılmıştır. Trakya ma
lı olan bu keten tohumlı:ı.rının kilosu 
9,35 - 9,37 kuruştan verilmiştir. 
Bir kısmı yerli fabrika'.arımız tara. 
fından bir kısmı da ihracııt için satıl
mıştır. Susam fiyatları 20,20 kuruşa 
çıkmıştır. · 

Dericilerin Toplantısı 
Deri fabı ikatörleri dün Yedikule

de sepiciler birliğinde bir toplantı 
yapmışlardır. Fabrıkatörler lktısat 
Vekaleti tarafından işlenmiş ve ya
rım işlenmiş derilerin !iyat seviyele
rmin bildirilmesine dair olan emrı 
üzerine bu fiyatlan tesbit etmişler
dir. Fabrikatörler bu seneki y~rli 
mallar sergisine de toplu bir halde 
iştirak etmek için aralarmda bazı e
saslar hazırlamışlardır. 

mesini istemiş ve faalyete de geçil -

miştir. 

Şirketin milletten fazla aldığı 

120 bin liralık borç meselesi henüz 

mahkemededir. Bundan başka Vekfı. 

letle şirket arasında seksen bin lira-

lık bir itilaf ta mevcuttur. Satın al. 

ma müzakerelerinin bu ikinci kıy -

metlendirilme raporunun VekAİete 
tevdiini müteakip başlaması muhte. 

meldir. 

( BORSA 
10 - 7 - 939 

ÇEKLER 

Londra 4.93 
Nevyork 126 675 
Parls \ 3,355 
Mllftno 6,66 
Cenevre 28.56 
Amsterdam 67.2625 
Berlln 50,835 
Brüksel 21.5?.5 
Atına 23.845 
Sofy3 ı,56 

Prag 4,352 
Mndrld 14.035 
Varsova ı.0825 

Budnpeşte 24 8425 
Bükreş 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stok!'ıolm 30.5525 
Moskova 23,9025 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani A B. C. 
Sıvas - Erzurum IlI. .. v . 

19.22 
19.89 
19.89 

..) 
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Hatay • Suriye hududunda sriimrük kontTolü 

Yabancı Propaganda 
Karşısında Suriyeli 
Şaşkın Vaziyettedir 

A ntakyaya kadar gitmişken, 
Suriyeye geçmeden geri 

dönmek gafletini ıösteremezdim. 
Zira bugünkü Suriyeyi ziyaret et
menin, bana bir çok yeni şeyler 
öğrenmek ve görmek fırsatını ka. 
zandıracağından emindim. Nite-

-- - 1:: · o - •- -1 b ...__ "6ı,4 •• ı .... --&-
fmda yllpabi.JcHib- tetJrilder bana 
öğretti ki, bugünkü Swiye hak. 
kında, vatandaşlarımın beslemek. 
te oldukları kanaatlerden bir çok. 
lan, hakikatten hayli uzak kal • 
maktadır. 

VikıA, hemen bütün Türk ga
ıetelerinde, Suriye havadisleri, 
Suriye mektuplan, Suriye röpor. 
tajları sık sık yer bulup durmak
tadır. Fakat o mektuplan, o röpor. 
tajlan, hatta, ekserisi maksadı 

mahsusla neşrolunan o havadisle. 
rl okuyup ta, Suriye hakkında isa. 
betli bir kanaat edinmeye maale. 
aef imkan yoktur. Zira, şu anda ı. 
nanmış bulunuyorum ki, Suriye
de yaşayan bir insanın, Suriye ha. 
rlcinde intişar eden herhangi bir 
gazeteye, Suriyeyi bitaraf bir üs
lupla, ve haklkate tamamen uy. 
gun bir lisanla anlatan bir terk 
yazı yazabilmesine imkan yoktur. 

Oradaki meslekdaşlanmı, bu • 
nu yapamadıkları için tenkit ede. 
cek değilim. Bilakis, onlan tama. 
men haklı ve mazur görüyorum. 

Zira, onlar hakiki kanaatlerini 
neşrettikleri takdirde, ya orada 
yaşamak hakkından, yahut ta, i. 
kinci bir yazı yazmak imkanından 
mahrum edileceklerdir. Suri!'ede 
menfaatleri olanların, kendi siya • 
ıetlerine mugayir propaganda ya. 
pacak, kimseleri, o topraklarda ya. 
şatmak istememelerini de tabii te. 
likki etmek lizımdır. 

Bu ltibarladır ki, Suriye mat. 
buatının en dürüst, en feragatkir, 
en idealist, ve en satılmamı'· un • 
surları bile, kalemlerini genış bir 
ihtiyat, ve derin bir dikkatle kul • 
lanmak zaruretindedirler. Ve biz, 
Suriyeyi, bu geniş, ve derin ihti • 
yat kalburundan adeti tane tane 

dökülebilen maskeli kelimeleri, 
birer bilmece gib halletmeğe uğ
raşa uğraşa anlamağa. tanımağa, 
çabalıyoruz: İşte bu yüzdendir ki, 
Suriye hakkında beslemekte bu • 
lunduğumuz kanaatlerin çoğu sa
kat, eksik, yahut ta ekseriya tama. 
men yanlış kalmaktan kurtulamı. 
yor. 

B en, Surlyenln evvelA. sfyast 
hüviyetini tebarüz ettirme

ğe çalışacağım. Benim görüşleri. 

........................... .... 

Yazan : 

Naci Sadullah ....... ,,,. . 
me göre, b\llÜD Suriyede, Arap 
mllllyetperverlenıin propaganda • 
ları var. 

Fransızların propagandaları 

var. 

İngilizlerin propagandaları var. 
Almanların, İtalyanların pro -

pagandalan var. Hatta. bu arada, 
Türkiyeyi candan sevenler tarafın
dan fisebilillB.h yapılan Türklük 
propagandası var. Muazzam bir is
lim vahdeti yaratmak isteyenle • 
rin yaptıklan prooajlandayı da 
hesaba katarsanız. Surfyede yaşa. 
yanların , kaç çesit sese. kaç ceşit 
telkine, kac çeşit tesire, ve kaç 
çeşit tahrike mQhatap bulunduk. 
tarını kestirmekte güçlük çekmez. 
siniz. 

Bugün Suriyeli, kendisine çe. 
şlt çeşit aşıklar tarafından kur ya
pılan cazip bir dilber halindedir. 
Fakat yan esaretin sahte ,. ısıklı 
bodrumunda yaşayan bu dilber, 
kula~na her vasıta ile fıslanan 
sözlerden hangisinin samimiyetine 
inanacağını kestirebilecek vaziyet. 
te sayılamaz: Hakikati isterseniz. 
o, şu anda, gizli gizli. tamamına 

sahip olamadık! istiklalin sevda -
sını çekmektedir. Fakat. yapılan 

mütemadi telkinlerin tesiriyle. gü. 
nün birinde. bu tatlı sevdadan ü. 
midini kesmesi de, imkansız de • 
ğildir: 

Zira, İtalyan ve Alman propa. 
gandacıları , kendisine her an, ar. 
zusunu unutturabilecek derecede 
cazip ümitler vaat edip durmak • 
tadırlar. 

Surlyeye, bir kaç yıl evveline 
kadar en sempatik görünen kom. 
şu, Türk milleti imiş. İtalyanlar ve 
Almanlar, Suriyelinin yüreğinde
ki bu sempatiyi yıkmak icin. en 
müessir çareye baş vurmuşlar· Ve 
Su~iyelinin en zayıf tarafına diş 
geçırerek demişler ki: 

" - Siz, Türkiyeyi, bir islam 
milleti olduğu için seviyorsunuz. 
Fakat, bu bir derin gaflettir ki, ya. 
nn sizi büyük bir felakete sürük. 
leyebilir. Zira, bugünkü Türk mU. 
leti islim değil, bilakis dinsizdir. 

Orada ne fes var, ne çarşaf 
var, ne namaz var, ne cami var, ne 
din var, ne de iman! 

Bugün onlar, Kuran okuyanı 

zindana atıyorlar, namaz kılanı 
menfaya sürüyorlar, ve camilerde 
sinema oynatıyorlar. Halifeyi ko.. 
vup, imamları dofradılar. Ve din
darları dilendirinceye kadar sü -
ründürüyorlar!" 

Buna mukabil, bizi sevenler 
Suriyelinin öteki kulağına 

ıu sözleri doldurmllflar: 
"- Bilakis ... Sen bunlara i . 

nanma... Türkiyede liiklik, bir 
maskedir. Türkiye, gizli gizli is • 
lam birliği davasının ardındadır. 

Türk camileri, hergün tıklım tık. 
hm doludur. Türk mekteplerinde 
din dersleri okunuyor. Ve göre. 
ceksin: Türkiye, çok yakında, fe • 
si de, çarşafı da yeniden giyesek: 
Halüeyi geri çağırıp, davasını 

dünyaya ilin edecek!" 
Hiç şüphe yok ki Suriyelinin 

kulağına fıslanan bu sözlerin ba • 
zılan tamamen asılsız, bazıları da 
korkunç derecede mübaliğalıdır. 

Fakat Suriyeli, Türkiye lehin
de söyliyenlere inanmayı, hisleri
ne ve dÜ§Üncelerine daha uygun 
bulmuştur. 

Böyle olduğu içindir ki, Suri • 
yelinin içinde, Türkiyeye kal'fl 
mevcut olan sempati, hergün bi • 
raz daha derinleşmiştir. 

Fakat bu sempati, derinlitlni 
ve kuvvetini, ancak, Türkiyenin 
Hatay davasını ortaya attığı güne 
kadar muhafaza edebilmiştir. Ha. 
tay davasının ortaya atılışını ga • 
nimet sayan faşist propagandacı.. 
lan, derhal faaliyete giripıifler, 
ve Suriyeliye: 

"- Gördünüz mü? Demişler· 
dir. Sizi istiklalinize kavuşturma • 
sını beklediğiniz Türkler toprakla
rınıza göz koydular. İskenderun 
bir Türk memleketi olur mu? O. 
rada yetmiş bin arap var. Antak
ya, dünya kurulahdanberi, sizin 
malınız, sizin hakkınızdır. Halbu. 
ki haliskirlarınız, orasını sizden 
çatır çatır almıya kalkışıyorlar!" 

Gafil Suriyeliler, Türk toprak. 
larının kendi hakları olduğu veh • 
mine kapılmaktan da kurtulama. 
mışlardır. Böyle olduğu içindir ki 
hakkımızdaki duygularını Fran • 
saya bağlamışlardır. Fakat Fran • 
sa. Türkiyenin Hataydaki ezeli 
hakkını teslim edince, Suriyelile
rin, Fransaya karşı duyduklan 
emniyet ve itimat ta kısmen sar • 
sılmıştır. 

Bugünkü Suriyeli, Türkiyeye 
mpğber, Franaaya küskündür. Fa. 
kat hiç şüphe yok ki, onun yüre • 
ğine, yabancı nropa,andasıyle •fi· 

(Sonu, Sa: 9; Sil: 8) 

===================================================- 7 

HADiSELERiN RESiMLERi 

lngiltere orJuıuna yazılmak ü~ere kadınlı erkekli müracaat eJen binlerce kiıini,n HayJ Parkta 
Kral öniinJen g~iıleri •• 

.. -__,, 

lngiltereae hava müJalaaaı kı
yafetine giren kenJi ıütnineıin

J en korkan yavru •. 

Amerika-:4vrupa ıeleri 1840 ta ilk Jela bu bulaarlı gemi ile 

14 gün 8 ıaatte yapılmııtı •• 

A menka - Avrupa muntazam hava poıtaırnı yapmıya baflıyan 
Y ankee Clipper f«)'yareıi 18 ıaat 42 JakiluıJa iki kıtayı birle,tirJi 

lnllili.z illunektep çocaklan haua hacamltnınJa ıığına/Jara 
kacma talimi yapıyorlar •• 

lngili~ ıivillerinin aalıeri tlauete ıeuine ıevine 
gittiklerini göıteren Jifer bir raim.. 

Uzalt Şarkın Cebelittnıkı deni
len Sinrapanın 18 pululı afır 
6ataryaltnın mermilerinden 6iri 

Singapuraa aalıeri nakliyat için 
polq nrtına ballı acaip İfm'etle 

•e)'riiaeleri Jartlrınıyor •• 



8 

Jürk Safosunun l:tayah TEFRiKA No. 99 

Saf o, Uğraşıyor 
Oğlunu, Şehzade Mahmut Aleyhine Kışkırtmak ve 
Padişah ile Veliahdin Arasını Açmak istiyordu 

Ve padişah, "Bu çocuğa asker
Jlk merakı nereden sinmiş., diye 
ellerini oğuşturmıya başlarken j. 

livo ederdi: 
- Arslanımın iradesine uyup e. 

llne kılıç almaması yine bir şey. 
Fakat şuna, buna, fırsat bulunca 
da bana yaptığı suallere takat ge
tirilmez. Kimden duyuyor, kim
den öğreniyor, bilmem ama1 ço. 
cuğa malUvı olmıyan şey yok. 
Meselii geçen gün benim yanıma 
geldi, "Efendim, duydunuz mu. 
Yanık nasıl düştü,, dedi. Ben, 
"Hayır, arslanımın arslanı. Nice. 
dir ol hikaye,, dedim. "Hikaye de
ğil. Ağlanacak bir iş11 cevabını 

verdi, dizimin dibine oturdu. Ya
nık kalesinin düşman eline nasıl 
düştüğünü yanık yanık anlatmıya 

koyuldu (1). Yalnız bu kadar mı 
ya? Budinin de düşman tarafın

dan muhasara edildiğini anlattı, 

sonunda ellerini dizime koydu: 
"Valde hazretleri, valde hazret
leri, sözüme kulak veriniz, Budin 
giderse, Macaristan elden çıkar. 
Macareli elden çıkınca, Belgrat sal. 
lanır. Belgrat düşünce, Sırbistan 
kaybolur. En sonunda Rumeli bi
ze Allaha ısmarladığı çeker,, diye 
bağırdı. 

Sultan Mehmet, gözleri büyüye 
büyüye anlamak isterdi: 

- Ne demek ister bu çoculc? 
' - Ne demek istiyecek? .. Arsla· 
mmın tutumunu be~yor, ve
zirlerin iJ bapramadıklannı sa. 
nryor, kendisi serdar olmak isti. 
yor! 

- Daha on beşine basmadı 

valde, bu hulyalara nasıl düŞP.r? 
- Yaş değil, baş işi arslanım. 

Allahın günahkir olacak kullan 
daha emeklerken kendilerini bel· 
li ederler. 

1 şte Saf o, bu telkinlerle oğ
lunu, şehzade Mahmut a. 

leyhine yavaş yavaş kışkırtmak, 
padişah ile veliahtın arasını aç. 
mak, daha doğrusu şehzade Mah
mudu babasına karp umacı gibi 
kulanmak ve bu suretle devlet iş
lerinden hünkın uzakla§tınnak 
politikasını güdüyordu. Fakat ken
di çıkarını asla unutmuyordu, ha. 

zineler düzmekte devam ediyor • 
du. 

Bu arada damadı olup, devlet 
işleriyle beraber kendi yular!nı da 
ona vermiş olan İbrahim paşa öl
dü ve mühiırün yeni bir vezire 
verilmesi lazım geldi. İbrahim, 
seferber ordunun başındayken Ö

bür dünyaya göçetmişti. Şu hal
de yeni sadrazamın da harp ehli, 
darp ehli olması lazım geliyordu. 
Fakat Safo, o şarttan ônce yerJ 
sadrazamda başka bir vasıf, baş
ka bir meziyet aradı: Damatlık 
ehliyeti!.. O, İbrahim paşadan dul 
kalan kızı Ayşe sultanı pek se
verdi ve onun eski kocasını düşü
ne düşüne üzülmesini istemiyor -
du. Onun için sadrazamlığa 18yık 
vezirlerin isimleri üzerinde ko
nuşulurken, kı1.ına neşe verecek 
simalarla ilgilendi ve nihayet Ye
mişçi Hasan paşayı tercih eyledi. 
Padişah mühürünü, Safo da dul 
kızını ona vermekte ittifak etmiş. 
lerdi! 

Yemişçiye yalnız selefinin karı
sı değil, mirası da ihsan olundu 
ve yeni sadrazam, seferber ordu
nun başına bu muazzam mirasa 
konarak geçti. Fakat bir yüz aklı
ğı gösteremedi, hatta Budinin ye
ni baştan muhasara edilmesine de 
mani olamadı. Macaristan, meşhur 
payitahtla beraber, elden çıkmak 
üzere bulunuyordu. İşte bu bece. 
riksizlikler bu acı gafletler ve ha
ın fega tt :n·?.A .. - -m:afim1" 

Kanije müdafaası vukua geldl 
Türklüğün ezelt ve ebedi kudreti. 
ne - liyakatsiz hükümdarlann, eh
liyetsiz kumandanlarıın o kudreti 
hırpalaya gelmelerine rağmen -
kir bulaşmadığı sabit oldu. 

Türklüğün mefahirinden sn. 
yılmıya layık olan Kan1je 

müdaf sası Tiryaki Gazi Hasan Pa
şanın adına bağlı bir şahamet des. 
tanıdır. Bu destanı dost değil, bi· 
taraf ta değil, fakat bir düşman 
tarihçiden dinliyelim: 
Arşidük Ferdinand, seksen bin 

kişi ile - bir eylul ba§Ulda -
Kanijeyl muhasaraya alını!itı. 

Muhafız Hasan Paşa, yıkılmaz bir 
set gibi, bu insan selinin karşı,sı. 

Anasının mudahalesı, Ayşe hanımı buıbutun hid· 
detlendirmişti: 

"- Sen karı§ma... Dedi.. Sana kalsa, bu kızı A· 
banoza sermaye kaydettirirsın! Senın dınin, una· 
nın paradır. Fakat benim namusum var ... Eğer ben 
de, sen n gibi düşunseydim, omrumu bodrum kO. 
şelerinae surunmekle geçirmezdım. Elbet, benim 
yuzüme de bir bakan bulunurdu. 

ihtiyar kadın, bu sözlere, evvela, müstehzi bir 
kahkahayla cevap verdi. Sonra: 

na dikildi. Hem cesur, hem ma
hir hamlelerle kaleyi müdafaaya 
koyuldu. Üç hafta, kaleden tek bir 
siper alınamamış ve Nemse batar
yalarından boyuna dökülen ateş 

burçlardan, kulelerden tek bir taş 
düşürememiş bulunuyordu. Bu sı
rada başka bir Avusturya ordusi
le çarpışırken, şehit düşen iki Os. 
manlı kumandanının - Budın va

lisi Mehmet Paşa ile, sadrazam 
kahyası Mehmedin - başlan Ar
şidillc Ferdinand'a gönderilmişti. 
Arşidük - Türk muhafızların ce. 
saretini kırmak zu'mile - bu baş
lan istihkamlar üzerinde teşhir 
etti. Fakat Hasan Paşanın kısa bJr 
nutku, askerlerin elemini ve en. 
dişesini gidermeğe kafi geldi. Yi
ğit başbuğ, silah arkadaşlanna 
§Öyle demişti: 

<Devamı var) 

(1) Biltiln dUnya tarihinde esine 
seyrek rastlanan bir gaflet numunesi 
olduğu için Yanıkknlenin Tilrkler elin
den çıkışını kısaca kaydedeceğiz: "Bu 
sehrln zahiresi Peçeviden gelirdi. Her 
yıl oradan iki üç yw: ökilz arabası er
uık gönderirlerdi. Bu kafıleler ekseri -
yelle düıman eline dUştüğUnden Peçevl 
taraflarından iki ne bin öküz zayi ol • 
muş ve hıristiyan kadınları araba çek
meğe mecbur olmuştu. Kaledeki yeni
çeri zabitleri sefahate düşmil~erdi. Bu 
yüzden ukerln de nlzamı bozuktu. Ne
ferlerin çotu civar kalelere içgOveyl 
girmişlerdi, yftnl Yanıktan ziyade baş
ka ıehirlerde yatıp kalkıyorlardı. İşte 

tnrnntrı nxın;,wtt 

ve Palfi - bu vaziyeti gözönünde tuttu -
lar, tilrkçe konutan Hosar süvarileriyle 
bir ıece kaleye yaklaşarak: "zahire a

rabalan ıeldl" diye haber verdiler. Ye
niçeri karagol efradı hep sarhoştu. Tek 

bir nefer şarap içmediğinden ayıktı. O-
• na "kendilerinin takip olunduğunu, dUı
man elinden güçlükle kurtulduklarını" 
söylediler, kapıyı hemen açmasını rica 
etiller. Bu muhavere sırasında kale ka
pısı altına konulmuş olan bir fişek pat
ladı, kapıyı uçurdu, dUşrnnn silvarllerl 
içeri girdi." 

Hemen ilAve edelim ki bu ıanete 
rafmen Yanık muhafızı ve askerler, 
mertçe dövilımüıler ve mertçe ölmils -

lerdir. HattA Uç yUz yeniçeri, iltica et-
tikleri barut mahzenini ateşleyerek ü

zerindeki dUımanı da kendileriyle be -
raber uçurmustur. Fakat düşmanın ka
leye sokuluşu, bu yiğitliklerle dahi, af
folunur gafletlerden dellldlr. 
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BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Ek - ev, 
2 - Bir memleket - Keder, 
3 - İle - Zehr - Bir not, 
4 - Bir hayvan - Ekmek yapılır -

Sen değil, 

5 - BUtiln • İçilir 
6 - Nihayetsiz - Bir nota, 
7 - YAdlgllr - Tefeill, 
8 - Hür değil - Müdde 

9 - Azerbaycandadır - Suçunu bağıs
lamak - Eser, 

10 - Su - Çıkarmak, 

YUKARDAN AŞAcll: 

ı - Bir ıaz - Ziyan olmak. bop lit-
mek, 

2 - Sayı - Sinir, 

3 - Bir sorgu edıtı • alesta, hazır, 
4 - Arz - Yüz suyu, 
6 - Eski bir devlet, 

6 - Genislik - Güvey, 
7 - Hayvan yiyecejl • Bir nota - fera, 
8 - Bir renk - Bir itaret zamiri • Bir 

nota, 

9 - Göğüste bulunur • .B 
pııd!Şıı 

10 - Bir dua tAbiri - Blr 

Osmanlı 

renk - bir 

~ ~----~. 
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Köylerde Nüfus işini 
Düzeltinek Lazım 

Nazllllden ya1ılıyor: 
940 ta yapılıkaiı bildirilen yeni umu

mi nüfus yazımının, muhitimizde gizli kal
mıı bir hayli nUtusu meydana çıkaracatı 
anlaşılmaktadır. 

NUfus vukuatının günü gUnOne hUkQ
mete bildirilmesi IUzumlu ve faydalı bir 
is olduğuna köylilyO inandıracak hiç bir 
ıeyi ihmal etmemek zarureti görülüyor. 

MeselA köy muhtarları için kura açıp 
bu ciheti onlara güzelce belletmek, dolan 
ve ölen çocukları ... dolumu ile ölUmO bir 
gün içinde olsa bile • köy defterine kay
dettirip kaza nüfus daire.sine de hemen 
bildirmek muhtarlara bir vazife olarak 
verilmeli, bunu yapmayan muhtarlar ve 
çocuk babaları cezalandırılmalıdır. Aksi 
takdirde köylerimizde nilfus karısıklıkla -
nnın önü alınamıyacaktır. 

Bu karışıklıkların, ıayet tuhaf oİanıa
rına da rastlanıyor. MeselA, ikinci defa ve 
bir dul kadınla evlenen bir kBylilnün, ye
ni karısının 10 - 12 yaşlj!'Jfla basan ve 
fakat nüfus cüı:danları daha çıkanlmamııı 
ve nOfus kayıtlan henüz yapılmamış olan 
lkl erkek çocuğuna, evvelki karısından 

Yeni niltus tahririnin bu kabil sebep· 
lerle yazılmamış nUtusu meydana çıkara· 
catı tabii olmakla beraber, bütUn nüfuı 

vakalarının hemen kaydedilmesi eaasuıı 

da temin eylemesi lAzımdır. 

• 
Ekmekler lıôğıJa •arılmalı 

Bir müddet evvel ekmekler kAlıUara 
sanlarak satılıyor, halk ta bir çok ellerden 
geçerek üst kabukları, kirlenmiş, çamur • 
lanmıs, hulAsa pislenmiş ekmek yemek 
vaziyetinden kurtuluyordu. Şimdi bir ay 
var ki ne fırınlarda, ne de bakkallarda 
ekmekleri kAtıda sarmıyorlar. Kanaatim
ce ekmekler! kAğıda sarmak lilzumludur. 
Ekmek m~terlye gelinceye kadar alden 
ele geçiyor. Her elin temiz olduğu iddia 
edilemez. Fırıncıların ekmekleri yine eski
si gibi kAJıda sarmaları temin edilmeli -
dlr. Buna sıhhi lüzum ve zaruret vardır 

Bıyoljlu Ayaapıtı o. Naci Karayı! 

• 
Açılı muhabere 

doğmuş ve ölmils bulunan, fakat nUtustan Z. Z. lmzasıyle sual soran okuyucui'i'ltı• 
kayıtları silinmemiş olan, yasasalıırdı 7 -8 za: 
yaşlarında bulunmak !Azım gelen erkek 1 _ General H. Erilir Erkllet ıazete-
ça_cuklarının nufus cUzdanlarını verdiği miz muharrirlerinden delildir. Bahsettiği· 
görillmOştür. Yaşlan ve isimleri hakikatte 
başka, ellerindeki niifus cüzdanları başka nlz eseri matbaamıza gelip ıöreblllrslnlz. 
olan bu çocukların ou vaziyetin! bir anda • 
anlamak ta milmkiln değildir. Zira köy- KDçDk sanatlar kanununun filenetmTt 
!erde, bir çocuğun ismi nüfus cüzdanına olmHına ve TDrklyede blrgok 1181Z garıoıt 
uymaması fevknH'ıde b1r sey sayılmamak- ve otel kltlbl bulunma11na raQmın gazino 
ta, ekseriya çocutun bir kaç adı bulun • ve otellırdı ltalyan tebaa11ndan aarıon 
maktadır. ve kltlp çalıftırıldıljına dair mektup ya• 

Geçenlerde daha garip blc. nüfus hAdl- zan okuyucuya: 
sesi de görülmüştür. Bir köylü, on dört _ fmı:asız mektuplar neşredilemez, 
yaşına giren üvey kızının kaybettiğini san- . . 
dığı nüfus cüzdanını yeniden almak iste- mektubunu%un neşrini istlyoraanız sarili 
miş, fakat bu kızın nUfus defterine henüz adresinizi ve okunaklı olarak inu.anuı 
kaydedilmemiş olduf\>. anlaşılmıştır. 1 koymanız I4ı.ımdır. 

Kırklareli • Çorlu Maçı J 

harf, 

1 YENi NEŞRIY AT ı 

Kü~ük Ağız Cerrahisi 
Parls Dişçi mektebi profcsllrlerlnden 

Thlbault'un yazdığı bu eser, İstanbul Üni
versitesi Dlştababetl Doçentlerinden Fey
zullah Doğruer tarafından tercilme edil -
miştir. 

• Son senelerde çok büyük bir ehemmi
yet kazanan (DlstababeU Cerrahisi) cid
den mlıhlm blr mevki almış bulunuyor. 
Pratisyen diş hekimi ve hekimler için is
tifadeli olan bu eser, teknik operatu .. ·ar 
bakımından hazırlanmış kıymetli bir ki
taptır. 128 sayfa ve 120 ye yakın resim 
ve şemalarla süslenerek güzel bir baskı 

ve cilt ile satışa cıkarılmıştır. 

V•tte Kırklareli talıımı, altta Çorlu takımı oyuncula" 
Kırklareli (TAN) - Çorlu Halkspor klübµ gençleri buraya gelmıŞ

ler, Kırklareli spor klübü takımını dörde karşı altı ~olle yenmişlerdir. 

Maç çok samimi bir hava içiı:ıde gecmiştir. 

ağlamamak için müthiş bir gayret harcıyordu. 

"- Sen, dedi, açlığın, sefaletin adını namus ko
yup çıkmışsın!! ... "Namus, namus!,, Dıye diye, to
pumuzu açlıktan öldüreceluın! .. Ama, senin avucu
na da, bir tahtada elli banknot sayacak bırisi çık

aydı, goriırdi.un ben .. 

TEFRI KA No. 25 

Ayşe hanım,. ertesi sabah Memduh Şerüe iade et. 
miye karar verdiği ellilik banknotu, masanın üze
rinden alıp, saklamak istedi. Fakat, o, masaya doğ. 
ru yürürken, bodrum merdivenlerirtden kocasının 

indiğini gördü. Bermutat, sağa sola sallanan sarhot 
herıfin halindeki fevkaladelik, Ayşe hanıma, masa.. 
nın üzerinden almıya niyetlendiği parayı bile unut
turdu. Zira kocasının iki eli, §işeler, paketlerle d~ 
luydu. Sarhoş adam, son basamaktan inerken, zor. 
lukla taşıdığı yükünün içinden, iri bir paketle, k~ 
camr.n bir şişeyi yere düşürdü. Kırılan şişe booal
mış, ve havasız bodrum, keskin bir rakı kokusiyle 
doluvermi§ti. Yere dilşen kese kôğıdındaki pata. 
tcsler de, bodrumun her tarafına yuvarlanmıştL 

Senin nasıbin kurumuşsa, cezasını biz mi çeke
ceğiz? •. 

Bu sozler, Ayşe hanımın olanca kanını bıflna sıç. 
ratmıştı. Eğer Allahtan korkmasaydı, ihtıyar ana
ıını dişleriyle paralıyabilirdi: 

"- Dilerim Allahtan çenen tutulaun cadı!,, Diye 
haykırdı. Ve ilave etti. 

"- Benim sütum bozuk olsaydı da, meram et· 
seydlm, konaklarda yaşardım. 

Bacak kadar kızın ônünde, böyle konuşmaktan 
utanmıyorsun değil mi? Ne hacet'! •• Düt onuna de, 
kılavuzluğunu yap bari! ... ,, 

Artık ağız kavgası iyice kızıpnı§tı. Dıtlyar kadın: 
"- Eğer, diyordu, kızının önüne ben düşseydim, 

onuı senin yaptıtın aibi, adi bir meyhane kapısına 
yerle§tirmezdim! Asıl namussuzluk sendeki, fU za. 
vallı subyanı, halı döver gibi dôvüyorsun. Kabaha· 
ti ne kızın? 

Aldıjı parayı buraya getirmeyip te, kendi keyfi
ne harcasaydı, ne yapacaktın? O zaman olup biten 

, İ§leri, ruhun bile duymıyacaktı. Hem, daha kızca. 
ğızın ne yaptıjı bile belli değil. Biz, o adamcağız
dan az iyilik, az insaniyet mi gördük? O iyi kalpli 
adamcaıız, bu kızcağızın haline acımış olamaz mı? 

insan insana, bir fenalık yapmadan iyilik etmez mi? 
Halbuki, senin için fesat kumkuması gibi. Her

kesi kendin gibi bildiğin için, aklına hep fenalık 
gelır ..• 

Kabahat bu budala kızda kt eli para tutar tut. 
ma::, koşa ko§a buraya gelı!liş! .. Paralan çıur çıtır 
yeyip yan gelseydi, namuslu olacaktı değil mi? Hal
buki §imdi, anasını, ninesini, babasını, karde~lerini 
dütünüp, soluğu burada aldığı için, para yerine da
yak yiyor, ve namussuzluk etmiş oluyor ... 

Hem sen, Allahın yazdığına karşı mı koyacak. 
sın? Bu kız, senin istediğin gibi mi yetişecek, yok
u, kaderin alnına yazdığını mı görecek? 

Takdiri ilahi neyse, o olur. Sen boşu boşuna yır
tınıp ta, takdiri ilahiye karşı koymıya kalkııma .• 
Cürmünden büyük iş yapmıya davranmışı günaha 
ıtrmi~ olursun!,, 

Ayfe hanım, anasının sözlerine cevap vermiye 
çalııırken, sıtma nöbetine tutulmuş gibi zangır zan
jır titriyordu. Bu derece sinirlenmesine sebep olan 
küçük kıza karp duyduğu hırı, bilJbiltün phlan
mıştı. 

AnaPına laf yetiştirememenin, üstelik te, el kal
dıramamanın acısını, Mürüvvetten çıkarmak istedi. 
Yumruklannı sıkarak, onun üzerine bir daha sal
dırdı: 

"- Gôıü kör olası şıllık.. Senin yiizündcn, orta
lık birbirine girdi!,, Diyerek, küçüğün saçlarım 
kavradı. Bir taraftan, Mürüvvetin saçlarını yolu
yor, bir taraftan, yumrukla, tekmeyle, onun vücu. 
dündeki çiıri.ıklere bir yenısini ilave ediyor, bir ta
raftan da söyleniyordu: 
"- Sabah ola, hayır ola.. Ben bu parayı, o ırz 

düşmanı pimponun kart suratına fırlatmasını, ağzı
nın payını vermesini bilirim. El.Alemin kızını ayart. 
mıya kalkışmanın ne demek olduğunu görür o .. ,, 

'fokııt, tekme sallamaktan yorulunca, kiiçuğü 
saçlarından tuttuğu gibi, bodrumun karanlık bir 
koşesine savurdu: 
"- Zıbar oraya da, gözüme görünme! Dedi. Yok

sa, Alimallah paralarım seni.. Bundan sonra da, 
buradan dışanya zor çıkarsın sen.. Eksik olsun se
nin kazanacağın para .. 

Mürüvvet, dibine yuvarlandığı duvara, üzerine 
kurt saldırmış bir kuzu yavrusu gıbi yapı§mlştı. 

Vücudünün her tarafı çürümüştü. Yüzünde sil. 
leyle morarmamı~ tek nokta kalmamış gibiydi. Sol 
kaşından, ve dizinden kan sızıyordu. Saçlarının 

dipleri alev almı§ gibi yanıyor, körpe kemiklerj kı
rılmış gibi sızlıyordu. Fakat, anasını •biraz daha 
kızdırmamak, biraz daha dövülmemek için, di§leri
ni kıracak J?ibi sıkıyor, can acısivle ba~ua baı!ıra 

Kocası, katıla katıla gülüyor: 

"- Ne duruyor!mn? Diyerdu. Gelip alsana bun
ları elimden.. Biraz daha sallanırsan, hepsi dökü

lecek .. Kollarım kesildi çünkü .. 

, Ayşe hanım, bu sürprizin kerametine bir türlü 
akıl erdirememişti. Kocasının ellerini dolduran pa
ketleri birer birer alırken sordu: 

''- Nedir bunlar?,, . 
"- Ne olacak? Yiyecek, içecek .• 
"- Neyle aldın bunları? 
.. _ Bert buraya, hesap vermeğe değil, ziyfifet 

vermeğe geldim.. Sen üzümünü ye de bağını sor
ma!. .. ,, 

Bodrum sakinleri, Ayşe hanımla kocasının etra
fına ÜŞÜ§ll1Üşlerdi. 'Mürüvvet bile, canının acısını 
unutmuş, küçüklü büyuklti, seyirciler arasına ka. 
rışınıştı. 

Çok geçmeden, bütün aile, üzeri yemeklerle. iç
kilerle dolan yemek sofrasının etrafına yerıeşm:ş

ledı: Hiç bir şey konuşmuyorlardı. Yan karanlık 
bodrumda sadece, tuhaf bir ağız şcipırtıaı duvulu. 
yordu. 

(Devamı var) 
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T e f r ika No. 101 

Suç üstünde tutmak için 
Zeki, DCIJI Me ut 
ve Bir ipucu Ele 

Jln Mahremiyetine Ginniye 
... .,firmiye Gayret Ediyordu 

:_ Korkmaz olar muyum hiç. 
Münasebetsiz bir müdahaleyle bu 
hlzınetlerlmden beni mahrum e. 
elerler dlJ8 7ürellm tltri)'or. 

- Şu halde ne yapacaksınız• .. 
- Pek bult. Biç fUpbe yok kl, 

bu vazifeden ahmp ta Bekir• .. 
bölüjüne atılmcıya kadar hizmet· 
lerime devam edecellm· Ondal' 
IOnruma da Allah kerim. 

Zeklnbı makMd•, am;ıttl hak • 
tan IÖl'ÜJlÜp, ı>a,ı ıM..di beye -.. 
kulmaktl. Teveeeüll ve tttmaclını 
kazanıp ıiıahıemlyetlae ühil oL 
maktı. Bu .metle ele Mr ipuCU ele 
ıeçlrlp Dayı ve arbiJat1annı suç 
o.tünde tutturmaktı. l'akat, irıu -. 
batabmin hiç teJAtl...,eme• ve 
bOAkt8 blJ6lt btr ~'''* ~11nan9;blr 
l1IÇ1I acldohman M1ııiıd ifledllin1 
lttraf ile buaJan N$ d ~ 

.,. bele tut.ıup, ·~-
=etb~ 
~~ donu
yor. SösJ.rl •lz'nl• llıdvor ve nl. 
lıaJM bh\mıt111'rf'ı;xr 

mJ aı1f8t 
vardı. Sözün , bu ada
ma bir tOrlü IIJD8m1Dllf, sözlerin. 
de etd~ hanketmde samimi· 
yet "'11•..._,,fb. Yama, kattı bir 
n11et '" _..._.. ,.ıdlllnl .-

derfldllbd --.... Bu dilfünce 
ve h6kümle dDJI a IÜJl1or, 
muhatabım kunaalea 'idar& ile 
hüviyet ve IDl'kAdns mtamayı 
ı.aphyor .,. mı.a,at .. .... 
Jıyor. Goı..r ... ,....., 

- Arpdaf, .,-. B .......... 
bealecl'llntı mtbstltt '99 tım.e
cühe, bdu-~ ıu. 
cUn ~fthwent, 
yete ......... S&ive 
1 tabit, Wr lltJled. 
bıw( .......... 
chr. Emtn ohma* ld; ll)Jeclillnlz 
iflerle - eMh• ft .. ele ~ 
..,... vulnnllia cim maltln.wtbn 
var. Bundll bir JDlrth'ç olu ~ 
rek 

Z 8'IDln aaderl da'ba1 pat1s. 
,w, JGnlldl .evlDvJI bir L 

mit JaaphJar .......... aldatta-
lmı ve -ıma~-
yor. Bütan _......, ve lkaa 
kuvfttinl mftıcli,_ ~
- lnandınnııa. ...,. " tu
llfıMlını bm...,. .....,.... Sö.r· 
lü)w, l&IGıW .. ~ 

- ..... ıı.at bey dl-
,... Bu ...... takip w ..... 
fldtldtlhd&t, ~ !fOnaamil 
Tenkkl mekteb..._ _.ı.rce n
mf arbdaf)rtı ettillm ve bu mL 
nwW1e pek WrU8k ,artittil
l&m Salt Ko•lwbın lflttlm- Hakb
mada ötechmblıtl .,_.. bir ma. 

habbe& lwlecl .... loln. ~ 
81ze UMr Hl'IMJi lııir ftSlfe bil• 
dbıı " ipe kop .,. .... Bu 
itlerle aWrana bul.._.~ tak• 
dinle wle 7* ••ı ' tir .,_,et 
vara, -- - ............. 
ve bu mretıe bem -ı•ote ve 
.. de ... Wrti' , ... INlua • 

... lmlrAm - •V- JtlD .... 

.eattur. 

~?. 

- Bu iflerle alAkadar olmadı
&mızı IÖJlediibılze nazaran, ken
dlıdne W1> edela teminatı, hiç fÜP. 
heşb ki, vereceğim. 

- Acaba inanacak mı buna? .. 
-Derhal. 
- .Ben, 'böyle düf(inmüyorum 

Zeki bey. Sakın, lMı m .. ıenin du 
rup dururken, .... uyanclttdıjı 
a»hdan büsb6t8n ~ 
bu .sam. O,ıe ,.., tahkildnl 11ze 
havale "*"*'ili bq lfle m..,..ı ol
manm ve heJi beni himaye vet 
m•idıfu etmenJzl hOf ı&"meıiaell 

ve bmm yenil • müdahale a• 
"*tm..a de batan plmez delil.._ 
ld. O vakit~ büsbütun a.. 
tGmU. •U•lf o1mu mıyız?. 
Hele .... ....... ~ 11' dilfılnün. 
Ya, atM ... file, ne hak ve nfatla 
m _, ~uau sle1lverine, ae 
~ .......... ,_ 

le. Tavır ve vaziyetin, senin bu
raya hayırlı bir maksatla gelme. 
diilnl ve bele hiç te lyl bir ada· 
ma bememedljlnl tÖIW'İJOr. ~ 
n ·m kapımı çalmak utiyenlerln 
halka e'linde kalır. 

Diyor ve odanın içinde heybet. 
il vücudlyle hınh hll'llı pzlnme-
19, burnunun kanatlaniıı oyData
rak muhatabım süzmele bqhyar. 
Bu :vazi~te Zeki, büsbütün ..._ 
nyor, korkuyor ve titrmıele baf
byor. Kencllnl müdafaa etmeğe 

yelteniyor, a llOJ'ledikçe büsbü
tün tenakwılara diifüyor, kendini 
8UÇltı vaziyete dOfürüyor. 

Bu anada Dayı Mesudun sesi 
yükseliyor: 

- Poeta .• 
Kapıdaki nöbetçi memur içeri

ye ,UVken ayni 188 yine ,orıu
yor ve fU emri veriyor: 

- Potta bapyı çatır bua. 
Bit, Ud dakib IQDl'8, odanm 

ortam., sert bir banketle ku.. 
mandanmı •lbWJan batçaVUf, 
f1I emri alıyor: 

- MllafrimtzıHr efendL lk· 
ramda kusur etme. 

ı nzıbat dairesinde, dört gün 
ve dört gece süren misafir

lik ve hele b~vuşla, Dayı Me. 
auttan gördüjü misafir sevarlik, 
Zekfntn aklım bafina pttniijftL 

iNSAN KRALI 
Yazan: Halikarnas. Bahkçısı 

~('.>Ct<.'>~~>aı~~· 

-ı-

D ün_ya artık ipiJıl kq~n~ te
rakki ;yolun~ alabildillne 

paldır lflldbr gidiyordu. Geçen 
yirmhıcl cellalet un9D rlchte. 
Cariyle Mamnl, Nletpche, 'J}rel~ 
chke, Kipling, Berpbn glb1 l!n ile
ri geleıılert tekamülun veçhesini 
hayal me;ya1 sezebUmlflctrdi. içle
rinde Nleıp:he: : 

''tnlanlar ancak tecrübe .madde
ıtclir. Müaat ilttkba!ln büyük ada: 
mını ;yaratmaktır. Su fevb1J,epr 
İDl8D ancak disiplin .ıb.t, ve bil
ham prl lnlanlaruı tefkll ettiil 
milyonlara balii kütleleri 1mba 
gibi çareletle elde edilebilir., di
yordu. Oyleya, mabat kahraman 
yetlftlrmekti. Kefal bahlı bir inil
yon yummta yumurtlemakla, bJr 
tane kahraman ve bai>acaıı kefab 
utihdaf ediyordu. 

Geçen )'irınlncl barbarlık unn
da, mael&, indlvldualipı Carne
gie'ler de, J'd'lar da tomurcut
lann'Uya. be ~ye bafl8llllftl· 
C~'ler Rockfeller, JAAJdn, 
ancak pter kralı, demir kralJ, pet
rol ve~ tüfek kralı olablli)'orlar. 
dı. Asıl bu UJI' insan kralını 
meydaııa koyarak, yirminci bar
barlık urının sezeblldijl fevkalbe
pr, kahraman insanı tahakkuk et
tlrdl· Tecriıbe maddeal olan iman 
küt!esinl ise, yaradılıf et ve kemik 
gibi matluba muvafık şekil ve kı 
yafet verdilemiyen, arzuya göre 
keaillp biçilerek, Naaretüıı Hoca-

yapmlfb. BajJadJllD yerde d~ 
mUJOrdu. Onu ad•IN bemetmlye 
laıMnf Mı, ddlm'lidan, buğudan, 
mermer heykel yapmlya benzi. 
Yemi\&.. .Netice havada~~ - de 
ıa w ,cı~ftl'Ulm., ~u. 

Son .... 41;,,. 

fmlt Bu fabrika, ve Mau produc
tion ayeslnde, yery(lzüoün llele. 
leb,t llim kıtlıjmdan kurtulcl 
lunu aldım kesti. Dim knadına 
Uiramlf memleketlerden peyder
ı-Y liparlfler geliyOrdu. Imalitba
nenin kapımıa Tbe best in the 
"·orld veclzesl uılı idi. Hakikaten 
de en illın ilimleri yapıyorlarch. 
Insanm parası yabana l'tmiyordu. 

Torna bir döndü mü ;dl saniye
de bin kelle çevlriyordu. Bu kelle. 
ler büyük traı makineleriyle yon
tuluyorlar, ve içlerlnln kollufuna, 
tıka bua Wııı gürültiilt\ tepiliyor
du. Bu kafalarm tarzı imalinde, 
patlıcan turpaunun içindeki mo
leküller kuvvetlerinden ilham alın
Dllfb· Bunlar büyük bir disipline . 

namomm fifini taktık mı, tıpla 
tramvay arabalı gibi, aldığı cere
yanla HanJaya da, Konyaya da gi. 
der. Bütün dwıyanın kü•üphanele. 
rinl hap gibi yutmup doner Bal· 
dat npk• aquı burada bakuıu!., 

D oktor Tom tip tattı, yekten 
Albn bir boparlor ve bir ho

prlaW kesildi. Ayni zamanda da 
pek kuvvetli bir deniz feneri pbl, 
öehaıet branlıJdarmı tepeaıntn 
nurqyla Jpklandırdı. Cehalet zıll
mı içinde ppa oturmak tehlikeala
de olan1aruı yolunu aydınlattı. 
Şaka delil. ~dı ve çütı. Çak.. 
madılı da kalmadı. 
Doktor Tom lz&batına kiUdilr 

küldür devam etü: 
"- Bu lllmlerimizin tözlerin

den realitenin kı:ymı&ı bile kaç
ID4L Buna •bep te Cözlerldir. Her 
birlalnl b1aer mum kuvvetinde ... 
Jmer, sözle techlz ediyoruz. Gözle. 
rln üçü mikroplan görmekte kul. 
Janılan mlkroskoplk gözlercltr. Dl
le Oçil de uzak yıldızlan seçebil· 
mek için teleskopik ıözlerdir. Dlteı 
lklal de ne olur ne olmaz, kaza oha 
verir cll,e talalan yedek pzlerdlr. 
Bu nn'l aöderln, et ve kemik, ö. 
lür ve kokar iman ao&ledne falkl
yetl, miyop, presbit, ambllyopl, 
ıtrabism, daltonilm libl hastalık 

lan: ;yıkalnmak 1htima1\,erl olma
Jlfldır. Gözlerin bu tad:lr ıaıı lm
ka yancm, bu kadar uzun memılL 
Jisi ne artık realitenin gizli kapak
lı bir ;yeri mi blır? 

..... ba AlhnJerfıl canıı lllm. 
..... farla~ ohqlarmd&. 
dır. BU 1'anlaft llüa1 bir em hiç 
sa)>ıtmıyacaklan prantlsile satanz 
Etten, kemikten Mimlerin dahil! 
tertibatları pek üstilnk6rilydil. 
Onları koetrql tmJrlnaldı. D~ 
durarten üı1Jan '6Jle ft7• böJ1e 
esiverir, nizamı l1eml altlllt .a... 
cek hop~ bulunurlardı. 
Bu tahtadan Alimlerin otoDIDbll 
ı#bl tonüataa ft llld llaı9btler 
tclıl ... veWan vudar, ~t 
~-...,..~- .... 
-..ıcur. OllJlp ........ bel a.ı 
... ._..._.tMAmill .... ~-akkl· ...... ,_ etmit o:Wulu lçla, a. 
~ riıl!esl yeni bir 1811 Mlll 
~ ancak mahlmu nam .... 
ttr. 
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inönünün Mesaiı Sükut Hakkı Sayılan 

Adliyeye 

Edildi 

Para 

.Teslim 

Fransızlar Hataydan 
4 Gün Sonra Ayrd~yorlar 

_ {Başı 1 incide) 

Cümliuriyeti ile ittifak: fikrine karşı göster
diği samimiyeti memnuniyetle karşıladık. 

Bu ittifakı, ilham eden siyasete gösterdiği 
hararetH müzaberetten dolayı İngiliz mat
buatına bilhassa teşekkür ederim. 

arasında mc,'cut olan eski dostluk bütün o çe· 
tin yılların devamınca köklerini Türk milleti
nın kalbinin derinliklerinde muhafaza etmiş
tir. 

Ankara, 10 (Tan Muhabirlnden)
Fransız hükumeti, Fransız askerleri· 

tarafından kabul edilecektir. Bir iki 
gUne kadar Hataya gidecek ve 23 tem• 
muzda vazıfcsinc başlnmış olacaktır. (Ba'J't 1 incide) 

deiumumilik bu paralan tetkik et -
tikten sonra bir zar.fa- koymuş ve 
mühürleyerek emanet kasasında hıf
zedilmesine karar vermiştir. 

nln Hatayı 15 temmuza kadar terke • 
deceklerini ve Hatayın o tarihte tes -
llm edileceğini harici.ycmiz.e resmen 
bildirmiştir. Fransız.lar, tahliyeyi Tur
-ıtiyeye bir ccmıle olarak tôcil etmis -
!erdir. 

Hatayın kurtuluş bayr.ımında, Mil
let Meclisini temsilen 3 mebus ve cenup 
vilfıyetlerini temsilen de her vilftyct -
ten ikişer murııhhas Hataya gldccC'k· 

"İngiliz milleti, ittifak hakkındaki hissi, de
ruhte etmiş olduğu vecibeleri yerine getirmek
teki arzusu kadar samimi olan Türk milletin
de en sadık bir müttefik bulacaktır. İki millet 

"Memleketlerimizin lier sahadaki karşı
lıklı menfaatleri namına ve cihan sulhüniln 
muhafaz;ısı için bizim elele vererek ilerle
memizi mümkün kılacak olan bu dostluğun 
yeniden canlanmasına itimatla intizar et
mekteyiz." 

Jan Lazayan dinlendi 
Dördüncü sorgu hakimi dün sa • 

hah saat on buçukta, eski tramvay 
şirketi müdürü ve şimdi Satie şirke

Antnkyıı valiliğine tayin edilen Şük
rü Sokmensüer, bugun Dahilıye veki
lini ziyaret ctmllitir. Yarın Ba§Vckll 

\.. ne=~·-- ------

lerdir. Bayram, bütün yurtta tcsit e· 
dılecektlr. Kısıı bir zaman sonnı Ha -
tayda vilayet umumi meclis! seçimi 
yapılacaktır. 

tinin t~fiycmemuru o~n Jan~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni Basın 
zayanı ikinci defa şahit olarak dinle
miştir. Tahkikat esas itibariyle bit
miş sayılmaktadır. Yalnız Ankarada 
istinabe suretiyle şehadetlerine mü
racaat edilenlerin üadeleri gelme • 
miştir. 

Faaliyete 
, 

Birliği 
Geçiyor 

Hadisenin bu hafta mahkemeye 
intikali beklenmektedir. 

Davanın Ankaraya nakledileceği 
haberini alakadarlar tekzip etmiş • 
lcrclir. Suç burada işlendiği için mah 
kemenin de burada yap11JnA1;1 lA 

Fethi Okyar, Dün 
lstanbul Adliyesinde 
Tetkiklerde Bulundu 

_ ' ~aşı 1 incide) 
lıüsniinlyete makrun tenkitlerinizde 
ancak fayda ve kuvvet buluruz. Ha
reketlerimizle sizi daima bu yolda 
teşvikten hali kalmamağa çalışıyo

ruz. Bu kadar mühim ve kuvvetli 
bir unsurun üzerine aldığı büyük ve 
üası güç hizmeti memleket ve mil
lete en faydalı bir surette ifa, mes. 
leğin ve onun müntesiplerinin şeref 
ve vakarını ila, meşru menfaatlerini 
müdafaa, meslekdaşlar arasında mu
hadenet ve tesanüdü temin ve onla
nn hal ve atisini tanzim edebilmesi 
elbette çok arzu edilir bir şeydir. 

Büyük Millet Meclisince kabul e
dilen 3511 numaralı Basın Birliği 

kanunu bu arzunun tatminini istih
daf etmektedir. Bu kongre de o ka
nunun emri icabıdır. 

Cümhuriyetimizin müessisi ve 
matbuat hürriyetinin cidden ~şıkı 

olan Ebedi Şef Atatürkün yüce ha. 
tırasını huzurunuzda hürmetle yad 
ederim. 

Bu büyük eserde Ebedi Şefin en 
yakın arkadaşı ve milletin hakiki göz 
bebeği olan Milli Şef imiz ve Reisi
cümhurumuz İsmet İnönünün Jıer 
vesile ile matbuat ve onun hürriyeti 
hakkında bize ne güzel dersler ver. 
diğini hepiniz bilirsiniz. Matbuatın 

esas prens~pleri demek daha doğru 
olan bu işaretlere uymak hepimiz 
için' millt ve vatani vazife olduğunu 
hatırlatmak bizim için bir borçtur. 

Çalışmalarınızda rnuvaffakiyet ve 
isabet temenni ederim. Sizleri bir 
kere daha saygı ve sevgi ile selam
lıyarak ruzname mucibince işlerimi
ze devam için kongre reisinin intiha
ıbına davet ederim.'' 
Kongredeki &efim!erin neticesi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak'ın 
kongre mesaisini açan ve sürekli al
kışlarla karşılanan nutkundan son. 
ra, yapılan teklif kabul olunarak 
kongre riyasetine Faik Öztrak ve 

kongre katipliklerine de Anadolu A
jansı muharrirlerinden Kerami 
Kurtbay ile Haber gazetesi muhar
rirlerinden Yekta Ragıp seçilmişler
dir. 

Kongre riyaset divanının böylece 
teşekkülünü takiben verilen takrir. 
Ier tn!Vip edilerek merkez idare he
yeti riyasetine Ulus başmuharriri 
ve Ankara mebusu Falih Rıfkı Atay, 
merkez idare heyeti yüksek haysiyet 
divanı aza ve yedek azalıklanna da 
aşağıdaki murahhaslar seçilmişler
dir: 

Merkez idare heyeti: 
Asli aza: 
1 - Asım Uıı ()) () (O O ljt!2şilox"fçm 
1 - Asım s (Mebus, Vakit gazetesi bnş 

muharriri) 
2 - Ahmet Şukı11 Esmer (Mebus, mu-

harrir) 
3 - .Abidin Davcr (Mebus, muharrir) 
4 - S:ıdrl 'l::rtem (Mebus, muharrir) 
5 - İbrahim Aliıettin Gövsa (Mebus, 

muharrir) 
6 - Keram! Kurtbny (Anadolu Ajansı 

müdürlerinden, muharrir) 
7 - Selim Ragıp Emeç (Son Posta sa

hiplerindt?Jl) 
8 - Sedat Sima\ i (Ycdigun ,.e Kari

kntür sahibi. 
Yedek aza: 
1 - Ferit Cçl~l Güven (Mebus, mu

harrir) 
2 - Faul Ahmet Aykaç (Mebus, mu

harrir) 
3 - Kemal Unal (Mcbw, muharrir) 
4 - Şefik Özdcmir (Mebus, Babnlık 

gazetesi sahibi) 
S - Cemal Allş (Mebus, Bartın gnzete

sı ahibi) 
6 - Etem Hidııyet Akımımr (Muharrir) 
7 - Alt Ekrem Uınklıgll (Son Posta 

gazctesJ ıı:ıhiplerinden) 

1 ı - Ali Naci Karacan (İkdam gazete• 

Basın Birliği 
İşe Başhyor 

Yedek aza: 
1 - Sebahattin Sönmez (Ulus muhar

rirlerinden) 
2 - Serü Arzık (Ajans muharrirlerin

den) 
3 - Fevziye Abdullah (Ülkü muhar -

rirlerinden) 
.Ankara, 10 (TAN l\luhabi. fstanbul mıntakası 

zımdır. 

Chamberlain 

PolonyayaTaahhüdünü • 

Tekrarladı rindcn) - Basın Birliği idare 
heyetleri bugün toplanmışlar idare heyetine: ..,..... (Ba~ 1 incide) 
ve 15 temmuzdan itibaren ida- 1 - Hakkı Tarık Us (Vakit gazetesi muahedeyi tek taraflı olarak ilga et-

sahibi) 
re heyetlerinin faaliyete geç. 2 _ Etem İz:zct Benice (Son Telgraf tiğini, fakat bu muamelesinin de 
mesinc karar vermişlerdir. 1 sahibi) haksız olduğunu anlatmıştır. Cham-
ağustostan itibaren 1 ay zarfın - 1 

3 - Orhan Seyfi Orhon (Akbaba sa- berlain, bu nokta üzerinde şu sözle>. 
da Türkiyedc çıkan gazete ve hlplerinden) ri söylemiştir: 

4 - M. Zekeriya Sertel (Tan gazetesi 
mecmuaların sahipleri ile bun- sahibi) "Lehistanın Alman metalibini 
ların ve Tilrk istihbarat ajanla- 5 - Peyami Safa (muharrir). reddetmesi, garantinin verilmesin-
rının yazı, haber, resim, fotoğ. lstanbul mıntakaaı den beş gün evvel olmuştur. Onun 
raf ve tashih işlerinde iicretle hııysiyet divanına . için Lehistanın Alman meta1ibini 
devamlı ve muntazam surette Asli aza: kabul etmemesi garantinin verilmc-
çalışarak bu işi kendisine mes- ı _ Enis Tahsin Ti! (Ak§am neşriyat si yiiziinden değildir.'' 
Jck cdinenJerin hepsi birliğe ya. mOdürii) Mister Chamberlain, son günlerde 

Fethi Okyar, Adliyedeki tetkikleri sırcuında .• 

zılacaklardır. Bunun için Ja- 2 .- Ömer Rıza Dolrul (Muharrir) vuku bulan Danzig hô.diselerinin cn-
:r:ım gelen muameleleri idare 3 - Refik Ahmet Sevengil (Muharrir) dişe verici mahiyette olması dolnyt

Ycdek aza: 
heyetleri yapacaklardır. Ra~Tn siJe, Lehistan tarafından tecavü:r. sa-

l - Mitat Cemal (Muharrir) 
Birliği kanununa göre, bu kim- 2 _ Halit Fahri Ozansoy (muharrir) yılabilecek bir hareket vukuu takdi. 

Adliye Vekili Fethi Okyar, diln 
İstanbul adliyesinde ve yeni binanın 
yapılacağı sahada tetkikler yapmış • 
tır. Fethi Okyar, saat 11 de Adllycyr 
gelerek evveıa Müddeiumumt Hik • 

caktır. Paramız hazırdı. Bugün bi 
na yerini de gözden geçireceğim. 

I cra ve l llô11 Kanunu 

seler birliğin asli lızası olacak- 8 - Rasim Us (Haber gazetesi sahibi) rinde hadisenin maha11i mahiyct-
lardır. Kendilerinden dühuli. l:ımir mıntakası i.clare heyetine : te savılmıyacağını ve İngilterenin met Onatla görüşmüş, sonra bütih dilecektir. Tadilat 'esnslnrı hazırla _ 
ye olarak 50 kuruş He 5 Jira ı - Haydar Rü~til (Mebus, Anadolu taahhiitlerini derhal ifa edeceğini mahkemeleri, icra dairelerini ve di· ' mrken evvela baroların, sonra ; 

İcra ve iflas kanununun bazı 
maddelerinin tlidili meclise teklif e. 

arasında bir para alınacak ve gazetesi sahibi) söylemiştir. ğer teşkilatı gezmiştir. Adliye Ve'd. reislerinin mütaleaları alınmış vr 
ayrıca aidat olarak gazetelerde 2 

- 'Sahm'.i Gökçe., (Anadolu xazetesı Lefüstandan aelen haberlere gö- li, hiıkimlerle, müddeiumumi mua • sonra da Vekôletçe bir komisyon ta. 
ne riyat ml.ldürü) ~ -·- n 2& "llTa \\e ı.2.K llT.a -~~-·~t1hlir,,,,....·";:J,,.,...,_,..%11?ıtltlratmı:'tra:ıtrrı:n?m:'l'm'"'fi'ıff!'!li!D"t'~•••''•..ı-- :.....:. ._.__,-~ • .............. ıua uıı • ..,, .....,._...... ş.a-ı 

Jı nnlardan man~Jannın yüzde si başmuharriri) ri Almanvaya karşı daha mutedil bir görüşerek ihtiyaçlarını sormuş, br Bir İsviçreli profesörün hazırlad·P 
1 i nisbetinde pnrn alınacaktır. 4 - Şevket Bilgin (Yeni Asır sahibi) lisan kullanma~a baslamışlardır. mahkemelerde. de duruşmalar dinle- rapor da bir daha gözden geçirilecek 
l\Jcrke7. idare heyeti, nizamna. 5 - Sırrı Sanlı (Halkın Sesi sahip ve Şarki Prusyadan Danzig'e giden miştir. ve lfiyiha önümüzdeki içtima dtvrc-

melcri hazırlayarnk. ~i~orta, te- ba§muharriri) genç Almanlardan mürekkep bir Müddeiumumi, bütün sorgu ha · sinde Meclise takdim edilecektir. 
kaiit vesaire gibi birlik n7.a•.ının l:zmir mıntakaşı grup. Polonya topraklarında Polon. kimlerini de odalarında vekile tanıt- Hakim münleritlikler bahsi 
nıenfnatlcrini koruvan işler kin haysiyet divanına : ya aleyhinde şarkılar söylediğinden mıştır. 
Balknn dc\'lctlerinln Ba ın Bir- Asli iz:a: tevkif edilmiş çe Şarki Prusyaya in- Adliye sarayı infa•ı Hakimi münferitliğin aleyhtarı o

lanlar da vardır. Bu husus hakkında 
kati karar vermeden evvel Vekalet 
rüesasıyle konuşmak, sonrn Meclis 
Adliye encümeninin fikrini sormak 
lazımdır. İyi hakim olmak şartiy' 
münferit hakimlik bence arzuya Şa
yan bir teşkilattır. 

liklerindcn oralarda ne ~ibl ko- 1 - Hayrettin Karan (Mebus, Türk de olunmuştur. Fethi Okyar, bu tetkiklerinden 
Dıli gazetesi sahibi) 1 

la~·lıklar ynpıldığı ctrafınıla Lodz tüccarları tarafından Alman sonra agazetecileri kabu etmiş. 
2 -Hamdi Nüzhet Cancan (Anadolu ga-

malumnt istiyccck ve hlıoliğin zetesı başmuharriri) mallnrnın bo~·kot edilm~si kararı ii- muhtelif suallere şu cevapları ver 
fanJiyetc gcr;'ıcc;.j 

gelen hazırlıkları 

i~in lazım 

tamarnlıyn-

caktır. Bu suretle ağ'tıstos 1 den 

itibaren tam manasile faaliyete 

geçilmiş bulunacaktır. 

si sahibi) 
Yüksek hayaiyet divanı: 

Asli ôz.a: 
ı - NAfi Atuf Kansu (Mebus, Ülkü ge

nel dlrektonı) 
2 - Necip Ali Küçukn (Mebus, mu

harrir) 
3 - Necmettin Sndnk (Mebus, Akşam 

b:ı§ muharriri) 
4 - R~nt Nuri Cüntekln (Mebus, mu

harrir) 
5 - Halil Nihat Boztepe (Mebus, mu

harrir) 
6 - Hüseyin Cahit Yalcın (Mebus, 

muharrir) 
Yedek ôzn: 
ı - Zeki Mesut Als:ın (Mebus, mu· 

hıırrir) 

2 - Muvaffak Menemenclğolu (Ajans 
mUdurlerinden) 

4 - Burhnn Cahlt (Köroğlu gazetesi 
sahibı) 

ti - Ahmet İhsan Tokgöz (Mebus U
yanış gazetesi sahıbi) 

G - Rıfat Yüce (izmlttc gazete sahibi). 
Merkez idar~ heyeti ve yüksek 

haysiyet divanları fızalıklar: intiha
batını müteakip mıntakalar idare 
heyeti ve haysiyet divanları azalık
ları seçimi yapılmıştır. 

Ankara mıntakası 
idare heyetine : 

1 - Nasuhi Baydar {Mebus, muharrir) 
2 - KcmııletUn Ktımi Kanu (Mebus, 

muharrir) 
3 - Mümtaz Faik Fenik (Ulus neşri

yat mildürü) 
4 - Na~lt ~kkı Ulut (Muharrlı 
5 - Meki Salt Esen (Muharrir) 

Ankara mıntakaıı 
hayaiyet divanına : 

A 1i aza: 
1 - Nurettin Artan (Ulus muhıırrlrl) 
2 - Hıfaırrahronn R<ı~t Ögmen (mu-

harrir) 
ıı - Fazıl Kurtis (Ajans muhırrrlrlerln

dcn). 

3 - Rahmi Bnlabıın (Fikirler mecmu- zerine. bircok Lodz mağazaları, ca- miştir: 
nsı nesrivnt mOdilrtı) mekanlarına ••Burada Alman malı 

Yedek aza: satılmaz" fovhaları asmışlardır. 
ı - Vasfi Bilge (Bergama gazetesi Paris, 10 <A.A.l - Havas aiansına 

sahibi) 
2 - Etem 'Menderes (Aydın gazetesi beyanatta bulunan Lord Rothermc-

sahlbl) ri, ez~ümle demiştir ki: 
3 - Kemalettin ŞOkrO (Yeni Asır ncş- "- Danzig meselesinden bir harı> 

riyııt müdürü) cıkacağını zannetmiyorum. Fakat 
Adana rnıntakaaı bu sözlerimden Fransa ile İne:iltere-
idare heyetine : nin silahlanma yolundaki faaliyetle. 

1 - Coşkun Güven (Muharrir) rint nğırlastırmalnn lazım geldiği 
2 - Basri Erkmcn (Ege gazetesi sahi- manası çıkarılmamalıdır. 

bl) 
3 - Ahmet Remzi Böreğlr (Yeni Ada· 

na gnzetesi sahlbl) 
4 - f'uut Akbaş (Yeni Mersin gııı:elesl 

sahibi) 
5 - Nuri Genç (İskenderun) 

Adana mıntakaaı 
haysiyet divanına : 

Asli aza: 
l - Nevzat Güven (Türk Sesl gazetesi 

snhibi) 
2 - Ruştil Ata (Halk Dili gazetesi ıa· 

hlbi) 
Ş - Seyret Bayar (Ulus Sesi gazetesi 

sahibi) 
Yedek aza: 
1 - Ragıp Yazman (Kflls gazetesi sa

hibi) 
2 - Fehmi Barlas <Yeni Adana mu

harrir!) 
8 - Nihnt TııngUrıer (Türk SfüO ne~

riy;ıt müdürO) 
Trabzon mıntakaııı 

idare heyetine: 
l - Ali Rmı Gürsoy (Gür Ses guze • 

tesl neşriyat mOd!lrO) 
2 - Bekir SUkôtJ Kulaksızoğlu (Yeni 

Yol gazetesi sahibi) 
3 - Nuri Eyupoğlu (Olcııy gazetesi sn

hibl) 
4 - Nuri Ahmet Çcmşlt (Yeşil Giresun 

gazetesi ıııthlbl) 

5 - Taıtıt Akyaı:ı (Gür Ses gazetesl sa
bibi) 

Trabzon mıntakan 
hayıiyet divanına : 

A li aza: 
ı - İsmail Cemınl Oral (Ahali gnzetc· 

hibi) 
!? - Bilal Göyük (Güzel Ordu gşz.etcsl 

ahlbl) 
~ - Sü.krll Uygur (Halk gazetesi sn-

hlbl) 
Yedek a:r.a: 
ı - Fuat Kaya (Karadeniz gazetesl sa

hibi) 
2 - Veysi Aksan (Karadeniz gazetc.,i 

basmuharrlrl) 
3 - Bahadır Dülger (Erzurum Ata 

Yolu neşriyat mildllrü seçilmişlerdir. 
Kongrenin kararları 

Kongre, seçimlerden sonra alktş
lar arasında okunan ve Milli Şef İs
met İnönü'ye, Büyiik Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Rendaya, Başvekil 
Doktor Refik Saydam ve Parti Ge
nel Sekreterliğine kongrenin yüksek 
hürmet ve tfızimlerinin arzına ait 
takriri ittifakla tasvip eylemiştir. 

Murahhaslardan Hilmi Dilmcç, 
Türk gazeteciliğinin istikbali için 
bir hareket noktası olan Basın Bir
liği kongresinin toplanmasını temin 
eden hükumet ve Partiye kongrenin 
minnet ve saygılarının bildirilmesi
ni istemiş ve makamı riyasetin tek
lifi üzerine kongrenin. izhar ettiği 
yüksek tazim hislerine kongre diva
nının tercüman olması yine alkışlar. 
la kabul edilmiştir. 

Kongre. ruznamesindeki madde
lerin müzakermini tamamlıyarak 
kongre başkanı Dahiliye Vekili Fa
ik Öztrak'ın muvaffakiyet dilekleri
le mesaisine nihayet vermiştir. 

Murahhaslar ,ere/ine ziya/et 
Türk Basın birliği kongresi mu

rahhas1arı şerefine bugün Ankara. 
palasta parti genel sekreter vekili 

"- Adliye sarayının yap1lmasını 

ehemmiyetle bekliyoruz. Şimdi gör. 
' 

düğümüz yerler Adliye teşkilatınr İstanbuldaki mahkemelerin ade. 
gayri kafidir. Hükumetin kararı veç. dini kadromuzda fazla hakim bulun
hile yakında Sultannhmet meydanın- madığı için arttırmağa imkan yok -

da yeni sarayın kurulmasını dört 

gözle bekliyoruz. Yeni saray. meyda· 
nın eski stiline uygun bir şekilde ta
dil edildikten sonra inşa edilecektir 
Pliın işi belki müsabakaya da kona. 

tur. Çünkü henüz adli te_şkilatı ta -
mamlanmayan yerler vardır. 
801anma davalarından 1ikôyet 
Boşanma davalannda iki taraf 

ayrılmak talebinde bulundukları hal 
de hiıkimin muvakkat ayrılık kararı 
vermiş olmasından dolayı bazı şika 

Zonguldak mebusu Halil Türkmen 
yetler yapıldı. Bu hususlar, tama . 

tarafından bir öğle ziyafeti verilmiş men hakimlerin takdirine bağlıdır 
tir. Bu kanun, şeriat usulünde olduğıı gi· 

Bu ziyafette Başvekil Dr. Refik 
bi, seri boşanmaların öniine geçmek 

Saydam ile Dahiliye vekili Faik Öz-
için yapılmıştır. Boşanma davaları • 

trak, Riyaseticümhur umumi katibi 
nın istatistiklerini istetmiştim. Bun-

Kemal Gelcdeç, Münakalat Vekili 
lan tetkik ediyorum." 

Ali Çetinkaya, Nafıa Vekili General 
Ali Fuat Cebesoy, Gümrük ve İnhi- Adliye Vekili bundan sonra. ye-

ni adliye sarayının plftnını dn hazır
sarlar Vekili Raif Karadeniz, Ziraat 

!ayacak olan mimar profesör Asımı 
Vekili Muhlis Erkmen, Parti müsta-

kabul etmiş ve yeni plfın hakkında 
kil grup reisi vekili Ali Riına Tarhan 

kendisinden mallımat almıştır. Esa. 
ile parti idare heyeti azaları da hazır 

sen Asım, daha evvel Ankarnya gitbulunmuşlardır. 
Dahiliye Vekili Faik Özlrak ta _ miş ve yeni yapılacak saray hakkın

da Nafıa Vekfıletiyle temas ederek 
rafından bu akşam şehir lokantastn-

İstanbula dönmüştür. 
da Basın Birliği kongresi murahhas-

Ôğleclen •onraki tetkikler lnrı şerefine bir ziyafet verilmis ve 
bu ziyefettc Hariciye Vekili Şükrü Vekil saat on üçte Adliyeden ny
Saracoğlu, Münakalnt Vekili Ali Çe- rılmış ve saat on dörtte tekrar gele. 
tinkaya, Nafıa Vekili Ali Fuat Cebe- rck müddeiumumi Hikmet Onat ve 
soy. Gümrük ve İnhisarlar Vekili mimarla beraber yeni adliye sarayı
Raif Karadeniz, Reisicümhur genel 1 n.m kurulacağı yeri gözden geçirmiş
sekretcri Kemal Gedeleç Parti gc- tır. 
nel sekreter vekili Halil' Türkmen Burada müddeiumumi Hikrpet 

ve parti idare heyeti üyeleri. müsta
kil grup reis vekili Ali Rana Tar -
han ve Vekaletler ileri gelenleri ha 
zır bulunmuşlardır. 

Çok samimi bir hava içinde ge • 
çen bu ziyafet sonunda Dahiliye Ve. 
kili Faik Öztrak, kurultayın matbu
nt hayatımızda büyük bir adım teş. 
kil eden toplantısının Türk basmı : 
çin hayırlı neticeler vereceğinden 
emin bulundujtunu kavdederek mu-

Onat eski bina hakkında vekile izıı-

hat vermiştir. 
Eski hapishane binasının ytk•1-

ması işi iki üç gün sonra Nafıa Mü
dürlüğü tarafından bir müteahhide 
ihale edilecektir. Nafıa Vekaleti de 
dün İstanbul müddeiumumiliğinde:ı 
yıkılacak ve istimlfık edilecek y<>rle
rin ayrı ayrı plfınlarını istemi tir 
İnşaata iki i.iç ay sonra başlanacağı 
muhakkaktır. 
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SERBEST SÜTUN 
Yabancı Dil Tedrisatında 

Kullanılacak Metod 
Yacm: Salah IZEDIN lunur. Öyle kl bu derin mal~atla 

mücehhez talebeye imtihanda yaban. 
İstanbul Erkek Lisesi ve Edebiyat cı dille mesela: "Babanın adı nedir?" 
Fakilltesl Yabancı Dlller Okulu Diye sordugunuz vakit ya susar ve. 
Mualllmlerlnden: 1 

ya saçma cevap ar verir. 
Son ıamanlarda gazetelerde ya • B - Direkt metod • Burada tale. 

hancı dil tedrisatına dair bir çok ya. beye ilk dersten itibaren sınıfta ana 
zılar çıktı, bazı değerli mutalealar ö- diliyle konuşması menedilir. Etra -
ne sürüldü. Mesela Galatasaray tipi fında gözle görünen etyanın isimleri 
mekteplerin çoğaltılması, lise ile Ü- öğretilir. Bu isimler çok kullamlan 
nlversite tahlili arasında sırf yaban- fiillerle bağlanarak basit müklleme. 
cı dil öğreten mekteplerin açılması ler yapılır. Yavaş yavaı basitten mü. 
vesaire... Bunlar hep lisan tedrisatı- rekkebe gidilerek her yeni keli • 
nl verimli kılmak ve dolayısıyle menin manası evvelce öğretilen ke. 
memleket kültürüne biıyük hizmet limelerin delaletiyle anlatılır. Çocu. 
etmek yolunda atılacak mühim a- ğu alakadar eden mevzular, kı • 
dımlardtr, Fakat bu soylenenler da- raat parçalan seçilil'. Fiillerin tasrifi 
ha ziyade umumi mahiyettedir ve muhavere arasında ve en kullanılan 
bilyük külfetlere yol açarlar. Ben bu bir kaç zaman vasıtasıyla öptllir. 
rada meseleyi bugünkiı imkanlar Yavaı yavaı talebe ölrendlii yaban. 
dahilinde ve ancak metod ve teknik cı dille düıünerek onunla az çok söy
balwnından inceleyeceiim. lemeje, yazmaja baflar. Bu metotdı 

Bu mahdut fakat önemli sah"Y1 hoca mütemadiyen talebe ile uğra~r. 
ıözden ıeçirince başlıca ıu noktalar kontrol eder, kabiliyetlerine ıöre 
tebarüz eder. ı - Sınıflarda kalaba. klh ileriye kAh geriye adı111lar atar. 
lık, 2 - Ders saatlerinin azlıtı, 3- Bu usulün, Avrupada da utradığl 
Ltaan denlerine ıereken ehemmi • bir çok tenldtlere rajmen en iyl UIU 1 
yetin verilmesi, 4 - Metod. oldutu kanaatindeyim. Çocuk Uk 

1 - Lisan derslerinin temel taş. dersten itibaren heveslenir. Sonra. 
Ianndan biri dershanelerde çok tale. lan iyi kötü velev çok basit cümle. 
be bulundurulmamaudJr. Bir lisan lerle konupblldijlnden tevki artar. 
mualltminin 60 • '10 klfilik sınıflar. Kafası, tercUme U1ulünde olcluiu gi· 
la karpla,maıı adeti korkunç bir bl fazla yorulmaz. Bir de öteki me
manuradır. Bu muallim çocuklann tda blr saat zarfında bef altı cüm. 
ana diliyle ders takrir edip arada d• le tercüme ediliyorsa burada mUkA. 
bir yoklama yapacak değildir. Her l~~e ıuret!yle ayni uman içinde 
ölrettiği kelimeyi, cümleyi talebeye yuzlerce cumle geçer. Fakat bu me. 
tekrarlatacak, telaffuzlarına dikkat todun tatbiki için sınıf mevcutlan • 
edecek, sık sık yoklamaya kaldıra • nm nihayet yirmiyi geçmemesi ve 
cak, hasılı mükalemeli, canlı, ders haftalık ders saatlerinin beşten faz. 
yapacaktır. Kalabalık sınıflarda ise la olması şarttır. Yoksa beklenilen 
buna imkan yoktur. Talebenin sırası neticeyi vermez. Bu sebepten dolayı 
nadir gelir ders çok ıürilltUlil ve is. sırf bu uaulUn tatbikini mektepleri. 
tif d · oı' adsin ffmdlki halinde muvafık bul • a esız ur. 

Şimdiki kalabalık sınıf mevcut - muyorum. 
lan meseli otuza indirilirse, mullak- C -:- Muht~ltt 1?1etod. • Bu, ba~sl 
kak daha i i neticeler elde edileceği geçen ıkl usulun bır arada mecze~ıl. 

-ı~ ıuunınae~ım ,,f.. ten nu ~Ciet mese. mt:ı"sıaır. Ancak ercUmc usulunc 
lesi yukarda ela dllırdtınota olanlk .._ mümkün oldutu kadar u yer veril. 
raladığım metodla •a alakadardır. melidir. Çocuğun az kullanacağı ke. 
Ayni mua11im yetmişlik sınıflarda, lime ve fiillerden, derin gramer ka
mevcudu az olan nısıflarda kullan • idelerindeo katiyen ictinap edilmeli. 
dığı metotdaft aynlır. Ayni zevkle dir. Talebeyi ıık sık derse kaldırma. 
ders vermez. bu111a kalıp bir usule, lı, milklleme yapmalıdır. Hasılı di 
"routine'e" kapılır. rekt metodu uaı tutarak ancak el 

2 - Haftada 3 ili 5 saat lisan zem olan hallerde terci.ime usulüne 
dersi, hele muhitinde yabancı dil 1- baş vurmalıdır. 

şitmeyen talebe için azdır. Fnkst Kaldı bu muhtelit metodu 
buna bir çare düşünülecek olursa, bütün mekteplerde tatbik ettirmek 
zaten umumiyetle yüklı.i olan mual- iınklnı. Miltehassıa bir hoca veya bir 
]imlere ders saatleri llAvesiyle yapıl heyete bir kitap yazdırılır. Muallim. 
maması temenni olunur. Aksi tak - lere, bir mUddettenberi Kültür Ba • 
dirde, fena neticeler elde edilir. Ho. kanlıfı makamından verilen isabetli 
caya bırakılan istirahat ıün ve saat. tavsiyeler gibi bu hU1usta da direk .. 
leri azalır ve bu zamanlarda yaptığı tiner verilir. Bunlann tatbik edilip 
talebe defterlerini düzeltme·ve saire edilmedikleri miltehauıı müfettişle
işleri yapamaz olur. Dersle bunalır rin vukubulacak ziyaretleriyle temin 
kalır. \ edil 

1• ir. 
3 - Lian ~ersl~rin~, ayık 01 • Sözümü bitirmeden evvel, Edebi. 

d~lan ehemmııy:! ~erı=kt:l· yat Fakülteıine bağlı Yabancı Diller 
dır. Buı muhit e e un . ~ Okulu hakkında da iki söz söyleme\ 
bir netice elde edllmediji kanaatı de isterim İk"d bir bu okulun liğvın. 
h8kimdlr. Maaluef um~ml .. manzara dan b~i~ Bu doğru değil. Ar-
bu kanaatı az çok muhik gosterecek · . . 

Fakat mübalağaya k • zu edilen netice elde edılemıyorsı 
mahiyettedir. ekteplerlmiz : kusur yalnız bu mektebe yüklenme. 
pılmamalutır. Bazı m . .. ~ meli. Liselerde llun tedrisatı iyi bir 
mua11imle imiz vardır kı bugunku 

r . yola girerse burası da biraz himmet. "t · · d .1.--ml netıceyi elde et- 1 ' şera1 ıçın e ~ . . e iyi randıman vermep baılar. Li .. 
kted" B u F.debıyat Fakulte • 

me ır. un . selerden talebe memnuniyet vertci 
sine ballı Yabana& ~ıller Oku • bir lisan bilgisiyle mezun olsa bilt 
1 dak" ü .... ı..ecfelenne daya • 
un ı m r'" bu mektebi ipka etmek muvafık o • 

k il · · · nan Orada muay. 
nara erı suruyo · . lur. Çünkü burada yüksek tahstı ta 

b 1. 1 rim' den gelen bır er 
yen azı ıse e ız lebesinin lisan bilgisi tetebbülerin: 
talebeler liyakat gösteriyorlar. Ben. kolaylaştıracak surette tekAmm .. ı . 
ce öteki liseler de bu seviyeye. eri~. tırllebilir. 
bilirler. Bu her şeyden evvel bır cıd. 
diyet ve metod meselesidir. 

4 - Nihayet varmak istediğim 
bu metod meselesidir. Bugün mek .. 
teplerimizde üç metod kullanılma~ • 
tadır: a • Tercüme metodu, b • Dı • 
rekt metod, c • Muhtelit metod. 

A - Tercüme usulü. • Bu UIUJ 

bizde çok kullanılmaktadır. Hoca ıı. 
nıflarda kitaptan bir parça okur 
Kelime kelime manasını verir, ıra .. 
mer kaidelerini daha ziyade İnücer. 
ret bir nırette öğretir. Fiillerin bü
tün zlmınlannı eı;berlemek üzere 
talebeye yudınr. Bazen lrnlA yaptı. 
nr. Nadiren talebeyi dene kaldlnr. 

Sene sonunda, kıraat parçalan • 
nın seçiminde hiç bir esasa istinat 
edilmediği için, talebe rastgele bir 
sürü gayet az kul1anılan kelimeleri, 
fUUerin bir çok çetreID ve lilzumsuz 
sıyga ve zamanlarını ezberlemiş bu-

[ .tsKERLIK iŞLERi 
Tlittln leylyeıl ~acalrları 

Çaiırıyorlar 
UJkfldar askerlik IUbeslnde ka71tlı vı 

tQtün bei"e fkrami)'eSJ almakta olan m•• 
101 auba,, ve erat U. tehft "thnlwlne lk· 
ram1" tevsi cüacS.ıu verlleceiinden bu .... 
katlann ınaaı resmi aenedl .,. raporu ve 
nutus ci.lzdanı ve bir adet ototralla birlik· 
te derhal IUbe,oe mOraeaatla eazdanlal"U\I 
ikrama,. tavaUnd• wveı aJma1an lbun
dır. CO&dan alnu:Panlaruı Utraın!Je alamı-
7acaklan Uln olunur. 

KAYIP - Gayri mübadiller takdi· 
ri kıymet komisyonundan üç defa al. 
dığım 476 No. h dosya ve 334 No lu 
karar zayi ot.iulundan hükmU yok· 
tur. MAHŞlUZ 

TAN 

1 
• • • 
ısınız 

Bayan GAl1 WAGNER hakiki yaıını itiraf ve bu 
derece caılp bir tarzda nasıl güzelleıtlğlni izah ediyor. 

On gün kcdar evvel çektir- 1 Cild unsuru ola~ ~embe renkte-
dijim Fotografımı gördükçe gözle- ki Tokalon. k~~ terklbtııde 
rime inanamıyorum. En aşatı 40 Viyana Unıversıtesınden me~hur 
yaşında göriinüyordum. Alnımda bir Profesörün keşfi ve ~loce h ta; 
ve gözlerle ağzımın etrafında bu- bir edilen kıymetli gençlık cev er 
nıfUkluklanm vardı. 'fenlm esmer vardır. Akşamlan yatmazdan ev-

- . . vel pembe renıiııdeki Tokalon 
ve sert idi. Bugun ise ~ıldım yu- kreminJ kullanınız. Siz uyurken o, 
muşak ve dostlarımın gıpta naza-

1 
. . .. 11 tlrici tesirini 

rile baktıklan açık ve buruıuksuz- bes eyıcı v~ g~ze eş .. 
dur. Herkes benim hakkımda 35 göst~. Cildtnız yumuıayı~ .su· 

zel1eşır ve buruşukluklannı gıde-
yaşında oldujum halde ancak 25 rir. Gündüz için de beyaz ı;-engin-
yapnda göründüğümü söylüyor. deki Tokalon kremini kullanınız. 
Yeglne cild unsuru olan Tokalon 
Kreminin gece için Pembe rengini 

ve gündüz için beyaz renktekini 
kullanarak güzelleşmeye muvaf
fak oldum. To~alon kremini tav
siye etti~im dostlarımdan bir ~k
lan et. berıinı ıtbl memnuniyet. 
baht 991nere9fnde11 hayreııe kaldı
lar, 

Siyah benleri yok eder ve açık 

mesameleri sıkı~tınr ve cildin.izi 
beJrazlatıp kadife gibi yumuptır. 

Bu basit usulü bilen her kadın, 

"günde be§ dakika" daha genç gö
rünebilir ve ten~ yeni bir güzellik 
verebilir. Tokalon knuninln seme
reaf prantflldfr. Aksi takdJrde pa
ranız iade olunur. 

-Devlet Oeınirvulları ve Limanları isletme U. idaresi ılanıarı 
Muhammen bedeli 7675 lira olan SOO litre parex, Detmolin w. veya 

bu evsaf ve kuvvette haşerat öldürücü mayi 21 • 7 - 939 cuma günü N• 

at 11 on birde Haydarpışada gar binaaı ·dahilindeki komisyon tarafın. 
dan kapılı zarf usulile satm alınacaktır. 

Bu işe jirmek isteyenlerin 67& lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tek liflerini muhtevi zarflarını aynı 
gün saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite aid tartnameler komisyondan parasız dağtılmaktadır. (4816) 

8U'GÔN 
KUM&AQASINA 
PAQ4ATAN 

11 

1 Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Tayy~re ve Otomobil lenılnl Alınacak 

1 - İdaremiz için 300 bin litre tayyare benzini ile 50 bin litre oto
mobil benzini kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teslim yerlerine göre hesap edilen mecmu muhammen bedeli 
74000 bin liradır. 

3 - Eksiltme 19 - 7 - 939 Çarpmba günü saat 11 de Devlet Hava 
Yollan mum Müdürlüğü blnamıda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartmımesinde gösterilen va
sıflan haiz olmaları lizımdır. 

5 - İıtekHlerin 4950 liralık muvakkat teminat mektuplarile birlik
te mukavele ve §&rtnamede yazılı te•lim yerlerine göre tesbit edilmiş 
fiat tekllfierlni havi kapalı zarfian eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar Tayyare meydanındaki Umum Müdürlük binasında topla
nacak Alım Satım Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri. 

6 - Şartname ve fenni '8rtnamelerf i1e mukavele projeleri Ankara
da Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden parasız alınabilir. 

"2764" "4897" 

Nafıa Vekaletinden: 
15 - 8 - 939 Salı günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binası için

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 112300,, lira muhammen bedelli 1 adet Santrifüj Tulumba ve ı a
det elektrik gurubWlun Çumra istasyonunda vagonda teslim montaj 
masrafı Vekalete, montajı müteahhide aid olmak prtile kapalı zarf usu· 
lile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 172 lira elli kuruftur. 
İsteklilerin teklif mektuplannı muvakkat teminat ve prtnamealnde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezktlr komisyona 
makbuı mukabilinde vermeleri llzımdır. "2666., "4766,, 

M. M. V ekaletlnden: 
1485 sayılı kanuna ıöre aavaı sakatlan ile şehit öksüzlerine !sabet 

eden ikramiye mikdarlan ap.tıcfa yazılıdır. Bu paralann datıtıııı müd· 
deti dört ay oldutuna göre mah'.il ve şehit qksüzleri ellerindeld vesaik· 
le derhal tevzi komilyonlanna müracaatları. "91., "5002., 

Lira Karuı Lira K111'11f 
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Baıvekalet lıtatlıtlk Genel Direktörlüğü 
ı•sllfnle ve I•••• K ... lsyoauadan : ·~ 

1 - Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 11 aylık harici 
ticaret istatistik mecmuuıclır. 

2 - 8u eserlerin baskı adedi 250 - 300 dür. Yalnız klnunuevvel ay
lığı 400 - 500 olacaktır. 

3 - 11 aylık mecmuanın forma yekWıu 343 tahmin olmujtur. 18 sa
hifelik beher fonnaaı için tahmin olunan tabı bedeli 27 liradır. Tutan 
olan 9281 lira üzerinden % 7,5 muvakkat temüıat olarak 895 lf1"il1ık 
banka mektubu veya makbuz verilmesi lhımdır. 

4 - Eksiltme tell\muzun 20 fncl perşembe günü ıaat 16 da umum 
müdürlük binasmda toplanacak olan komisyonda açılacaktır, Bir saat 
evvel zarflann komisyon relslijine verilmesi lbımdır. Bu baptaki ıart
name komisyon klUplllfnden IJtenebllir. Nümune dairede görülecek· 
tir. "2740., "4838,, 

1 Or. SUl'HI $ENSES 

1 tdıw ~ baltahtıan mGteb1181• I 
Bqoflu Yıldıs llnema11 kll!'llll Lek· 
,.,. •Dllrt1man. Fakirlere Mras1z. 

---· Tel: '312• , 

KOCOK EL 
YA~N 

CEt( DEFTERiNE 
IMZAATAH 

r,OYOK EL 
OLACAKTID 

Terin ıslatbğı elbise kısa bir za. 
manda harap olmıya mahldim. 
dur. Terkibindeki tuzlu madde
lerden dolayı ter bılhassa ku. 
maşların rengini boyar. 

SUDORONC 
PERTEV 

elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı 
tere karşı korur. Teri kesmez. 
sadece mecrasını değiştirir. Her 
eczane ve ıtriyat mağazalarmda 
bulunur. --............ __ , 

... BAKER Mafazalannın ~ 
Satbtı koatüm ve parde

ıüler, emaalai• bir 
biçimdedir. 

SA&LAM 
llK 

ucuz 
Rali hazırda piyasamızın en 
zenJdn ~eşidlerf, her verden 
ucuz flat ve müaafd sartıarla 

" ...... , ................. ...J.-



' -
- - ---

12 T A N 11 • 7 • 939 

H A s 
TIRAŞ BIÇAGI 

1 

En müliemmel ve en ucuz traş 
bıçağıdır, bir adedi 25 defa 
tra§ eder. 1 O adedi 1 Ş kuruş 

Ti AŞ BIÇAGI 

bir adedi huzur ve refahla 
100 defa tra.t eder. 

10 adedi 35 kuruştur 

HASAN PASLANMAZ 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünyada mevcut tıraş bıçakla· 
rının en keskini ve en mükem· 
melidir. Senelerce suda ve sa· 

bun içinde kalsa kat'iyen 
paslanmaz, 

1 O adedi 50 kuru§ 

lsrar ile HAS, HASAN 
PASLANMAZ ve 

markasını isteyiniz. 

......................................... J o J 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kurul ut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 1001000,000 Türli Lirası 

,.. Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Kadın ve Erkek Berberi 
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi No. 

75 Beyoğlundaki Marsel berber salo

nunda 15 senedenberi Erkek kısmın

daki Baş kaUası Atanaş bizim ber
ber salonunda çalıştığını sayın müş
terilerimize bildiririz. 

Daima Genç 
Daima Güzel 

Ingiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

rm 
A 

as 

ile 

u 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müst~hzarları
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki

binde saklıyan en ciddi ve şayanı iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yaı?sız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Baısamin Kanzuk 
Cildin daimi ,Yumuşaklığını temin 

e~e~. Yüzdeki çil ve lekeleri ahr. 
Sıvılceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serinlik 
verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

Radyoları 

lst~nbul · Belediyesi lıan,arı 
Belediye vesaiti için lüzumu olan 90.000 litre Motorin 2490 numa. 

ralı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan pazarlıkla mübayaa edile
cektir. İhale 21 • 7 • 939 cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 5400 lira ve ilk teminatı 405 liradır. Şartname 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk te. 
minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları (5082) 

Sayfsız 
Jinell!Pri 

-•-~~-DD~~~-- ~UI;l,,__~ ı~~~ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasmda kumbaralı \'C ihbarsız tasarruf he~aplarında en 
nz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ct~ağıdakı 
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4 
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Ad<'' .. .. .. .. .. 
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plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

J .000 Lirahk 4,00() 
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.. 
D!KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan nşağı 

duşıntyen!ere ikramıye çıktığı takdırde % 20 fazlasiyle verılecektir 
Kurular encde 4 defo. ı E~lfıl. 1 Bırincikanun, 1 Mart ve l Hazıran 

tnrlhlcrind~ cf'ldle<'ektir. 

Haseki kadın hastanesi dahiliye 

1 

mütehassısı kıymetli etibbamızdan 

cİÖktor Ali Rıdvan Macaristanda yap

tığı tetkik seyahatinden avdet etmi~ 
ve vazifesine başlamıştır. 

KAYIP - Istanbul Fikri l'evnk 

şoför mektebinden aldığım 31/121 
933 tarih ve 1772 numaralı ve 64 ün

. cü devreye kayıtlı şehadctnamemi 

! kaybettim. Yenisini alacağımdan hük 
1 j mü yoktur. Çoruh vilay&etinin Vezır 
ı köyünden Pingal oğullarından Muin 

oğlu şoför 1329 doğumlu Süleyman 

BlNGEL 

P- iHTiRA ILANI _.. 
1 "Piritlerin dökümü için usul 

ve tertibat,, hakkında istihsal 
olunan 5.8.934 günhi ve 1825 
sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak üzere ahc-
re devrüferağ veya icar euil!:
ceğinden talip olanların Gafa
tada Iktısat hanında Robert 
Ferri'yc müracaatları ilan olu- 1 

' nur. , 

Sahibi ve Netrlyat MüdUrU Halli LOtfü 

DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve Neorlyat 

T. L. Ş. BaeıldıOı yer TAN Matbaası 

~~@<~~~~~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Stdfıill'rİ 11e Türkiııe Ciiınhuripeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edi/nııştir 

( 24/6/ 1933 t.ırıh/ı 2435 Numarall Resmi Oazete) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN. IRA.~. IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri varaır 

Her nevi Banka Muameleleri yapa• 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları l<üşadı 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı . 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerıne keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Senedaı tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şarllarını haiz kiralı~ 

' Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsait şartlarile ( kumbarah veva 
Her yerde DAlMON pillerini ve ampullerini de ısrarla ~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

1 --•i•s•te.yi•n•iz•. •D•A•l•M•O•N_ma_r.ka•a•m•a•d•ik-ka•t•e•d•in•i•z.--•, a~~~'SS~~~'*~~kn~ . 
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Um~'J'I deposu 1 lrupln, 
laıanıııı. Caıaıa, vo,•oda HH • 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 
Amasya Cümhuriyet Halk Partisi llyönkurul 

Başkanhğından : . 
1 - Amasyada yaptırılacak Halkevi binası inşaatı kapalı zarf usulı

le ve 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Keşif bedeli (42523) lira (9) kuruştur. 

3 - Bu i~e ait keşifname, eksiltme şartnamesi umumi ve hususi fen. 
ni şartnameler silsilei fiyat mul< vele ve proje cetvelleri ve planları 

arzu edenler ilyönkurul başkanlığından 222 kuruş bedel mukabilinde 
isti ye bilirler. 

4 - Eksiltme 31 -· temmuz • 939 tarihine müsadif pazartesi eünü 
saat 15 te ilyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (3189) lira 22 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 numaralı kanuna göre 

,muktazi vepiki ve Vilayet Nafia Müdürlüğünden ihale tarihinden se
kiz gün evvel alacakları ehliyetnameyi teklif mektuplarına koymaları 
ve bu mektupların dördüncü maddede yazı1ı miaddan bir saat evvele 
kadar mnkbuz mukabilinde ilyönkuurul baskanhğına vermeleri ve pos. 
ta ile gönderilecek mektupların dahi ayni znmanda gelmiş ve dış zarf1. 
nın mühür mumu ile kapatılmış olması l~zımdır. Postadaki ı?ecikmeler 
kabul edilmez. (4996) 

Kiralık Emlak 
Mahalleşi Sokağı No. Cinsi 
Meşrutiyet Ebekız 26.28 Ap. 5 ci daire 

Yukarıda yazılı emlakin 31-5-940 günü sonuna kadar kiraya veril
mesi açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 17.7-939 günü saat 14 te 

\ müracaatları. (4944) 


