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Almanya ile Polonya 
arcuuula derin ihti. 

lô.la •ebep olan Dan

zig Üe Polonya lıori-i dorunu ve Alman • J 
• Leh hudut mıntalıa- t i lannı ııö•lerir hariıa. i 

Almanya D~nzigten 
Asla. Vazgeç.miyar! 

İçten Hücum /ngiliz 

1 
ve 

'fUataca Um litll.-, 'h
vamlı bir pro,,..anJa Üe 
batün bir mülete cehennemi 
cennet ve en müône bir ya
f")'lfl rJaltlı bir ltayat ,ibi 
göıtermelt mümlıiintlür .,, 

Bitler (Kavgam) 

"Yalan neltaJar büyiilı olur
• o katlar ltolay inamlcr. 
Büyü}ı lıalabalıltlar, lıiiçiilı 
yalanlardan ziyade biiyülı 
yalanlara inanırlar. Çünlıii 

küçült y,alanlttrJ kentlileri 
ile •öylerler. Fakat büyük 
yalanlara cuaret edemez
ler.n 

Bitler (Kavgam) 

Ya.zan: M. Zekeriya SERT EL 

8 ir kaç gündenberl Fransada 
meydana çıkarılan ve büyük 

dedikodulara yol açan büyük skan. 
dalı bilirsiniz. Alman casus ve pro
paganda tetkilatınin yabancı mem
leketlerde nasıl çalıştığını gösteren 
bu mühim hadise bizi de alakadar 

Kreiisile 
A uıuı;u. 

Malzeme 

lngilterenin Ankara Sefiri 
Sir H. K. Hugeı•en 

Londra, 21 (Hususi) - İn
giltere hükumeti, Polonya, Ro-

ed~~sele şudur: manya ve Türkiyeye açtığı kre-

Bir müddettenberi Fransada ve diler.e mukabil harp ~alzemele
İngilterede Alman casus ve prop~- tj.ni Ingiltereden almalarını tek
ganda teşkilatının büyük bir faal;- lif etmiş, fakat, tatbikat bunun 
yetle çalıştığı, hükumetin nazarı mümkün olmadığını göstermiş
dikkatini celbediyordu. Fransız Baş. tir. 
vekili Daladier daha 22 Haziranda Bunun üzerine gerek Polonya ve 
bu noktaya meclisin dikkatini çeke- gerek Romanya ve Türk;ye, bu krc. 
rek hükumetin şiddetli tedbirler ala- d; ile İngiltere ve Fransadan maada 
cağını bildirmişti. Fakat propagan- yabancı memleketlere sipariş vere. 
da devam ediyordu. Yapılan tetkı- bilmelerini istemişlerdir. Çünkü, 
kat bu teşkilatın Abetz isminde bir Fransa ve İngilterenin harp sanayii 
Alman casusuna dayandığını meydn. ancak kendi ihtiyaçlarını kaışılıya. 
na çıkardı. Abetz Alman Propagan- bilmektedir. İngiltere bu miiracaatı 
da Nazırı poebels'in hususi katibi, doğru bulmuş, yalnız Amcrikaya si. 
Alman ecnebi propaganda bürosu- par~ş verebi!me~, bunu dj Ingilte
nun !efi Rudolf Hess'in adamıdır. renın Amerıka ıle olan tiCaret ka. 
Bu zat Pariste yerleşerek yedi sekiz naliyle yapmak şartiyle ıııuvafakat 
gizli servis kurmuştur. Bu teşkilftt etmiştir. 
için ayda 1 O milyon frank sar/et- * mektedir. Bu yedi servisten biri de Reuterin diplomatik muha-
Fransız matbuatı ile meşguldür. Bir biri, Akdeniz filoau bafku-
çok muharrirler elde etmiş, bunlara mandam Amiral Andrew Cun. 
bol paralar vermiştir. Bunlar ara-

.J)hıgham'ın Ağustosun ilk sında dünyaca tanınmış Le Tem~ • 
gazetesinin tahrir heyeti müdürü ile h ~mda· Amiral Gomisi ile 

(Sonu Sa: 10; Sü: f ~j:·r;~~~~ "'~ •, (Sonu Sa:,10_, Sü.: 5) 

.. , 

Bir Tebliğ Neşredildi 

Geniş Ölçüdeki Askeri 
Hazırlıklar ihtiyat 

Tedbirinden ibaretmiş! 
"\ 

Berlinin Bu Tebliğinde, Danzig Yüzünden { 
Almanyanın Harbe 
Olmadığı Yolunda 

Lüzum 
Var 

Girmesine 
Bir Kayıt da 

Yarın Halaydan ayrılacak olan Fran•ız askerleri .• 

Hatay Donandı 
Londra, 21 (Hususi) - Danzig meselesi bugün birdenbire 

yine ön safa geçmiştir. Sebebi Alman hariciyesi namına söz 
söylemiye salahiyettar bir zatın, bu mesele üzerindeki resmi 
beyanatıdır. Bu beyanata göre Almanya, Danzig'in sükün 
içinde Rayba ilhakı üzerinde ısrar etmekte ve bu husustaki 
metalibi ıçın hiç bir fedakarlıkta bulunmamaktadır. Fa
kat bu beyanatta bunun için bir harbe girmiye.lüzum bulun

madığı tasrih ediliyor ve Almanya tarafından geniş ölçüde 
alınan askeri tedbirlerin ancak bir ihtiyati tedbir olduğu ila-
ve edil~o~ _ 

Kurtuluş Bayramı 
için Çok Muazzam 
Hazırlıklar Var 

Anlaşılan Almanyanın. Danzig yüzünden bil· harp çıkml
yacağı lehindeki kanaati, İngilterenin harp çıkmaması için 
tavassutta bulunacağı fikrine istinat etmektedir. Halbuki ge
rek İngiltere, gerek Lehistan bu meı&ele üzerinde fikirlerini 

~:t:~·ı~~~~~i~~:::~ı 

Antakya, 21 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Hatay, kurtu
luş bayramını kutlamak için muazzam hazırlıklar yapıyor. 
Şehir, daha bugünden donatılmıya başlanmış, her taraf bay
raklarla süslenmiştir. Hatayın bütün kazalarından ve köyle-

·-~------- rinden Antakyaya neyetler geleceği 
Üçtn, fehirde şimdiden ica}i eMrı bu
Jtün tertibat alınmı§ bulunuyor. ]ardır. 1 

Dün Lehistanın radyo istasyonfo. 
n, Almanca ve İtalyanca da dahil 
olmak üzere müteaddit lisanlarla 
yaptıkları kati neşriyatta 'l...ehista
nın Danzig için harp edeceğini, bu 
yüzden harp çıkıp çıkmamasının 
Almanyaya bağlı olduğunu, Lehis
tan, son söziinü söylediğini ve Le
hitanın siyasetinde blöi olmadığını 
anlatmışlardır. 

Baıkumandanrn ağzından 
Diğer taraftan, Mareşal Smigly 

Rydz'in Amerika matbuatına verdi
ği beyanat, geniş surette tefsir edil
mekte ve Mareşalin sözlerindeki ka
tiyet ve verdiği ihtarlardaki ehem
miyet tebarüz ettirilmektedir. 

........ -
Erzincan, Erzurum ve havalisinde geçen •ene sel felaketine 

uğrayan yerlerden bir görünü, (Solda felaketzedelere 
erzak dağıtılıyor) Bu beyanat radyo ile neşredilir

ken aşağıdaki komanter de ilave o
lunmuştur: 

"Mareşal Smigly Rydz, çok açık 
surette bildirmiştir ki Polonya, Dan 
zig için dövüşecektir. Milletimiz 
için başka yol yoktur. Polonyayı 

Danzig'ten manevralarla ve bir çar
pışmaya mahal kalmadan çıkarabi

leceklerini ümit edenler, bu beyana
tı okusunlar ve manasını anlasınlar. 
Şunu da nazarı dikkate alsınlar ki 
blöfün Polonya siyasetinde yeri 
yoktur ve Polonya, ordusunun baş-

(Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

: .............................. . 
f MEKTEPLERE 

Kayıt Ve 

Erzurumda da 
Seller Büyük 
Tahribat Yaptı 

Yollar Ve Köprüler Harap Oldu, 
8 Kişi Öldü, 10 Evi Sel Götürdü 

Kabul Şartları 

Erzurum, 21 ( A.A.) - On J nakalat münkati olmuştur. Pırnaka
beş gündenberi yağan şiddet- ban köyünde on evi ve bir oteli sel 

Mektepll'rin 
ı li yağmurlar ve dolular Erzu- götürmüştijr. Bu köprülerin ve ha

.. rap yolların yeniden yapılmasına 
kayıt ve kabul rum_ ve mulhakatı!ld~ yer_ yer başlanmıştır. Mtinakalat çok kısa bir 

1 

:zamanı baılamıştır. Her gün 
muhtelif karilerimiz muhtelif 
mekteplerin kayıt ve kabul 
şartlarını soruyorlar. Sual ve 
cevap siitunumuzun muhar-

1 
riri karllerimizin diğer suaUeri 
gibi bu husustaki sua11erine de 
etraflı bir şekilde cevap vert mektedir. Kari1erimizin ikinci 

J sayfamızdaki Sual ,.e Cevap 
• sütununu dikkatle takip etme-
: )erini tavsiye ederiz. S : ....•..................... : 

tahrıbat yapmış, Ispır, Dınus, zamanda temin edilecektir. 
Oltu ve Tortum mıntakalarııı- Sam•undahi hcuarın bilanço•u 
da insan ve hayvan kaybına se- Samsun, 21 (A.A.) - Samsundaki 
peb olmuştur. son seylap hakkında alman mütem-
İspirde 8 nisan, 150 hayvan zayiatı mim mallımat aşağıdadır: 

vardır. Yağmurlardan husule gelen Su merkez kazasının 10 köyünde 
seller aylarca çalışma suretile yapı. 3000 hektar arazide tütün ve mısı. 
lan yolları ve köprüleri tahrip etmiş. rın bir kısmı ile 60 bin kilo arpa 
tir. buğday ve çavdar tamamen mahvol

Dün saat 16 da Kop dağında ya- duğu gibi iki ahşap su değirmenini 
ğan şiddetli yağmurlardan mütevel- de sular götürmüştür. 
lit seller Pırnakaban köyü civarında Çarşamba kazasında 18 köy arazi
ki Üç köprüyü götürmüş bu suretle sini su basmış ve mczruata zarar ver 
Erzurum - Gümüşane arasında mü. (Sonu Sa: 10, Sü: 3) 

Şehrin bir çok yerlerme yeniden 
faklar kurulmuştur. Vilayet konağı 
önüne dikilen Atatürk büsHuıü gece
leri altı meşale aydınlatacaktır. Dağ
larda yanacak muazzam mcşalelerin 
yerleri tesbit edilmiştir. Bayram 
pragramı ile Vali Şükrü Sökmen Sü
er de m 1 Jul olmaktadır. 

ı Hatay bayramında Büyük Millet 
1 Meclisini ve vilayetleri temsil ede
cek olan heyetler, cumartesi günü 
akşamı şehrimize geleceklerdir. Ha
taylılar, bu heyetleri parlak ::nera
simle istikbale hazırlanıyorlar. Bü
yilk Millet Meclisini temsil eden 
h~yP-t, Meclis ikinci reisi Şemsettin 
Günaltayın reisliğindedir ve diğer i
ki mebusumuzdan müteşekkildir. 

Pazar günii yapılacak olan bii
yük geçit resmine, miihim bir kıs
mı Hataydan ayrılmış bulunan 
Fransız askerleri de iştirak ede
cekler ve merasimi müteakıp Ha
tay topraklarını terkedeceklerdir. 

Pazar sabahı saat 7 de merasimle 
kJşladan ·çıkacak olan Fransız asker. 
!erinin çekilme programı Albay Ko
let tarafından hazırlanmıştır. 

Dündenberi, Hatayın dört bir ta
rafından Antakyaya bir akın başla. 
mıştır. Halk, kurtuluş bnyromı şen
liklerini görmek ve bu mesut güntin 
heyecanını tatmak için, kafileler ha
linde buraya geliyor. 

Pazar günü, btiyük geçit resmin
den ö11ce, Hatay hükfimet konağı ö. 
nünde merasim yapılacaktır. Kışla
ya asılı Fransız bayrağı indirilerek 
yerine Türk bayrağı çekilecektir. 

Romanya Krah 

Şarki Akdenizde 

Gezintiye Çıktı 
Bükret, 21 (A.A.) - Dün ak

tam Bükretlen hareket eden 
Kral Karol, bu aabah Köstence
den Luceafarul yatı ile bir ge
zintiye çrkmıftır. Kral Karol, 

Şarki Akdenizde ve ezcümle Yu

nanistan sularında dol&f&cak ve 

bu gezintiai on aüıı aürecektir • 
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PENCEREMDEN 

Bir Hôtıra ve Bir 
Mimari Facia! 

Yazan: M. Turhan TAN 

M iizcr Umum Müdürü rahmetli 
Halil fücm Beyle -hayli es

ki bir tarihte- uzun bir Anadolu 
gezintisi yapmıştık. O mübarek ka
tanın kuş uçmaz, karvan konmaz 
köşelerinden antika eserler arıyor
duk. Bu arada yolumuz Vezirköp
rü üne düştü ve o kasabada gözii. 
müze perde perde bir haile açıldı, 
çünkü Köprülü l\lehmet Paşanın 

gerçekten ınlmari bir şaheser olan 
konağı bayku§lar karargahı olnıuş 
ve paşanın kabul salonuna da saman 
doldurulmuştu. 

Gözleri dolu dolu olan Halil Bey 
bu manzaranın benliğine yüklediği 
ıstırabın ağırhğiyle bunalırken gam
lı bir uyanıklıkla bana, samanla ör
tülii salonun tavanını çepçevre sa. 
ran altın bir yazı serisi gösterdi: 

- Galiba, dedi, bir kaside .. Acaha 
kimindi ve şiiri yazan şair şu salon
da bu samanları görse ne yapardı? 

Cevap verdim: 

22 - 7 - 939 

.. - Kasideyi mersiyeye, yahut hic
viyeye çevirirdi! ... 

* 
Dün havanın biraz rüzgarlı plajlara akm ediyordu. 

Dün yiiksek sanatkarımız ve re
sim iistadımız Bayan Melek Celiil 
jJc heder olmuş giizel eserler mev. 
zuu iizerinde konuşurken -sadede 
münasebeti yiizündcn- bu hatırayı 
nakletmiştim. Muhterem sanatk&r 
sözlerime bir .sual ile cevap verdi

Oto'hüs Y alovadan Kaçırılan 
Servisleri Ç k ·A J k B J 

Vapur 
Siparişi ler: 

- Boğaziçindcki Ieşruta yalıyı 
gördiinüz mü? 

Ve biraz sıkılarak görmedii:rimi 
Tramvay;.ı;yolculara ocu yva ( ta u ondu -0-

Tırhan Vapuru Saatte 

14 Buçuk Mil Yapıyor 
söyleyince de beni şu suretle tenvir iyi Muamele Edecekler 
etmek lfıtfunda bulundular. 

- Bu yalı amcazade Hüseyin Pa- Beyoğlunda tramvay yerine kaim 
Emin enin Aldattıktan 

Geçirdiği Seyahat 
Sonra Ayvalığa 

Macerasım Tan 
Götürdüğü Küçük Fikret, 

Okuyucularına Anlatıyor Devlet Dcnizyolları idaresinin Av
rupa tezgahlarına ısmarhyacağı va. 
purlara ait şartnameleri hazırlamak 
üzere Ankarada toplanan komisycn 
mesaisini bitirmek üzeredir. Komis
yonun mesaisine Istanbuldan iştirak 
eden zatlar. ya'rın Ankaradnn şehri-

şanındır. Köpriilii Vezirin birader- olmak üzere troyleybüs işletilmesi 
zadesi olmak, Fnzd Ahmet Paşa hakkındaki tetkiklere devam edil. 
devrinde şöyle böyle tanınmak ha. mr:ktcdir. Bu hususta!d etütleri tı1 m 
sebile Amcaoğlu diye :ı;Ölıret alan bu vay idaresi üzerine almış bulunmak
hamlyetli, gayretli ve pek faziletli tadır. idare bir taraftan bu mevzu 
ve:zirin Osmanlı tarihine ııunduğu etrafında tropleybüs servisleri tesis 
en büyük armağan Karlofça ınuahc~ etıni hlHar.iL:ıı :rnu-

desi ise Türk sanat ıllemine bıraktı- habere cderlcen diğer taraftan da o. 
ğı en yüksek yadigar da ismini nn- tobüs işini tetkik etmektedir. Bu 
dığım yahdır. Karlofça muahedesi meyanda otobüslerin mazotla mı, yok 
bir inhlznm ve bir tereddi vesikası. 

Yufova {TAN) - Burada oturan mütekait doktor ı ze gizlice mektup yazıp göndermeme mani olııutk 
Mustafa Mulıittinin evine müşterek bir tanıdığın se- içinmiş. Etr giin Ayvalık ç r;ıısınd , ki Yalova tapu 
lamını getirmek suretiyle misafir olup epeyce kaldık- ~emuru Hikmet amcama rast geldim. Kendisiyla gô. 
tan sonra, glıya Muhittinin büyük oğlu Hikmet\! 40 rü;imek i~tedim. Kadın, buna mani oldiı. İste bunun 
bin liralık npnttımanlı zengin bir kız alm.:ık üzere üzerine ş:iphelcndim ve korkmağa başladı~. ' 
1zınire gicl ve Mu~tafııııu ür:-ı:..._g•- uo.--7~'-. '""-~ • -- ·-· _., __ ,._ , •• m\vıı r,JnnP-L?nldnrrHr. • Td ğ d 

~-enı vapurl r. ıntıyoç o u un an 

dır. Fakat Amcaoğhı o vesika ile 
İmparatorluğu biraz dahn kiiçül
mekten kurtarmıştı. Meşruta yala 
i e Tiirk ruhundaki snnntkiirlık ka-
biliyetini yara ve nğ~·nra ihtar eden 
bir abidedir. Novnntellcr, Madam 
Montegü'lcr, de Bonnak'lar, Galan
lar, Boğaziçini bir şiir olarak tasvir 
ederken 1\!e ruta yalısı gibi şaheser. 
lerdcn ilham alıyorlardı. Bizzat bu 
yalı üzerinde duran hayraniyetlcr 
de hayli geniştir. J.akin ne yazık ki 
Boğaziçinin ölgiin bir tarih hatıra-
ma inkılap eden giizel yalılarının 

sonuncusu, bu meşhur Meşruta yalı 
da harap olmu ''e hiitiin varlığı tek 
bir odaya münhasır kalmıştır. 

Muhterem sanatkar biraz durdn 
ve sonra mahzun mahzun. devam 
etti: 

sa benzinle mi işletilmesinin daha 
doğru olacağı da tetkik edHmiştir. 

Bu tetkikler neticesinde mazotla iş
liyen otobüslerin, benzinle işliyen o-

tobüslerden üç misli daha ucuza mal 
olacağı anlaşılmiştır. 

T ramvaycılara tamim 
Tramvay müstahdcmininin tram. 

vay yolcul:ırına fena muamele etmek 

te oldukları, tramvaylarda yer bu
lunduğu halde tevakkuf mahallerin

de tramvayların durdurulmadığı, ba. 
zı duraklarda da yolcular tnmamile 
!nmeden tramvayların hareket etti
rıJdiği ve bu yüzden müessif kaza

lara sebebiyet verildiği Tramvay i
daresine şikayet edilmiştir. Tramyay 
müdiirlüğü bu şikay<itler üzerine teş
ki~fıta gönderdiği bir tsmimde müs-

- Bir oda. Fakat eski yalı tarzı- tahdeminin yolculara iyi muamele 
nın tezhibi, tezyini ve inşai biitüıı etmesini, haddi istiabiyl tecavüz ct
giizclliklerini içinde tophyan bir 0 • miyen tramvayların her durak ye
da. Ne yazık ki bu da yıkılmıya rinde durdurulmasını emretmiş, bu-
mahkiıın!... na riayet etmiyen miistahdemler.n 

.... ı * birinci defasında şiddetli surette tec-
Okuyoruz \'e duyuyoruz ki Avru. ziye edileceğini, tekerrürü halind~ 

pada bu gibi eserleri belediye yıkıl- vazifesine nffiayct verileceğini bil
maktan korumayı vazife edinmiştir. dirmiştir. 

Memleketin sanat tarihiyle ilgili bir 
eserin heder olacağı anlaşılır anla· 
şılmaz belediye onu tamir eder. Bu 
suretle eser, yine sahiplerinin tasnr
rufu altında kalmakla be..-abcr satıl. 
n1ak imkanını kaybetmiş, yani J1em 
sahiplerinin, hem belediyenin nıiil

kü haline girmiş oJur. 

Acaba İstanbul belediyesi de hn 
medeni usule göre hareket edip 
l\fe rufa yalıyı tamir, yahut "l\feş
rutn .. lığından istifade ederek evkaf 
daire ini tamir işinde icbar edemez 

'? 
mı .•. 

Yeni Adana Valiliği 
Niğde, (TAN) - Vali Faik Üstün, 

Adana valiliğine tayin edilmiştir. Bu 
ayrılış haberi, Niğdelileri müteessir 
etmiştir. Çünkü Faik Üstün, üç bu • 
çuk sene süren valiliği esnasında 

Niğdeye 60 ilkmektep binası kazan • 
dırmış, Niğde, Nevşehir, Bor ve mu. 
kışla elektrik tesisatının yapılmasın
i.a büyük amil olmuştur. 

SUAL 
S. - Orta tahsili bitirmi~ olan 

devlet memurları kaç lira maaş 
alacaklar? 

C. - Yeni baremin uçuncü 
maddesinin B fıkrası mucibince 
14 üncü dereceden 15 lıra asli ma. 
aş alacaklardır. Tahsisatiylc bera. 
ber karşılığı 50 liradır. 

• 
S. - Dut ağacına ne b'Il>i mey. 

valar aşılanabilir? 
C. - Dut ağacına dut çeşitle. 

rinden başka bir meyva aşılan
maz, fakat bir Rus alimınin yap. 
hğı tetkiklere göre, aşı mutla
ka kendi cinsinden olan nebatla. 
ra değil, nesiçleri birbirine benzi. 
yen nebatlara da tatbik edilmek-

Fikreti de beraber götiıren Emine isimli kadının izi rakola göttmiiı. Blr de baktım ki, Eınine isrn,ni tat•· 

bulunmuştur. Böylelikle 500 liralık mü~evher de a- yan kadln da karakolda! 
şırmış <>lan kadın, Ayvalıkta polis tarnfından tutul- Meğer Emine, Ayvalıkta bir kızı, guya mevcut ve 
muş, kiıçük l<'ikret buraya getirilip babasına teslim z:ıbit olan cğluna nişanlamış. Küçükken berim gibi 
edilmiştir. bir kaçırılma \'akası geçirmiş olan kızın oturmakta 

Fikret, br.şındım geçenleri şöyle anlatmakbdır: olduğu evin sahibinin oğlu şüphelenmiş, polise lıaber 
"- Emine kadın bana ~yle iyi muamele ediyordu \'ermiş. İşte bu suretle kadının mahiyeti meyd3na 

ki, aklıma hiç bir fenalık gelmi~ordu. Ayvalıkta git. çıktı \'e hf-n de kurtuldum. 
tiğimiz evde, benim kadar küçük bir çocuk vardı. O. Işi sezerek, polise bildiren bu zatı buldum. Bana 
nunla oynııyorduk, bol bol sinemaya gidiyorduk. Ka. fotoğrafını vereli. Onu ölünceye kadar saklıyacağım. 
dın, üzerimde or. para bile bulunmamasına dikkat e· Çünkü bu zat olmasa, kimbilir başıma ne folitkeller 
diyordu. Sonraann öğrendim ki bu, Yalovaya, edmi. gelecekti!,, ı 

Satie Tahkikatı RAiF K~RADENIZ 

mi'ınakasa pek yakında açılacak ve 
en miisait teklifi yapan firmaya ye. 
ni gemiler sipariş edıleccktir. 

T ırhanda yeıpılan tadilat 
Almanyadan son gclc..-ı Etrüsk tipi 

'l'ırhan vapurunda yapılan değişiklik 
bir kazan ilfLvesinden ibarettir Va
pur tecrübe seferinde 14,il mil yap· 
mıştır. Mukaveleye gör.:? 13,5 mil yap 

ması icap etmektedir. Uçlırcü kazan 
\'apurun süratini bir mil dah aarttır. 
mıştır. Tırhan seferlere başladıktan 
sonra tccriibe süratinde scyretmıyc
cek, 13 mil süratle hareket edecek
tir. Devam Ediyor 

Müddeiumumilik Salic binasının 

Tarihi Binalar 

Ve Yeni inşaat Dün Beyanatta Bulundu 
Gümrük ve lnhisular Vekili Raif Liman ifleri 

Karadeniz dün sabah gilınriık muha. 1 Devlet Liman işletmesi umum mü. 

f b ' .. d .. l"/'i '" nde meşg 1 1 dürü Raufi Manyas, mınvlni Hamit-
5atışından mütevellit yolsuzluk tah. Tarihi bina ve abidelerin etrafında 
kikatı dosyası üzerindeki tetkikle::ine onmetre derinliğinde yı?nj inşaata mü aza aşmu ur ubu u o -

1
. 

b .. l gezerek memu la le- birlikte di.in öğleden sonra, Ha ıç-ve iddianamesini hazırlamaya dün de snade edilmemesi, yeni yapı ve yol- muş uro arı r rın . .. . . k 
' , . . teki tamır atolyelerını gczere tet-

devam etmiş1tir. laı· kanunu iktızasındandır. ~~sai tarzını tetkık .etı~ıştır. V~.kil, kiklerde bulunmuştur. Tamir atölye-
Zan altında bÜ!unanların s•.ıç va- Müzeler idaresinin müra - oğleden son~~ :.ar~.~ .. saaw ~adar gum- lerinde bazı yenilikler yapılacaktır. 

sıflarının ne olacağı anca'k sorgu ha- cantı üzerine Maarif Vekaleti, rükler başmudurlugu:ıdekı odasında I k d 1. . s en erun ımanı 
kimi kararnamesini hazırladı:.Ctan belediyeye yazdığı bir tezkerede, in- meşgul olduktan sonıa muhafaza baş lskenderun limanından sonra, bir 
sonra anlaşılacaktir. Davanın sğır ce. mildürii Hasan ile bir!ıkle Halice 

şaat müsaadesi istcnılcn yer i:le laı i· Fransız şirketinin idaresinde bulu -
za mahkemesine mi, yokn asliye ce- g!derek Hasköydeki muhafaza teşki-

h! binalar arasından bir yolun geç. r.an fenerlerin tesellümiı de ikmal e. 
zn mahkemelerinden birisine mi ve- !atının motör tamir atolyelerini gez- 1 mesi, kanun hükümlerini değiştiremi . dilmiş, keyfiyet Devlet liman iş et-
r!leceği de ancak kararname hazırlan rrJ~tır. Meleri umum müdfırlüğüne bildiril-
dıktan sonra anlaşılacaktır. Suçlu. yeceğini, eğer bu kayıtla verilmiş Raif Karadeniz varın saat on bir- ı 'ki " miştir. Tesellüm edilen fener er 1 -
lardnn bazıları hakkında men'i mu- müsaadeler varsa, derhal geri alana- de Ege vapuriyle İzmire hareket e. dir. Bunların idaresi de lskenderun 
hı:keme kararı verileceği de kuvvetli rr.k inşaatın durdurulmasını istemiş. decek ve İzmirde de tetkiklerde bu- lımanına devredilmiştir. 
bir ihtimaldir. tır. Vekaletin bu talebi üzerine Tiır-1 ıunacaktır. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

tedir. Bu mülahazaya dayanarak, 
bir kere başka meyvaları da aşı. 
lama tecrübesi yapılabilır. 

• 
S. - fstanhulda mnuifo bağh 

hangi liseler meccanidir"? Onuncu 
sınıfa nasıl girilebilir? 

C. - İstanbulda mevcut bü
tün resmi liselerde tahsil mec
canidir. Onuncu sınıfa girmek 
1çin dokuzuncu sınıfın bütün ders. 
lerini bitirmiş ve bu sınıf tan 1 O 
cu sınıfa terfi etmiş olduğuna ve 
ahlak numarası kırık olmadığına 

dair bir vesika ibraz etmek la. 
zımdır. Şayet dokuzuncu sınıfı 

her hangi bir lisede takip etme
miş, hususi ders görmi.iş tc, ::-esmi 

bir liseye girmek arzusunda ise
niz, Maarif Vekiırctine müracaat 
ederek, Vekfıletin müsaadesini al. 
mak ve ikametgahınıza en yakın 
olan liselerden birinde dokuzun<'u 
sınıfın imtihanlarını \'ermek su
retiyle bu vesikayı alabilirsiniz. 

• 
S. - Elektrik şirketinin her se-

ne memurlarına verdi~i ikramiye 
938 senesinde verihncmi~tir. Aca. 
ba bu ikramiyeyi yine verecekler 
mi? Elektrik idaresi memurlarına 
barem tatbik edilecek mi?. 

C. - Elektrik şirketi ~imdi mev. 
cut olmadığı için o şirketin me
murlan hakkında tatbik ettiği u. 
suller de cari değildir. Elektrik i-

C E:·V ·AP . .. . 
daresi memurlarına senelik ikra. 
miye verilip verilmemesi işi tet
kik edilmektedir. Bugi.i.nlerde bir 
karara bağlanacaktır. Elektrik i. 
daresi, belediyeye ba~lı bir mli
essese olduğuna ve. belediy'! me
murlraına da barem tatbik edildi. 
ğine göre bu idare memurlarına 

da barem tatbiki icap etmektedir. 
Maamafih henüz bu bahiste de 
kat'i karar verilmemiştir. 

• 
S. - İş kanununu ve huna ınii· 

teferri nizamnameleri nerede bu
labilirim? 

C. - Ankara caddesindeki ki
tapçılarda bulabilirsiniz. Bunlar 
kitap halinde neşredilmiştir. 

TA K V 1 M ve HAV A 

22 Temmuz 1939 
CUMARTESi 

7 inci ay: Giln: 31 Hıı.ır: 78 
Arabt: 1858 
Cem. ahıır: 5 
Güneş: 4.47 - Öğle: 
ikindi: 16.18 - Akşan. 

Yatsı: 21,31 - İmsfık: 

Rumt: 1355 
Tcmmuz:9 

12.20 
19.86 
02,37 

- Hava Vaziyeti -
Yeşllk5y Meteoroloji istasyonundan a

lınan malQmntn göre yurtta hava, Kara -
donizin şark kısımları ile Orta Anadolu -
nun şimal kısımlarında çok bulutlu ve 
mevzi! yağışlı, Knrndenizin garp kısımla
rı lle Orta Anndoluda bulutlu, diğer böl
gelerde umumiyetle açık geçmiş, rüzgArlsr 
Akdeniz kıyılarında garbi, diğer bölgeler
de şlmall istikametten orla kuvvette es-

e mtştir. 
Dun İstnnbuldn hava az bulutlu geç -

mlş, rilzgtır cenuptan saniyede 2 - 4 met
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava vaziyeti 
1015,4 milibar idi. Suhunet en · ytiksck 
30,2, ve en düşük 20,18 santigrat kaydc -
dllmlstlr. 
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f euG üNI 
Suriyede Yapılan 
Propa9andalar 

YQzan: Ömer Rıza DOGRUL 

H alepte çıkan ''ElhaYadis" gaze
tesinin 18 temmuz tarihli sa. 

yısının başmakafasinde tuhaf şeyler 
okud~k. Gaz·etenin anlatışına göre 
daha düne kadar Suriyede iktidar 
mevkiinde bulunan ve Suriyenin ek. 
seriyetine dayanan Suriye milli kit. 
lesi, Suriyenin taksimi yüzünden 
Fransa aleyhinde cephe almak için, 
Türkiye ile anlaşmakta ve Türkiye • 
nin Suriyeyi işgal etmesi için yol ha
zarlamakta imiş! 

Elhavadis gazetesi bu haberleri 
verdikten sonra Suriyenin milli kit
lecilcrine adamakıllı yükleniyor ve 
bunların anarşist, dessas, hilekar, 
düzenbaz kimseler olduklarını, onlar 
dan sadır olmıyacak hiçbir fena hare 
ket tasavvur olunmıyacağmı, batta 
Türklerle Arapların arasını bunların 
bozduğunu, onun için Türkiyenin bu 
adamlarla anlaşmaktan çekinmesi 
lazım geldiğini anlatıyor. Ve bunla. 
rı anlattıktan sonra milli kitlecilere 
bir kere daha yükleniyor, onların 
bir alay miicrim ve cani olduklarını 
ağız dolusu küfürlerle izah ediyor ve 
nihayet Sancak meselesine geçerek 
Türkiyenin bu meselede haklı olabi
leceğini, fakat yeni arap yurtlarının 
işgali için kitleciler gibi adamları ki. 
ralıyarak yeni istilalara yol açmama 
sı lazım geldiğini, çünkii mesuliyetin 
büyük, faydanın az, zararların çok 
olduğunu söylüyor. 

!I' AN 

Demi ry o 1 u 1 ~m'i"'"'"'""'"""'""'""''"''''Klllllllll llllllll'l lll l lll il lll I ~m~ 1 i n g i 1 terenin 
Erzuruma 1 ta/yanın uvvetı 1 Uzak Şark 
Yaklaştı i Almanlar Bu~ Siyaseti 

Yo ı Boy~ Köyler i KUVVellen I\ Tokyoda-ki_M_üzakereıer 
Büyük Şe nlik Yapıyorlar = ~· Müsait Bir Safhada 

Erzurum, 21 (A.A.) -- Erzuruma =şu·· p h e E d •. yo r = Tokyo, 21 (A.A.) - Başvekil B. 
varacak tren yolu ferşiyatı Aşkale =_=:= §ı; __ Hiranuma, B. Arita ile yaptığı gö-
kazasının Pırnakaban mıntakasında rüşmeden sonra, yarın sabah için 
Kaptıran köyüne varınıştır. Temmu- _ _ Nazırlar Meclisini toplantıycı çağır-
zun 25 inci günü Aşkale istasyonuna - E mıştır. Bu toplantıda nazırlar, ·bu 
varmış bulunacaktır. Ferşiyatta ça- = Bir Alman Mecmuası, Jta lyanlarm Kuvvet 5 sabah Arita ile Cragie arasında varı-
lışan amelen in Hahi~le milli şarkılar : . lan anlaşma teyit edilecek ve top. 
si.iyliyerek ray döşemeleri görülecek § iddia l arından 

11 Rüya 11 Diye Bahsediyor E lantı sonunda bir tebliğ neşrolun:ı.-
manzaralardan biridir. Trenin vardı. : = 

- • - caktır. ğı köyler kurbanlar kesmek suretile : Berlin, 21 (Hususı) - (Deyli bahsedilmekte ve bu topların ha- -
- T ı f h • uh b" · - Salahiyettar Japon rnahfellerin-meserretlerini göstermektedirler. : e egra ın ususı m a ın yazı. va kuvvetleri tarafndan yapılan : 

E - ) AI k • ·ı f li - den öğrenildiğine göre, Tiençin hfı-rzurum, trenin Yarması münase- : yor - manyanın as erı ı ıtı- bombardımandan sonra aa yete : - ı - disesinin esasını te~kil eden mesele. betile yapılacak merasim, hazırlıkla- : sas mecmua arından olan "Mili- geçtikleri anlatılmaktadır. E 
- . lcrin umumi bir hal suretine raptını 

rını ikmalle meşguldür. Vilayetin gi. : taer Worhen blatt,, Italyan gaze- Alman askeri mecmuasının baş : 
. . ~ - müteakıp, hususi meselelerin müza-

rıştıgi imar işleri trenin vürudünda :_ tele~inden birinin İtalyan ordu. muharriri bu sözlere şu şekilde =-
ik 1 keresi için vaziyet hazırlanmış bu-

.ma edilmiş bulunac:ıktır. Bu ara- : sunun sürat ve kudreti hakkın- mukabele ediyor: --
Iunmaktadır. Esas meselelerin halli 

da büyük iki hastane, bin kişilik bir :_ da yazdığı bir makaleyi hulasa "Mukabil kuvvet sahibi bir _: . üzerine, Tokyo müzakerelerinin gfr.. 
smema, bin kişilk halk.evi, bütün o- =- et.tikten sonra, İtalyanların nik- hasım hesap edildig~ i zaman har- :_ 

miş olduğu çıkmaz halen açılmıştır. 
yun sahalarını ihtiva eden modern --- hinliğini ve itimadını derin şüp- bı'n realı"telerı· bu fevkalada nik- --- Maamafih İngiliz büyük elçisi, bazı 
bir spor yeri ile Ilıcada modern iki : helerle karşılamaktadır. bı"n mu" tala· alar, en genı·s. 0··ıçüde =-- umumi me~• lelerin halli icin hüku. 
banyo ve vilayetin muhtelif yerlerin. = İtalyan ordusunun sürat ve iskontolara ve sürprizlere nğrar .. : metinden talimat istemiş bulunmak. 
de 31 büyük me!<tep bulunmaktadır. : kudretini anlatan makale Cor. İtalyanların ellerindeki silah- § 
Cümhuriyet caddesinin Istanbul kapı · d 11 S 'd k t B tadır. 

: rıere e a era a çı mlş ır. u- larla müstahkem mevkileri ko· =- Yine avni membalara "Öre bu sa-
sına imtidadı tesviye edfimiş ve ye- k b 1 d Al .. 

-
: na mu a e e e en man mu- laylıkla alaşag~ı edeceklerı· hak- _: b h 1 1 1 b ni kestirilen parkelerin döşenmesine h . . . H' 'd" ı·t 1 a varı an an aşmanın en P.sas I se e 
: arrırı ıse ımpe ır. a yanla- kındaki iddiaya gelince Alnıan =- l 
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Bir Garip Hesap! 
Yazan: B. FELEK 

Gerek ilkmektepte, gerekse orta 
tahsilimde ben hesaptan, riya. 

ziyeden hayli kun·etli idim. Hatta i. 
dadinin (o zaman lise yerini tutan 
mektep) son sınıf imtihanını verir -
ken. hendesei resmiyede (bu fenne 
şimdi ne dendiğini bilmiyorum) mü. 
me;ryizlik eden bir miihendis bana 
hangi ali mektebe gideceğimi sormuş 
ve: 

Hukuka! Cevabını alınca: 
- Yazık! Riyaziyeye çok müsta. 

itsiniz! Mühendis mektebine girme • 
liydiniz! Demişti. 

Size artık hemen hemen tarihe 
karışmış olan bu şehadeti ikame etli. 
şiın hesaptan anladığımı göstermek 
içindir. Hala da beni hesabını bilir 
adam diye tanırlar. 

Bütün bunlara rağmen, bir türlü 
anlayamadığım bir takım hesapların 
mevcut olduğunu söylersem beni ah
maklıkla itham etmemelisiniz! 

Bu anlamadığım hesaplardan bi. 
risi hepimizin başımızda olan ev si. 
gortalarının hesaplarıdır. 

Bir iki parça binamın sigol'tasın. 
dan bildiğim rakam, yalnız binanın 

kaç liraya sigorta edilmiş olduğudur. 
Üst tarafını .kavramadan acizim. 
Verdiğim sigorta iicrcti de binde bir 
midir?, İki midir?, Yedi midir? Doğ. 
rusu hatırımda değildir. Zaten bu • 
nu siz2 sormazlar. Pazarlığı da yok. 
tur. Yapılmış bir tarife üzerinden 
parayı alırlar. 

Elhavadisin bu yazısını hulasa e. 
dişimizin sebebi, Suriyede bizim a • 
leyhimizde yapılan propagandanm 
mahiyetini, ayni zamanda boşluğu 
nu ve manasızlığını efkarı umumi -
yemize apaçık göstermektir. 

başlanmıştır. Vilayetin muhtelif ka- t bini "herhalde hükumetinden a dığı 
zalatında da ayni hummalı faı:ıliyet : ra göre, motörleşmiş talyan or. askeri gazetesinin başmuharriri E talim;t .. üzerine İngiliz büyük elçi-

tt H kazada Yenl. hl"tku' dusu siiratli ve kati bir harbe bunun herşcyden evvel harp sah. : sinhı fakındıi1ı nzlpc:ıcı hattı harek:-t 

Her sene elime sigorta poliçesini 
aldığım zaman ona bir Afrikalı zen. 
cinin stenoğrafi i~arctlerine bakışı 

gibi safiyane ve cahilane bakarım \·e 
her defasında içimi ~ekip poliçeyi 
derer büker, çekmeceme koyarım. 

mevcu ur. er . - : imkan verecek kudrettedir. Ve nesinde ispatı lazım aelen hir : met konaklan ve mektepler yüksel- " - teşkil eylemiştir. Oğrenildiğine gö-
- bunu ispat için top taşıyan İtal- "rüya,, dan ibaret olduğunu an- =- re, hu sahah Arita ilP Craı· .... 1~ ara-mekte ve köy yolları yağmur ve sel. ... " ~ 

lerin tahribatma rağmen ıslah ve tan : yan traktörlerinin faaliyetinden latıyor. : sında miizakere edilen meselelerin 
zim edilmektedir. Erzurumdaki elek- ;11 11111111111 mn1111111ıuıu111111111u111 111111111111mmnı111111Hllll lllll~ en mühimlerinden biri. .Taponyanrn 

Bu propagandaya göre Türkiye 
Suriyedeki milli kitle ile anlaşarak, 
yahut milli kitle Türkiye ile anlaşa
rak Suriyenin Tiirkiya tarafından iş. 
gali hazulanmaktadır. 

trik tesisatın1n da ikmali yaklaşmış- Tiençin imtiyazlı mıntakası üzerin-

tır. Şehrin bu ay sonunda nura ka. M if ş A lk • • de muhasım taraf hukukunun İngil. 
Beni bu sigorta hesabatı önünde 

aciz bırakan şey, primin nisbeti de. 
ği1dir. Ancak ödediğim paralara ve. 
rilmiş olan isimlerin iizerimde man. 
tık bakınundan, hak bakımından bı
raktığı zayıf ve Iayıksız tesirdir. Da. 

ha iyi anlayabilmeniz için size bir si
gorta poliçesinin müfredatını nakle. 
deyim: 

vuşacağı alakadarlarca temin edil- a ar l ura s l l n c l tere tarafından fiilen tanınması me-
miştir. · selesi olmuştur. 

Bun u söyleyen Halepli gazeteci~ 

.. _,_ """"" -----.1-
Türkiyeye, gerek kendi yurtda~an. 

_ N_a
1•a_ ~7~~·.:~zinc,::~:,~ ,,_ T nplanf uunı Yanı11or 

kili Ali Fuat Cebesoy, Erzurum hattı ~ '3 · Sulh Ce hesi 
Müzakereleri na karşı kullandığı dili kullanmak -

tan tecddiip ederiz. Ona yalnız şunu 
hatırlatmak isteriz ki, bizim araplar
la hiç bir ihtilaflı da\•amız ve hiç bir 
ihtilafımız yoktur. Ta Lozanda, arap. 
ların mukadderatını kendilerine bı
rakarak hiirriyet ,.~ istiklallerini ta. 
nıdık. 

Komşumuz olnn Suriyeliler he -
nüz hürriyet ve istiklalJerine kavuş
mamış bulunuyorlarsa hu, onların 
büyük harpte müttefikleri oldukları 
devletlerle halledecekleri bir mese. 

inşaatmı teftiş etmek üzere buradan 
geçmiş, istasyonda kalabalık bir halle 
kütlesi tarafından tezahüratla kar. 
şılanmıştır. 

Ali Çetinkayanın Seyallati 
Uşak, 21 (TAN) - Turgutlu is. 

tasyonunu açmak üzere Turgutluya 
gitmekte olan Münakalat Vekilı Ali 
Çetinkaya bu sabah 3 de Uşal(:ı gel
miş ve istasyonda bir saatten fazla 
kalmıştır. Vekil Kütahya mebuslcırı 
ile kesif bir halk tabakası tarafından 

Iedir ve bu meselenin bizimle uzak. karşılanmış ve uğurlanmıştır. 
tan yakından hiç bir ilgisi yoktur. lzmir fuarını Basvekil açacak 
Hele Türkiyenin milli ~i~lecil.erle Izmir, 21 (Tan M~habirinden) -
anlaştığından, yahut millı kıtle. I At Çetinkaya, Turgutlu istasyonunu 
·ı · T"' k" ·1 'tt'fak ettikle · ı cı erın ur ıye ı c ı .. 1.. • • rın- açtıktan sonra Manisaya gelmiş ve 

den bahsetmek, bugunıın vakıalarını halkevinde bir müddet istirahat et
ve h.akikatlerini d~pcdiiz tanım.ama~ tikten sonra şehri gezmiş ve mebus. 
tan ıbaret kalsa, nıha;ret derın hır larla temas ederek halkın vekfılete 
gaflet teşkil eder. Halbuki bu sözleri ait dileklerini dinleınistir. 
apaçık bir hezeyandan başka bir şe. Çetinkaya 17,30 da~ Izmire muva-
kilde telakkiye imkan yoktur. salat etmistir. 

Elha\'adiscilerin maksadı, siyasi Haber ;Idığımıza aör·:?" B.'.lsvekil 
rakiplerine hücum ise, bunu Türki- Refik Saydam, ağust~sta' tzmi;e ge
yeyi karı~tırmadan. yapınalıdırla~. l~rek fuarı açacak ve b!r nutuk söy. 
Çünkü Tiirkiyeyi bu halis nıuhhs lıyecektir. 
dahili bahislere karıstırmakla ken -

Komisyonlarda 
Ankara, 21 (A.A.) - Maarif şu

rası 22 temmuz cumartesi günü saat 
10 da umumi heyet haiinde toplana. 
r&k komisyonlarda tetkiki bitirilen 
meseleler ve talimatnameler üzerin
de müzakerelerde buiunacaktır. 

Komisyonlar, bugü'n ele faaliyetle
rine devam eylemiştir. 

1 - Plan komisyonu: 
Türkiyede tahsilin bugünkü duru 

mu ve ana meseleleri hakkındaki tet
kiklerine devam etmiştir. 

2 - llk öğretim komisyonu: 
A - Ilk okul programı üzer.indeki 

çallşmalarına devam etmiştir. 
B - Maarif müdürleri talimatna

mesinin tetkiklerini bitirmiş ve ra. 
porunu şura reisliğine vermiştir. 

3 - Orta öğretim komisyonu: 
A - Liseler, orta okullar inzibat 

talimatnamesi hakkındaki tetkikatını 
bitirmiş tir. 

B - Liseler, öğretmen okulları ve 
orta okullar sınav t3limatnameled 
üzerinde müzakerelere devam etmiş
tir. 

Görüşülen İşler 
C - Şu komisyonlard~ l'.natematik, 

tabiiye, türkçe edebiyat, yabancı cıl'
ler. fizik, kimya proğramlı:ırı ile pan. 
siyan nizamnamesi, :tasket talimatn:ı 
nıesi, yabancı diller talimatnamesi. 
sanatoryom ve prevantoryt!m hlimat 
namesi üzerindeki ~etkiklerini ta
mamlamıştır. 

4 - Teknik öğretim komisyonu: 

Su komisyonun umumi' hey<'tc ar

zedeceği raporun hazırlanmasına de
vam etmiştir. 

5 - Yüksek öğretim komisyonu: 
Ruznamesindeki meselelerin tetki

kini tamamlamıştır. 

6 - Neşriyat komisyonu: 
1 

Okul kitaplarının Maarif Vekilliği 
tarafından basılmasına ve yayılma
sına dair talimalnamenin tetkiklerini 
tamamlannş ve umumi heyete arzc
~ıJecek raporunu hazırlamıştır. 

7 - Eecien terbiyesi komisyonu: 
Lise ve orta okul mü!redat prog

ram.lan üzerindeki ca l 1smala rına de. 
vı:ım etmiştir. 

Londra, 21 (Hususi l ~- Ingiltere 
\l'e Fransa hükumetleri arasında üç 
gi.in devam eden istişarelerden sonra 
bugün Moskovadaki Ingiliz ve Fran
sız sefirlerine yenl fülima~ gönder
mişlcrdfr. 

Sulh cemiyetinin beyannam esi 
Londra, 21 (Hususi} -- Sulh ıçin 

enensel birlik cemiyeti, bu akşam, 
İngiliz ' ~ilerine bir hitap neşrede. 
rek bunları mebusları nezdinde mii
c!ahalede bulunmıya ve aşağıdaki i-
1'~i. noktanın yapılmasını talc·p etmiye 
davet eylemi~tir: 

Farzedelim ki: ahşap bir evınız 

var. Binanın cinsine, komşularının 

yakınlığına, uzaklığına, ahşaplığına, 

kagirliğine göre senede 100 lira Üc· 
retle sigorta ediyorlar. İşte vereceği. 
niz paranın listesi: 

Lira 

100 00 binde 2 ücret 
10 00 idare masrafı (?) 

2 50 muamele vergisi 

O 06 Muamele vergisi farkı (?) 
5 oo İtfaiye 
2 55 Pul 

120 Ol• 
1 - Ingiliz - Sovyet pakt: 

lanmadan evvel, parıi'lmento 

mamahdır. 

imz2 .• 
dağıl- İşte 100 liraya sigorta iicreti ye. 

rine verdiğiniz paralar bunlar. 

2 - Moskova müzakerelerinin bu 
günkü vaziyeti ile derhal bir anlaşma 
ya varılınamasındaki engc>ller, efka
rı umumiyeye bildirilrn~licJir. 

İtalyan Otarşi Komitası 
Roma, 21 (A.A.) - Otar~i komite

si yarın Romada l\fossolini>lin riya
setinde toplanacak ve söy!en:fü~ine 
göre çok miihim kararlar alacaktır. 

Bir kere şu idare ması-afı nedir? 

dilerine karııı ancak ·en iyi ni;retleri 
besleyen, en iyi temennilerle miite -
hassis olan Tiirk efkarı umumi;\·esini 
gücendirmekten başka bir ş~Y kazan. 

'HADİSELERİN İ vUzU~ 

Sigorta kumpanyalarının idare mas. 
raflarını müşteriler mi ödeyecekler1 
Eğer prim az geliyorsa onu arttırma. 
lı. Yoksa böyle idare masrafı diye 
bir şey ilavesi adı değiştirilmek su 
retiyle i.icretin tezyidinden başka biı 
şey ifade etmez. (Bankalarda da yüz. 
de 9 dan fazla faiz alınması guya ya. 
saktır. Onlar komis)'On \'e saire ile bu 
nu 12 ye çıkarırlar) Muamele \'ergi. 
si hakkında di;\·ecck söz yok. Demek 

____________ 1 kanun bu \'ergiyi miiştcridcn alıyor. 

, Alt taraftaki muamele vergisi farkı 
da neymiş biliyor musunuz? }luaıne
le vergisi iş rakamı iizerinden alıiır 

ya! Bu rakam §ll 2.50 lira vergiden 
dolayı yükseliyormuş. Maliye bunun 
da yani kendi aldığı vergiyi gösteren 
bu rakamın da \'ergisini istiyormus. 

mış olmazlar. Biz komşularımızın ı 9 
yalnız iyiliğini isteriz ve yalnız mu

v?ffakıyetlerini. dileriz. Onla~ın. ken: ı 
dı memlcketlerınde böyle bırbırlerı . 
ile didişerek, birbirlerini itham ede- J 

rek ve kötüleyerek d~ğil, hiir ve mü
l'effeh yaşamalarını temenni ederiz. 

Tiirk si:vasetinin suJhcülüğünü ye 
düriistliiğiinü tanıyan bütiio düny.ı 8 
gibi Suri~·eJi komşularımızın da bu 
hakikati tanı~·arak bizden yana tam 
emniyet içinde kendi işleriyle meş - ı 

gul olmaları herhalde haklarında ha-ı 
yırlı olur. 

J a ponya Sovyet Gemileri 1 9 
Hakkında Malumat istedi 

Nevyork, 21 (A.A.) - .Panamadan 
Associated Press'e bildirdiğine göre, 8 
Japon elçiliği mümessilleri, Panama 
kanalı mıntakasındaki Amerikan rna- j 
karolarından, 12 ila 16 temmuz ara-

Ciitiiu tekzipfore rağmen Almanya ile Polony:ı ara. 
~ı.nda nanzig hakkında gizli müzakereler cereyan etti. 
ı~ı tr·krar <'diliyor. Hatta Danzigin serbest olması ı.;n-n
frnda il,,i 1nrafm anlaştığı, ayrıca ay sonuna do~ru iki 
mc~?l~l~d nra~mda ticari bir anlasma imza edilcccgi 
lıılu ı rılıyor. 

.... 
F ran~anrn l~ndra, Berlin ve R oma sefirleri tay
yare. ı~e Parıse davet edilmişler ve Başvekil ve 
H~ncıy~ Vekili ile m ü1terek bir konferans akdet
mışlerdır. Konferanstan sonra se firler tekrar va
zifeleri başına dönmüşlerdir. 

Avrupada bir ~nlh havası esmeğe başlamı~hr, Borsa. 

larda :l'iil •. solmc est'rleri miişahede edilmektedir. 

* 
'Alman ailtih fabrikalannda işçiler sabotaj yap. 

mağa başlamışlardır. Hükum et, iş saatlerini gün· 
de 8 saatten 8,45 e çıkardığı halde, elde edilen i, 
miktarı azalmıştır. Bilhassa Ambi silah Fabrikası 

' 

• 

göze batacak kadar az randıman vermektedir. 

• 
Hith•r "Kavgarn,, mllı meşhur eserinde bazı tadilat ya. 
par ak yeniden basmağa hazırlanmaktadır. Y .!ni tal•ı
du Almanyanm en hüyük di.işmanı olarak I·'ı·:ıns::ı ye. 
rine İngiltere göskrilecektir . 

* Fransız mebusları na geçen 
maskesi dağıtılmıştır. 

* 

halta zehirli gaz 

Mcal'istan A lman;rr.nın bir dominyonu halindedir. İk. 
tısudcn o del'ec<• Alman;-.·aya bağlıdır. Fakat hiikıimet 
Naibi Amiral Horti. Nazilerin Macaristanda ycrfoı)ıne
lerinc mani olmağa çahıpnaktadır. Geçen haCt 1. Al
manlar rı leyhiıte ne~rcdilen profcsiir Lajos'un mc~hur 
kitabım (Alnrnııların askerlikçe zayıf olduklarım gös. 
termek i\zere neşredilmiş kiiçiik bir kitaptır). ı\hnnn. 
ların ı~urlnrına rağmen menetmcıni~tir. Almaııy,1 ı-. 

leyhindeki faaliyetler de artmaktadır. Hatta i\Ja(':ıris. 

tan hiikıinıcti bir harp ntkuunda bitaraf kahıın~a ça. 
h~acağını si'iylemektedir. 

Binaenaleyh, şu altı kuruş, ,·erdi. 
ğimiz 2,50 lira vergiyi verdiğimiz • 
den dola:n \'ereceğimiz vergidir. 

(Bu ibare~·i bir daha okumazsa • 
nız anlayamazsınız) Sonra da efen • 

1 dim itfaiye iicreti. Burada mantık 
zaafı son haddini hulu~·or. 

Ben malımı, itfaiye kurtaramazsa 
diye sigorta ettiriyor Ye bunun icin 
~e senede 100 lira para veriyoru,m. 
itfaiyenin kuvvetli olmasını ve hina
larrn yanmamasını iste~·ecek ve bun. 
d • 

1 

an fayda bekleyecek olan artık ben 
değilim, bilakis sigorta sirkcti~ir. 

100 lira sigorta iicr~ti \'erdikten 

sında Vladivostak'a gitmek üzere ka
naldan geçen 12 Sovyet gemisi hak
kında malumat talep etmişlerdir. \ 

sonra ben neden "Aman binam van. 
~asın!" diye ayrıca itfai)·eyi takviye 
~ c mecbur olayım?! Bunu hana ~övle 

•---------- ------------ - ----------- -------------------------- - - - 1 hamiyet, vatanperverlik, )'urt bil~isi 
(Sonu onuncuda) 
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KüçükNerrnin Yeniden 
Dava Mevzuu Oluyor 

Fat ma ilhan "Çocuğumu Muhallebici Al i Kac; ırd1 11 . 
Diyor, A li de Bunu inkar Ediyor 

Sekiz sene sonra mahkeme karariyle hakiki annesine kn
~şan Nermin dünden itibaren yeni bir davaya daha mevzu 
olmuştur. Nermini şimdi) e kadar mahalle bici Ali ile karı5ı 
Fatma Zehra büyütmüşler ve kendilerini ana ve baba gibi 
tanıtmışlardı. On gün evvel Nermin mahkemenin kararı ü
zerine icra vasıtasiyle hakiki anası Fatma İlhana teslim edil
miştir. 

Fatma Ilhan, fakırce ~ı~ kadı~clır. ı raı::tım. Çocuk benim ol<lu. J.<'akat çi. 
Çocuğuna Mehmet A~mır. cvınde lem dolmamış olacak ki, şimd: ikinci 
gordüğu refahı aratmamak ir;in üç bir dava faslı daha başladı. Bakalım 
kdt elbise yapmış, oyuncaklar, knr. bu dava kaç sene surecek. Dun me
yola almış ve kendisine ısındırmak r.ıurlarla Alinin evini! gittik. Ev sa
için ne yapmak lazım gelirse hepsini hibi çocu!:ru, Alinin eve getirdiğini 
yapmıştır. ...; ve yarım saat sonra :.:açırdığını söy. 

Fatma Ilhan çocuğunun kendisine ledi. Ben Alinin huyunu bilirim. Çok 
ısındığına inanmış ve evvelki giın inatçıdır. Beni üzmek ve oldür~ek 
top oynamak için kapının <mime çık- icin şimdi çocuğumu k".lçırdı ve kim 
masına müsaade etmiştir. bilir nerelere sakladı.,, 

Fatma llhanın iddiasına göre, Ner- Diğer taraftan mahallebici Ali de 
min, kapinın önünde top oynarken, muharririmize şu izahatı vermiştir: 
mahallebici Ali ellerini. yüzünii hö- - Nermini ben kar.ırmadım. Ncr
mürle boyamış, sırtına bir çuval kö- min kendisi gelmiş. Blz evde yoktuk. 
mür almış, kömiirci.i gfbi evin önüne Ev sahibi Marika kendisini eve al
sokularak çocuğu kaçırıp götürmüş. mamış, o da yengesine gitmiş, yen. 
tür. Fatma Ilhan, derhal milddeiu- gesi de kabul etmemis, eımın üzerine 
mumiliğe ve icraya miiracaat etmiş, tekrar bizim eve gitmiı;; ve zorla !
icra memurile bir polis otomobille çeri girmis. 
mahallebici Alinin evin(? gitmişler, Marikn kendisine yemek vermi~, 
Aliyi bulmuşlardır. Ve Ali: çocuk karnını d0yurduktan sonra cı-

- Çocuğu ben kaçırmadım, ço- kıp gitmiş. Şimdi Aksarayd1 anne 
cuk bende yoktur, demiştir. annesine gittiğini tahmin ediyor ve 

Fatma llhan, dün öğleden sonrn kendisfrıi arıyoruz. Bulunca tabii doğ 
müddeiumumiliğe bir istida vererek ruca polise ve yahut icraya götürüp 
çocuğunu üçüncü de!a kaçıran ma- teslim edeceğiz. Çocuk ta bunu bil. 
hallebici Ali hakkında takibat ya- diği jçin bizim elimize geçmemekte 
pılmasını istemiştir. Müddeiumumi. ısrar ediyor, çünkü Fatma llhanın 
lik isfıdasını icra cc1.a hakimliğine yanına gitmek istemiyor. 
vermiştir. Muhaltemcye_, 31 temmuz Bize gelince, ben bu çocuğun ba
saat onda başlanacaktır. Fatma 11- basıyım, karım da anasıdır. Fakat 
han, dün adliye koridorlarınd:ı hün- nıalıı.kemc 'şin böyle olmadığına karar 
gür, hüngür ağlıyordu. Bir muhnrrl. verdi. Biz, hakim kararına, kanun 
rlmize derdini şöyle yanmı tır: emrıne--tnutı-rnsanıanr:.~...,....~~'--"· 

- Ben fakir bir kadınım. Tam se- tiği parmak acımaz. Onun için ço. 
ldz senedenbcri doğurduğum yavrum cuğu kaçırmak gibi bi: küçüklüğe te
dan ayn yaşadım. Mahkemelerde u~- nez.zül etmem.,, 

Kıskançhkla Metresini Vurmuş 
Cideli İhsan oğlu Mahmut isminde bir genç 18 sene u

mumi bir kadın olarak çalışan Despinayı çalıştığı evden al
mış ve beraber yaşamıya başlamıştır. Bir aralık beraberce 
Cideye de gitmişler, orada kalmışlardır. Bir müddet sonra 
trenle İstanbula dönerlerken Despina eskiden tanıdığı fakir 
Salih isminde birine rastlamış, ve onunla konuşmuş. Bu ko
nuşma Mahmudun kıskançlıgını tahrik etmiş. Atışmışlardır. 
Istanbula gelince Despina bir giın 1 

Mahmudu bıraktığı gibi eski dostu Bir Hırsızın 
fakir Salibe kaçmış ve bir daha dün· ı 
memiş. Fakat bir müddet sonra fa. M kt 1 A ld 
kir SaTih hapishaneye düşimce Dcs- e Up arı ÇI 1 
pina Mahmuda haber gondermiş: Istanbulun muhtelif semtlerind,, 

- Gel yine beraber yaşıyalım . Ben 
n edamet effim, demiş. Mahmut Des
pinanın davetini kabul etmiş. Tünel 
birahanesine gitmiş. Orada beraber 
bira içmişler. Kafalar tütsülendikten 
sonra dışarıya çıkmışlar. Mahmut, 
Despinanın ihanetini unutmamış j. 

miş: ·• ~ 

- E • ... Despina demis. Fakir Sa
lih hapishaneden çıkınca yine onun 
yanına döneceksin değil mi".' Ve ce
vap beklemeden çakısun çıkarmış, 
kadının kalbine saplıyarAk krıçmıştır. 
D espina hastaneye kaldırılmış, ff ,1. 

d esinde: · 

- Beni Mahmut vurdu demiş, son-

ra ölmüştiir. ~ 

bir çok hırsızlıklar yaptıktan sonra, 

Türk huciutları haricine kaçan bir 

sabıkalıdan Istanbuldn tanıdıkl:ırın-

dan bazılarına mektuplar ~elmiştir. 

Müddeiumumilik daha evvel tertibat 

alarak bu mektupları yakalatmış ve 

dün sorgu hakimine vererc~ bunları 

actırmış ve bazı evlerde ansızm araş
tırma kararı almıştır. Firari hırsızın 
çaldığı bir çok şeylerin bu araştır
ma sonunda meydana çı~acagı tah. 
min edilmektedir. 

Rüşvet Alan 

POLiS: 

Üç Deniz 
Kazası Oldu 

Evvelki gün Bi.ıyiilmda • Köprü 
seferini yapmakta olan Kalamış va
pı:ru Heybeliye gidcrl;en. yolcular
dan biri mu\·azenesini kaybedercık 

denize düşmüştür. 
Güverte kenarında sakin bir halde 

denizi seyrederken, gözleri karararak 
muvazenesını kaybeden bu za
tın denize düşmesini görenler ferya
dL başlamışlar, vapur derhal dm du
n:lmuş, fakat bütün uramalara rağ. 
men kazazedenin kur<-uni rerrkli sap
kasından başka bir ş~yı bulunama
n.ı§tır. Cesedin bugünlerde sahile vu. 
racağı ve bu suretle kazazedenin hü
v.yetini anlamak mümkun .:ılacagı 

zıınnedilmcktedir. 

* Ayni giin Köprü - Adalar seferini 
yapmakta olan Maltepe vapunınun 

öa Sarayburnu açıkl::ırında dümeni 
bozulmuştur. Diımen tamir edildik. 
ten sonra vapur yoluı!a devam et
miştir. 

* · 
Sürmene limanına bağh lzzetin i-

daresinde 4 tonluk Emnncthi.ida mo. 
törü Haliçte Balıkpa'Zarı civarında 

3886 numaralı McvlCıclun kayığımı 

çarparak batırmıştır. In::mnca zayiat 

yoktur. 

Bir Deniz Hırsızhğı 
Dün sabah henüz hiiviyetleri anıa

şılmıyan iki kişi Ayvımsarayda deniz 
hırsızlığı yapmı~ar, Yalova motörü
ne hücum ederek içimle 1:.ulunan l'şya 
y1 almışlar, sonra da motor sahibi Hü 
seyini başından ağırca yaraladıktan 
sonra kaçmışlardır. 

Hüseyin, yaralanıp düştiikten son
ra meçhul hırsızlar getirdikleri san
rlala atlıyarak motörün yanından ay. 

rılmışlardır. 

Yakalanacaklarını anlayınca d:ı 
çaldıkları şeyleri denize atmışlardır. 
Polis hırsızların izi üzerindedir. Müj 
deiumumilik tahkikate. başlamış, ta
bibi adil Enver Karan da yaı·abyı mu 

ayene etmiiştir. 

Balkondan Düştü 
Küçük Ayasofyada Gungörmez so

ı:rngnıuı:rvıu.-nn lmuh~ li.l;,, okuz 

yaşında Nermin, evin balkonunda 

o~ narken, parmaklık bird~nbire kt
rılmış, küçük Nermin beş metrelik 

mesafeden yere düşerek kolu kırıl. 

mıştır. Yarnlı derhal hastaneye knl

öırılmıştır. 

Kamyondan Düştü 
Ortaköyden, Arnavutköyüne gıt. 

mekte olan 3875 numaralı kamyonun 

içinde bulunan amele Izzct oğlu Mus
tafa arka kapıların birdenbire açıl
t"1ası neticesinde yere düşerek ba. 
şmdan ağır surette yaralanmı~tır. Ya
ralı imdadı sıhhi otomobilile Beyoğ· 
lu hastahanesine kaldırılmıştır. 

--o--
Bir Suç;u, Hakimin 

Boynuna Sarırdı 
İzmir - İş aramak iizere bura -

ya gelen Yenişehirli Hüseyine iş bu
lacağını söyliyerek 30 lirasını dolan
dırmak suçu ile tevkif edilen sabı -
kalılardan Yanyah Fettah, sorgu ha
kimliğinde böyle bir şeyden haberi 
olmadığını iddia etmiş, miişteki Hü. 
seyin ile karşılaştırılınca da delilik 
alametleri göstermiş ve sorgu hakimi 
Hasan Günalin boğazına sarılmak 

istemiştir. Fettah, miışahcde altına 

alınmıştr. 

-o--

Bir Bulgar Propagandacısı 
Müddeiumumilik dün Nikolof is

minde Bulgar tebaasından bir 5enç 

hakkında asliye dördüncii cezr.ı mah-Polislerin Duruşması Dün ağır ceza işlerine bakan asli-

ik
. ı hk s'nd b d kcmesinden tevkif kararı aldı. Suçu 

ye ınc ceza ma eme ı e u a. Asliye ikinci ceza mahkemesinde 

V
"ya devam edildi. Şahitler dinlendi. ecnebi bir devlet lehine ve Turkiye 
.. Gnlata esnafını haraca kestiklerı id-

Mahmut hadiseden üç giin S'lnra po- rejimi aleyhine propaganda yapmak-
din edilerek tevkif edil<!n komisc·r 

lise kendisi teslim olmui ve suçunu tir. Suçlunun sorgusu gizli olarak ya. 
, . Taliıt, Niyazi, polis Hüseyin. Kah-

itiraf etmiştir. Muhak<!me geımıyt'n pı1mıştır. 
şahitlerin çağırılmaın için talık edil- raman ve Zeki ile yalan be) anda bu. 
mic;.tir. lunnn 13 esnafın dün duruşmalarına ç k o·· .. .. :.. Bir Ebe ocu uşurmuş 

--o-

Kömür Havzası Bir 
Elden idare Ed.Iecek 

İktısat V ekili H üsnü Çakır maden erk anile 
birarada ve madenci kıyafetinde 

Zonguldak, (TAN> - İl:tıs at Vekili HUsnü Çakır burada 
bulunurken. kömür istihsalatının arttırılması ve kömür sir
ketlerinin birleştiri lmesi, amele işlerinin ıslahı meseleleri~le 
meşgul olmuş, bu hususta şiı-k et direktörleriyle konuşmuşt~r. 
En fazla, amele işi üzerinde durulmuştur. 

Bi.itün kömür şirketleri, avuç do-ı-
lusu para sarf ettikleri halde ihtiyaca , .... .....,,", .... " ............ ""'' 
kafi amele bulamamaktadır. Kam • '- ASKERL1K IŞLERJ ~ 
yonlarla ta köylere kadar gidilerek ~, ........ .,.. , .... ,,. ,,. '" ..... ,....,~ 
amelenin böylece ocaklara kadar ge. 
tirilmesi de, fena neticeler veren bk' 
rekabet telakki edilmektedir. Bilhas
sa aybaşlarında amele sevk ırıemur • 
!arının, bir mal satın alır gibi amele 
topladıkları da görülmi.iştür. Bütün 
bunlar, işletme masraflarını fazlalaş. 
tırmakta, neticede kömi.irün maliyet 
fiyatı artmaktadır. 

İktısat Vekili, bu meselelerle 
meşgul olduğu için, yakında kömür 
havzasında mühim bir değişiklik o • 
Jacağ ı ve blit tin havzanın bir elden 
idaresine başlanılacağı kuvvetle soy. 
lcnilmektedir. 

* 

Son Yoklama 
Kndıkôy askerlik şubesinden: Lise ve-

ya muadili ve daha yüksek okullardan 
mezun olanlar; askerliklerini yapmadan 
memuriyet alnmıyacaklarından 938-939 
ders yılında bu gibi okullardan mezun olup 
ta tahsiline nihayet verecek okurların son 
yo!damnlıırı Beşiktaş askerlik şubesince 

kurulacak askerlik meclisinde ı - 15 ağus· 
tos - 939 da yapılacaktır. Bu on beş giln· 
lük müddet içinde kanuni bir mazerete 
dayanmaksızın bu meclise müracaat et -
mcyenler hakkında kanunt muamele ya
pılacaktır. Şubemizde kayıtlı olan bu gibi 
okurların vesikalarını almak ilzere 1 ağus
tostan evvel şubeye gelmeleri. 

* Bcyo{!lu Askerlik şubesinden: 
Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoyun, Şubemizde 'kayıtlı ikramiyeye milstn _ 

yanındaki mütehassıslarla beraber hak harp malülU, ernt ve şehit yetimlcrl
Çatalağzı, Zonguldak ve Ereğlide ic- nln 939 tiltOn ikramiyeleri aşağıdaki gün
ra ettiği tetkikatın verdiği ve vere • lerde ve yalnız öğleden sonra dnğıtııaca
ceği ıneticeler ve Çatnlağzında büyiık gından bu gibllerin kendilerine tahsis e -
Un•- ----- --·• u-• ., ••• _...,,.. _ dilmiş 01arrmn l!Uf1!~rde _,.c:ubeıe g,eJmclcri. ,. - ... 0 .... a-L .... un va7 .. c1r \.t.;Sl; ~cnn-yuuıu-

dildı i evvelce yazılmıştı. 'Iütelins • lerl (1 - 25) numurnya ktıdnr, 
sıslarm bu hususta ileriye sürmüş 26 temmuz 939 çarşamba: malul er:ıt 
oldukları sebepler şunlardır: <1- 25> numaraya kadar, 

28 temmuz cuma: Malül subay cı-25) 
1 - Çatalağzında liman yapıl • numaraya kadar. -. 

ması düşüniilen yerin etrafı yiiksek 31 temmuz pazartesi: Şehit yetimleri 
tepelerle çeyrilidir. Bu tepelerden (26-50) numaraya kadar. 
seller le gelecek molozlar, limanı ça- 2 Ağustos çarşamba, malıll erat (26-
bucak doldurabilir. 50) numaraya kadar. 

4 Ağustos cuma, malul subay (26-50) 
2 - Fırtınalı ve dalgalı havalar. 

da vapurların Çatalağzı limanına 

girme tarzı, tehlikelidir. 

3 - Çatalağzında liman yapmak, 
çok para sarfına bağlıdır. 

numaraya kadar, 
7 Ağustos pnzartesi,.,şchit yetimleri (51-

75) numaraya kadar. · 
9 Ağustos çarşamba, malül erat (51-70) 

numaraya kadar, ' 
11 ağustos cuma, mnlUI subay (51-62) 

numaraya kadar, 
14 ngustos pnznrte5i, şehit yetimleri 

(76-100) nıımaraya kadar. 
16 nğustos ~arşamba şehit yetimleri 

(101-125) numaraya kadar. 
18 nfustos cuma, şehit ycUm1cri, ( 126-

250) numaraya kadar. 
21 ağustos pazartesi, ş~hit yetimleri 

(15ı-190) numaraya kadar. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
T ürkiye 

R adyodifüzyon P ostalan 
Ra dyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. ı20 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cumartesi, 22. 7. 1939 

12.30 Pragram, 13.35 Türk müziği: 1 -
Nihavent peşrevi, 2 - lsmail Hakkı: Ni
havent semai (Feryat ne yadeyıer iken), 
3 - Nihavent şarkı (Söyle nedir baisl za
rın gönül), 4 - Rahmi bey: Nihavent şar· 
kı (Saçlarına bağlanalı), 5 - Artaki: Ni
havent şarkı (Koklasam saçlnrını), 6 -
Ari! bey: Nihavent şarkı (Şarap iç gülfe
minde güller), 7 - Saz semaisi, }4.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 14.10 - 15.30 Müzik (Kabare, 
müzikhol, dans - Pi.) 

18.30 Program, 18.35 M!lzlk -corrcn 
boch - Orfeus vehcnnemde operetinden 
potpuri - Pi.), 18.45 Müzik (Küçük orkes
tra - Şeş: Necip Aşkın) 1 - Delibes (Ko
pelya b<ıleslndcn bebek dansı), 2 - Heinz 
Walther: Dans eden kuklalar (Fokstrot), 
3 - Heubergcr (Şarkta), 4 - Zlehrcr 
(Eşkıya operetinden potpuri), 19.15 TQrk 
müzjği (İnce saz taslı), 20.00 Memleket sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20.10 Neşeli pl/ıklar - R., 20.15 Türk müzi
ği {Seçilmiş ~ki eserler), 20.50 Konuş
ma, 21.05 Temsil, 22.00 Haftalık posta ku· 
tusu (Ecnebi dillerde), 22.30 Müzik (Rl· 
chard Strauss - Violonscl sonatı), Çalan
lar: Mesut Cemil ve Cemal Reşit, 23.00 
Son ajans haberleri, ziraat, cshem, tahvi
llıt, kambiyo - nukut borsası (Fiat), 23.20 
Müzik (Cnzband - Pı.), 23.55 - 24 Yarın· 
ki program. 

TEŞEKKOS 
Büyük kardeşimiz Fuat Ararın ve

fatı münasebetile bizleri taziyeye şi
t~p ve cenaze m erasimine ışt.irnk e· 
den zevatı kirama karşı duyduğumuz 
minnet ve şükran hisJeriınizin arz 
ve iblağına gazetenizin tavassutunu 
rica ed eriz. 

A ile namına: Hayri Arar 

Sıvasta Havalar Soğuli 
Sıvas (TA..~} - Son dört beş gün. 

dür havalar soğuk denilecek derece. 
de serin geçmektedir. Bazılannır 

palto bile giydikleri görülmüştür. 

__ _Müsam_!!!.Y_e ~.9Y}~.t pua _ 

vntnna: knvu mnsı şerefine 23 temmuz 939 
pazar gunü s:ınt 21 de evimizin Fatih, So
rulardaki tcmsll salonunda bir 'toplantı 
hazırlanr /".ır. Toplnntıda verilecek blr hl· 
tabeden sonra evimiz tiyatro liUbesi ama· 
törleri tarafından {Kör) piyesi tenıs.11 e
dilecektir. 

2 - Lozan sulhilnün yıl dönilmü doln
yısıyle 24 tcmmu:ı 939 p:ızartesi gilnO ak
şamı evimiz merkez binasında blr toplantı 
hazırlanmıştır. 

3 - Her iki toplantı dnvctiyelcrl evi -
miz direktörlüğünden alııur. 

YENi NEŞRIY AT : 

MAARİI<'İMİZ ve MESELELERİ - re
dagoji profesörü Sadrettln Ceial Antel ta• 
rafından yaı.ılmış kıymetli blr eserdir. Ye
ni çıkmıştır. 

* TEPE - Fransız edebiyatının · genç 
mumessillerinden Jean Giono'nun roma -
ndır, Daçent Hayri Esat Ander tarafından 
tercüme edilınls ve kitap halinde çıkarıl
mıştır. 

Bunlara inzimam eden diğer se. 

bepler de ortaya atılınca, Çalalağ -

zında liman yapılmaktan vaz geçil -

miş, elde mevcut para ile Zonguldak 

limanının genişletilerek kömiir tah

milat limanı, Ereğli limanının ıslah 

olunarak, İnebolu ve Amasranın da. 

ha iyi limanlar haline getirilerek 

fırtınalı zamanlarda scliımet limanı 

ittihazı muvafık görülmüştür. 

Zonguldaktaki derenin limandaki 

mansabı değiştirilerek, dağm dibine 

akıtılacak, Balkayasından fenere doğ 

ru bir mendirek te yapılacaktır. 

Nafıa Vekili, bütün bu ihtimal • 

leri ve mütehassısların fikirlerini 

Reisicümhura arzedecek ve neticeye 

göre kati bir karar verilecektir. 

* Şubeye Davet 
Beşiktaş askerlik şubcsİndcn: 938 - 939 

ders yılında lise veya muadili okullarla 
daha yuksck okullardan mezun oluptn 
lnhsillerlni terkedecek olanların 1 ağustos 
939 gunilnden başlanarak 15 ağustos 939 
gi.r il akşamına kadar devam etmek {17ern 
Be~iktaş nskerlik şubesinde kurulncak o
lan askerlik meclisine muracaatla yokla -

Lozan Günü için 
Hatnyın annvatana lllihakt ve Lozan 

günU münasebetiyle pazar gUnU ve nks:ı
mı Halkevi önünde ve salonunda yapıla· 
cak tören programı: 

ı - Radyo neşriyatı ynpılacaktır. 

2 - Saat 20,30 - 21 arasında Hıılkevl 
bandosu parti ve Halkevi kurağı önünde 
muhtelif parçnlnr çalacaktır. 

Kaza ile Adam Öldii_rdü 
Yalova, (TAN) - Samanlı kövün

de İbrahim yeni aldığı tabancayı tar
lasında tecrübe etmiş, fakat çıkrın 
kurşun, beş yüz metre ilerideki bah
çevan Bektaşa rast gelmiş ve adam
cağızı cansız yere sermiştir. İbrahim 
tevkif edilmiştir. 

malarını yaptırmaları ilan olunur. ' 

Konservatuvarın 

Halk Konseri 

3 - Gece programı: Saat 21,30 da bat· 
yacaktır. 

A - İstikllıl marııı, bando tarafındt'ln, 
B - Dil, Tarih, ve Edebiyat kolu tara

fından bu günün ehcmmlycUnl canlandı -
racak bir söylev. 

C - Gençler taraundan muhtelif şiir
ler. 

D - Halkevi gösteril kolu tnrııfından 

Hatnyın kurtuluşu ile ntıikadnr bir piyes 
ve tablo. 

E - Parti ve Halkcvl kurağı, gilndilz 
bayraklar ve gece de elektrikle tenvir ve 
tezyin edilecektir. 

Bugün 

LALE'de . 
_ _ devam edildi. Suçlulardan Ali Me- Müddeiumumilik Fatma Nigar is-

Jandarmala rın Duruşmca:ı.I mik ile Recep oğlu Mehmet, dün nı~nde bir ebe hakkında takibat yap. 

Şüpheli Ölüm Tahkikah 
Müddeiumumi1ik Buyükadada otu. 

ran Akay idaresi memurlarından ll
hf.miye jiletle ameliyat yaparı:ı!t ü
lümüne sebep olan dokior '•ı1.:kındn. 
kı tahkikatını bitirmiş ,.e dosyasım 
birinci sorgu hakimıiğine vermiştir. 
Morg llhaminin cesedi üzerindeki 
müşahadesini henüz sorgu hiıkiml!
ğinc bildirmemiştir. Sııç1u d.:ıktorun 

e~ki Denizbank doktorlarından oldu
ğu ve şimdi Anadoluda bir vazife 
aldığı anlaşılm ış ve k endisinin celbi 
için icap eden muamele yapılmıştır. 

Konservatuvar, yaz için bir faali. 
yet programı hazırlamıştır. Yeni teş.. 
kil olunan şehir armonisi bugünden 
itibaren yaz konserlerine başlaya • 
caktır. Armoni bugün saat 18 de Tak 
sim abidesi önünde, pazartesi günü 
saat 18 de Taksim bahçesinde, salı 
günii saat 18 de Gülhane parkında 
çarşamba gününden itibaren de Yer. 
li Mallar sergisinin devam ettiği 

müddetçe sergide muhtelif musiki 
parçalan çalacaktır. Serginin kapan
masından sonra da yeni bir konser 
programı hazırlanacaktır. 

1 - AŞK ŞARKiSi 

Silivride karakolun içinde Süley- mahkemede poliste verdikleri ilk i· maktadır. Fatma Nigar, Yusuf kızı 
· · k ·ı f:ıdelerine riicu etmişler ve: man isminde bir gencı ış ·ence ı e Rasime isminde bir kadının çocuğu-

öldürdükten sonra denize atan Ka. - Biz polislere haftada muayyen 

sım çavuş, Mustafa onbnşı, jandarm~ bir miktarda haraç veriy0rcluk, c!c. 
Hrılim, bekçi Yusuf ve Şevkinin dun mişlerdir. Ankarada buluna'!l bir şa
ikinci ceza mahkemesinde duruşma- h~din istinabe suretile ifadesi alma

larına devam edildi. Bir şahit din- csktı. Diin bu cevap gelmemi:,.ti. Tel. 

lendi. Muhakeme müddeiumuminin grafın tekidi için muhakeme talik e

iddiasını aöylemesi için talik edıldi. dildi. 

nu diişürmek için müd:ıhal~ etmiş ve 
evvelki gün hastaneye kaldırılan Ha
sime ölmüştiir. Tabibi adil Eııver Ka. 
ran ceseclı muayene etmiş ve morga 
kaldırılmasına lüzum gôstermi~tir 
Morgım v(!receği rapor vaziyeti ten

vir edecektir. 

Uzun Boylu Adam 
Boyu her yıl biraz daha u zamak. 

ta olan Bilecikli Ömer, tıbbi müşa

hedesi için İstanbula gelmişti. 

Şehrimizin maruf otelcilerinden 

biri Ömerle anla mış ve kendisini 

'raksimde halka teşhir etmeğc baş • 

famıstır. 

NİNO MARTİNİ • 
JOAN FOUNTAİN 

2 - üç Silahşörler 
V ALTER ABEL • 

PAUL - LUKAS 

3 - Yeni METRO JURNAL 
• Bugün saat J ve 2,30 dn tenzilatı • 
"tz Matineler. 1 



22 - 7 - 939 

22 Temmuz 939 

ABONE BEDELi 
Türkiye Eçnebl 

' 1400 
750 

400 
150 

Kr. 

" 
" .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

·-2800 
1500 

800 
300 

Kr. 

" .. .. 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeU müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres değiştirmr:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul iH\vesi lbundır. 

Maarif Şurasının 
Faaliyeti 
A nkarada maarifimizin nı°ühjın 

meselelerini tetkik ile meşgul 
olan Maarif Surası encümenler ha
linde faaliyetine devam ediyor. Ve 
görünüşe nazaran gayet pratik bir 
şekilde çalışan Ş1ira, hakikaten maa
rif hayatımızda mühim hamleler 
teşkil edecek meseleleri tetkik ede
rek mühim kararlar yeriyor. 

Bu kararların bazılarını bugün-

1 den tahmin edebilirJz: 
İlk mektep tedrisatı öğleye kadar 

;vapılacak ve çocuklara öğleden son
ra mütalaa salonlarında ve mua]. 
limlerin nezareti altında çalışma iın_
kanı verilecektir. 

Şimdiki maarif sistemimizde bii
tün tahsil dereceleri, çocuğu iini
versiteye yetiştirecek surette tanzlın 
edilmiştir. İlkmektebi bitirenler or. 
taya, ortayı bitirenler liseye, liseyi 
bitirenler üniversiteye girmiyc ~a
lışıyorlar. Bu vaziyet ınekteplerde 
sınıfların kalabalık olmasını intaç 
ediyor. Tedrisatı fa:rdasız bir hale 
getiriyor. Halbuki ilkmektebi biti
ren her talebe daha yüksek tahsil 
görmiye mecbur değildir. Bilakis 
bir çokları hayata atılmak ihtiya
cındadırlar. Fakat yaptığı tahsil onu 
hayata hazırlamadığı için talebe 

mektepten çıkınca hayata atılmak 
ce!'laretini bulamı;vor. Bu mahzuru 

..._ -:.ı.; "'ho1rqf ~ n'~ıvun. 

bir şekle sokmak. için, ilkmektepten 
sonraki talebe için teknik ve yiik

sek teknik okulları açılacakhr. Ve
kalet bu mekteplerin programlarını 
tesbit etmiş, miktarını ve açılabile
cek yerleri kararlaştırmıştır. Gele
cek yıldan itibaren tatbikine geç. 
mesi ihtimali vardır. 

Liseler de üniversitenin istedi
ği bütün şartlara cevap verecek !je· 

kiJde tanzim ve tadil edilecektir. 
Lisan derslerine yeni }lir şekil veri
lecektir. Ayni zamanda 1iseden <·ı. 

kan talebe için ayrıca yiiksek tek
nik mektepler açılacaktır. 

Üniversitede de miihim ıslahnt 
yapılacaktır. 

Mektep kitaplaın şimdiden sonra 
Maarif Vekaleti tarafından neşredi. 
lecektir. 

* 
Fakat Şuranııı en mühim kararı 

maarif sistemimizin planlaşmasına 

ait olacaktır. Bunun hakkında hazu. 

lanan projeyi henüz görmediğimiz 

icin bir fikir beyanına imkan yok. . . 
tur. Fakat bu planın maarifimizin 

müstakbel bi.~tün ihtiyaçlarına ce

vap vereceğini zannediyoruz. 

* Sulhten Bahsediyorlar 

Totaliter devletler ağızlarını de
ğiştirdiler. Şimdi de sulhten bahse

diyorlar. Totaliter deylet şefleri 

harpten bahsettikleri, etrafa tehdit 

savurdukları zaman harp korkusu 

başlar. Halbuki şimdi onlar bu tonu 

unuttular. Ya susuyorlar, yahut ta 

snlhten bahsediyorlar. 

Bu, hayra alamettir. Nitekinı Av· 
rupada yeni bir sulh havası esmiyc 

başlamıştır. Borsada yükselme alii· 

metleri görülmiye başlamıştır. Bed· 

bin olan Amerikada bile nikbinlik 

başlamıştır. 

Derler ki, ağır bir sükutu mutla
ka gürültü takip eder. Fırtınadan 
evvel ·daima derin bir sükun vardır. 
Bu defaki sükun, ve bu sükun içinde 
yapılan gizli hazırlıklar acaba sulhc 
mi, :roksa fırtınanın yaklaştığına mı 
alamettir?. 

TAN 

Bu karikatür, lngiliz • Sovyet müzakerelerinin bugünkü seyranı- hulasa ediyor: Dünya, yeni bir tenis maçının seyircisi ve ~akemi 
olarak ilk planda yer almıştır. Karşısında sulh perisi de heyecanlı maçın sonunu bekliyor. Bakalım, maç nasıl bıtecek? 

Muharrir, bu yazr51nda lzmirde yeni mahsul sat.şiarının baılamak üzere olduğunu, fakat buna 

rağmen, mahsullere hala asgari fiyat tesbit ve ilôn edilmediğini anlatıyor ve bu mühim nokta 

iiı:erine alôkadarların ehemmiyetle nazarı dikkatlerini sekerek fikirlerini izah ed·iyor. 

• 
lzmirde Mahsullere Asgari 
F·yat Tesbiti için 
Y ıllardanberi sürüp gfden. 

ve her istihsal mevsi
minde İzmir gazetelerini bi
hakkın işgal eden (Müstah
sil - İhracatçı ahenksizliği) 
1935 senesinde 80 küsur bin 
tonluk büyük bir rekolte üze
rine son haddini bulmuş ve 
Ege istihsal merkezlerinde 
yer, yer beliren alevler bi:r.· 
anda birleşerek muazzam bir 
yangın manzarası arzına bas
lamıştı. 

Müstahsilin malı "çuval paza
rı,, gidiyorristihsal bölgesindeki a
racı alıcıların istiğnası tahammü
lü yakan bir durum alıyordu. 9 
numara uzumün Manisa havali
sinde dört buçuk kuruşa satıldığı 
sene, bu senedir. 

Vaziyetin ciddiyeti ve vahameti 

karşısında sütunlarını münhası. 

ran ve müstemirren bu memleket 

işine tahsis eden İzmir gazeteleri

nin, müstahsilin feryadına tercü

man neşriyatı derhal layık oldu

ğu tesiri gösterdi ve o zamanın 

kudretli Başvekili bugünkü şeref

li Milli Şefimiz çok sayın İnönü, 

İş ve Ziraat Bankalarına İzmir ü. 
züm Kurumunu kurdurdu. 

Halen bu kurum; bütün huku

kunu, bütün vecibelerini ve bütün 

vazifelerini "İzmir İncir ve Üzüm" 

Tarım Satış Kooperatifleri Birli-

ği,, ne devrederek 

geçmiştir. 

tasfiye haline 

Bütün hukuk, vecaip ve vazife
ler diyoruz; filhakika üzüm kuru. 
mu tasfiye edilmemiş olsaydı da. 
hi, İzmir Kooperatifler Birliği, 
2834 numaralı kanunun nimetle
rile beraber kendisine tahmil et

tiği vazifeleri de ifaya başlamak 
Jllecburiyetinde idi ki İç ve dış 
piyasaların tanzimi bakımından, 
ilk iş olmak üzere, mahsule şimdi
den asgari bir fiyat haddi tesbit 
ve ilanı gerekti. Bunun hala yapıl
mamış olduğunu, hayret ve esefle, 
İzmir gazetelerinden öğreniyoruz. 

Bekleniyor? 
YAZAN 

Zeynel Besim 
l zmir piyasasınca, İzmir ga

zetelerince ve dış alıcı pi
yasalarca pek iyi bilinmektedir ki 
İzmir Üzüm Kurumu üç seneden
beri nihayet Haziranın i~ yarı

sında mahsule asgari bir fiyat had
di tesbit ve ilan ederdi. Bu fiyat 
haddi üç sene sırtısıra 10 kuruş o. 
larak ilan edilmiş ve gerek iç, ge
rek dış piyasalara 9 numaralı bir 
kilo kuru üzümün 10 kuruştan a
şağıya satılamıyacağı bildirilmiş

ti. Bu; o demekti ki 9 numara Ü· 

zümü en az 10 kuruştan daha aşa
ğıya düşürmek istiyen her teşeb
büs, karsısında üzüm kurumunu 
muhasama halinde bulacaktır. 

Müstahsil ilk sene buna inandı; 
ikinci sene güvendi; üçüncü yıl 

fiyat endişesini bertaraf etti; öğ
rendi ki: 

Elindeki mahsulün en az kıy
meti 10 kurustur; bu rakam ilani
haye yükselebilir amma hiç bir 
veçh ve suretle bir santim dahi 
inemez. 

O zaman mal değerleniyordu. 
Bekletmek istiyen köylü, üzüm ii
nü 8 kuruşa tereddütsüz terhin e
debiliyordu. İhr.acatcı, bir nevi 
devlet kudretini temsil eden ku
rumla muhasamadan içtinap evH
yerek alivre fiyatları ona göre 
oferto edivordu ve nihayet abcı 
piyasalar Türk üzümünün 10 kuruş 
tan daha noksan para ile tedarikine 
imkfuı olmadığını bilerek fiyat 
veriyor !ardı. 

Bugün bu vaziyet ortadan kal. 
kıyor. Daha garibi şudur ki 2834 
numaralı kanunla iç ve dlŞ piyasa
ları tanzime memur ve mecbur o
lan birlik, ihracatçı firma1arm 

(mahsullere asgari fiyat tesbiti 
için toplantı teşebbüsleri) karşı

sında, hadisatın tamamiyle dışın

da imiş veya sekiz bin müstahsil 
ortağın mukadderatiyle alakadar 
değilmiş gibi, lakayıt ve atıl, se. 
yirci kalıyor. 

Fakat bunlar olurken ve mah-
sulün rnukaalderatı hiç ol

mazsa en az bir kıymete bağlan

mışken, yine İzmir gazetelerinin 
tekzip edilmiyen neşriyatından 
anlıyoruz ki İngiliz piyasalarına 
ayni cins mal için dört çeşit fiyat 
teklifleri vuku bulmuş ve ikişer, 

üçer kuruş fark gösteren bu başı
boş tekliiler alıcıları bihakkın te. 
reddüde düşürmüştür. Bir alıcı 
tasavvur ediniz ki 9 numara ü

züm veya 55 lik incir için dört sa
tıcı ınüesseseden ayrı. ayn 23, 25, 
27 ve 31 şilin teklif almıştır: han
gisine inanarak işe girişebilir?. Bu 
halin sonu; gerek müstahsil, ge. 
rek ihracatçı ve gerek alıcılar için, 

1935 den evvelki muazzam ahenk
sizliğe rücu olmıyacak mı?. Yarın 
istihsal mıntakasında hiç olmazsa 
en az bir fiyat garantisine dayan
mıyan mahsul alım satımmda 

<Müstahsil - Fatur) gürültülerine 
yeniden şahit olmıyacak mıyız'? 

Borsalarda yine Fatur - İhracat. 
çı dalavereleri, dış pazarlarda her 
fiyat teklifine karşı yine haklı bir 
emniyetsizlik görmiyecek miyiz? 

Kaldı ki İngiliz pazarları bu iş
lerde tereddüde hiç müsait değil
lerdir. Yarın İngiliz alıcılarının, 
primden de vazgeçerek, piyasa. 
mızla teması kestiklerini. işitirsek 
ne yapacağız?. Alman ithalat bü-

rosuna arzuhal mi vereceğiz? .. 
Rekabet diyeceksiniz; evet, ü. 

zümde de, incirde de rekabet var
dır ve olmalıdır. Fakat mahsulle. 
rimizin bugünkü değerlerine na
zaran bu rekabetin marjı kiloda 
en çok 20 parayı asla geçemez. Bu 
vaziyet karşısında rekabetin şekli, 
fiyat fazlalığından veya noksanlı

ğından ayrılarak daha iyi işlen
miş, daha temiz mal teslimi gibi 
umumi menfaate eskisinden çok 
daha uygun bir mecraya dökül
müştür. 

B ir mal için dört çeşit fiyat 
teklif edenler, muhakkak ki, 

İzmir birliğinin lakaydisinden 
cüret aldılar; muztarip köylüden. 
diledikleri fiyata mahsul tedarik 
edebileceklerini düşündüler; müs. 

tahsilin bir lokma kuru ekmekten 
ibaret menfaatini bir darbede ge

riye iterek akurlaşan ölçüsüz ka
zanç hırsını şahlandırmak sure
tıy le, iç ve dış piyasada, emniyet 
havasınr ilsada kalkıştılar. 

İzmir Birliği, uyan!. Selefin Ü-
1 

züm Kurumu tam üç sene bu dag. 
dağalı ve yürekler acısı dramın oy. 
nanmasma asla müsaade etmemiş
ti; alelade bir şirket olan kuru
mun ne hususi bir kanunu, ne de 

herkesten fazla bir imtiyazı yok
tu. Halbuki senin elinde 2834 nu. 
maralı kanunun müstahsili koru-

yan bütün imtiyazı~:iyle se~iz bin 
küsur ortak vardır. Uzüm Kj!rumu 
bir "hiç,, ken bunu başardı; sen 
bir "hep,. ken müstahsilin ve mem 
leketin üstüne doğru yürüdüğü şu 
dört çeşit fiyat ofertolariyle sabit 

olan "ezminei kablettarihiye,, ej
derlerine müşabih keşmekeş üri
tinin karşısında, sadece el uğuştll
rup Çevirgel duası okuyarak, atıl 
mı kalacaksın?. 

Mahsullerin borsa satışlarına 

bir ay kaldı; alivrenin bütün vüs. 
atiyle yayılması ve bütün harare
tiyle kaynaması günlerindeyiz. 
Mahsullere asgari fiyat tesbit ve 
ilanı için daha ne bekliyorsun, her 
ihracat fCrmasul,fn sana ayrı, ayrı 
fiyat dikte etmesini mi? .. , 
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Şilede Yeni 

T 

Bir Gün .. 
Yazan: Şükufe Nihal 

~ i.leyi görmiyen, yahut bir daha 
'!! eörmek istiyen bir kaç arka

daş: "Şile yolJarı şairi de mutlak a. 
ramızda olmalı,, diye beni de çab'lr
dılar. Belki yedinci, beliti sekizinci 
defa olarak, dün, Şileyi lıir duha 
gördünı. 

Sabahtan aksama kadar yirmi bes 
liraya kiralanmı~ bir otobiislc, ~·ir. 
mi arka_~aş, yola çıktık. Şose diiz
gün... Uç buçuk saat içinde, yolcu
luğa pek dayanıklı olmı~ anlar ayrı. 
lnsa, hic rahatsız olmaıhlt. 

Köy kahvelerinde çay, su içerek 
dinlendik, serinledik. Biz yolJarm 
hususiyeti olan odun, kömilr yağın. 
larına bakarak; birbirimize menek
şe topraklı yamaçları gösteı·erck; 
yemyeşil tepelerden serinlik içerek, 
Karadenize su veren .:eni5 dereye 
geldik. Az sonra, tepeye çıkınca, 
mavi rengin en asil nuanslariyle, 
kumluktan başlıyarak, inl)anı, son. 
suzluğun heyecanını veı·c vere, ma. 
yj dumanlı engine sürükliycn o a. 
zametli deniz parçast· göründü .. 

Başlar, sesler birbirine karı~tı; 
belki yedinci, belki seki-ıinci defa 
olarak. yine benim de kalbime en
gin doldu. Bir anda, ruhum, sonsuı:. 
luğnn vakariyle genişledi. Yine bir 
anda, dağların, tepelerin, ışıkların, 
enginlerin çocuğu olamadığıma yan. 
dıın .. 

Karadeniz, uzaktan, pırlautalarla 

süslü, nıavi kollarını bize açıyor; bi
zi kendisine çağırıyor .. 

Gelelim ani? 
Hayır; mavi buğulu Karadeniz; 

baylı'!. Sana bir defa aldamp yanan, 
' senden bir defa hıyanet gören insan, 

arhk sana inanır mı? 
Bizi siirinle, sükununla büyiilemc! 

Biz senden de yandık; biz, senden de 
usandık .. 

Şilede büyük bir değişiklik yok. Yal
nız yolunsağındaki rnewrlık . kaldırılmış, 
bir tarafına güzel bir A'.alke"2 kurulmu~ .. 

Otobüs bizi pHija kadar indirdi. .• 
İki üç yıl evvel yapılan gazirıo, eski 

sinden daha harap, bakımsız ... Etraf, tcız, 
toprak içinde ... 

- Biraz daha bakımlı olsa, dedim. 
Bir arkadaş: 
- Aman, dedi, ne yapacaksınız? Bu • 

rası köy, böyle daha iyi! .. 
Bir kaç sene evvel, Stokholmde, An· 

kara sefirinin kızkardeşi ile tanışmljtım, 
her Avrupalı gibi, o da şarktan, hele İs
tanbuldan adeta vecd ile bahsetti. l{ilyos 
phijının güzelliğlı1i söyliye söyllye bitire
medi. 

Ben: 
- Güzel, ama, biraz konforsuzdur, de-

dim. · 
Kadın, bana: 
- Aman, dedi, öyle daha iyi, Biz bu~ 

rı:ıda konfordan, usandık. Stokholmun bil
mem kaç kilometre ötesinde bataklık, siv
ri.sinekli bir yer vardır; değişiklik olsun, 
diye araınra oraya gider kalırız. Kilyos 
başka tülü olur»a, cazibesini kaybeder .. 

Olur, ya! İnsan ruhu zaten neden 
memnun olur ki! .. Arkadaşıma bunu an
lattım, gülüştük. 

Köy olsun, konforsuz olsun, dağ ba:ı 
olsun, klübe olsun; hepsinin ayrı güzelliği 
var; hepsine zaman zaman ihtiyacımız var; 
lakin kirli olmasın!.. 

Şileli bir kadın beni selamladı: 
- Siz, evvelce de buraya gelmiştiniz, 

değil mi? 
- Evet. beni nereden tanıdınız? 
- O zamanlar, bu gazinoyu ben tutu-

yordum. 
- Şimdi neden bırak-tmız? 

- Eh, esk.i;;i gibi müşteri olmuyor, ka-
7.anç yok! .. 

Ne yazık, ne yazık! Dünyanın en g{1 -
zel manzarasına, en güzel plAjına ~ahlp o
lan Şile, kendisine müşteri çekmeyi bile
miyor. 

A vrupaın orta yerinde bu yüksek dağ
ların tepelerinde zengin oteller, suni plıij· 
lar yaparak dünyanın milyonlarını kendi
sine çeken insanlar, böyle tabi1 hazinelere 
sahip olsalar, acaba dünyayı satın almaz
lar mı? 

Denize girdikten, yemek yedikten son
ra, Şileli bir aile, öğle istirahatini yapmak 
üzere bizi evine çağırdı. Şileliler son de
rece misafirsever, cana yakın, ikramcı in
•anlardır. Oa\·e11erini teşekldirle kabul et
lik: pliıjın Ustündekl mahallede bulunan 
evlerine gittik. 

Sofanın, odaların heniiz silinnıis 
tahtaları. kehribar gibi parh~·or<lu: 
Evvela ellerinıizin. yüzihniiziin tqzu. 
nu, topra~ını yıkadık, ev sahiı>lcri 
bize. ellcrıyle dokudukları islemeli 
ha,·lular \'erdiler. Yine kendiİcrinin 
dokuduğu bezlerle örtiUıi tertemiz 
sedirlere oturduk. Evin ı!Pn<' kızı 
meyva ıxetirdi, gramofon çaldı. -

- Uzanmak, U\'Umak isterseniz, 
yukıı.rı buyurun, dedi. 

Bu ikramdan istifade ettım, üst 
katta bir odaya crktım. Tertemiz ii. 
tülü sedir örtüsiinü burusturma~nk 
iç.in mümkün oldnğu kadar ihtiyatla 
hır köşeye uzandım. 

M~rakla odanın dört kö-,csine göz 
gezdırdim; sonra şöv1e biraz gözleri. 
mi kapamavı tecrübe ederken, sev
tan rahat ·bırakmadı. Karsmulaki 
karyolanın hııo; ucunda. hir · konsol 

(Sonu onuncu sayfada) 
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23 TEMMUZ 
TAN 

Mikroplar Film 
Çeviriyor! 

Yazan: Naci SADULLAH 

G azetelcrimizden birisinde oku-
dum: Yakında, Holivutta, 

mikropların hayatına dair bir film 
çevrilecekmiş. Bu filmde, büyütüle
cek olan hemen bütün mikroplara 
da birer rol verilecekmiş. 

22 • 7 • 939 

l~EKONOMi~I 
Yumurta· ihracatçıları 
Bir Toplantı Yaptılar 

Bir ihraç Tipi T esbitini Ve 

Sarayı İnşa Edilmesini 

Bir Yumurta 

istiyorlar 

HATAY VALiSi, BAYLANDA TRENDEN iNDiKTEN SONRA 

Bugünün film yıldızları_, dünya
nın her köşesinde, şahsiyetsiz bir 
sürü mukallit yetişmesine sebebiyet 
vermeleri, ve çürük karakterleri 
büsbütün dejenere etmeleri bakı. 
mından canlı ve çok sari birer mik· 
rop sayılırlar: Şu hesapça, şimdiye 
kadar, "yıldız,. ]ar "mikrop,, olu
yorlardı. Bundan sonra da "mikrop,, 
lar "yıldız,, olacak demektir. 

Yine ayni garip havadisten öğren
diğime göre, mikropların sesleri de 
keşfedildiği için, yakında çevriltı

ceği bildirilen film de "sesli,, ola
cakmış. Hatayın Büyük 

Sayramı Arif esinde 
:Maazallah, eğer Amerikadaki ses

li mikroplar, bağırıp çağırmanın u
sulünü, İstanbuldaki mikroplara da 
öğretirlerse, yandığımız gündür: O 
takdirde, İstanbul şehrinin her so
kağından, her <:eşmesinden, her diik
kanından, her kösesinden binbir fer
yat yükselir, ve biçare İstanbul şeh
ri, bir milyar Himbalı, muazzam bir 
radyo makinesine döner; zira ~ii
rültiimiiz, ta Aınerikadan duyulur! 

Dün toplanan yumurta ihracatçıları 

Mevsim itibarile yumurta ihracatımız azalmıştır. Yumurta 
kontrol işlerinin daha kolaylıkla yapılmasını istiyen yumur
ta tüccarları mıntaka ticaret müdürlüğünde evvelce bir 
toplantı yapmışlardı. Yumurtacılar dün t:!'krar toplanmışlar 
ve yumurta kontrol işlerinden şikayet etmişlerdir. Yumurta 
ihracatçıları ihraç tipi olmak üzere bir tip kabul edilmesinde 
ısrar etmektedirler. 1939 terrimüzunun 23 üncü 

pazar günü, Hatayın, ıstı
rap dolu uzun bir maziden kahn 
son miras parçalarile alB.kasını e. 
hediyen keseceği mesut tarihin a
dıdır: Çünkü yarınki pazar günü, 
Hatay topraklarınaa tek yabancı 
neferi kalmıyacak! 
Şimdi çenelerini, harcı alem ol

muş kelimelerle konuşmanın ko. 
!aylığına alıştırmış olan vatandaş
lar diyeceklerdir ki: -
"- Hatay, yarınki pazar günü, 

bayramlarının en Eüyiığünü yaşa
yacak!,, 

Fakat müsaadwle, ben, bu çok 
nikbince verilmı~-kıinaate iştirak 
etmiyeceğim: Zira bence Hatay, 
yarın en mesut bayramını ya~amı. 
yacak, fakat ke dilil'ı~ en mesut 
bayramına kavuşturacak olan yo
lu kapatan en son engeli de yıkmış 

olacak! 
Hiç şüphe yok ki, son yabancı 

ı l d ' . neferin Hatay topra.Harın an çc.i<:ı-
lişile, tam yirmi yıldır beklediği
miz parlak neticeye kavuşmu<ş ve 
bu siyasi zaferimizi, bir damla ka
nımızı bnc harcamadı:ın tamamla
mış olacağız : Ve bu zafer bizi, ken
disine kavuşu1muş her mukaddes 
hak gibi sevindirecek: Biz bu bü
yi.ik sevinç içinde, ' hıçkıra hıçkıra 
ıığladığımız giinlerin acısın:. unu.
tacağız. 

Fakat bu büyük sevincin bl~ 
ze unuttura:nıyacağı şey .. 

lerden biriS1 ae, kavu~muş bulun· 
duğumuz zaferin sadece "siyasi,, 
oluşudur: Ve hepimiz biliyoruz ki, 
biz, Hatay zaferinin neşesi11dc, da· 
ha olgun bir meyvanın lezzetini 
tatabilmek için oüyiik fedi1kar.lık
lara hazırlanmak mecburiyetinde

yiz. 
Çünkü Hatay vilayeti, krı.vuştu-

ğu vatandan, içtimai ve iktısadi 
zaferler de bekliyor. 

Bugiinkü Hatayda kara çarşa
fın ve kara pecenin karanlığı için
de bunalan Türk kadını , Tiirk in
kılaplarının ayaınlığma, de:in bir 
hasretle bakıyor. 

Bugünkü Hatayda, gözforimize, 
ölmiiş, fakat gö;nifünemiş birer 
yılanı andıran kirli sarıklar çarpı. 

yor. 
Ve bugün Hatay sokaklarındaJ:i 

~apkalı vatandaşların Üzerlerinden 
sarkan entariicr gözlerimize, ka
dınhırın i.izerlerindcki çarşaflar ka· 
da,. intidai ve acaip görüniivt'r. 

Fakat muhakkak ki, i nkıUipları. 
mıza, sucamış bulunan o vatandaş
lıır için , bu basit itiyatlardan vaz
geGmek, birer esvap değiştirmekten 
kolay olacak. 

Bu itibarladır ki, Hatayda kaza. 
nı1mas ı daha fazla fedakarlık bek
Iiven zaferler "iktısacU,, olanlar
dır. 

H atayd::ı yaşıyan vatandaşlar, l bcnLİZ vergi vermiye, ve şe
kerin kilosunu otuz kuruşa yemi
ye ahc:;r.'llş değildirler. Bu yüzden
c!ir ki, Suriye hududunun kapatıl. 

daşlara büyük fedakSrlıkJar yük
lemeden başarmak azmindedir. 
Bu bakımdandır ki, Hataylı va
tandaşlarımız, yarın l\avuşacaklar• 

büyük bayramı, gelecek her yeni 
günün kendilerine Ti.irk devletinin 
yeni b ir nimetini ta!tıracağrrıdau 

dığı gündenberi, bir çok ~eylerin emin olarak kutlulayabilir!er. 
pahalılaşıverdiğini ~örmek, Hatay-
daki vatandaşlarımıza tuhaf bir Bu mücadelede muvaffakıyete 

kavuşmanın, elde ettiğimiz büyük 
şaşkınlık vermiştir. Ustelik, yine siyasi zaferi kazanmaktan ne ka-
Suriye hudutlarının kapatılması, dar kolay olduğunu düşünenler; 
Suriyeye sattıkları sebzelere, mey-

bazı bedbinlerin duydukları geçi. 
valara müşteri bulamtyacaklarmı 

ci ve köksüz endişeni!l manastzlı
zanneden Hataylıları da düşündür. 
mektedir. ğını kavramakta zorlu"d: çekmezler. 

Bu arada, bir çok ·;ç11t gözler de, Biz, büyük bir emniyetle, Hata. 
Hatayda yaşıyatr"'Et~llcrl_...._...___ ın en büyük bayraımn ı.,.ı.,tt 

ruz: veRa ayın en uy uIC b~afüı 
tüp kaçırmak ı!ayretiııi göstermek-
tedirler: Bu tal;/ikçfü•\in gizli, ba. siyasi zaferi:ıin şerefini, iktısadi 

ve içtimai zaferlerle yükselteceği 
sit ve adi maksatları ise, sadece, 

yakın ve büyük .. gün,, olacaktcr! 
kandırıp kaçırahilecek\en Ermeni-
lerin alelacele ve haraç mezat sa
tacakları eşyaları ucuzu kapatmak. 
tır. l'ı IDavasta 

Ortamek:iep 
Açı/ıqor 

Hem bakalım, çevrileceği haber 
verilen bu yeni ve garip filmde. en 
fazla sempati ve şöhret kazanmak 
han~i mikroba kısmet olacak? 

Faraza, e~er 7afer; "Basil dökoh,, 
ta kahr!'a "yıldız., mukallitlerinin 
halleri haraptır: Simdi beğendikleri 
''yıldız,. farın resimlerini kalbleri
nin üzerinde tasıyan o mukallitlı~r. 
yarın "basil dökoh,. lara, ciğerleri· 

nin en mutena makamını ikram e
deceklerdir! Ve f!Örf>reksiniz ki, 
şimdiye kadar mukallit inc;anların ._ .. ...._. ....... ____ .. _ .. 
nema, bundan sonra onların canla· 
rına da okuyacak! 

Hem mikronlara film ce~·irtm<'k 

işi tutarsa, istikbalin Holivudu "İs· 
tanhul., olacaktır: Çünkii ha7.an lıi-

7.im hir hardak suvumuzdan, iki 
filmlik "yıldız,, rıkar! 

* Tahril! 

Yumurta standard ve kontrol ni- , lerin ıslahı düşünülmekte idi. Tica· 
znmnamesinde ihr~ç y~ı1:~~t~l~rının ret odası yumurta jş evlerinin bir 
ayrı ayrı evsafı gosterıldıgı !Çın yu- yere toplanmasını muvafık görmek
murtacıların talebi ancak 'l'icaret Ye- tedir. Bu maksatla Eminönü ile Un. 
kaletinln bu hususta yeni bir karar kapanı köprüsü arasında açılacak sa
vermesile mümkün olabilecei<tir. hada bir yumurta sarayı inşa cttirH-

Kontrol idaresi de nizamnamenin mesi için belediyeye müracaat edil. 
sarih olduğunu ve yeni bir tip tesbi- miştir. Yumurta sarayı yumurta iş
tine lüzum olmadığı ks.naatinJ izhar leme odalarını, yazıhaı1e\erini ve kon 
etmektedir. Mesele hayli münakaşayı trol salonu ile buzhanejeri ihtiva l'

mucip olmuştur. Mıntaka Ticaret mü decek ve 40 bin sandık yumurta is
dürlüğü tarafından i2, Vekalet~ bil· tıap edebilecektir. Od:ı tarafınua!l 
dirilecektir. yapılan hesaplara göre, böyle bir mer * kezin beledlyeye senede 40 - 50 bin 

ıro'K#murt~ 1fh~;!f1~t'?ı! .. ::,t1~;~1ak ı(~. lir:_}r~.Jg_~!~:.e:_:~~~~~~~ .. ı~~!< ... ff.d~.,-
kilde yapmak için Ticaret t'dası ta- yecek maddelerini bir yere toplamak 
rafından bazı mUtalealar tesbit edil- istediği malu mdur. Odanın bu teklifi 
miştir. Esasen yumurta iş evleri gay- belediyenin de esas düşüncesine mu
ri sıhhi şartlar a1tında, mahzen, de- vafık gelmekte olduğundan teklif ka
po gibi havasız yerlerden ibaret oı- bul edildiği takdirde bu sene i~şaata 
duğu için belediyece de bu gibi yer. başlanması muhtemeldir. 

Zahire Borsasında 

intihap Hazırhkları 

Sovyet Ticaret 
Mümessili Değiştirildi 

Ne yazık ki, Türkiyede çok me
sut yaşıyan diğer Ermenilerden 
farklı bir muamele göreceklerini 
zanneden bazı gafiller, bu tahrik
çilerin sözlerine kapılmakta, ve 
manas1z bir telaşa düşerek, Suriye 
yolunu tutmaktadırlar. Bütün bun
lar, Hatayda, bizi beklemekte olan 
vazifeleri hatırlatan haclise1erdir. 
Bugün Hataydan kaçan Ermeniler, 
yarın gösterdikleri telaşın manasız
lığını, acı bir nedamet duyarak 

Peyami ~afa, nihayet diinkii yazı
sında, sıcakların bevnine dokundu-

Davas, (TAN)- Önümüzdeki ders w 't' f ~· Fakat hu mak-~unu ı ıra eı•ı:vor. 

Ticaret borsasında yap1lan bwsa 
kaçakçılığı hakkında tahkikat devam 
etmektedir. Dün borsa erkanından 
bir zat Sovyetlere satı1an bu malla
rın hangi tüccarlardan toplandığı ve 
hangi vasıtalarla sevk ve nakledilcli 
ğini tahkike memur edilmiştir. 

Sovyet Rusyanın tsta.nbul ticaret 
mümessili Strazum, htlkumeti tara
fır.dan Moskovaya da·ıet edilmiştir. 
Strazum'un başka bir vazifeye tayin 
edildiği söyleniyor. Sovyct Ticar.:?t 
mümessilinin değiştirılmesi piyasa
mızda memnuniyetle karşılanmıştır. 
Ç'linkü sabık mümessil Rusyaya ya .. 
pllan satışları daima bir kaç firma
ya inhisar ettirmekte idi. 

kavrıy acaklardır. 

Diğer vatandaşlan ıliişündüren 

noktalar ise, intikal devrini henüz 
yaşamakta olan Hatayı hafifçe 
sarsan çok tabii ve muvakkat bir 
buhrandır. 

Nitekim cümhuriyet hükumeti
nin, Hatay viluyetinde yaşıyan va
tandaşlarına hiçbir sıkıntı çektir -
memek gayretilc katlandığı ilk i
darı ve büyük fedakarlık, Hatay 
valiliğine Şükrü Sökmensüeri gön
dermesidir. Sade Emniyet Umum 
müdürünün ismi bile Hataylılarııı 
her hususta geniş bir emniyet du
yabilmelerine kafidir: Zira Şükrü 
Sökmensüerin Hatay valili.ğine ta
yin olunması, Türk emniyet teşki
latı için ne kadar büyük bir ziyan
sa,• Hatay vilayeti için o nisb~tte 
büyük bir kazançtır. 

U
nutulmaması lazımdır ki, cok 
adaletsizce taksim.:? uğ/a

mış, ve çok fena işletnmiş bulunan 
zengin Hatay toprakları, Halayda 
yaşıyan vatandaşlarımıza geniş bir 
refahın hasretini uzun miiddet çek. 
tirmiyecek kadar bereketlidir. 

Ve yine unutulmaması lazımdır 
ki, şimdilik faraza, lstanbulda 29 
kuruşa verilen rakının Hatayda 19 
kuruşa satılmasını. lstanbulda 60 
kuruşa verilen şarabın Hatayda 25 
kuruşa satılmasını temin caen ve 
bunlar gibi daha bfr çok m~ddeln
rin fiyatlartnı, Hataylı vatanda~ -
lara ağır gelmiyecek bir hadde in. 
diren Türk devleti, Ha.taydaki ik
tışadi kalkınmayı, Hataylı vatan-

senesi başında burada ortamektep a- safla karaladığt vıızıda !!U t!a,.it> 
çılacaktır. Bunu duyan halk sevin- cümleler nazarı dikkatimi celbetti: 
miştir. 

Denizli lisesine devam eden Davas 
lı talebenin orada sıkıntıya düştük
leri anlaşılmış, bir yurt açılması için 
lazım gelen para köy bütçelerinden 
temin edilmiştir. 939 - 940 ders yı
lı başında Denizlide açılacak yurda 
parasız olarak 25 fakir Davaslı talebe 
alınacaktır. 

Davas köylerinin ekserisinde muh
tarların evlerinde veya kahvehane
lerde iş gördükleri, bunun da köy ko 
naldan mevcut olmamasıııclan ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Kaymakam Av
ni Malu, köy konakları yapılması için 
köy bi.itçelcrine tahsisat koydurmuş 
tur. Hepsi ayni sistemde olarak on 
beş köyde yeniden, on dokuz köyde 
de tamir ve tadil suretiyle köy konak 
ları yaptırılmaktadır. 

Yeni Denizli - Muğla yolu, Da

vasın içinden geçmektedir. Bu sebep, 
le, kasabamızın methalindeki bir kı
sım evler istimlak edilmiş, açılan yo
la parke taşları döŞenmiş, elektrikte
sisatı da bitirilmiştir. 

Şimdi, hükumet civarındaki evle: 

istimlak edilerek orası genişletilmek 
tedir. 

Ağustosta, kale yolunda da faali. 

yete başlanılacaktır. 
----Oı----

ManİSada Yeni Evler 
İzmir, (TAN) - Manisada mes -

ken buhranının önüne geçmek ve 
şehrin imarını hızlandırmak için ye. 
ni tedbirler alınmaktadır. Vali Faik 
Türel, ilk iş olmak üzere Manisanın 
Bayram yeri denilen mahallinde 12 
ev yaptırmağa teşebbüs etmiştir. 

Bu evler, yeni kurulacak olan (İ
mar kooperatifi birliği) tarafından 

inşa edileçektir. 

"- Simdi si7den ı:oruvorum: 
"- Sıcaklnrla nasılsınız? 
Hepiniz gözlerimin önündec;iniz: Ve 
bann ı:ıı cf'vııhı veriyorsunuz: 
"- Mtü, üstat!" 

GöTiivor~mnuz ya? PM·ami. hrıva-
len alttıi!ı hu cevabı hlle tahrif et· 
mi<ı: Zira ben kaniim ki Peyamh·i 
oknvanlar, cına hitan ede,.'ken, hu iki 
kelimenin arasına "virgül,, koymaz
l11r! 

* Edirnekapıda cazbant ! 

Gazetelerden birisinde de, şöyle 

bir ilan okudum: 
"Çılgın caz, her akşam, Edirneka

pıdaki Bayrampaşa gazinosunda çal
maktadır!,, 

Benim gibi siz de inanın ki, bu 
"Caz,, hakikaten "çılgın,, dır! Zira, 
sorarım size: Eğer aklı başında ol· 
saydı, Edirnekapıya gider miydi? 

Orman Müdürünün 
Bir Tavzihi 

"Şilede orman yangını,, başlığı al. 
tında Şile civarında bir kömür tor
luğundan sıçrayan kıvılcımlardan 

bir orman yangını çıkarak 27 .000 
metre murabbaı bir orman sahasını 
tamamen yaktıktan sonra jandarma
lar ve civar köy halkı tarafından 

söndürüldüğü ve failinin de civar 
köy halkından Halil olduğu ve Ha
lilin yakalanarak hakkında takibat 
yapılmakta olduğu yazılı olmasın~ 

dan mahalli orman mühendisliği ve 
kaymakamlığınca bu bapta yapılan 
tahkikat ve tetkikat neticesinde 
bahse mevzu yangın hadisesinin aslı 
ve esası olmadığı anlaşıldığından 

dercini rica ederim. 
İst. Orman Müdürü 

Haber aldığımıza göre, meselenin 
ehemmiyeti alakadar maka?nların da 

nazarı dikkatini celb.:?tmiş olduğun. 
dan hadiseye müfettişlerin vazıyet e
deceği anlaşılmıştır. 

Dün borsada ihzari seçim komitesi 

toplanmıştır. Tüccarlarımız, hıristi

yan vatandaşlardan olan diğer bazı 

tüccarlardan tehdit edici mahiyette 

rey toplamak teşebbüsi.inde buluna

cakların isimlerini tesbit ederek müd 

deiumumiliğe tevdiine karar ver
mişlerdir. 

Hatayda Kambiyo işleri 
Izmir, (TAN) - Şehrimiz kam-

biyo müdürü Şükrü Toksay, :\taliye 

Vekaletinden aldığı emir üzerine, Ha 

taya hareket etmiştir. Orada kambi

yo işlerini idare edecek, bir buçuk 

ay kalacaktır. 

Aydın Parti Müfeffişi 
Aydın, 21 (A. A.) - Parti müfet. 

tişliğine tayin edilen Mardin mebu. 
su Dr. Ali Rıza Levent, dün Denizli. 
den şehrimize gelmiş ve kendisi ha
zır olduğu halde yapılan seçimde vi
layet Parti başkanlığına ilyönkurul 
üyelerinden Belediye Reisi Etem 
Menderes ittifakla seçilmiştir. Mü -
fettiş iki güne kadar Muğlaya gide
cektir. 

Sıvas Parti Reisliği 
Sıvas, (TAN) - C. H. Partisi vi

layetimiz reisliğine, Daimi Encümen 
azasından Şakir Uma ittifakla seçil
miştir. 

Alman piyasaları yiyece!t madde.~ 
ıer toplatmak için şehrimiz:? iki tüc. 
car komisyoncu göndermiştir. Bu 
mümessiller her gün piyasamızın 

tanınmış tüccarlarına müracaatla 
mal kapatmak için pazarlıklar yap
mktadırlar. Dün kuru bakla ve haş
haş tohumu üzerinde iyl satışlar ol. 
muştur. 

( 
--- ' BORSA 1 

t 
21 Temmuz 1939 

ÇEK .. u:u 
Londra 5.90 
Nevyorlt 126.03 

Paris 3.33875 
MiUlno 6.625 i 
Cenevre 28.4225 

Amsterdam 67.4225 
Beri in 50.5775 
Brüksel 21.41 

Ati na 1.075 
Sof ya 1.5525 
Prag 4.315 
Madrid 13.965 
Varsova 23.7225 
Buda peşte 24.46 
BU kreş 0.90 
Belgrad 2.8775 
Yokohama 34.4450 
Stokholm 30.40 
Moskova 23.78 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk borcu I peşin 19.225 
1938 %5 ikramiyeli 19.10 19.12 
Sıvas - Erzurum 11 19.92 ı 
Sıvas-Erzurum III ve V 19.92 19.94 \._. __ . ____ ../ 
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} Akla Gelmiyen Fe·i~k·~·t .. 1 
t • 
........ Hikô.ge Yazan: ilhan TEK ....... 1 
O, çok iyi bir adamdır. 
Kuşiara acır, köpeklere acır, in· 

sanlara acır. 
Ama insanlar om. hiç acımazfar. 
!terler. 
Kakarlar. 
Döverler. 
Söverler. 
Halbuki, ah, o ne iyi bir adam

dır. 

Bulutlar gibi beyaz, yumuşak 
bir yüreği, kuzularınki kadar si
yah, tatlı gözleri vardır. 

Ihtiyarcadır. 

Altı ahır, üstü tek odadan iba
ret minimini evceğizind~ iki küçük 

. torunile beraber yaşar. 
Başka ki~seciği yoktur. 
Yıllardır bahçıvanlL1< ediyordu. 
Yıllardır, dişinden tırnağından 

ayırarak, bir yana. be~ on para bi
riktirebilmişti. 

. Bir gün aklına, bu para ile iki 
inek almak geldi. Oh ne iyi etmiş 
olacaktı. Inekler süt verec.?kti. Bu 
sütü satacaktı. Parasile canı gib! 
sevdiği torunlarını ı)kutacaktı. Eh, 
artarsa çocuklara da bu sütten içi
recekti. 
Düşündüğü gibi yaptı. 
Bir bildikten iki semiz inek al

dı. Onları seve okşaya evine ge. 
tirdi. Ahın kendi odası gibi te
mizledi. Tertemiz yaptı. Tavanı 

süpürdü. Yere ot serdi. Içine yiye
cek, içecek koydu. 

Sonra, güneş batarken, bismil
lah diye ahırların kapılarını güzel
ce kapadı. Odasına çıktı. 

Sofraya oturup tQ. taze ekmeği 
kırarak çocuklara aağıtrr'ken: 

- Bak göreceksiniL, diyordu, ı
nekler ne çok sdt verecek, süt bize 
bir çok paralar kazandıracak. 

Sizi şehirdeki mekteplere yollı
yacağım. Orada güzel güzel oku
yacaksınız. Adam olac&ksınız. Ben 
olamadım. -Xnşallah mlırı.ivvetinizi 
görürüm. 

Çocuklar ne çok seviniyorlardı. 
Büyük· bir i§tiha ile yemek ye

diler. 
Sonra, rahat bir uykuya daldı

lar. 
Daha, başlarını yastığa koyar 

koymaz, üçü de, iyi, tatlı, sevin. 
dirici rüyalar görmiye başlamış

lardı. 
Bir aralık, hava birdenbire ka

rardı. Simsiyah bulutlar, gökte 
devler gibi dolaşmıya, korkunç 
yıldırımlar, top gibi gürlemiye 
başladı. 

Gök, bir, havaya maytap atıl
mış gibi pasparlak oluyor, bir kap. 
kara kesiliyordu. 

Şimşek, göğü upuzun, sipsivri 
bıçaklar gibi kesercesine, hızla a
karak çakıyor, sonra arkasından 
gümbürrr, diye yıldırımlar güritl
düyordu. 

Iki çocuk büyük bir korkuyla 
sıçrıyarak, dedelerinin kucağına 
sokulmuşlardı. Tirtir titriyor, ha
fif, hafü terliyorlardı. Söz söyle
mek istiyor, söyliyem1yor, her şim
şek çakışında, başlarını yorganla
rının altına sokaral<, yıldırım ses
lerini duymamıya ça!l~ıyorlardı. 

Ihtiyar adam, onları boyuna te
selli ediyor, korkm~malarınI söy
liyerek, kendilerine getirmiye ça
lışıyordu. 

Ama kolay mı bu? 
Çocuklar bu yaşa gelene kadar 

böyle müthiş sağna~, bu kadar 
sık ve kuvvetli şimşek, b:}yle kor
kunç gök gürültüsü duymamışlar
dı. 

Bir aralık, bir çift şimşek, göz
lerinin ta içine saplanacakmış gibi, 
evlerine doğru hızla aktı. O zaman, 
her iki çocuk, büyük bir çığlık ko~ 
pararak, dedelerinin göğsüne atıl
dılar. 

Arkadan, dört yanı sarsan bir 
gök gürültüsü ... 

Ihtiyar: "Eyvah!,, diye bağırdı: 
Sonra "galiba umduğum başıma 

~eldi,, diye mırıldandı. 

Daha sonra: "hay!rctr insallalı 
~ ., 

fodi. 
Kekeler gibi çocuklara öğüt ver

di: 
- Korkmayın! Bu belki artık 

sondur. 
Sahiden de öyle oldu. Biraz son

ra, deminki şimşekten, güri.ıltiUer
den, azgın sağnakb;:dan ('Ser kal
mamıştı. 

O zaman ihtiyar, herıüz :ığarmı
ya başlıyan gök ışığında tahta mer
divenlerden aşağı doğru yavaş ya-

' 

e-vaş indi. Ahıra gitti. Besmele ç 
kerek ahırın kapılarmı açtı ve o 
yük bir çığlık, acı bir irkilmey 
geri geri çekildi. Yüzıi sapsarı k 
silmişti. Şırak! diye arka üstü y 
re düştü. O, ağzından sular ak 
rak titrerken, arkasınc:lan yetişe 

iki çocuktan biri, ba~ını.ahırın k 
pısından içeri uzattı. Iki hayva 
yerde kaskatı can.nz yatıyordu. 

Ü-

le, 
e-
e-
a-
n 

a-
n, 

iz Daha dün alınan zavallı sem 
ineklere şimşek çarpnll§, ikisini d e 
öldürmüştü. 

if.TE BUNU 
BİLMİYORDUM ! 

Meşhur Fransız imparatoru Na. 
polyon Bonapart, tarıtıin en meş
hur insanlarından birıdir. Kendi
si haKkında tamam yüz bine ya
kın eser yazılmıştır. 

• 
Telefonun ilk Jcullanıldığı za-

manlar, bir insanın ayni anda hem 
C:uyması, hem konuşması mümkün 
değildi. Çünkü, dinleyici telin bir 
ucunda, mikrofon Öbür ucunda bu. 
hinuyordu. 

-
t-

Dünyanın en çok havaya yükse 
lebilen kuşları, kartal, şahin, a 
maca gibi yırtıcı hayvanlardı 

Bunlar yüksek dağlum ta tepele 
rine kadar uçar, yuva yaparlar. 

r. 

-

-EVET.:. HAYIR 

Şu sualleri okur okuma7. hemen 
kısaca: EVET yahut: RAYlR diy e 
cevap veriniz! 

1 - Dünyanın en uzun nehr i 
Amerikada mıdır? 

2 - Türkiyedc şu mahsuller ye -
tişir mi: 

Kahve, hurma, kakao. 

-3 - Şimal yarım küresinde ya 
şıyan insanlar, cenııptakindekiler -
den daha mı azdır? 

Gelecek sayımızda bu suallerin 
cevaplarını bulacaksınız. 

- - o EGLENCELI 
OYUNLAR 

B ın~d~ gördüğüni.iz şekil 20 
kıbrıtten meydana gelmiş

tir. 

Bir kare ile 4 beşgenden ibaret
tir. Kibritlerin yerlerini değiştirin. 

O şartla. ki: 

1 kare ile 4 beşgen ycrıne 4 

kare ile bir beşgen meydana gelsin. 

• 
• • 

• • • 
B urada, on iki ağacı bulunan 

bir bahçe görüyorsunuz. 
Sizden şunu istiyoruz: 

Bir klrlk çizgi çizerek bahçeyi i-

dyc bölm~k. Ş şartla. ki: Her par
ça. hem mesahaca öbürü kadar o
lacak, hem şekilce henz~yecek, hem 
de her parçaya altı ağaç düşecek
Hr. 

. . 

NE ·oE.RSINlZ?s 
Vaktile bir memlekete azılı bir 

eşkiya dadanmış. M~mleket baş

buğu demiş ki: 

- Bu azılı eşkıyayr kim öldü

rürse, ona biricik kızımı verece

ğim. 

Bunu duyan yiğit adamın biri, 

hemen dağlara çıkmış, eşkıyayı öl

dürmüş. Başbuğa getirrni.j. "Hay

di, şimdi kızını bana ver!,, demiş. 

Fakat bu sefer de kız, bu çok 

çirkin adama varmak istememiş. 

O zaman Başbuğ, üç beyaz yün 

parçacığı almış. Hap gibi yuvarlı

yarak bir kutuya koymuş. Vezir

lerle kadıların huzurunda adama 
demiş ki: 

- Bu kutuya biri siyah, ilcisi 

beyaz 3 yün parçacığı koydum. 

Eğer siyah yünü çekersen kızımı 

hemen bugün sana vereceğim. 

Adam yiğit olduğu kadar da a

kıllı imiş. Başbuğun hilesini anla

mış. Elini kutuva sokmuş birini 

çekmiş, ve ... 

Artık ötesini söylemıyorum. u
nu siz bilin. Adam öyle bir şey 

yapmış ki, Başbuğ hiç bir şey di

yemeden kızı~na vermiye mecbur 

olmuş. 

Acaba bu nasıl old-:H ::sız ne 
dersiniz? 

~ 

. 

... 

Annesi Oktaya, og!uJT- yemek 
ye de yüzün kırmızı olsun. Kır
mızı yüzlü olmak çok iyidir. 
Sıhhate delalet eder, eledi. 

Biraz sonra, annesi Oktayı:. 

şöyle çıkışıyordu: 

- Oğlum, kardeşine neye to
kat atıyorsun? Yazık rleğil mi? 

Oktay şu cevabı verdi: 
- Yüzü kırmızı olsun diye 

vurdum anneciğim. Fena mı et
tim? Kırmızı y:.izl ij olmak çok 
iyidir. Sıhhate :ı~;a.ıet eder. 

• 
Talim sırasındaydı. Komutan 

sordu: 
- Hedefe nişan aJ!rken, han

gi gözünü kaparsın? 
Acemi netyr ..:evcıp ver<li: 
- Iki gözi.ımü birden. 

• 
Otel sahibi müşteriye sorau · 
- hala kiramı vermiyecek 

misiniz? 
Müşteri şu cevabı verdi: 
- Hay, hay! Sizinkini de ve- · 

ririm. Ffole para olsun. evvt>la 
kendiminkini vereyim de. 

• - Doksan beş yaşıma. bastım 
Yeryüzimde bana hakkı geçmiş 
tek insan yok ... 

- Bravo! Ne !rnclar doğru bir 
insanmışsınız. 

- Hakkı bana gecmis c.ok in
san vardı, ama, hepsi öldüler. 

• 
- Hind istanda o kadar çok 

sıcak olur ki.. Bir Rece yarısı i
di. Dereceye balttım. Tamam 
60 ı gösteriyord:..ı . 

- Tuhaf şey ... Hararet gol
gede mı altmıştı. Yoksa güneş-
temi? 

• 
- Bayan. geçen gün. ben 11 

parça tabak almıştım. Hepsi ol
duğu gibi duruyor mu? 

- Hayır, çoğaldı. 

.? 
- Yirmi iki pal'ça oıctu 
- O da nasıl şey? 
- Erkal, her tabağı iki par~a 

etti de ondan. 

• 
Konserde sark1 söyliyccek o-

lan adam şöyle diyordı:: 
- Benim öyle gür bir sesim 

vardır kı göreceı{siniz, bütiio 
salonu dolduracakı:rr. Arkadaşı 

cevap verdi: 
- Onu bilmem ama, sen şark ı 

söylemiyc baslar baslamaz bü -
tün salonun bosal::ı.cağt muhak
kaktır. 

• 
Patron: 
- Eh, artık senen doldu. Bu 

güne kadar da yanuş bir hesap 
yaptığını görmedim. Aylığın1 fı 

lira çoğaltıyoru:n. 
- Yalnız bir defa hesapta ya· 

nıldım efendim. 
- Nasıl? 

- Sizin bir sen~ sonra maa. 
şıma beş değil, on lira zamme· 
decei!inizi hesaplamıştım. 

• • == Otomobilimi aıaıı tamam 
ıki sene oldu. Daha şimdiye ko· 
dar, kırk para oısun tamir pa
rası vermedim. 

- Onu ben de biliyorum 
- Nereden? 
- Geçen gün 1-.ö~edeki tanıır· 

ci söylüyordu: Adamcağız, iki 
yıldır. yaphğı tamirlere hede!. 
senden kırk para olsun alama
mış. 

• 
Hizmeıçı - Affedersiniz ba-

yan, masanın üstünde duran sa 
ati biraz öteye doğru itiim. 

Bayan - Buncian ne çıkar 

a kızım. 
Hizmetçi .:.::: Fakat saat dur

madı. Daha gitti, Yere kadar 
yuvarlandı. Kırıldı. 

1 

RESiM MUSABAKAMIZ 
Ne Olmak 

• • 
lsterım? 

Yeni Müsabakamız: 
Tan, küçük okuyucuları için gü. 

zel bir resim müsabakası açtı. 
Bu müsabakalara. her çocuk gi

rebilir. Her çocuğun muvaffak ol
ması, bir hediye kazanması müm
kündür. 

Bu yeni müsabakamız şudur: 
Ne olmak istediğimzi bize resim

le anlatacaksınız. 

Size Soruyorum : 
Büyüyünce ne olmak istersiniz? 
Bu olmak istediğinız şeyı resim. 

le anlatabilir misinı?·; Kaptan mı 

Bu Cümleyi Bulunuz! 

Şu kelimeleri uy~un şekilde sı
ralarsanız, kızın size ne dediö-ini o 
bulursunuz: 

Gidiyorum - ben -- müsabaka
sına - evde - için - y2pm1ya -
gazetesi - resim - 'l'an - gir
mek. 

Nereye Kojuyorum ! 
Şu heceleri uygun şekilde bir

leştirirseniz, size soylediğim 4 ke
limeli sözü bulursunuz: 

Yap - ğım - tı, mi - res -
na - Ta ;_tür - ğe - me - gö. 

Bunları bulanlardan 23 kişiye 
muhtelif hediyeler verilecektır. 

Bunları bulanlardan 25 kişiye 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

kazananların ad ları yarınki 
sayım ızdadı r. 

olmak istersiniz, öğretmen mi, dül
ger mi, avcı mı, doktor mu? Yok
sa başka bir şey mi? 

Oyle bir resim yapınız 1-.i, ben 
bir bakışta, sizin ne olmak istedi
ğinizi bu resimden anlıyayım. 

Resmi Bize Gönderin: 
Yapacağınız resmi, bugünden te

zi yok, hemen bize gönderin! Re. 
sim çok büyük olmasın. Hele çini 
mürekkebi ile olursa daha iyi... 

Bu resimle beraber, sayfanın al
tındaki kuponu da göncıermeyi u
nutmayın! 

Kupona kendi adres!n!zı yaza
caksınız. 

Bizim adresimiz şu: {stan':>ul, 
Tan gazetesi, Çocuk sayfası .. 

Yaptığınız resmin ı?azeteye ha. 
;ıldığım görür görmez, nıiisaba. 

kada kazanmış olduğun•tzu anlı • 
yacaksınız. 

* 
Hediyelerimiz : 

O zaman matbaamtza gelin, ya

hut mektupla müracaat edin! Size 

derhal kıymetli bir hediye veri

lecektir. 

Hem resminizı gazetedı:? görmek 

hem de güzel bir hedly2 kazan

mak istemez misinı.z? 

Oyleyse, haydi bakalım, nemen 

resmi yapıp bize gönderin' Daha 

şımdiden kazanaca.i!ınızı müidele
rim. 

- Ben avcı olmak isterim; 
Kaplan vurmak: Bam bwn bam 

bum. 
- Ben ae Kapcan oısam aermı: 

İşte paf puf ~idiyorum. 

- Terzi olsam, tıkır tı1ul' 

İşletsem makaraları. 

- Tüccar olsam, şıkır ~ılur 
Saysam çil çil paraları. 

- Ben marangoz! Ben hoyacı! 
- Ben mühendis! Ben sı..-acı! 

- Vaz geç, sakın bir ~ey elma, 
ahçı ol, ye bol bol dolma! 

* - Ben dokumacı çırağ'ıytm. 
Gece giindüz bez dokurum. 
- Ben öğretmen olacaİİun,, 
Hem kutur, hem okuruın. 

TAN 'ın resim müsabakası kuponu. 
Alttaki sahra adresinizi yazın. 1 

-···---·--· .. ·-····-·-·····--··-·----······-------- No. 
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Sadrazam Hazırlanıyor 
Sipahilerin isyan Hazırhğına Karşılık Yemişçi 

Paşa da Yeniçerilere İltica Etmişti. 

B undan dolayı da başları ö. 
ne eğilmişti, dudakları ki

litlenmişti, sessiz bir akışla kay. 
naklarına döniıyorlardı. 

Fakat bu sessizliğin altında ya. 
man bir gazap saklıydı. Yalnız e. 
lebaşılar değil. neferler de kendi
lerine ricat acısını tattıran Ye. 
mişçiyi parçalamıya yeni bajtan 
andiçiyorlardı. 

Onların hepsi, ertesi gün seher
le beraber yine o konak önüne 
gelmek ve birlik'c g<!tirecekleri 
baltalarla, kancalarla uğursuz sı. 
ğınağın altını üstüne go?tirmek i
çin nefisleriyle ahtlaşıyordu. 

Işte yiğitliği sık sık sandeleten 
gaflet burada, bu andlarda ve bu 
ahtlardaydı. Çünkü sipahiler, Ye_ 
mişçinin hayatına hakim olduk. 
lannı kuruntularken, yarına da 
tahakküm edeceklerini .>anıyorlar
dı. Halbuki yarın, hiç bir fani 
kuvvetin mahkumu değilı:lit' ve 
ancak Allahın iradesine bağlıdır. 

Gün doğmadan gecenin koynun. 
dan neler doğacağını kimseler 
takdir edemez, anlıyama?. 

S ipahiler, faniliğin en büyük 
vasfı olan bu aczi - bi

leklerinde ve yüreklerinde hisset
tikleri kuvvetin gururiyb - u. 
nutmuşlardı, yarının ellerinde bu. 
lunduğuna inanarak, bir çok kan
lı hulyalar besliyorlardı. 

ada lisana gelmiyecek tedarikle. 
re (3) mübaşeret edip her fitnede 
hazır, şerrüfesada bai:stir deyu 
cümle yeniçeriler müftii merku
mun izalei vücudü lazımdır ki, bu 
zorbalar tuğyanı bertaraf ola der. 
ler. İzale olunmazsa, bari Rodos 
ceziresine nefyü icla olunup fet
va hizmeti bir salih ve mütedey
yin kimesneye verilmek mühim 

olmakla, Anadolu kazaskeri Mev. 
lana Mustafa efendi daileri salih 
Mansıbı fetva ana inayet huyuru. 
ve dindar ve afif ve perhizkardır. 

lup yeri İstanbuldan münfasıl 

Mevlana Mustafa dailerine sada. 
ka buyurulmak babında ferman 
padişahımızındır,, 

H asan bey zade telhis ve va
lide sultana sunulacak ari. 

zeyi yaZ1p Yemişçi vezıre verin.. 
ee o, koynundan güzel iki desti_ 
mal çıkardı, kağıtları bunlara Sal'

dı, yanına koydu, sonra tezkere
cisine şu emri verdi: 

- Bütün vezirlere, bütün ho
calara, cebecilere, topçulara, tersa. 
ne halkına, esnaf ağalarına bu.
yuruldular yaz. Her kim ki, pa. 
dişaha itaat üzeredir, tepeden tır_ 
nağa kadar silahlanıp r.eherle bi. 
le Süleymaniye camii hareminde 
hazır ve emre muntazır buluna
lar! 

lide sultanın kağıtlarını saraya 
yolladı. 

Giden adamın yel'!içeri ağasına 
hitap edilerek yazılmış bir hat ile 
dönmesi ve kendilerine huyurul. 
du yollanan ocaklar halktyle es
naf kahyalarının, büyük ve kü. 
çille rütbeli hocala:ııın Siileymani. 
ye hareminde toplandıkları habe. 
rinin gelmesi üzerine Yemişçi ve. 
zir, bir çok dualar okuyup, sağı
na soluna üfledi, yeniçP.ri ağası 

Deli Ferhadın ardına takıldı, av. 
luya inen merdiven başımı. geldi. 

O büyük avlu, iğne atılsa yere 
düşmiyecek kadar sıkı bir şekilde 
yeniçeri ile doluydu. Odabaşıları
nın kumandası altında orta orta 
oraya gelen bu devşirme asktır, 

harbe gidiliyormuş gibi silahlan. 
dırılmıştı. Deli Ferhat merdiven 
başmda durdu, heybetli bir süku. 
netle gözlerini kendine çevirmiş 
olan askeri gözden gecirdi ve ta
şıdığı lakaba layık bir tavırla ha. 
ğırdı: 

[Devanu var) 

( 1) İkinci Bcyazıdın tahtını oğularm
dan Ahmet sultana bırakmak istemesi 
üzerine kopan gürüıtiller ve Yavuzun 
babasına karsı isyanı sırasında şehzade 

Korkurt da yeniçeri ocağına iltica et -
mek suretiyle bahtını denemek ve tah
ta namzet olmak istemişti. Fakat yeni
çeriler Korkuda son derece ihtiram gös
termekle iktifa, taht için de Yavuz ta
raftarı olmakta ısrar eylemişlerdi. 

(2) Hııdım Süleyman pasaya Reisül
küttap olan 'Ha .. an beyln küçük oğlu 

Ahmet bey o sırada Yemişçi Hasana ka
tiplik ediyordu. NMma'ya mehaz olarak 
bıraktığı tarihte şöyle diyor: 

"Bu Sakırı natüvan dahi evvel e
vanda evime revan oldum idi. Hasan 
paşa yatsı vakti tebdili suret piyade iki 
hizmetkarı ytırar ile kale kapısından çı4 
kıp Ağa kapısına varıp hünhan olmuş. 

Düzcede 
Atatürk 

• • iz mır Belediyesi Şehre 

reni Tesisat Yaptırıyor 
Günü 

Düzce (TAN) - Atatürkün kasa. 
bamızı ziyaretlerinin dördüncü yıl 

dönümü olan 18 temmuz günü, me -
rasimle tesit edilmiştir. Köylerden 
yüzlerce atlı gelmiş, Düzce baştan 

başa taklar ve bayraklarla süslen -
rniştir. Merasimde, bir kaç hatip, ez
cümle Halkevi reisi Hikmet ve mali. 
ye memurlarından Reşat Yrlmaz, bu 
yıldönümü hakkında izahat vermiş. 
ler; küçük Özcan, Atatürk ve İsmet 
İnönü şiirini okumuştur. Bundan son
ra kaymak;mlık bahçesine gidilmiş, 
oradaki Atatürk anıdına bütün te
şekküller tarafından çelenkler ko -
nulmuştur. lnciraltı plajında yapılan yeni tesisat 

Geceleyin de Halkevinde gençler 
tarafından eğlenceler tertip edilmiş
tir. 

BURSADA 

Susuzluk Başgösterdi 
Bursa, (TAN) - Sıcaklar birden. 

bire artmıştır. Hararet derecesi göl
gede 35.36 yı bulmaktadır. 

Bir çok aileler bu sene de Ulu • 
dağda kamp kurmuşlardır. Sabah 
ve akşam muntazam otobüs servi~. 
leri kampla irtibatı temin etmekte. 
dir. 

Bütçesi bu kampa iştirake müsa. 

İzmir, (TAN) - Dokuzuncu İz -
mir Enternasyonal Fuarının açılma. 
sına bir aydan az bir zaman kalmış -
tır. Fuar sahasında hummalı bir faa. 
liyet vardır. Dekorasyon işlerine de 
başlanmış, ve paviyonların tertip ve 
tanzimi oldukça ilerlemiştir. 

Fuarın en güzel köşelerinden bi
ri, (dünkü, bugünkü, yarınki İzmir) 
paviyonu olacaktır. 

Fuar mevsiminde İzmire gelecek. 
lerin her türlü istirahatlerinin temi
ni, kolaylıkla otel, lokanta bulabil . 
meleri, yiyecek ve yatacak yerlerin 
ucuz olması için de çalışılmaktadır. 

Oteller, pansiyonlar tesbit edil -
miştir. 

it olmıyanlar, fırsat buldukça Ulu- Fuarda Manisa pavyonu 
dağa, Nilüfer boyundaki Geçit kö • 

Manisa valisi Faik Türel. Fuar -yünün serin gölgeli çınarları dibine, 
Mudanyada denize gitmektedirler. daki Manisa paviyonunu görmek ve 

yapılacak tadilatı tesbit etmek üze. 
Diğer taraftan, bir su şehri olan 

re şehrimize gelmiş, tetkiklerde bu
Bursada, her sene olduğu gibi bu yıl 

lunmuştur. Manisa paviyonu bu sene da sular azalmış, çeşmelere muayyen 
biraz .daha genişletilecek, dekorasyo

vakitlerde su verilmeğe başlanılm1ş-
nun cazip bir şekilde hazırlanması. 

tır. Bu hal en çok Yeşil, Emirsultan na ehemmiyet verilecek, pwiyonda 
ve Yıldırım semtlerinde göze çarp - M . .

1
• t' · 'kt d. 

1 · anısa vı aye ınm ı ısa ı, z raı , 
maktadır. Alakadarlar bu vaziyetin, ,_ .. 1t.. 1 h-" ._. h mı 1 . t L __ .• 

.KU ure li1A ..,;ı.ı;ıı,ı;.ı !öl .:ı orı e ........ uz 
suyun lıRUıaan ae-gn, lialK n liallçe ettirilecektir. 
!erini sulamak için hesapsız sar. • • • 
fiyatta bulunmasından ileri geldiğini lzmırde yenı telefon tesısatı 
söylemektedirler.. İzmir, tTAN) - Münakale ve 

Borda Telsiz 

istasyonu Yapddı 

Muhabere Vekaleti, şehrimiz otoma
tik telefon tesisatını tevsie başlamış
tır. Karşıyuka ve Güzelyalı semtle -
rinde yeni hatlar çekilmiştir. Abone 

müracaatleri günden güne arttığın • 
dan, tesisatın santral ile birlikte esas
lı olarak genişletilmesine çalışılacak.. 
tır. İzmir - Aydın • Nazilli şehirler 
arası otomatik telefon tesisatı, mal
zeme tedariki için muvakkaten dur
durulmuştur. 

C. H. Partisi İzmir merkez binası 
ihti'Yacı karşılayamamaktadır. Ev -
velce ayrılan para ve yeniden isteni
len tahsisatla mükemmel bir bina ya. 
pılacaktır. Binanın Cümhuriyet mey 
danında inşası ve gelecek seneye ka. 
dar ikmali mukarrerdir. 

lnciraltı plajı güzelleştirildi 
Vilayet muhasebei hususiyesin 

den ayrılan 72 bin lira ile İnciraltın
da güzel bir gazino, soyunma odaları 
yaptırılmış, plaj tanzim edilmiştir. 

İnciraltı bu sene çok rağbet gör. 
mektedir. 

Havagazı ve elektrik 
tesisatı genişletiliyor 

Elektrik ve tramvay şirketi, Na. 
fıa Vekaletinin müsaadesiyle, mev • 
.cut tesisat ile fabrikasını tevsie baş
lamıştır. Yeni bir santral vücude ge. 
ttrtlecek, w;ı :.uı tıl! ruar Sahasına 

da istenildiği mıktarda cereyan ve -
rilecektir. 

Belediyenin havagazı fabrikasın
daki ıslahata devam edilmektedir. 

Bina inşaatı tamamlanmıştır. 220 
bin liraya Almanyadan getirilen ma
kinelerin montajına başlanmıştır. 

Onlar, bu gafletin .;ekri içinde 
uyuya dursunlar, Beride Yemişçi 
Hasan paşa, mükemmel surette 
çizilmiş planına göre, harekete 
başlamıştı ve sipahilerin saray ö. 
nünden dağılmalariyle beraber, 
kılığını değiştirmeğe fYİrismişti, 

maksadı - o güne kad3r yalnız 
sehzade Korkud tarafından tecr;i
be olunmuş, lakin müsbet bir ne. 
tice vermemiş olan - tehlike1i 
bir yola girmekti (1). Bu yol, 
"Hayatım da, malım da ;,izindir,, 
deyip, yeniçeri ocağına sığınmak. 
tan ibaretti. Ocaklılar, kendileri
ne iltica eden katilleri bile hi • 
maye ederlerdi, cezadan kurtarır
lardı. Bir sadrazamın ellerini aça 
aça ve yalvara yalvara araların~ 
gelmesine elbette kayıtsız kala -
mazlardı. Kaldı ki, yeniçeri ağ~
sı, yeniçeri çorbacıları, orta zabit. 
leri bu iltica bahsinde kendisiyle 
anlaşnu~ bulunuyorlardı. 

Tezkereci, çala kalem buyurul
dulan çiziktirdi, yeniçet·i ağası. 

nm adamları vasıtaslyle de onları 
gece yarısından sonra sahiplm-ine 
gönderildi. Yemişçi uykuya ilti -
fat etmiyordu, hayrete ıleğer bir 
uyanıklıkla harp hazırlıklan yapı
yordu. Dört yana dağılan buyu. 
rulduların hürmetle karşılandığı 

anlaşılınca, yani cebeci, topçu, ge
mici gibi asker! zümrelel'in de si. 
pahilerle mücadeleyi kabul ettik. 
leri tahakkuk edince haris vezirin 
neşesi son hadde geldi. 

Ol gece Yemenli Hüseyin ağa ile Sarı 
Bor (TAN) - Devlet Hava yolla

Ali ağa menziline uğrayıp "divltiniz ile rı idaresinin Ankara • Adana arasın. 
bir kaç tabak kfığıt alıp ağa kapısına. 

BULMACA Şebinkarahisarda 

Mahsul Çok iyi 

Onun kıyafetini mükemmel 

surette değiştirdikten sonra yatsı 
vakti - herkesin camilerde bu
lunmasından istüade ederek -
sarayından çıktı, iki hizmetkarın 

arasında Ağakapısına gitti, yeni-

çeri ağasının konuğu ve ocağın sI
ğmtısı sıfatiyle orada kald.J. 

Fakat boş durmadı. Ağayla va
ziyeti gözden geçirmeyi m~tea • 
kıp, vezirliğini takındı, iş görme. 
le koyuldu. Sarayından çıkmadan 

önce tezkerecisini çağırtmış ve -o 
da Ağakapısına gelmiş olduğun • 
dan (2) mücadeleyi padişaha ve 
valide sultana arizeler yazmak 

suretiyle açtı. Sa!oya gönderile
cek kağıt, sadece yardım talebin. 
den ve huhistan ibaretti. Fakat 
hünkara yazılan telhis mühimdi, 
şu şekildeydi: 

"Hala ifta [Müftülük] me,·kiln
dc bulunan Mevlana Sunullah ~
fendi eşkıyaya penah ve mu;r. o. 
lup, evvelce birader zadesi Çele
bi Kadı nam hokka narazı ile va. 
s1tasiyle celali Kara Yazıcıdan o
tuz bin kuruş alıp, serdar Sinan 
Zade Mehmet Paşayı azlettirdi. 
ğinden gayri zorbalar1a ittifak L 
le kah divane gubu ettirip kapıa. 
ğasiy1e kızlarağasının başlnrını 

kestirip şimdi de vekili saltanatı 
uzma olan kölenizin katline taal. 
luk eder teklifler dağd:ığasiyle i.. 
lemi kaygulu edip bunlardan ma-

Üçüncü veya dördüncü defa o. 
Iarak - uykusuzluğa mahklım et. 
tiği - yeniçeri ağasiyle birlikte 
yemiş sohbeti yaptı, bir sürü nar 
ve bir sürü ayva yedi. Vakt~ ge_ 
lince, Ağakapısı imamına uyup, 
sabah namazı kıldı ve kendi a. 
damlarından biriyle hünkarın, va-

varasız'' dediler ve acele ile gittiler. 
Bu hakir dahi acele ile atlanıp Ağa ka
pısı na vardım. Gördüm ki Hasan paşa 
sadrı mecliste oturuyor. Fakiri göricek 
payei seıiri (daya (padişaha demek) bir 
kağıt imla ettirdi.,. (Naima. C:ı s: 300). 

(3) "Lisana gelıniyecek tedarikler
den maksat veliahdı tahta çıkarmak 

düşüncesidir. Yemişçi bunu söylemekle 
padişahı telfışa düşürmek istemiştir. 

OKUYUCU, MEKTUPLARI 
.. -

Bir ihmalin 
Acı Neticesi 

Bır meraklı karlımiz haritalar yaparak, 
hesaplar tutarak, günlerini harcayarak ve 
emek vererek Şışhane - Sütlice arasında
ki yolsuzluktan ne derece zarar görüldü
ğünü tesbit etmiş, 

Bugün Şlşhııııe yokuşu başından kal
kan biı::. adanı dört kilometre mesafedeki 
Sütliceye gidebılrnek için Galatasanıy, 

Taksim, Harbiye, Pangaltı, Şişli, Hürriyet
tepesi, Dnrtilaceze, Kamanto yokuşu, Halı
cıoglu yolu ile ve 12 kilometre katederek 
gidebilmektedir. Bunun sebebi dört kilo
metrelik Şişhane, Kasımpaşa, Tersane, 
Hasköy, Halıcıoğlu yolunun bozuk olma
•ıdır. 

Şişhane ile Sütlice arasında Mezbaha, 
buz 'fabrikası, deri ve saire fabrikalarına 
ait asgari seksen kamyon işlemekte ve bu 
'yol bozuklu~u yuzUnden bu kamyonlar se
nede asgari 595920 kilometre fazla yol ka
tetmektedlrler. Bu yüzden de harice her 
sene fuzuli olarak 23840 lira benzin para
sı 23700 lira otomobil amortismanı, 6640 
li~a lastik parası, 2820 lira yağ t"e saire 
masrafı olnrak 57 bin lira çıkmaktadır. Bu 
halin 20 senedenberi devam ettiği hesap 
edilfrse harice fuzuli olarak 1,140,000 lira 
çıkmış demektir. Bu para ile bu yolu hem 
de örnek bir ~ekllde ve baştan başa rıh
tımlı bir halde yapmak mümkün olduğu
na göre ihmalimizin ne kadar şayanı esef 
neticeler •·erdiğini anlamak müşkül ol -
m:ız. 

Meraklı kariımizın yaptığı tetkikler, 
hesaplar, haritalar nezdimizde mahfuzdur 
ve al~kadarlara tevdie h:ızır bulunuyoruz. 
Kariimiz mütalealarmda haklı göriilmek
tedir. 

* Çirkin bir müziplik 

Kızıltopraktnn Kalamış Ynpur iske~si
ne giden bir sahil yolu vardır. Bu semtte 
oturan yerli ve yazlığa qıkmış halk gece
leyin serin deniz havasından istifade et -
mek üzere bu karanlık kumlu yoldan yü
rümektedirler. Halbuki bir çok yaramaz 
çocuklar ile ayni kafada koskoca adamlar 
bu yol tizennde otuz santimetre derinli
ğinde kuyular kazarak halkın zevkini boz
makta ve açtıkları çukurlara geceleri dü
şenlerin arkalarından kıs kıs gülüp eğlen
mektedirler. Bu ne vahşi zevktir? Kumda 
eğlenmek için başka vasıta yok mudur? 
Ve neden kuyu açanlara kimse ses çıkar
mamaktadır? 

İster geçenleri kuyulara düşürmek kas
tiyle, ister eğlenmek maksadiyle olsun, 
ne kiiçüge, ne büyüge bu sahil yolu üze
rinde kuyu açmağn meydan verilmemeli
dir. Hava almak isteyen hnlkın önüne ma
ni açan ynram;ızlara Belediyenin hadleri
ni bildirmek üzere şiddetle nazan dikkati
ni celbetmeyi föydıılı bulduk. 

Kı7.ıltoprak iskele~f, iskele kayıkçıla -
rınd;;ın: Mustafa, Salih, Fehmf 

da sefer yapan tayyarelerinin seya -
hat emniyetlerini temin için burada. 
hükumet binasının iki odasında. bir 
telsiz istasyonu tesis edilmiş ve faa· 
liyete başlanılmıştır. 

İstasyon, tayyarelerle daimi suret. 
te temasta bulunarak onlara telsizle 
hava şartlarını ve bulundukları mev. 
kii bildirecektir. 

-o-

iki Muhtar Dövüjtüler 
Yalova, (TAN) - Ötcdenberi 

yekdiğeriyle geçinemeyen Kayacık 

nahiyesinin eski muhtarı Vehbi ile 
yeni muhtarı İsmail, kavga etmiş • 
!erdir. Vehbi tarlasında çalışırken İs
mail ona sataşmış ve dovüşmeğe baş. 
lamışlardır. Jandarma, kavgaeıları 

ayırmış ve buraya getirmiştir. Mu -
ayene neticesinde, Vehbinin üç gün
de, İsmailin de yirmi bir günde iyi
leşecek derecede zedelendikleri an -
!aşılmaktadır. 

Sorgulannın sonuna kadar Veh • 
binin mevkuf tutulması kararlaştı • 
rılmıştır. 

Safranboluda imar 
Safranbolu 21 (A. A.) - Yeni 

Belediye istimlak kanunu kasabanın 
imar planı tatbikatı işlerini kolaylaş
tırmış olduğundan Belediye meclisi 
fevkalade bir toplantı yaparak imar 
mıntakasının istimlak ve tanzimi için 
bütçesinden on bin lira ayırmış ve 
Belediyeler Bankasından da 50 bin 
lira borç almağa karar vermiştir. 

-0-

lzmlrde Zehirli Gaz 
Maskeleri 

İzmir, (TAN) - Şehrimizdeki 
bazı şirketlerle, hususi müesseseler, 
memur ve müstahdemlerine zehirli 
gazlerden kol'unma maskesi tevzi et. 
mektedir. Bunlar, d~rudan doğru • 
ya merkezden satın aldıkları maske
leri memurlarına taksitle vermekte
dir. 

Dünkü bulmacammn 

haJledilmiş şekli 

1 ! 1 4 1 8 , • ' 10 

t NIAIR• 'IR MU T ı 
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t 1 1K1 t l•l A •ıu 1J(1B1 A 
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s s i ı v l A -s 1ETT-•ı r: ı ş 
9 A Ti f 1 lol• / t I>' fŞJE 
ıı z •• .\iN Al ÇJE K 

HUGÜ~ KÜ BULMACA 

Ş. Karahisar (TAN) - Havasının 

ve suyunun iyiliği ile şöhret bulan 
kasabamız, Giresun halkının sayfi
yesi olabilmeğe müstaitken, gelen 
bir çok Giresunlunun hemen döndük
leri görülmektedir. Bunun sebebi, 
Ş. Karahisarın bakımsızlıktan güzel. 
liğini kaybetmekte olması ve Beledi. 
yenin temizlik işlerine dikkat etme. 
mesidir. 

Ş. Karahisar, faal bir Belediyeye 
malik olduğu gün, daha çok misafir 
celbe~ebilecek, bundan da kendisi is
tifade edecektir. 

Ş. Karahisar Halkevinin spor şu. 
besinden başka şubeleri az çok faali-

1 2 3 4 O 8 T 8 9 \.O yette bulunmakta iseler de bilhassa 

1 1 1 1 I 1 1 j 1 temsil kolu iyi çalışmaktadır. Bu 
- 1 -,-. , I I I I I hafta "Mavi yıldırım" piyesi orta -
-- - mektep müsamere salonunda temsil 

3 1 1 1 •I 1 1 1 I_ edilmiş ve kalabalık bir halk kitlesi 
ll 1 1 l•I I• • tarafından alkışlanmıştır. Evin diğer 

., _l.1 1 \ 1 1 1 • -= şubelerinin ve bilhassa spor şubesi -
1 • 1 •I 1 1 ı• nin de çalışmalarını arttırmaları lA • 

Tı ••-LJ I 1 zım:~·scne Ş. Karahisarda mahsul 
111 ,. 1111 
1 1 1 1 1•

1 •• -,_ çok bereketlidir. Bu sebeple köylü 
. sevinmektedir. Ancak mahsulün da-

• 1 ! 1 l•I 1 •• _ ha çabuk ve zahmetsiz elde edilmesi 

Soldan sağa 
1 - Ölmuş bir Türk şairi 
2 - Büyı.ik e :Meyve, 

için, harman makinelerine ihtiyaç 
vardır. Köylünün bu ihtiyacını te • 
min edecek yolları bulmak lazımdır. 

3 - Geçkin e Bir isim, 
4 - Hatırlamtık e Bir harf, 

Ş. Karahisar Ağırceza mahkeme
si azasından Lutfi Ömer Baş, Bitli; 
sorgu hakimliğine tayin edilmiştir. e Üye, 

5 - Bir harf e Bir ağnç e Bir harf, 
6 - Kasapta bulunur e Kalil 
7 - İçki e Bir kadın ismi, 
8 - Gnye e Bir cihet, 
9 - Bir spor e Bir rııpt edatı, 
10 - Çehre e Bir uzvumuz, e Bir 

harf. 
Yukarıdan aşağı 

1 - Dayilnn.ak, 
2 - Hala e Kaide, 
3 - Bir meyve e CPdit, 
4 - Blr hart e Denizde bulunur e 

Futbol oynanır, 
5 - Esmekten bir emir e Bir hayvan 

e Şart edatı, 

6 - Sıcakta olur e Bir harf e Yemek, 

-<>--·-

Kınıkta Elektril< 
İzmir - Bergamanın Kınık Be • 

lediyesi tarafından inşa ettirilen e • 
lektrik santralının açılma resmi, va. 
limiz Etem Aykut tarafından yapıl
mıştır. 

7 - Amasyada doğmuş e Bir sesli 
hnrf, 

8 - Yağsız peynir e Başlamak, sebat. 
9 - Büyük e Bir uzvumuz, 
10 - Din! hüküm e Feci, yeis veren. 
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Mediha Sultanın Yalısında 
Ali Kemal ile Sail Mollanın Entril<aları Mediha 
Sultanın Hiç de Hosuna Gitmiyor Ve Üzülüyordu 

Mediha Sultanın, h~vanın gü
zelliğinden istifade ile Baltalima
nına gittiği haberini alınca ferah
ladı. Biraz sonra, Yalıda ve Sulta
nın huzurunda idi. Ihsan Beyin ge
tirdiği haberlerden pa~asına ait o
lanları hiç te hoşuna gitmemişti 
Sultanın. O, büttln bunların, pa
şasını Padişahın gözünden düşür
mek için düşmanları tarnfından al. 
çakça tertip edilmiş yalanlardan i
baret olduğunu iddia edıyor ve: 

- Kabil değil Ihsan Bey, di
yordu. Haberlerin bu kısmı şah 
kardeşime arzedilemez. Sen de tak· 
dir edersin bunu. 

Ihsan Bey de, Sultanın bu itiraz 
ve arzusuna taraftar oldu. Hemen 
haberlerin suya, sabuna dokunmı
yacak, hünkarın memnuniyetini 
mucip olacak kısımlarını, kenarla. 
rı yaldızlı bir maruzat kağıdına 
yazdı, Sultana imzalattı ve üç ye
rine Sultanın mührü basıldı. Kır
mızı balmumlu maruzat zarfını 
saray yoluna çıkarttı. 

Sultan, yalnız olduğu için Ihsan 
Beyi, ısrarla yemeğe alıkoymuştu. 
Zavallı Ihsan Bey, çaresiz kalarak 
Sultanın bu arzusunu kabul etmiş, 
karşısına geçip oturmuştu. Sulta
na kavuk sallamak ve saçma, sa
pan fikir ve mütalealarını tasdik 
ile evet efendimcilik yapmak mec. 
buriyetinde kalmıştı. Sultan, art
sız. arasız söylüyordu. O da dinler 
gibi görünü ye·' \ t fakat, zihnen 
Pantikyan ve Pantikyanın verdiği 
mühim haberle meşgul oluyordu. 

hsan Beyin bu hali, Sulta-
nın dikkat gözuntlen kaç

madı. Hele bir aralık, tasdik c"!va
bı verilmesi icap eden bir sualine 
Ihsan Bey dalgınlıkla menfi ve ters 
bir cevap verince, Sultan şaşaladı. 
Muhatabını, hayret ve taaccüple 
bir müddet süzdükten sonra; 

- Kuzum Beyefendi, dedi. Siz. 
de bugün tuhaf bir hal var. Hiç
te her günkü gibi değilsiniz. Pek, 
kederli diyemiyeceğlm ama çok 
düşünceli görüyorum sizi. Yoksa, 
benden sakladığınız feıın bir ha
ber mi var? 

Ihsan Bey, kırdığı potu anladı, 
hemen kendini topladı ve: 

- Müsterih olunuz Sultanım, 
dedi. Hiç bir fena haber yok. Hem 
sayei şahanede ne olmak ihtimal ve 
imkanı var ki. Çok §ilkür, her şey 
kemali intizam ile tabii seyrinde 
cereyan edip gidiyor. 

- Şu halde, dedi. Sizi bu de
rece düsündüren sebep ne~ 

- Pa°Şa Hazretleri için yapıla~ 
bu bühtanlardan çok .:nüteessir ol
dum tabii sultanım. Velinimet e. 
fendime isnat edilen bu muvaffa
kıyetsizlik, emin olunuz ki, zihni
mi perişan etti. Tasni cdiien bu 
haberlerin, bir taraftan şevketme
aba arzedilmesi ihtimali kulunuzu 
pek düşündürüyor. Bilmem ki ne 
yapsak 

- Buna kim cüret edebilir ki? 
İhsan bey, bu suali bir fırsat ad 

ile, Sait Molla ve Ali Kemali ile
ri sürdü. Damat paşa aleyhine gi. 
riştikleri teşebbüsleri, mübalağalı 
bir tarzda saydı, döktü. İkisini de 
bir hayli çekiştirdi va nihayet: 

- Sultanım, dedi. Çok korku
yorum, Ali Kemalin damat paşa 
hazretlerini teveccühü şahaneden 
mahrum etmek için nezdi şahane. 
de yaptığı teşebbüslerden. Bili -
yorsunuz ki, bugünlerde pek ~ı

mardı ve gemi azıya aldL 

M edihn sultan, yaslandığı kol
tuktan hırs ve hışımla fır· 

lad1 ve: 
- Ben, dedi. Sağ oldukça pa. 

şamı Şah kardeşimin teveccühün
den kimse mahrum edemez. Bı. 
rak. istediklerini yapsınlar, söy
lesinler. Varakı mihri vefayı kim 
okur, kim dinler, a İhsan bey. Sah 
kardeşim, bu gibi sözleri gerçi, 
hatır ve siyaset için dinler. Fa -
kat, içinden de güler. Hiç kasa. 

Yüı.oa~ı Ka.mn UÇAL 

vet çekme bunun için. Hem emin 
olunuz, Ali Kemalin yaptığı den-

sizliklerden, giriştiği mi.inasebet
siz teşebbüslerden Şah kardeşim 

de hiç memnun değildir. Atılmak 
için o da sırasını beklemektedir. 

İhsan bey, büyük bir memnun. 
luk ve huzuru kalp ile yalıdan 

çıktıktan sonra, o akşam da Esat 
beyle buluşmuş, aldığı haberleri 
bildirmek fırsatını bulmu~tu. Mü. 
lakat, her vakitkinden dah:.ı u

zun sürmüştü. Hele Pantikyan e
fendinin bu vaziyet ve haı eketi, 
iki dostu qir hayli meşgul ctmi:;
ti. Bu esrarlı adamın, sarfcttiği 

iyi niyet, muhabbet ve samimiyet 
sözle değil, fiil ve eserle anlaşılır 
ve ölçülür, cümlesindeki sır ve 
hikmet, bilhassa Esat beyi çok dü
şündürmüştü 

Sporcularda en az göriilcn kırık 
kaburga kemiklerinin kırılmnsıdır. 
Halbuki sporcular gövdt•lcrinin it. 
zerine pek çok düşerler. O halde 
kaburga kemiklerinin kırı~ı r-ıpor. 
cularda neden pek az goriiliir? 
Hem de o kadar narin, incecik ke. 
mikler, üzerine bütün viicııdiin a. 
ğırlığı gelince neden kırılmasın? 

Bunun sebl'bi, kaburga kemikle. 
rinin çocuklukta , .e geııı;likte Jiıs. 
tik gibi olmasıdır. Tesbihe kızmaz
~.anı~, daha kü~iik ):a ınızdayken 
uzerınde bezlerinizi kurııttuldarı 
çamaşır kafesi gibi. Yeni koşnııya 
başladığınız vakit, belki kendiniz. 
do tecriibe et mi. sinizdir, nınasır 
kafesinin üzerine haylice ~ hasıİır 
d~ kafes gene kırılmaz. Onun gi. 
hı gençlikte ve cocııkhıkta ka. 
~urga kemikleri haylice zora ~e
l·~,. g<iğsiin içerisinde uzııv !ardan 
hırı zedelenir de kaburo-a kemi. 
ğine hiç bir şey' olmaz.,. La!; tikli 
olması onu kırılmaktan korur ..• 

Bu teşbih hoşunuza gitmediyse, 
mektepte size (iğrettiklcı-i mes'e i
lc:_ .s~z hikayesini hatırlayınız: 

0

Saz 
egılır, biikiilür, kırılmaz .. , 

Onun için kaburga k<'ıni2inin 
kırılması on beş yasına kaıl:ır h<'
men h~ç göriilmiiş değildir. Ondan 
sonrakı gençlikte tc pek nadirdir. 
Fakat insan tam olgun ya"in gelip 
te, k~h.ıırga kemikleri '<alınla5a _ 
rak, ı~ ıcc katılastığı , akit _ bu 
sefer de ikinci teshih s.tkat ol. 
du - kaburga kemiğinin kırı1ma. 
sı en çok giiriilcn kırıklardan 0 • 
]ur. 

Kimisi düşerken pek katı bir ' 
yere giivdesiyle ~arpar, kahurga 
kemiği ~ırılır. Kimisi de gö,,deı;i. 
ne zorlu bir ;nımruk yer: Box dö
Yiisiine spor demek caiz olursa, 0 
vakit kaburga kemiğinin kırı&'ı ıla 
spor kazalarından sayı1ahilir .. Ök. 
siiriirken, aksırırken kal>urga kc. 
miklerinden biri kırılanlar ;fa \'aT. 

dır. Bayanlardan da çocuk dn~ı"" 
rurken kaburga kemiği kırılan hu. 
lunur. Bunlara artık spor kaza11 

A ydın muhitindeki vnziyl'.?t, 
artık değişmişti. Mücadele 

fikri, kökleşip kuvvetlenmij, her 
tarafa dal ve budak salını~tı. Ta, 
lspartaya kadar uzanmış, siliih.ı 

sarılıp yurt müdafaasına koşan

lar, teşkilat yapmıya uğraşanlar 

çoğalmıştı. Yurdun Ali Efe ile :ır. 
kadaşlarının, Malkoç köpril:;ü ve 

Sultanhisarına yaptıkları baskın. 

ların temin ettiği muvaffakıyet, 

gerçekten civar halkı üzerinde çok 
büyük bir tesir bırakmıştı. Mani. 
sayı işgal edenlerin (aKsaba) yı 

da ele geçirmesi ve hatta Ahmet
liye erişmesi Salihli ve Alaşehirli. 
lere de vazifelerini hahrl:ıtmıştı. 

Yürekleri, istiklal ve yurt aşk ve 
ateşiyle çarpan hamiyetli kimse. 
ler ileri atılmışlardı. Fakat bu va

tan severler de, yaklaşan tehlike. 
den evvel, muhitte türeyen bir 
kaç kara ruhlu ile uğraşmak baht. 

sızlığına uğramışlardı. Didiniyor. 
çırpınıyorlardı. Tam bu esnada, 
altmış birinci fırka zabitlerinden 

yüzbaşı Kazım Uçal bey Salihli
ye geldi. Bu yiğit zabit, halkın 

takdire şayan olan arzu ve teşeb
büslerine eng~l olmak istiy~n pro-

pagandacıları, mert bir hareketle 

susturdu, mücadele taraftarlarını 

coşturdu. 

Kazım bey, yanına katı1an altı 
fedakarla hemen ileri atılmış, 

yaklaştığı söylenen tehlikeye knr. 
şı, Salihli mezarlığının biraz ile
risinde cephe almıştı. Bu feda • 
karlık ve bahadırlığı görüp lşi. 

tenler, silahlarını kapmışlar, yiiz. 

başının açtığı cepheye çelik kale_ 

ler gibi sıralanmışlardı. 

[De\'amı varl 

denilemez. O kadar kolay kırılan 
kemikte zaten bir hastalık bulun. 
duğunu di.işiinmek daha doğru o
lur. 

Kaburga kemiğinin biishiitiin 
kırılmadan yalnız ~atladığı da var. 
dır. Fakat bu kadar biiyiik şans 
tabii az göriiliir.. En çok ve en 
çabuk kırılan kaburga kemikleri 
ortadakilerdir: Üçünciiden seki
zinciye kadar.... Sebebi de, tabii, 
hunların daha ziyade kabarık ol
malarıdır. Fazla kabaran (Kemik) 
her tiirlii tehlike;\'C maruT. bulu. 
nur. Göğsiin yukarısında ,.e aşa. 
ğısında bulunan kaburga kemik
leri içeriye doğru ~ekiJr.ıi5 olduk
larından onlar tehlikeden daha 
kolay kurtulurlar.. Ortadakilere 
isabet eden kaza zorlu olursa. on. 
ların birden zivadesinin kırıldığı 
da vardır. Hel~ zorlu :vnmruJc ar. 
kadan yana · doğru geliro;e .. Ondan 
dolayı boks yaparken yüz aeri et. 
mek, korktı;\·a delalet ettikten baş. 
ka, pek te tehlikeli ohu. 

Kaburga kemiği kırılınca, ilk 
alamet, şiiphesiz. gene şiddı•tli ağ. 
rıdır. Nefes aldıkca, ök~iiriince, 
ağrı daha ziyadel~sir. Onun icln 
insan kısa kıııa nef~s nlmağa m~c
hur olur. Ağrı ile birlikte öksü
riik te h<'men hiç eksik olmaz. O 
da kesik kesik. 

Bazılarının kaburga kemiği kı
rılınn. ağzından kan da aelir. Ök
siiriikle kanlı balgam çıkar. O va. 
kit akciğer zedslenmis demektir .. 
Kimisinin nefesi tıkanır, lnı da 
akciğerin iizerindeki t:arın arası. 
na hava girdiğine delalet eder. 
Bazısında oraya kan da toplanır. 

Bereket versin, bunlardan hiç 
birinin biiyük ehemmiveti voktur. 
Kemiğin kırığı çabuk iyi ·oldn~·u 
gibi, öteki alametler de cahnk ge. 
çerler .. Yalnız kaburga kemi~i kı
rıldıktan sonra zatiirree me)·dana . 
çıkarsa, o zaman can sıkar. Bu da 
sporcularda değil, ancak pek ya~
h, Za;\·ıf adamlarda, bir de zaten 
sporc• olmıyan şişmanlarda .. 

E reği endişelerle çarparak 
gbert loş salonun içine yü

daldı. Karısının salonda olduğunu 
biliyordu. Sabahleyin evden ay
rılmazdan evvel karısının sinir
leri üzerindeydi. Egbert'te pek naz 
çekecek halde değildi. Adam akıl
lı çatışıp sövüşmüşlerdi. Salona gi
rerken Egbert, bomba deposuna 
mı giriyordu? Yoksa, içinde barı
şılıp, öpüşülüp, koklaşılacak olan 
bir kumru yuvasına mı giriyor
du? Pek bildiği yoktu. 

Karısı, muhasamatı ta yemek 
sonuna kadar devam ettirmeyi ve 
yemişler yenirken mütareke ilan 
etmeyi aklına kurmuş olabilirdi. 
Belki de sabahki çarpışmayı kafi 
görmüş, ve Egbert'in gıyabında 

sulh ilan etmişti. Her ne hal ise 
Egbert tatlısına da tuzlusuna da 
hazırdı. Cesaretini toplıyarak içe. 
ri daldı. Karısını, koca koltuğun 

yumuşaklıkları ve karanhkşları a
rasına gömülü buldu. Egbert'in 
gözleri zayıfça idi. Karısının ba
kışını göremediği için, onu hayı
ra mı, şerre mi yoracağını pek bi
lemedi. Yalnız kadının koltukta 
İngiliz tabancası gibi dimdik kuru. 
lu olduğunu seçebildi. 

Eğer sabahtanberi çözülemiyc-
rek donup kalmış bir kin 

huyu varsa onu girer ayak kırmış 
olmak için, Egbert o gün havanın 
çok fena olduğunu söyledi. Bu söz 
ler, bunca yıllık evlilik hayatında, 
her akşam eve dönünce tekrarla
dığı ev dönüşü sözlerdi. Ve karısı 
çok defa "Evet,. veya "hayır,, yol
lu kısa bir cevap bile vermezdi. 
Nitekim, bu sefer de cevap alama
yışını karısının küskiın ti ~ üne 
hamletmedi. 

Evin her işi saat gibi tıkırında 
gittiği için, hizmetçi akşam çayını 
masanın üzerine hazırlamıştı. Eg
bert, sükütun, karısı Lady Annın 
teşebbüsü ile kırılamıyacağını an
layınca masanın başına gitti. Ken
di fincanına çay koydu ve siikutu 
altalamak gayretiyle yine söze 
geldi: 
"- Sabahleyin söylediğim söz

lerin, ne seninle, ne de benimle hiç 
münasebeti olmıyan, akademik bir 
gayeleri vardı. Bana öyle geliyor 
ki, sözlerime tamamen yanlış ve 
şahsi bir mana veriyorsun. Dedi. 

Fakat Lady Anne sükütunun si
peri içinden serçe parmağını bile 
göstermiyordu. Bu esnada duvar
daki çalar saat, İphigenie opere
tinden saat başını çaldı. Gerek 
Lord Egbert olsun, gerek Lady 
Anne olsun "Şen Dul.. u çalan bir 
saat istemişlerdi. Fakat bulama
mışlardı. aradıklarını bula.mayın
ca bulduklarını satın almak mec
buriyetinde kalmışlardı. Söz ara
sında şunu söyliyelim ki. bu karı 
kocanın artistik işlerdeki zevkleri, 
tencere yuvarlanıp kapağını bul
muş gibi tapatap denk düşüyordu. 

Mesela bir kroki veya tabloda iki
sinin aradıkları, ressamın ne de
mek istediğinin kolayca anlaşılma
sı idi, Onun için salonun en geniş 
duvarına, bir tablo asmışlardı. Su
varileri düşmüş atlar, dörtnala ge
liyorlardı. Bir sürü de kadın, yer
lere çömelmiş. faltaşı gibi gözleri
ni açarak "amanin!,, diye ellerini, 
endişeyle çarpan göğiislerine ko
yuyorlardı. Tablonun altına (fena 
havadis) yazılmıştı. Lord ve Lady 
Egbert kendi aristokratik zekala
rından daha dün zekalı misafirle
rine, tablonun ne demek istediği
ni uzun uzadıya anlatmaktan bü
yük haz duyarlardı. 

Q danın içindeki sükut hala 
devam ediyordu. Ekseriya 

Lady Anne'nin öfkesi kronomet
re saati gibi muntazam işlerdi. 

Dört dakika devam eden bir ses
sizlikten sonra, epeyce • şiddetli 
yaygaralarla lisana gelirdi. Eg
bert, eski ve asil Acem halısı üze
rinde şekerleme yapan Lady Anne' 
nin eski ve asil minimini kucak 

kopeğıne süt dökmek istedi Fakat 
Lady Annc'in mutattan fazla u
zıyan sükütiylc zihnen meşgul ol
duğu için, süt çanağının yarısını 
yere boşalttı. Kilim üzerine dökü
len sütü yalaması için köpeği kış
kışlamıya kalkıştı. Fakat köpeğin 
doğdu doğalı gormesine alışmış 

olduğu asil vazifeler arasında. ki
lim temizlemek gibi hor ve pespa
ye bir işin yeri yoktu. 

Egbert, yine karısına dönerek. 
ve şen olmıyn savaşarak "cocukça 
davranıyoruz a canım!., dedi. 

Lady Anne da o fikirde idi. Fa
kat. böyle düsündüği.inü söyleme
di. Onun için Egbert: 

" - İtiraf ederim, kısmen kaba
hatliyim.,, DC'di Fakat vüreğinden 
zorla pohpohladıgı neşenin rüzga
rı kesiliyordu: 

"- Bir insan olduğumu çok 
kere unutuyorsun.,, Diye ilave 
etti. 

Ve iste bu nokta iistünde 1srar
la durdu. İcinc arnsıra, sakın mi
tolojik satirler gibi insanlıqımın 
bittiği yerde beygirliğim başlama
sın. kılıklı süpheler geliyordu. İ
şin bu tarafına hiç temas etmiye
rek öte tarafnı uzatıp durdu. Söy
ledikçe söyliyesi geldi. Söyliyesi 
geldikçe söyledi. Yine çalar saat 
İphigenie operetini tutturdu, de
rnek ki kendi belagati seline> tutu
larak, bir saat çene calmıştı. Ve 
bunca söz ve gayrete karşılık. La
dy Anne ilnç icin olsun, bir kere 
bile ağız açmamıştı. 

Kükreyen gayreti nerdevse. a
pısmak üzereydi. Belki Lady An
ne'in bir rahatsızlığı vardı. Fakat 
Lady Anne asıl mizaçsız olduğu 
zaman çok söylerdi. Mutlaka "dün

yada hiç kimse. hazımsızlıktan ne
ler çekmekte olduğumu bilmez ... 
diye bir girişti mi, hazımsızlığı 

hakkında iki tıbbi konferansa bol 

bol yetişecek kadar mali'ımat ve
rirdi. Bundan dolayı Lndy Anne"in 
konuşmamasından hasta olmadığı 
besbelli idi. Çünkü ekseriva hasta 
olmayınca mevzu ve söz kıtlığına 
uğruyordu. 

E gbert kcndhıine knrşı haksız 
davranılrlığınn kanaat getir

miye basladı. Lndy Anne artık u
zun ediyordu. Egbcrt fedakarlıkta 
biraz daha ileri varmayı düsündü. 
"Kusurlu tarnflarım yok değildir,, 
diye başlıyarak, bu yolda mutattan 
fazla diller döktü. Fakat Lady 

Anne hiç mi hiç mukabele et
miyor, put I,tesilmiş gibi koltuğun
da kurulmakta devam ediyordu. 

Egbert'in kısa münakaşalarda 

Lady Anne'e yenildiği çok vaki 
idi. Fakat uzun nutuklarında mu
hakkak galip çıkardı. Bu sefer iş_ 

aksine oluyordu. Sesine diklik ve
rerek: 
"- Ben nkşam yemeği için gi

dip fr:ıkımı giyeceğim. ikimiz de 
budalaca davranıyoruz,, dedi. Ve 
dışarı çıktı. 

Lady Annin asil kucak köpeği 

burnunu kaldırdı, kapanan kapıya 
doğru dönen gözlerinde "budala!., 
dermiş gibi bir bakış vardı. Sonra 
masanın üstüne sıçradı. Masanın 
üzerindeki kafesin kinde kıvmetli 
bir kuş vard\. Kucak Köpeği ona 
;enelcrdenberi göz dikmişti. fakat 
Lady Anne kuşu kapmasına hep 
mani olmuştu. Köpek fırsat bu fır
sat dedi. Masanın üzerine hopladı. 
Kafesi evirdi, çevirdi. Kusu kana
dının ucundan dişleyip, kafesten 
dışarıya cekti. Bir iki sıçrayışta. 
j?elip Lady Annin dizlerine otur
du. Orada kuşu rahat rahat yiyor
du. Çünkü l..ady Anne be· saatten
beri koltukta, oturduğu yerde, öl
müştü. 

Samsunda Gençler 
Andiçtiler 

Samsun 21 (A. A.) - Yirmi gün. 
lük lise kamp devresinin nihayete 
ermesi münasebetiyle liseliler rnun -
tazam bir kıta halinde dün Atatürk 
anıtına çelenk koymuş ve and içmiş. 
lerdir. Ebedi Şefin gösterdiği yolda 
yürüyeceklerine ve Milli Şefin etra. 
fında sarsılmaz bağlılıkla faydalı bi. 
rer unsur olmağa çalışacaklarına da
ir gençlerin söylediği hitabeler sü. 
rekli alkışlarla karŞılanmıştır. 

Töreni müteakip liseliler tarafın. 
dan yapılan geçit resmi çok munta. 
zam olmuş ve gençler çok alkıştan -
rnıştır. Törende vali, komutan. sivil 
ve askeri erkan ve büyük bir halk 
kitlesi hazır bulunmuş_lur. 

oı---

Manisa Havalisindeki 
Çekirge Mücadelesi 

İzmir, (TAN) - Manisa merkez 
olmak üzere Kula, Eşme ve civarın. 
da payılan çekirge mücadelesine mu
vaffakıyetle nihayet verilmiştir. 

Mücadelede, çekirgelerin tohum 
bırakmalarına da meydan verilme • 
miştir. 
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11 Şilede Yeni 
Bir Gün.. -" 

r • TBaşı 5 incide) 
üsUlnde bir kaç kara kaplı kitap nr. 
dı: 

- Acaba köylü ne okuyor? 
Dedim. Odayı karıştırdıirmı san. 

maıın, diye ayaklarımın ucuna ba. 
sarak konsola doğru yüriidiim; kara 
kaplı kitapları açarak birer birer 
baktım: ( 

1 - Natpinkerton, 
1.w-' Afrika yahsilcri, 
3 - Mehmedin hayatı; 
• - (Amme) tercümesi. 
Not ettitim kiiıt parras1nı yolda 

dilttlrmilşüm. Daha bunlara benzer 
iki üç cilt kitap vardı. 

Bu, dedim, okuyan bir ev .• GUzel.. 
Hem de kitaba sayeı sayan insanlar 
olacak ki, onlan ciltletmişler; bir 
masa üstüne koymuşlar... Demek, 
köylü okuyor! .. Ama, ne okuyor? .. 

Hani bu kitaplann içinde yeni 
Türkiye? Hani yeni hayat? Hani 
inkılip? Hani, köylünün ruhunu de. 
iittirecek, ODU bir inkılap köylUıü 
gibi yetiıtlrecek, ona bizi üj'retecek 
eser? Boman, hikiye, tiir, her ney-

Almanya Danzigden 
Asla Vazgeçmiyor 

(Başı. 1 incide) 
kumandanının ağzı ile son sözünü 
soylemiştir.,, 

Danzigde Alman hazırlığı 
Bugünkli Paris gazeteleri, Danzig 

meselesi ile meşgul olmaktadır. 

Blum, Berlinden Journal gazetesine 
şunları yazıyor: 

"Askeri hazırlıkların geçen Eyll'ıl. 

dekinden çok daha fazla olduğunu 
bildiren bir çok haberler verilmek
tedir. Danzig'de bile, şehir bazı
sı Danzigli fakat diğerleri Almanya
dan gelmiş askerle doludur. Dan
zigte 4 bin resmi polis memuru var
dır. Buna Heimwehr'e mensup bin
lerce kişinin ilavesi lizımaır. Bun
lar için kışlalar yapılmakta- ve mek-
teplere el konmaktadır. Şehir as
keri işgal altında addedilebilir.,. 

Berlinden Figaro gazetesine bildi
riliyor: 

kamatı, Pestelau hadisesini ehemmi
yetsiz gostermektedirler. 

Salahiyettar mahafil, Polonya hü 
kumetinin ancak şimdiki tahkikat-

fan sonra harekete geçeceğini ve 

icap eden tedbirleri ıttihazda tered

düt etmiyeceğini beyan etmektedir

ler. 
Dünku gazetelerde hadise hakkında 

hiçbir mütalaa yoktur. 

General /rı.,n•ide döndü 
Londra, 21 (Hususi) - fngiltere

nin denizleraşırı kuvvetleri umumi 
müfettişi General İronside bugün 
Varsovadan Londraya dönmüştiir. 
İngiliz generali tayyare ile hare-

"Diın Berlirc1e Führenin BePChtes 
ff~ d d ~ Oradan haUı:evine gittik. Burası ga en e Dan:dg Nazi Şefi Förster ile 

ketinden evvel mavi üniforma giy
miş olan Polonya müfrezesine Polon 
ya lisanile bir hitabe irat etn}.istir. 
Bu müfreze efradı, vaktiyle büyük 
harpte kendisinin kumandası altm
da muharebe etmiş kimselerdi. 

İngilterenin Polonyaya yapacağı 
mali yardım meselesi halledilmek 
üzeredir. Anlaşılan Lehistana silah 

henüz kurulmUf bir bina... Temsil yaptığı miıl8kat esnasında mühim 
şubeslnJn bafkanı olan terbiyeli bir kararlar verdiği bildirilmiştir. Bu
genç bise konser, konferans, temsil günlerde hiç bir kuvvet hareketi 
salonunu, orkestra iletlerini ıöster. mutasavver olmadığı anlaşılıyor. 

satın almak için 8 milyon stealinlik 
bir kredi açılacak, bunda nbaşka 5 

dl. Evin önümüzdeki yıl başlıyacak Bu ayın sonunda Danzigte bütün 
olan proıramma dair bilgiler verdi. Nazi şefierinin bir konferans halin-

milyonluk bir istikraz da temin edi
lecektir. Fransa hükümeti de Lehis
tana üç milyonluk bir kredi vermek 
üzeredir. En mühim mesele, istikraz 
olarak verilecek paranın başka yer.
lerde kullanılmasıdır. Fakat bunun 
da halledileceği anlaşılıyor. 

Binayı ıezdik. Daha düzelmemi!J, de toplanacakları öğrenilmiştir. Top
kflçfik bir W dolap kitabı olan kit. lantı Hersalberg'de yapılacaktır.,, 
tüpbaneyl &ezdik. 'f. 

Sordum: ~' Varşova, 21 (A.A.) - Gerek Po-
- Okuyorlar mı? Okuma arıulı. lonya makamatı, gerek Danzig ma-

n var mı? 
Genç çocuk cevap verdi: 
- Çok severler, okurlar. 
- Daha ziyade ne okurlar? 
- (Af)d) romanlara bayılırlar. 
Yine diltilndi1m; evet köylü oku. 

yor; okumaktan sevk alıyor, ilkin 
kitap yok. Ne okuyacajım bilmiyor. 
Ona kitap yetİttirmell; onun ruhu. 
nu, kafasını yaratacak biziz. Hal. 
kevlerinin yapacağı en hayırlı iş; 

onun bu kabiliyetlerini açmıya vası
ta olabilmesidir. 

Halkevi, Şilenin en&in ufuklarına 
açılmq &Uzel bir bina.. Salda bah. 
çelerin üstunde, geniş tarasiyJe, ya. 
nmda banyosiyle bir misafir yatak 
lkl4sı bile var. 

Sorduğıımuz her teYe bily(lk bir 
nezaketle cevap veren ıence teşek. 
kür ederek, oradan aynldık. 

Akpm yemeği yine plajda yendi. 
Yedi buçukta hareket! Hazır olun! 

Dediler. "Şiledenizine veda ... ,. 
Gazinonun önündeki toprak tarasa 

çıktık. ~ 

Göklerin mnl etekleri, bir altın 
külçeye takılmı,, kızıl sular:ı doğru 
iniyor.... ._ 
Kıyıda; denizden, kumdan bir titr. 

lil aynlamıyanlann esmer ıiloetleri .. 
Salda, ceddimizden kalına kale 

lıarabeleri üstünde bir kaç kanat 
ıölcesi ... . , . .. " 

Ay yok.:: Karanlıkta tarlalann, 
ermanların dünyasını seçmeğe uğra. 
prak ilerliyoruz. 
Ağaç altlarında, yıldızların ışıkla. 

nna bürünerek çok &arip, çok hazin 
hayaletler tekline &fren bir kaç köy
lü ... 

Salda, solda, otobüsün f e.,erlerile 
aydınlanarak birer kalb yarığı gihi 
insana ürperti veren yıkık, dökük 
çatılar ... 

Yol kenarlarına tünemiı odun, kö. 
mür arabaları, mandalar, insanlar .• 
Arkadaşlar ikide bir lıa~ kuıyor. 

lar: 
- İtte, Şile yolları! .• 

Bir Garip Hesap! 
•-·• .. (Başı 3 uncüdc) 

ıfbl mukaddesatı işe kan,tırmadan 
anlatabilenin elini öpeceğim. 

Alt tarafta iki buçuk liralık ta 
pul. Bu da garip değil mi? Bana kar. 
t• taahhüt yapan firket, pul parasını 
benden abyor. 

Damga resmi, Tilrkiyede riyazi -
yatı iliyeden de üstün bir bahistir. 
Onu bizim &ibi basit fikirli, tahsili 
az kimselerin kavramasına imkin 
yoktur. 0n'1n için bu bapta fazla söz 
söylemeyi zait görüyorum. 

İşte sevıtli okuyucular ve sayın si. 
ıortacılanmız: 

B~n riyaziyeden iyi imtihan ge
çirmiş ve hesabını bilir diye tanın • 
mış bir adam olduğum halde ıu elim
deki sigorta hesabımn içinden çıka • 
mıyorum. Çıkamadıkça da bazı eski 
binaların alnında asılmış, tozlu Ya. 
hifız levhalanna imrenip duruyo • 
nm. Siz ne deninlz? 

Sağlık T eşkilitımızda 
Yeni Tayin ve Nakiller 

Ankara, (TAN) - Sıhhat VeklleU tes-\ğına, Silifke memleket ha.taneıl eski ope
kilAb arasında mUhlm mikyasta tayin ve ratoru Cemil Serlf Baydar Eyup Belediye 
nakiller yapılmıştır. Tayinleri aynen bll- dlspansert tabipliğine, Kemalpaşa hükü -
dirlyorum: met tabibi Asım Çeçen Sivrihisar hukü -

Cerrahpaşa hastanesi röntgen asistanı met tabipllglne, J{emalpaşa belediye tabi
Hüseyin Sarıhan Diyarbakır numune has- bl SalAhatlin Orhonfü: Denizli - Babadağ 
tanesi röntgen mütehassıslığına, Balıkesır nahiyesi, belediye tabipliğine, açıktan dis 
sıtma mücadele reisi Şevket Ankara sıt- tabibi Cemal Kfımll İstanbul akliye hasta
ma mUcad eai relalljlne. Ankara ıııtma nesi dlı tablpliilne. Adana aıtına «w-au 1-
mQcadele el H an X~ tem Balıke Ir bfbl 'HAdl Oğuzalp Bursa sıtma mOcadele· 
sıtma mücadelesi relsliğıne, Bursa sıtma si L'ıboratuvar şcfhğine, Ankara belediyl' 
mücadelesi reislijlne Konya sıtma milca- kimyahaneııl asistanı Samet Olatlı Kocae· 
milcadele !Aboratuvar .. ti Fuat fçel ııtma li vUAyet kimyaıerliilne, Ankara nUmu
dele tabibı Nurı GUrol Balıkesir sıtma mu ne hastanesi eczacııı Bedri Tarlan tzmlr 
cadelesl llboratuvar ıefiijıne, Samsun sıt- memleket hastanesi baş eczacılığına, Er • 
ma mücadele tabibi Selim Haskel Kay eri zlncan memleket hastanesl eczacı ı fhsan 
sıtma milcadelesı llboratuvar şefilğine, Akıt Ural Ankara nümune hastanesi ec • 
Manısa sıtma mücadele tabibi Osman Hay zacılığına, Gumuşhane hususi idare ecza
rı Orhon Manı a sıtma mücadelesi lAbo - cısı Hakkı Demirağ Erzurum nilmune 
ratuvar şelliğlne, Sarıyer belediye tabibi hastane i eczacılığına, eczacı mektebi 939 
Baha Oskay Ankara rfumune hastanesi o- senesi mezunu Hakkı Kılıç Gümüşhane 
peratör muavinliğine naklen, eski sıhhat hususi idare eczacılığına namzet olarak, 
mfifettlıılerlnden Rlfat Cafer Sıdal ikinci Antalya memleket hastanesi ecıacısı Razi 
sınıf sıhhat ve İ. M. müfettişliğine, Keşan Derin Edırne memleket hastanesi eczacı
hastane 1 eski operatörü Cemıl Özgür Ke- lığına, Kaysesl memleket hastanesi eczacı
şan hususi idare hastane 1 operatörluğune, sı Tahsin Yurdasln Antalya memleket has 
tıp talebe yurdu 937 senesi mezunlanndan tanesi eczacılığına, Açıktan miltekait ec
Bedrl Noyan Ankara nilmune hastanesi zacı Sami YOceısık İstanbul akliye hasta
kulak asıstanlıJına, Kemerburgaz dlspan- nesi eczacılıiına, açıktan mütekait eczacı 
ser tabibi Fethullah Beyoğlu Belediye Ali Polat Haseki hastanesi eczacılıiına ta
tablpliğıne, açıktan mütekait tabip AgAh yin edilmişlerdir. 
Satım Samandıra dıspanseri tabipligine, 
açıktan diş tabibi Baha Haydarpaşa cm • 
r zı drıye hastane ı dı tabıplıgine, İzmir 
memleket hastanesi operatöru Nuri Arkan 
Antalya memleket hastanesi operatörlil -
ğune, Konya memleket hastanesi operatö
ril Akıl Atakam h.mir memleket hastanesi 
operatörlüğüne, Nığde memleket hastanesi 
baştabip ve operatörü FerJt Eğilmez Kon
ya memleket ha tanesi operatörlütilne, 
Yozgat memleket hastanesi operatörü Hııy
ri Kalan İnebolu memleket hastanesi o
peratörlüğüne, Ant<Jlya memleket hasta -
nesi operatöru Rauf Tekin Nığde memle
ket ha taneıı operatörlUğilne, Sflrt mem -
leket hastanesi eski operatörü .Mumtaz 
Kapudai Yozgnt memleket hastanesi ope
ratörluııune, Kütahya memleket hastanesi 
ba tabıp ve dahiliye rniltehassısı Sait Kes
kin Denlzb memleket hastanesi dahiliye 
müteha ıslığımı, Kayseri memleket }lasta
ne 1 eski dahiliye muthas ısı Sadettin Ak
koç K yıerl memleket ha tannı dahiliye 
milteha sı hlın , İzmir memleket hnst 
nesı 11 abıye müteha sı ı İsmail Ziya Tıre
gul Erzurum nilmune hastanesi asabiye 
mutehas ıslığına, İ tanbul emra:u akliye 
hastanesi mutotıa ısı Kemal Osman iz . 
ınir memleket ha tanesi asabiye mütehas-
ıslığına, İstanbul belediyesi muayene ko

misyonu asabiye mütehassısı Emir Nasip 
İstanbul aklıye hastanesi mütehauısbtm , 
İzmir memleket ha t nesı e kı esabiye 
mOteh sı ı Ne\ zat Eşref İstanbul Beledi
yesi muayene komsiyonu asabiye müte -
hUJıslıina, Sıvas numune hastanesi başta
bip "e operatöru Cevdet İzmir memleket 
hastan 1 baştabiplığlne, Çıvrıl eski hükü
met tabibi Hakkı Uyar Soma hükümet 
tablpllğıne, açıktan çocuk hastalıkla

rı mütehassısı Remz.i Ulutaş Aydın bele
diyesl muayene evi çocuk ıhiltehassıılığı
na, Osmanıye beledıye haııtanesi eski ope
ratoru Nevzat Balkır Bur a memleket has
tane 1 operator mua\ ınlıgıne, Çorum do-

umevl nl aıye mtlteha sısı Şem ettin Sıın 
lı Kars doğumevl doğum mütehassıslıih -
na, Kars dolumevi baştabip ve nisaiye 
muteha ı ı Suleyman Kutalp Çorum do
iumevı ba tabip ve nisaiye mütehassıslı-

Erzurumda Sel 
Tahribat Yaptı 

(Başı, !incide) 
diği tesbit olunmuştur. Bu mmtaka
da sular henüz çekilmediğinden ha. 
sarat miktarının tetkikine devam o
lunmaktadır. 

Ba!ranın Alaçam nahiye merkezi
nin Gicik köprüsü ile karşı mahalle 
sine geçen köprüyü su götürmü§ ve 
çayın etrafındaki harmanları sel bos 
mıştır. Gelek ve Yenice çayından ge

len seyllp, Hebili köyü arazisini basa 
rak hayvanatı ve arabaları sürükle
miştir. 

Samsun merkez kazası ile Çar!lam 
ha ve Bafra kazalarında seylaptan 
ölenlerin yekunu beş nüfustur. Ta
biatin bu acı darbesine uğnyan mın 
takalarda icap eden tedbirler alın
mıştır. Çarşamba ve Bafra kaymn. 
kamları seylap mıntakalannda ça
hpnaktadırlar. Vali de Çarşambaya 
gitmistir. Köyliıler hükumetin gös
terdiği biı~iık 

0

alika ve yardımdan 
dolayı muteşekkir ve müteselli ol
maktadırlar. Bugüne kadar Samsun 
vilayeti çevresinde bu kadar büvük 
bir seylip goriılmediği söylenmek. 
tedir. ..L 

=-o--
lelc ika da Mlllt lavram 
Brüksel, 21 (A.A.) - MilJj bay

ram munasebetile memleketin her 
tarafında vatanoerveranc tezahürler 
y&pılmıştır. Brülcse1de kralın önünde 
büyük bir geçit resmi icra edilmiştir. 

İçten Hücum ,. 
ve 

lngiliz Kredisile 
Alınacak Malzeme 

İçten Fetih 
(Başı 1 incide) 

Figaro gazetesinin idare müdürü de 
\.·ardır. Abetz'in bürosunda cekler, 
mühim mevkiler işgal eden şahsi. 

yetlere yazılmış mektupların kopya
ları bulunmuştur. Bunlar arasında 
daire müdürleri, mebuslar, hatta 
Nazırlar vardır. 

Abetz'in diğer altı servisi memle
ket dahilinde çalışan Alman casus 
teşkilatına aittir. 

Fransa hükumeti bu teşkilatı 

meydana çıkarınca Almanyadan pa
ra alan gazetecileri tevkif etmiş, A. 
betz Almanyaya kaçmıya mecbur ol
muş, bir çok Alman casusları hudut 
luırici edilmiş, ve Ingiltere de dahil-
de tahkikata girişerek bir çok Alman 
casuslarını memleketten dışarı çı

karmıştır. 
Bu münasebetle Parfı; f'.ı0ir gaze-

tesi de Alman casuslarının Fransada 
nasıl çalıştıklarını gösteren bir seri 
yazı neşrine başlamıştır ki, okuyu
cularımız bu yazıları TAN da takip 

(Batı 7 incide) 

resmen lıtanbulu ziyaret ede
ceğini teyit eylemektedir. 

* Türk • lngiliz iktı•atli 
İfbirliği için 

Deyli Telgraf gazetesinin Tür
kiye muhabiri Arttıur Merton. 
İngiliz • Turk teşriki mesaisi hak. 
kında yazdığı bir makalede iki taraf 
arasında bilhassa iktısadi işbirlil,,tini 

ilerletmek lazım geldiğini anlatıyor. 
Muharrir Türk • İngiliz hedeflerinin 
mutabakatini izah ettikten sonra, 
Türkiye hükumetinin tabii kaynak. 
ları Jşleterek ve sanayi programını 
tatbik ederek vaziyeti ıslah ettiğini, 
dört senelik ziraat programının ve 
üç yıllık maadin programının da i
yi neticeler vereceğini, 'rürkiyede 
kömür ve demir bulunduğunu ve 
bunun müdafaa sanayii için kifayet 
edeceğini, Tiırkiyenin memleket da
hilinde petrol aradığını söyliiyor ve 
Türk sanayiini besliyen Türk ban. 
kalanna işaret ettikten sonra "Bu 
müesseseler bugünkü sermaye lhtL 

yacı9ı temin etmektedir. Fakat git. 
tikçe daha fazla sermayeye ihtiyaç 
hasıl olacak ve bunun jçin de, Türk. 
İngiliz bankacılık münasebetlerini, 
belki de bir Türk • İngiliz bankası 
tesis suretiyle genişletmek icap e. 
decektir. Buna imkan Vi!mıek için, 
ecnebi sermayesinin girmesine karşı 
tutulan siyaset esaslı bir surette ta
dil olunmalıdır,, diyor ve daha son. 
ra şu miitaleaları ileri ;iırüyor: 

"Türkiyeyi İngiltere ile ittifak 
yapmağa se~keden amil, siyasi ve 
askeri olmakla beraber, iktısadi mit. 
lahazalarm da bu karan vermekte 
büyük bir rol oynadığı şüphe gö
türmez. Onun için ittilakın kap et. 
tirdiği iktısadi yardım ümidinin in
kisara uğramaması için her gayret 
sarfolunmalıdır. Bu sayede iki taraf 
arasındaki beraberlik ve anlatma 
daha samimi ve daha sağlam olur.,, 

Deyll Telgraf gazetesinin :nu. 

harriri daha 10nra Türk talebesinin 
lngilterede daha geniş olçüde tahsil 
görmeleri işinin teşvik olunması la. 
zım geldiğini izah ediyor. 

etmektedirler. =================-=============== 

* B u hadisenin bizim için hai:ı: ol-
duğu ehemmiyet, Alman ca

sus ve propaganda teşkilatının ya. 
hancı ülkelerde nasıl çalıştığı hak
kında bize sarih bir fikir vermiye 
hizmet etmesidir. Biliyoruz ki, Nazi 
Almanya, propagandaya dördüncü 
harp silahı nazarile bakar. Alman
yaya göre propaganda sulh zamanın
da harp etmek demektir, çünkü harp 
başlamadan evvel düşmanı içinden 
vurmak ve icinden fethetmek 18-
zımdır. Bu maksadı temin eden biri-
cik ıllAh ta propagandadır. 

Yine biliyoruz ki hariç memleket
lerde bütün Alman ,sefarethane ve 
konsoloshaneleri, bütün Alman atn-

Avrupaya Gidecek 

AdByecDer 
Ankara, 21 (Tan Mulıabirinden)

Adliye Vekaleti isimlerini bildirdi
ğim hakim ve müddeiumumilerl tet. 
kikat için A vrupaya göndermiye ka
rar vermiştir: 

Balıkesir müddeiumumi muavini 
Necmettin, başmüddeiunıur.U mua
vinlerinden Mehmet Ali Sebük. An. 
kara sulh hikimlerintlen Lutfi Doğ
rutürk, Ankara h8kiınlerinden Ham
di zat işleri başmuavini Sedat Cüm. 
ralı. 

Bunların tetkik seyahatleri bir se
ne sürecektir. 

--n-:== -şe ve tüccarları, ve bütün Alman te-
baası Alman Propaganda Nezareti- Slcllyada lüyüli 
nin emrinde Almanya hesabına çalı. Emlak ve Arazi 
şan birer casus ve birer propaganda Slsterı.I Kaldırıldı 
memurudıır. Dnl.ara.-ilea-u~_.+--_....,OJD,L21 CA,A.l Diic. .Ök5amki 
şudur: gazeteJer ıhuaznm ba§liMltl' aıım 

_ Klüplere gireceksiniz, nii- Mussolininin Sicilyada büyük em
fuzlu adamlarla münasebet tesis lik ve arazi Sisteminin fiilen lağvına 
edeceksiniz. Muharrirleri elde e- karar vermft olduğunu yazıyorlar. 
decekslnlz, gazeteleri kazanacak- Şimdiye kadar işletilmemts olan a
sınız. Ve yerli halk arasında ku- razinin kıymetlendirilmesine imkan 
laktan kulağa yayılan dedikodu. verecek on yıllık bir plan yapılmış. 
lar icat edeceksiniz. tır. Bu İ§ için icabeden para devlet 
Ayrıca her yabancı memlekette tarafından tesviye edilecektir. Bu

matbuatla meşgul bir büro vardır. nunla beraber, hususi müesseseler ve 
Bu büronun vazifesi de şudur: arazi sahipleri sonradan tesbit edile-

1 _ Yerli matbuata propaganda cek bir nisbet dahilinde bu m1ı1rafa 
malzemesi yetiştirmek; iştirak edeceklerdir. Ara'Zi sahipl~ri 

Duçe tarafından verilecek kararJ tat-
2 - Matbuatı takip ederek neşri

bik etmedikleri takdirde, hiikurnet, 
yatı merkeze bildirmek; 

bu nraziyi istimlak hakkını muhafa. 
3 - Gazete sahip ve muharrirleri za edecektir. ~ 

ile temas ederek onları Almanya le- -o--
hinde yazı yazmıya sevketmek veya Alman hudutlarında 
kendilerine verilen Almanya lehin- Sıkı Sansür 
deki yazıların neşrini temin etmek, 
bu temas için gazete sahip ve mu- Metz, 21 (A.A.) - Fransız ve İn-
harrirlerlni hususi ziyafetlere, çay- giliz pullarını taşıyan bütün mektup 
tara davet etmek. lann Alman - Fransız hududu bo-

yundaki Alman şehirlerinde mevcut 
Bu bürolar, memlekete göre mat- sansür bilrolarına tevdi edilmekte 

buat erkAnını para ile satın almak olduğu haber verilmektedir. 
hakkını da haizdirler. Fransada, Mıı-
caristanda ve Cenubi Amerikada bu Sahifeleri arasına mektup sıluıtı. 

nlmıf olup olmadığı anlaşılmak Uze
suretle Almanların lehine çalışan re bütun gazeteler de açılmakta
pek çok satılmış yerli gazeteler var-
d Fra 

dır. 
ır. nsız matbuatı da bu defa ga- -<>-

zetelerin nasıl satın alındığına yeni Bir Tayyare Düıtü 
bir örnek vermiştir. 

Berne, 21 (A.A.) - Viyana • Zürih A lman istihbarat büroları, para hettında işliyen bir tayyare Constan. 
ile satın alamad•klan gazete. ce yakınında yere dU~rek parçalan

leri, illnla elde etmiye çalışırlar. mıştır. Tayyare içinde bulunan 6 ki
Her memlekette merkezi bir ilin 

şi telef olmuştur. Tayyaruıı·n pilotu, 
bürosu vardır. Bu bilro Alman tica- ı sviçre tayyarecilik aleminin en ~öz. 
rethanelerinin hangi gazetelere ne de şahsiyetlerinden olan yüzbalJ 
miktar ilan vereceğini tesbit eder. Walter Ackerman idi. 
Gazeteler ekseriya Almanya aley- =====---==--=-=====-=-====-
hinde nefl"iyat yaptıkları takdirde 
kendilerine ilan verilmiyeceği şek
linde tehdit edilirler. 

Türkiyede bile Alman istihba
Tat teşkilatının bütün bu metod. 
lan tatbik etmiye çalıştığına bin
bir misal vardır. Hergün gazeteler 
bir çok Alman propaganda mal:te
mesi almaktadır. Bazı gazete sa
hip ve muharrirleri hususi ziya
fetlere davet edilmektedir. Bazı 
gazeteler, Alman finnalannın 
illnlarını kesecett tehdidiyle kol'. 
kutulmak istenmiş, Almanya a
leyhindeki neşl'iyatında devam e
den TAN &ibi bazı l(azetelere ise 
Alihan müesseselerinin ilan ve-r
mest kati surette menedilmiştir. 
Binaenaleyh Fransa ve İngiltere-

de olduğu gibi, Türkiyede de Alman 
casus ve propaganda teşkilAtının fa. 
aliyette olduğuna şüphe yoktur. 
Yalnız bizi musterih eden şudur ki, 
gerek halk, gerek matbuat ve gerek 
hükumet bu faaliyete karşı uyanık
tır. Ve şimdiye kadar sarfedilen fa
aliyetler hiç bir semere vermemiş
tir. Şimdiden sonra ise müsbet bir 
netice elde etmelerine imkan yok. 
tur. Türkün yüksek vatan ve millet 
sevgisi, herhangi bir yabancı pro
pagandaya esir olmasına en büyük 
manidir. 

Yalnız düşmanın bizi içimizden 
vurup içimizden fethetmek lcln e
linden geleni yapmakta olduğunu 

bilerık uyanık bulunalım, bu kafi
dir. 

Başvekilin 
GEZiNTiSi 

Bir müddettenberi Yalovada bu
lunan Başvekil Doktor Refik Saydam 
diın öğleye doğru Sakarya motörile 
Büyükadaya gelmiş, Adalar kayma
kamı ve belediye erkanı tarafından 
karşılanmıştır. 

Yatkulüpte bir müddet istirahat e
den Başvekil, saat 15 te Adadan ay
rılmıı, Heybeli önünde bir cevelAn
dan sonra tekrar Yalovay a dönmlış. 
tür. 

Vali Ltitfi Kırdar, dün öğleden ıon 
ra Büyükadaya gidere.ı.t Başvekili zi
yaPet etmiştir. 

Bu Sene 14 ,690 

Göçmen Getirilecek 
:lcl •PDi an Muhabtrtnt!en)-

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti yirmi sene göçmen programını 
hazırlamıştır. Bu pro.rnıma gore 939 
senesi lçlnde Bulgaristandan 11.290, 
Romanyadan 3400 olmak üzere ce. 
man 14.690 göCtmen nnavatana geti
rilecektir. Bu suretle gerek malları
nı tasfiye etmiş, gerek pasaportlannı 
almıı ve terki tabiiyet etmiş o1an bu 
nüfustan maada katlyen hiçbir fert 
göçmen olarak getirtilmlyecek ve 
viki olan müracaatlar da kabul edil. 
miyecektir. 

Göçmenlerin memleketimize nakli 
eylül içinde başlıyacak ve mürettep 
mahallMine sevkedileceklerdir. 

Suriye Hududunda 
Yakalanan Kaçakçdar 

Ankara, 21 (A.A.) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza teş
kilatı Suriye hududunda 34 kaçakçı, 
424 kilo gümrük kaçağı ile 89 kesim 
h9yvanı, 17 kaçakçı hayvanı, Iran 
hiJdudunda 2 kaçakçı i!e 40 kilo in. 
hisar kaçağı ele geçirmiştir. 

Tevkif Edlle11 
Arnavut leylerl 

Postumla, 21 (A.A.) - Kral Zo. 
goya Yunanistan hududuna kadar 
kaçışı esnasında refakat ~en 10 Ar
navut beYi burada tevkif edllmletfr. 

Sovyetler Deniz 
l<uvvetlnl Arttırıyor 

Moskova, 21 (Hususi) - beniz in
şaat komiseri bugün beyanatta bulu. 
narak Sovyet deniz kuvvetlerinin di
ğer büyük deniz devletlerinin sevi
yesine çıkarılacağını anlatmış ve bu 
günkü Sovyet tahtelbahirlerinic mü
kemel olduğunu, 942 de yapılacak 
saf ıharp gemilerile kruvazörlerin en 
seri ve en kuvvetli züiılılar olacak. 
larını izah etmit ve hali hazırda Sov
yt:t tahtelbahirlerinin Uzak Şarkta 
tahaşşüt etmiş olduğunu ilave etmiş
tir. 

Yeni F ran .. .z zırlalıları 
Paris, 21 (A.A.) - Campinchi, se

kizer bin tonluk lld kruvazör sipariş 
etmiştir. 

Chateau • Renanlt ve Guichen i
simlerini tapyacak olan bu kruvazör 
ler, halihazırda inşa edilmekte olan 
de Grasse kruvazörü tipindedir. 

Ayni zamanda Campincht, her biti 
800 ton hacminde 8 tahtelbablr lipa
ri~ etmlıtlr. 



22. 1 - 938 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihiz 1888 

Sermayesi : ~ 00,000,000. Tlrli Ltra11 
Şube ve ajana acledı: 282 • 

Zirai ve ticari her nevi hanlca muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

z·raat ffankasında kum)arah •• lhbarnz tasarruf hesaplanntfa en 
.; 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •şağıdakı 

..,, plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet t.000 Liralık 4,000 Lin 

' • 500 ,. Z,000 " 
' • 250 .. 1,000 • 

40 " 100 ,, 4,000 .. 
100 " .. " .. 5,000 " 
120 .. 40 " ..t,800 " 
160 • 2U • 3,200 ,. 

DiKKAT: Heuplarınd~ paralar bir sene içinde 50 liradan~ 
dilşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ,;, 20 fazJasiyle verilecektir 
Kuralar een..&e 4 defa, ı EyUU, ı Birinciklnun, 1 Mart ve 1 Batran 
tarihlerinde ~ecektir. 

u~,.:ıd Uemiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılaniarı 
lskenderuna Teımil Edilen Tarifeler 

1 - Halep ve Halebin cenubunda kain istasyonlarla İskenderun 
arasında yapılacak transit eşya nakliyatına ait ve Meydanıekbez - Payas 
nıesafeshıe mtlnhpır elıa.D. D. /141 n~ ~ tarireü 23-7-939 
tarfhfnden itibaren lA~IUp bunan ~ ayni tarihten ttibtmm me-

ri'yine Halep ve Ha1ebin t:enubıındaki istasyonlarla İskenderun arasın
da yapılacak doğru e§Ya nakliyatına mahsus ve Meydanıekbez - . İsken. 
derun mesafesllıe §8ftıU olmak üzere D. D. /Ul numaralı yeni bır tarl. 
fe yapılmıştır. 

2 - A - D. D. /9 numaralı zahire tarifesinin (limanlara mürettep 
bazı ihracat maddelerine tenzilat icrası hakkındaki) beşinci zeyil, 

B - Mersin • Mamure ve Toprakkale • Payas kısımlannda merl 
D. D./73 numaralı tenzilli yolcu tarüesi 23.7-939 tarihinden itibaren 
İskenderuna da teşmil edilmiştir. 

3 - Bundan ballta yine 23-7-939 tarihinden itibaren Mersin • Ma. 
mure ve İskenderun • Toprakkale kısımlarının herhangi bir istasyondan 
Mamure • Feveipaşa kısmındaki istasyonlara ve mütekabilen seyahat 
edecek umumi ahkama nazaran tam bilete müstahak yolculara Mamu. 
re • Fevzipaşa kısmında cari tarüe ücretleri D. D./73 tarifedeki ücret
lere eklenmek şartiyle doğru biletler verilecektir. 

4 - D· D./73 numaralı tarife ve zeyilleri mucibince bilet alacak 
yolcular 23-8-939 tarihinden itibaren bu kısımda 503 ve 504 nwnaralı 
Toros sürat trenlerinden maada bilumum trenlerle seyahat edebilirler. 
D. D./73 Dumaralı tarüeye göre alınacak biletler mezktlr tarihten iti
baren TorOI trenlerinde muteber olmıyacağından Toros trenlerinde gö
rülecek bu gibi yolcular biletsiz yolcu muamelesine tabi tutulacaktır. 
Fazla tafsilAt için lltasyonlara n;ıüracaat edilmesi. (3203) (5467) 

* Muhaınmen bedeli 1170 lira olan 5000 kilo makasdili ~e yatakları 
için plombajin ne 100 kilo a?üminyüm toz yaldız 8.8.1939 salı günü 88-

at (10,30) on buçukta Haydarpafada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksilme usuliyle satnı alınacaktır. 

Bu işe 1frm.ek isteyenlerin 87 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ,.rınameler komisyondan parasız olarak daiıtılmak-
tadır. 15484) ........ 

* Bir yıl içinde İzmit deposu namına gelecek olan takriben 5000 ton 
maden kömürünün 3700 tonunun İzmite ve 1300 tonunun da Adapa.. 
za.nnda vagonlardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine 
ayni 7erlerde yerden makina ve icabında vagonlara yükletilme ifleri 
açık ekitltme ıuretUe 718/939 tarihinde saat 15 de H. Paşada gar bi
nasında birinci if}etme komisyonu tarafından münakasaya konmuştur. 

Muhammen bedel: Beher tonun yilklemeai 40 ve indirmesi de 30 
kuruştur. 

Eksiltmeye girmek fstiyenler kanunun tayin ettiği vesaikle ve 
262.50 liralık muvakkat teı-ımatlarlle birlikte eksiltme günü tayin 
edilen saatte komisyona müracaatlan. 

Bu ife ait sartnameler komisyondan ve İzmit deposile Adapazarı 
istasyon feflliinden parasız olarak verilir. (5245) 

Bef&llu ilçtlncü auih hukuk hi- meçhul olduğu milbaş!t'i tarafından 
dmlillnden: verilen me§l'uhattan anlaşılmış ve 

Salti ve l'ranko fil"ketl vekili a· dev~ edilene 20 gün müddetle illnen 
vukat Dantel Bahar tarafından Ga- .tebligat icrasına karar verilmif ol-

duğundan muhakeme günü olan 16.8. 
latada Unyon Sigorta hanında 40 nu· 939 tarihinde saat 11 de mahkemeye 
marada mukim Kemal Ziya aleyhin\!l gelmesi veya musadda~ bir vekil gön 
200 lira 23 kuruş alacak davası açıl- dermesi aksitakdirde gıyabındii muha 
nuş ve namına aönderilen dava ar- kemenin devam edeceği davetiye ma. 
zuhaline verilen m~şnılla«a yazılı kamına kaim olmak üzere ilan olu
mahalli terkeylediti ve lkam.rtsrahı nur. 

TAN 11 

Cep Kitapları Serisi Neşriyatına Muvaffakıyetle Devam Ediyor 
~ 

Leonld Lenç 
Türkçeye Çeviren: 

B. Deniz 

ismet İnönünüı. 
hayatı 

Yazan: 
Ziya faklt 

Rikşa~ 

Rudyard Klpllng 
Türkçeye çeviren: 
talikarnaa 8alıkçı11 

\l2 
Borjiyaların 

Cinayetleri 
43 

Uetektif Bürosu 
Yazan: 

Yaroılav Haıek 

a. Dınlz 

BUGÜN 
/( 

ÇIKTI BUGÜN ÇIKTI 

Yaz T af ilinde Cocuklarınıza 49 

Göklerde 
Futbol 

Kitaplar: Cep Kitapları 

Okutacağınız En f aydah tazan: Bernard Shave Serisidir. 

H 
Her Genç .kız 

'leler Bilmelidir? 

kçeye çeviren: 
B. Deniz. 

38 - Her genç neler bilmelidir? 
37 - Cihan Harbinin kısa bir hu 

lisası. 

35 - 36 • Sanayi Kralı I - rı 
34 - Toı.toy. Hayatı ve Eserleri 
33 - Artisthı ölümü. , 
32 - Ingilterede sanayi inkılabı 
31 -Yahudi düşmanlan 

30 - Lord Nelsonla Ledi Hamilton 

29 - Ege kıyılarından 

45 
Olaler B'rinhı 

Rahralan 

46 

irade Nedir 

48 
Niçin rUya 
ıörürüz? 

Yazan: Leo Markum 
Türkçeye çeviren: 

~ _,mer Rız. DoOruı 

Yazan: Leo Markuhi 
Tfirkçeye çeviren: 
D. B. 

Şimdiye Kadar Çıkan Kitaplar 10 = Nasrettin Hocaımi ı.Jar 
9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. 

-- • • J 8 - Nefse itimat. 
28 - İspanyada lstikl81 savaşı 
27 - İtalyan hikiyeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınlan 
25 .:_ Ablam nasıl evlendi? 
24 - Çinin kurtuluş ka•gası 
23 - Kırmızı saçWar cem~yetl 
22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekimülü 

20 - Sütn'ine 
19 - Kleopatra ve aşklan 

18 - ~endi kendimizi tahlil 
l 7 - 26 erkek ve bir ,kız 
16 - Yirmi yıl sonra 

14 - 15 - Karmen 
13 - Büyük Katerina ve aşkları: 

11 - 12 - Demokrasi ne demektir? 

7 - Kazazede. 
6 - İspanyada engizisyon; 
5 - Acemi bir köylü kızı. 
4 - Markopolonun sergüze§tle!'f. 
3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 

2 - Rip Wan Winkle. 
1 - Atatürkün hayatı. 

Senelik abone 8 lira. 
Abone Şartları: 

Altı aylık abone 4 ! lıradrr. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye edilir. 

Istanôtil Asliye ikinci 'ticaret mah. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat, Posta ku-

tusu 97. 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane Memuru Olmak lıtiyeltlere 

1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimiz.de açılacak 
olan kütüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüş dört 
memur alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 ağustos 1939 tarihinde Ankarada 
'ff... İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulunduklan yerler Maarif 
Müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş ve 
sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına dair olan vesi
kalariyle çalıştıkarı yerlerden alacakları iyi hizmet vesikalannı rapte
derek en çok 31temmuz1939 pazartesi günü akşamına kadar phsen ve. 
ya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürlüğüne müracaat etmeleri ıa. 
zımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve sağ. 
lık durumları bu meslekte çalışrnıya elverişli olanlar altı aylık namzet. 
lik müddetlerini İstanbul kütüphanelerinde geçireceklerdir. Satış dev
resi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlqılanlar kur'a çekmek su. 
retiyle boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedileceklerdir. (3140) (b342) 

Bursa Belecliyesin•n: 

# 
1 

Saç Bakımı ~ kemesinden: Doyçe Oryent Bank 
1 Güzelliğin en birbci şartı 1 Dresdııer Bank şubesine merhun o-

Bursa b<?lediyesinin 55 lira maaşı aslili veyahut 165 lira ücreti şehri. 
yeli ve en zivn..ie gıda] tahlilit ile meşgul olacak bir mütehassıs kimya
gerliği mlinhaldir. 

lup mahkemece satılmasına karar ve
rilen Ahmet Hulusi Çavuşoğlu ve şe
rikine ait 73 balya -11 X 66 ebadın
da Mitte! Haiz frei kağ;.dı 3.8.939 ta. 

rihlne müsadif perıembe günü saat 
PETROL NiZAM 14 te Bankanın Limon iskelesi Tütün 

Kepekleri ve saç dökiilmesinJ gümrük ardiyesinde sittşı icra edi-
tedavi eden tesiri mücerreb bir 

leceğinden talip olanlaT"m mczk(>r 

IJUAçm•··· •••••••••• gün ve saatte yukarda ,österilen ma· 
halde hazır bulunmaları ilin alunur. 

Gıdai tahli1ôtta mütehassıs kimyager v~ikasını ve sair evsafı kanuni
yt>yi haiz olup ta bu kimyagerliğe talip olanların tanzim edecekleri ter. 
cümeihal vara!tasile evrakı müsbitelerinin tasdikli birer suretini bir isti. 
daya bağlıyaraıc dört kıt'a 4,5 - 6 eb'adında fotoğraflarile birlikte 15-
8-939 tarihin!! kadar Beledive Rivasetfn,. miira~ut etmeleri ilan olu. 
nur. "5302,, 

Afyo• Llıeıl DlrektörlUjiinden : 
1933 senesinden itibaren lisemizden mezun olup ta direktörlüğe pul . 

ve diploma kabı parası veren ve diplomalarını kapsız alan ve halen dip. 
lomalarını almıyan mezunlarımızın biran evvel direktörlüifümüze bas 
·-· .. .,,aları ilin olunur. (5153) 
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Dünyanın zevkle ve seve seve liullandığı ZONDAPP MOTOSiKLETLERi, bil· 
hassa sağlamhğı, CJÜıelliği, ikhsath, her zevke ve her keseye uygun tipleri, 
ucuz fiath ve geniJ mikyasta yedek parça stoku olma sile binicilerini daima 
memnun etmektedir. 

Daima ZONDAPP MOTOSiKLETLERiNi tercih ediniz. 

TOrklye Ankarada M ve A Hanef Kardecler Po~ta caddesi Han karşısı 
Umumi bayii: • • S Tel. 3150, Poıta kutuıu 382 

Efaiz Şifa ve Sıhhat Kaynakları 

ARMUTLU. KAPLICALARI 
Romatizma, siyatik, böbrek, nikris, nefes darlığı, akciğer, ka

raciğer, ekzema, felç, nevrasteni ve sair sinir, hazım cihazı ve kadın 

hastalıklarını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. 

Otelde birinci sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. 

Otelde ikinci sınıf odalarda ikamet (banyo dahil) 135 Kr. 
Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. 
1!iudanya postal rı Jı f salı,~r_şembe, cumarteşi, pazar günleri 

gidiş ve dönüşte uğrar. _111111~~~~!!!!!!!!!!!!!~~\ 

inşaat Mühendisi Aranıyor 
Şimendifer intaatında i'1tiaası olan bir intaat mühendisi 

aranıyor. Taliplerin mufaual evrak ile ve T. Ç. rumuzile 

İstanbul 1 76 Posta kutusu adrea1ne müracaatları. 

ASLAN VE ESKIHISAR 
MÜTTEHiT ÇiMENTO VE 
SU KtRECI FABRIKALARI 
ANONiM ŞtRKETINDEN: 
ikinci Davetname - Birinci ilan 

Aslan ve Eskihisar Muttehit Çi
mento ve Su kireci fabrıirnları Ano
r.:m şirketi hissedarlarının atideki 
ruznameyi müzakere etmek üzere 
fevkaiade surette içtimaa davet o
lundukları 21 temmuz 939 tarihindı: 

GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Dimitrinin 16242 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (400) 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde
sinin mautfu 40 mcı maddesine göre satılması icabeden Fenerde Abdi
subaşı mahallesinin eski Tahtaminare yeni Sancaktar yokuşu sokağında 
eski 21-21 Mü. yeni 3-5 No. lu dükkanı olan kagir bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

· ticaret kanununun muaddel 386 ncı 
maddesinin istilzam cttiğı nisabı iç
tima hasıl olmadığından, şirketi ınez· 
küre hissedaranı zirde münderiç ay
ni ruznameyi müzakere etmek üzere· 
2fl ağustos 939 tarihine ıniisadif cu· 
ma günü saat 15 tc Beyoğlunda Is
tiklal cad. de Scrkl Doryan (Cerclc 
d'Oricnt) binasında ikinci bir fev
kcılfıde içtimaa davet olunurlar. 

S a t ı ş tapu sicil kaydına g ö r e yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek isteyen (125) lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu 
borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 3.8.939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu ızahatta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma ı 1.9.939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı 
labilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri. 
menkul mükellefiyetile sandrk alacağını tamamen geçmiş olması şarttır 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 26.9.939 tari
hine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 

yapılacaktır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde birakı 
lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını vıe hususile faiz ve masarife dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla malıimat almak istiyenlerin 938/ 1529 
dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu iliı.n olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlerc muahmıninleriınizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 mı 
tecavuz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su. 
retiyJe kolaylık göstermektedir. 5500) 

~ lst'1nbul Belediyesi llCinları 
Kuzu, kıvırcık etlerine mevzu azami fiyat evvelce kaldırılmıştı. 

Mevsim dolayısıyle kasaplık hayvan fazla geldiğinden karaman, Dağlıç, 
sığır, manda, dana ve keçi etlerine konulmuş olan perakende azami fi. 
yatların kaldırılmış olduğu ilan olunur. (5488) 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Şir:~et sermayesinin tezyidi, 
2 - Şirket dahili nizamnamesinin 

muaddel 14 üncü maddesinin tadili. 
Mauddel 14 iincü maddenin şekli 

hazırı: 

"Şirketin umur ve masalihi He
yeti umumiye tarafınd~n mansup ve 
üçten dokuza kadar azadan mürck
.Y.ep bir meclisi idareye ihale olunur 
Meclisi idare azalık müddeti üç sene 
olup her sene kıdem itibarile bunla
rın sülüsü tecdit olun:.ır.,, 

Muaddel 14 i.incü maddenin tadil
den sonra alacağı şckıl: 

"Şirketin umur ve masalih! He
yeti umumiye tarafından mansup ve 
üçten yediye kadar azadan mürek
kep bir meclisi idareye ihale olunur. 
Meclisi idare azalık miiddcti iiç sene 
olup her sene kıdem itibarile bunla. 
rın sülüsü tecdit olumır.,, 

Ticaret kanununun 385 inci mad
desi mucibince hissedarlardan hır 
hissesi olanın dahi işbu müzakcrEye 
istirak ve rey ifa etmiye hakkı vaı
dır ve birden ziyade hissesi olan ze
vatın reyleri hisseleri nisbetinde te-
zayüt eder. 

lşbu içtimada hazır bulunmak is-
tiyen zevat, Ticaret kanununun 371 
inci maddesi mucibince. içtima tari
hinden bir hafta evvel hisselerini 
şirket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se· 
nedatr mukabilinde alınacak makbuz
lar şirket merkezine tevdiat mahiye
tinde olarak kabul edilecektir. 

lstanbul, 21 Temmuz 1939 

Meclisi Idare 

Daima 
Daima 

Genç 
Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzar atından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri. bütün dünyanın en 
mükemmel ı?Üzellik müstahzarları

dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmustur. 

Krem Balsamin Kanıuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

binde saklıyan en ciddi ve savanı iti· 
mat markadır. Gene ve ihtiyar bü
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyac· 
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yai!lı. yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzull 
Cildin daimt vumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki cil ve lekeleri ahr. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serinlik 
verir. 

İn~iliz KANZUK eczanesi 
BEYOÔLU - İSTANBUL 

KAYIP - Yük arabasına ait 
~13~ -rnereh püıkaY' kaybetthn. 

Yenisini alacağımdan hukmü yok
tur. - Muhip Ali Gü!er. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Liıtfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Ba~ıldığı yer: TAN Matbaası 

, 
Guzel 

Olmak 
• • 
lçm 

Her ~eyden evvel sıh. 

halli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir ciL 
de malik olmak lazımdır. 

Sizin de c:ildini7.İ giizel. 
leştirir, guddelerini besli
yerek canlandırır. 

EM 

PERTEV 
10 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve 
yapılış tarzındaki incelik dolayısıyJe, tenin fazla yağlanma. 
sına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır . .................... 

Yapı ve imar lıleri, Kalorifer ve 
Elektrik Tesisatı llcinı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta olan Atatürk 

lisesi tesisatıdır. 
Keşif bedeli 154425 lira 11 kuruştur. 

2 - Eksiltme 11.8.939 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekaleti yapı ve 
!mar işleri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya. 
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 7 lira 72 kurtı§ 
bedel mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8971 lira 26 kuru~luk 

muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebilecek.. 
!erine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri Iazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel is. 
tida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine mü\.acaatla ve dilekçelerine en az 
bir kalemde 40.000 liralk kalorifer ve elektrik tesisatı iti yaptıklanna 

dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye. 
ceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 11.8.939 cuma 
günü saot 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi. 
Jindc teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3180) (5421) 

1stanhul., Deft~clarlağından !~-~~ 
2459 numaralı kanunun mülga beşinci maddesiyle kıymetlendiri. 

len evlenme evrakının kıymetlerinin kaldırılması ve üç sınıf evlenme 
cüzdanının kıymetlerinin de indirilmesi 12.7.939 tarihinde meriyet mev. 
kiine giren 3686 numaralı kanun iktizasından bulunduğundan hilen bi. 
lümum bayilerle evlenme memurlarının elinde bulunan evlenme evrakı 
ile cüzdanlarının derhal malsandıklarına iade ve teslimi lüzumu ilian 
olunur. (5482) 

8UGÔN 
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YA~N 
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