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5 KURUŞ 

Milli ef, 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ankara ya 

ÇOCUK ANSiKLOPED i Si 
Mualllmlerin ve mektep talcbeslnln en kuvveW yar

dımcısı, çocuğun en zengin JrllUlphanesldlr. Çocuğunu s~

ven her babanın yavnıswıa vcrcbllcceğJ en g(lzel hediye

dir. MQessesemlz tarafından nşedllmlşUr. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Avdet Etti 

Deniz Bayramı dolayısiyle dün yapılan yarışlarda Milli Şefimiz, müsabakaları alaka ve dikkatle takip ediyorlar. (Diğer resim ler altıncı saylamızdadır) 

Deniz Bayramı Büyük'[sATiE TAHKiKAT! 

Tezahüratla Kutlandı 
DEN İZ 
Bayramı 

-0---,.,. • -r __ .. ,,,ııvrryer 

Hükumeti, §İmdiden son
ra deniıyollarına da ôıa
mi ehemmiyeti verecek 
ve Türkiye kısa bir zaman 
isinde Akdeniıin en zen
gin. ticaret filosuna sahip 
bir memleket olacaktır. 

Milli Şef, Sonuna 
Kadar Yarışları 

Tuktp ı::tt iter 
f nönünün Gefişi Büyük Tezahürata Vesile 

Verdi, Denizciler Abideye Çelenk Koydular 
Kabotaj hakkında Türk yrağına geçtiği günün yıldönü

mü münasebetiyle tertip edilen büyük Deniz bayramı. di.in, 
Milli Şef İnönünün huzurları ile ve parlak merasimle tesit 
edilmiştir. l\farmarada Savarona yatı ile bir gezinti yapmak
ta olan Cümhurreisimiz, saat 13 te limanımızı teşrif etmişler 
ve yarışlarda bulunduktan sonra akşam 18 de Derince yolu 
ile Ankaraya avdet buyurmuşlardır. 

Cümhurreisimizin İstanbulu teş
rifleri ve yarışları takip etmeleri 
halkın çok büyük tezahüratına ve
sile vermi~tir. 

Milli Şeli i&tikbal 

R el i Bayar 

Refi Sayar 
Adliyeye 

Çağırılıyor 
-0-

Satie işi Dolayısıyle 

Ve Su~lu S ıf atiyle 

Müddeiumumilik ve dör -
düncü sorgu hakimliği, dün de 
Kabataştaki Satie binasının sa
tışından do~duğu iddia edilen 
yolsuzluk tahkikatı ile meşgul 
olmuşlardır. 

Yaptığı tahkikat neticesinde eski 
Sorgu hakimliğinin şimdiye kadar 
Reasürans umumi müdürü Refi 
Bayarın suçlu sıfatiyle ifadesine 
müracaate Iüzum hasıl olmuş. ev. 
velki gün kendisine celpname 
ıönderilerek ınüstantikliğe davet 
edilmiştir. 

Refi Bayar, dün sorgu hakimliği. 
ne bir isitda ile hastalığını gösteren 
doktor f&poru göndermiştir. 

Öirendiğimize göre sorgu hakimi, 
yarın bu rapora göre vaziyeti tet. 
kik edecek ve icap tden kanuni 
tedbirleri alacaktır. 

Endişeler Artıyor: 

Alırianya Danzige Yen· 
Askeri Kıtalar ve 

Mühimmat Uönderd· 
Serbest Şehrin Askeril e ştiri lmesi Teşebbüsü 

Kar_sısında Polonya Mukabil Tedbirler Alacak 
Londra, 1 (Hususi) - Danzig'te Bishof berg'c ı;c,k9lunmuştur. Di-

Almanların askeri hazırlıkları et- ğcr tnrnfton göni.illii kıtalnrınn it 
rafında peyderpey gelen mahimat, at siiriilcri Dnntzig'dcn gcçmck-
Paris ve Londrı:ıda ciddi endişeler tcdir . Dnntzig toprnklarındn ba-

l tevlit etmektedir. Danzig mıntakası. raknlnr kurulmnktndır. Göniillü-
nn turist maskesi altında sevkedi- kı ta ları bilhassa Şarki Prusya. 

1 
len kıtalardan başka ayrıca silah ve dan gelen 19 ila 23 yaşındaki 
mühimmat gönderildiği hakkında!d gcnı,;lc.rdcn teşkil olunmaktadır. 
haberler de teyit ediliyor. Harp malzemesi ve top 

Polonya gazeteleri, Dantzig aya- Polonya mcnbaından bildirildiğine 
nı tarafından ittihaz edilen tedbir- gore, Almanyadan kalkan bir 
lere ve bilhassa gönüllü kıtalan vii- kaç vapur, Dantzig limanına gele
cudc getirmek icin tevessül edilen r k k e araya harp malzemesi ve bil-
tedarikata dair şu tafsilatı vermek- hassa tayyare dafii topları çıkar-
tcdir: şt B mı ır. u toplar, Dantzig ara-

Gcçen gece, vapurlarla Dant- · · · 
zısının sahillerine ve şehrin civar 

zig'c h iiyiik kamyonlar getirilmiş sırtlarına yerleştirilecektir. 

=::':'c:b:ı::ın~l~n~r'.:s'.:h~·il~h'.'.".nl::k=a==~=·a=s=a=k=e=d=il=c=n======~(Sonu Sa: 10, Sü: 5) 

Almanyanın "Hayati 
Sahası,, Siyasetine f 
Esas olan Gizli Plô.n 
Yakında Neşredeceğimiz Bu Vesika, Ber1inin, 

Bu Plana Uyarak Türkiye Hakkında Takip 

Ettiği Siyasetin lçyüzünü Meydana Vuracakhr 

T ürkiyegi, Bcdkanl.arı ve 
Yakınıarkı elde elmek 

ve buralarını Alman 11üfuz 
mıntakası yapmak için ta -
kip edilecek hattı hareket 
hakkında Alman propagan 
da nezaretinin mütehassıs
lara hazırlattığı r.apor ve 
planı elde ettik. Bu rapor 
Almanyanın Türkiye hak • 
kındaki emellerini, burada 
11asıl çalusıldıqını açıkra i
zah etmektedir. 

Bu Siyasi Vesika 
Almanyanın Türkiye hak 

kındaki siyasetinin iç yü -
zünü meydana vuracak • 
tır. 

Yakında TAN 'da 
Planı hazırlattıran Alman 

Propaganda Nazırı Goebbela 
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PENCEREMDEN 

Kıymetn 
Tarihçimiz: 
Bay Ali Kemal 
Aksüt'e 

Yamn: M. T,,,.laan TAN 

TAN 2 - '1 • 939 

Geçenlenle Defl'etüiiniz (Koçi 
bey risalesi), kaltmın ilaeriD

tle JUlh olan "Şimdiye kadar elde e. 
dilememif tnDal eserin tamamı" iba
nalyle bu risalenin adım duymayan.o 
laftll .. tlikkatbai uyandırmq, Koçl 
beyi tamyan ve kıymetini takdir e • 
•e• JUttat1an ise ldeta heyecan • 
~· Ben tle onlar aruıntlay • 
...., eMrialsi .. vk ile oluım1qtum 

n ~lfbcelerini binnl tahlil • tenkit 
.at.na-. a~a koymllftiuD. EH. 
n koJ•utaam mukaddeme ile iAh • 
.... prçektea ilimaaeydl Koçibeyi 
n ıllaleünl T1D1lh ile herke11e tanıt. 
bil Piti Ahmet Vefik papn•n "NL 
yalt" d.utl ikinci kısmın kıymetini 
•e teHrtb ettiriyordu. Bununla be
raber ldtabı.nm • ltqtlne kadar bu -
rada " frenk ellerinde buılan nüs
haluta kıyu bltul etmiyeeek ıuret. 
te • laymetlen41lrea Ahmet Befllde. 
rbl, BMlaiyaların blllp te bulama . 
dıklan ikinci n81hayı elde etmeniz 
n lrrlncl kısma illve eylemenizdi. 

Htıtaylı •Mfler, Hataitlan •etirilen felen~ Atatürlrün kabrine 
ihtiram ue tazimle IHIHfliyorları 

Millet Velıilleri, Hariciye Velrilimmn Hatay anlGfmaaı 
• 

halrlrıntlalıi beycanatını tlilrlıatle ta/rip ediyorlar 

Delerli kitabınızı ve benim de • 
1en1z takrizimi okuyan büyilk ta -
rila tlltatlarından biri de bu keşfin 

kıymeti üzerinde durarak dün hana 
p mektubu yollU)'or: 

.,Zeltsehrift der deutschen Mor

palandischen Geselchaft" yani "prk 

-lebtleri Alman cemiyeti mec • 

•11Ublln 1814 tarihli 18 inci cildi • 

llha di:rtlilncil cüzünde Dr. W. F. A. 

Benlaaaer tarafından nasihatname 

Htbiı altında bir yazı neşrolunmuş

m. Bu ilim zat, Viyana kütüpha • 

...ı.ıe (A. F. 188-A ''N") numara 
ile byıth bir yuma riaaleyl • 1rı

.... kelime kelime tercüme ve Ji. 

- plen yerlerini şerh etmektedir. 
Benlaauer, Wr Jaylhadan başka 

1ılr '9>' olmıyan o yuma riaaleabl 
IMt jduada Sultan lbrahime sunul

... 'bir eser oldujunu. fakat mu -

~ JDefhul kaldıj1111 .öylü. 

.,_ ft ıievlet itlerinden büyük bir 

:.JA17etle haıı.edilditlne ltakılına 

r.ıdllntrln herhalde bir vezir obna

lcaltettiiini ilive ediyor. 
"Ben, Bay Ali Kemali Abüt'ün 

-.nttiii K~i bey risalesbain ikin. 

lmBla ile 1814 te neırolunan Al • 

-Bununla beraber Bay Ali Kema. 
lüametl büyüktür. Çünkü Bern. 

aer tarafından yetmiş bir yıl evvel 
MpOlmuuı, fakat adı meçhul bir ve. 

...n olması muhtemel cörille
•aldld maharriri tespit edileme
ll)'llaaıua da • Wrinciai silti : 
1'eye ait eldutaau bbe ve ilim 

............... ohlyor. Yalnız hlr 
var: Sayın Bay Ali Kemali, 

,.prip te nepettfti llyilaayı ne. 
ıirdtllünil ve bir kütüphanede 

l tlillMlll etaüpe • kütiiphanenin is • 
le ldta•ın kayıt numarasını söy. 

llm.ııliliııadl• merak ..ıalplerl endi. 
blıyor. Acaba siz, bu endişeye 

~d .. ID olamaz mıuıus!" 

laJ1ll tlltat. ... 'bu mektuba blr 
DA•• Mecek mnkWe detiHm. 
"Şak me ...... tlerl Alman 

••-ıım" ...... ~lrdijiniz, 
r14ilılııı-UD1a 1H1 yıluula çıkan ıs 

tlW•••eld K~l 1teye ait ilk risa. 
llaalt olm8n••dan anlafabyor. 

... ..._ api aecmuama 11 laei cil. 
.. tatldk etmek • abce • mtlm • 

24 Saaffe 
6 Kaza Oldu 

Türk - Fransız Ticaret Anlaşması 

Koca Musta!apaşada oturan Elektrıkçı 

Sefer Bakırkoyde yenı y pılan blr bin -
run elektrik teaisatııu yaparken ekiz met 
re irtifadan yere diltmilı, ba ından agırca 
yaralanmıştır. Yar lı ımdadı ıhhl oto
mobılı ıle Cerrahpa a ha tane ıne kaldı
rılmı tır. 

Ticaret Heyetimiz Bugün 
Parise Hareket Ediyor 

* Şofor Y ıann idaresindeki 2062 nu
maralı otomobil Galata köprü ünden ge
çerken, bir tar fu n dıger tar r geçmek 
btiyen Sadett ne ç rparak ba ınd n ya
ralam tır. Yaralı hastaneye kaldırılmı , 
şoför yakal nmıştır. 

* F ık P yokuşund oturan Van-
ıeli ı mınde bır ıenç, komşusu va ılın 
demirci atölyesinde dol ıırken kendıni 
m eye kap 1 kolu ezılmı tir. 
Vangell Cerrahpa a ha tane ıne kaldırıl

mıştır. 

Fransa ile yeni bir ticaret anlaşması akdetmek 
uzere yapılacak müzakeratı idareye memur edılen 
Turk heyeti reisi ve Ticaret Vekaleti Mı.isteşan Halit 
Nazmi bu akşam heyetle birlikte Parise hareket ede. 
cektir. Ofis müdürlerinden ve Londra ticaret konsey. 
liğine tayin edilen Celil dahi heyetle beraber Parise 
gidecelttir. Ticaret heyetimiz, evvelce Vekalet müfet. 
tişleri tarafından piyasalarımızda yapılmış olan tet • 
kiklere ait raporlar üzerinde ıorüşmuşler, fakat piy:.. 
sahırda tetkikat yapmaia vakit bQla.mamışlardır. T~k 
heveti. Pariste bir ay kadar kalacak ve iki ~-

çalıfan Cemal. tüiDd arumda yapılacak yeni tlcaret anlaşmasının ırilratle 
kurtulup b n ç rpm:ı ne e~ ndc - ıro mütekobJl monl .. ntl~ .... ,.,; .. • .1: ... : 1.1ı.. i''""n..ı... • -
ı~ 7_,aıaçı~ 11'~ ted vt al\Ula tk:e1-IMIÜ'W .ca~ Hn lkl memleketin mü. 
alınmı br. 

tekabilen miıbadelatını arttırmak için düşünülmüş 
formüller uzerinde göruşmeler yapılacaktır. 

iharaca ıımzın, merkezi A vrupadan ziyade mütte. 
fik memleketlere doğru seyrü inkişafını temin et. 

1 nıek ve dunya piyasalariyle muvazeneli bir şekilde 
mubadelat•a bulunmak için bu formüllere büyü~ 
hemmiyet verilmektedir. 

Fransa ile an~nevi olan siyasi dostluğumuz 

gıbi, iktısadi munasebetlerimizln de yeniden art. 
tırılması ve bir çok mallarımıza eskiden iyi bir piya • 
sa te~h ıden Fransanın, yine b1'lt4ri piyaafirında 
llirk mallanna yer vermek suretiyle, bu dostluk ve 

• • ._ ....... o ".. + .. k111ifinP itina edeceai ümit 
edlln1ek tedir. 

* Ortakoyde oturan Z ruhi fı;mindc 
bir kadın Tepebaşında tramvayd n tlar
ken yere düşerek muhtelıf yerlerınden 

yaralarunııtır. Yaralı Beyoilu ha tane
sinde tedavi altına alınmıştır. * Buyukderede oturan Hayrinin oğlu 
8 yaşında Te\'flk e,; in b hçesinde oynar
ken alzı açık olan kuyuya düşmuştur. 
Cocuk etraftan yetişenler tarafından kur
tarılmı ise de sal bacağının kırıldııı gö
rülmüştür. Yaralı Amerikan hastanesine 1 
kaldırılmıştır. 

Hatay 
Mahsulleri 

Yeşilköy 
Güzelleştiriliyor 

Basın Kongresi 
Toplanıyor 

Dün ilk Defa 

Piyasaya Arzedildi 
Hataym ana vatana ilhakı iizerine 

KIZILAY dün ilk defa olarak Hatayın öz mah-

Yeşilköy Halk partisi Ye ilköyiin 

giızelleştirilmesi etraf ındn faaliyette 

bulunmak üzere bir "şehri güzelle~

tirme kolu,, teşkil etmiştir. Bu hu-

Kongreye Gideceklere 

Bedava Bilet Verilecek 

Haftası Baıladı 

susta bir de program hazırlamıştır. 
Teşkil edilen kol, derhal faaliye!e 

geçmiş ve Yeşilkqyün be'li başlı me

Dahiliye Vekaleti alakadarlara yap 
tığı bir tamim ile 14 temmuz 938 ta. 
rih ve 351 numaralı Ba:;ın Birliği ka· sullerinden ticaret emteası getirilmiş- deni ihtiyaçlarının karsılanması ıçin 

l bi 'k nununun muvakkat maddesinin {A) 
tir. Getirilen mal ar arasınd.ı r mı tedbirler almıştır. Bu meyanda su ih. fıkrası mucibince fevkalade kongrt"-

Kızılay haftası dünden itibaren 
başlamıştır. Bu sene haftanın guzel 
geçmesi için Kızılay cemiyeti zen

gin bir program hazırlamıstır. Halkın 

bu hayır muessesesine yardımlarını 

unutmamaları için şehrin buyuk cad. 
delerine afişler asılmışt:r. 

Kızılay cemiyeti buti.ın kaza ve 
nahiyelerde Kızılaya karşı halkın a
lakasını celbedici temsıller hazırla • 
mıı ve bu temsiller haJkevlerinde 
dunden itibaren başlamıştır. 

Şehrin belli başlı mağazalan vit
rinlerini Kızılay Umsall~rıle susleıniş 
lerdir. 

S U A L 
S - Ealdşehirde ,ımendiferci 

mektebi var mıdır! Girme 99raiti 
nelerdir? 

C - Eskişehirde şimendiferci 

mektebi vardır. Buraya şimendl. 
ferci çoculdan tercihan alımr. İlk 
mektebi bitirmiş olmak ve 13 ile 
18 yaş arasında bulunmak llzım. 
dır. ....., 

tar muz, faz laca miktarda koyun de- ti yacı birinci plana alınmış ve keyün 

risi, pamuklu ve ipekli kumaflar var. muhtelif noktalarında çe~meler yap
dır. Derilerin piyasaya arzedilmesi tırılması kararlaştırılmıştır. 
uzerine fiyat1ar 1 - 2 kuru5 kadar duş 

miye meyletmiştir. 

Halayın l ilmi alınıyor 

Paramount film rejisör:ı şehrimi-. 
ze gelerek tayyare ile Adanay1 git.. 

miştir. Rejisör oradan Mersine ve 
Hataya gidecek, muhtelif filmler a

lacaktır. Rejisor avdette lstanbulun 

da goriılmiye değer yerl~tini filme a-

~caktır. 
. 

Kadıköy Telefonları 
Bozuldu 

Kadıköy havalisinde telefon kablo. 
su bozulmuş, bu yüzden dun (>gleden 
sonra Kadıkoy havalısile telefon mu
haveresi durmuştur. 

Keyfiyet, te'efon müdüriyetine bil
dirilmiş, mudur oğleden sonra mı.i

hendislerle birlikte Kadıkoyc giderl!k 
tetkikatta bulunmuştur. Kabloların 

tamirine derhal başlanmı~tır . 

SOIUNUZ, CEVAP VERELiM 

nin temmuzun onuncu pazartesi gü. 
nü saat 10 da Dahiliye Vekiıletinde 

toplanacağını bildirmiştir. Fevkalade 
kongre bu toplantısında Basın Birli
gi idare heyetleri ile haysiyet divan
larını seçecektır. Resmi gazeteler ha. 
riç olmak uzere bütun diger gazete 
ve mecmuaların murahhaslan kon
greye iıtirak edeceklerdir. 

Vlllyetlerden gelecek olın murah
haslar villyetçe kendilerine verile. 
cek fototraflı ve tasdikli birer vesi
kayı goatermek ıuretile villyet mer
kezi istaıyonlann'dan ücretsiz btlet 
alabileceklerdir. 

CEVAP 

lhM'1• b4ar l)'alt - • 
~..__ w lal~ bir yerele matlnna • • • • 

S -Dandı evvelce hanci dev. 

P°rusyaya ait idi. Almanya harbi 
kaybedince Versay muahedesi mu 
cibince Danzigi de kaybetmiş oL 
du. Cihan Harbinden evvel Polon. 
ya devleti yoktu. Yeniden yaratı. 
lan Polonyaya Panzig Baltık deni. 
zi uzerinde bir mahreç olarak ve. 
rilmiş, fakat Danzig serbest şeh. 
rinin idaresi Milletler Cemiyeti 
mümessilinin kontrolü altında 120 

resinde iken onuncu derecede bir 
Iıman vasfını taşırdı . Fakat Polon. 
yalılar burayı mahreç olarak kul. 
lanmıya başlayınca şehir biraz 
canlandı. Şimdi Polonya da Baltık 
uzerinde Gdynia isminde yeni bir 
liman tesis etmiş bulunduğu için 
Danzig bugünku vaziyetini değiş. 
tirince Polonyalılar sayesinde ka • 
vuştuğu refahı da kaybetmiş ola. 
caktır. 

da gösterilmiştir. Koy memurları 
ile olan munasebet ve salAhiyetle. 
rine gelince, köy kanunu mucibin. 
ce koylerdeki muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin uhtesine verilmiş o • 
lan kanuni işlerin kanun ve niza. 
matın emrettiği tekilde görülme • 
sini kontrol etmekle mükellef o • 
lan nahiye müdürü onlann tabil 
amiridir. 

'111-IJU lldacl .._ rilaleyl" ... 
........... t.rlh 'b11)'11nna • 

.... .... .. :aııelı:t.. .... ..... 
M~ .. ~ • ltlkatlunca • )'wlaWlr. Şu 
...... ldl~Mr ......... t .... 
~•••ve 'blsl tenvir 11QJ1lnllalm la. 

.. llJOf 
Tuihteld blyilk htlauınızı hlr • 

ve hayraniyetle selimlarun 
._tam. 

lete aitti? 
C - Danziı Baltık denizi üze • 

rinde ve Vistill nehri ağzında mü. 
him bir ticaret merkezidir. Millet. 
ter Olmıiyetinin himayesinde bir 
serbest şehirdir ve 1919 danberl 
bu vasfını muhafaza etmektedir. 

Bu şehir Cıhan Harbinden evvel 

azadan miırekkep bir meclise te"\1. 
di olunmuştur. Bu meclia bir se. 
nato seçmekte, bu senato serbest 
§ehrin icra kuvvetini tefkil etmek. 
tedir. Danzigin nüfusunun onda 

sekizi Almandır. Buna rağmen Al. 
manlar Danzigi daıma ihmal et. 
mişlerdir. Bu şehir Almanya ida. 

• 
S - Nahiye müdürlerinin kiSy 

memurlan ile münasebeti nedir, 
bu salahiyeti hanp sahalara mün. 
hasırdır? 

C - Nahiye mudürlerinin ka. 
nuni vazıfe ve salahiyetleri kanun 

• S - insan mütemadiyen meş. 
ıul olup ,Uzel eserler yazdıktan 

sonra hayatını bu eserlerle kaza • 
nahilir mi? 

C Bizde bu mümkün delildir. 

Türk Merinos 
Cinsi Artıyor 

Bursa (TAN) - 3. 4 sene evveli
ne gelinciye kadar, M<?rineıs koyunu 
nedir, hatta işitmemiş olan Bursa 
köyliıleri, yün ve et bakımlarından 

çok istifadeli gördüğü yarım kaa 
Türk merinos koyunu yeti tirmiye 
büyük bir hevesle baglanmıstır. Yal· 
nız Bursa merkez kazası koylerlnde 
bugün beı bin kadar merinos koyunu 
vardır. Hayvan yeti§tirmıye çok el
verişli olan Bursanın diğe!' kazaları, 
Karacabey, Hara. M. Kemalpaşa, Ye. 
nişehir, Inegol de buna ilave edi. 
lince, miktar ehemmiyetli bİI' ~ eku
na varmaktadır. 

Bu sene de merinos yetistirme faa
liyetine pa.şlann;ıı_ştu. Eskiphirdcm 
beş memw • tohwııwı uıeliyeslnde 
kullanılacaJc. iki ~amyon .doluau me. 
~rna işmin, .g'eç:m,'yı!Y:ih!IRn,~ 
tan, suni şekilden ziya4e tabiı olarak 
yapılacağı sanılmaktadır. 

Balıkesir - Bursa merinos yiınu 
fabrikası. vilayetimizden mubayaııt
ta bulunmaktadır. Tam kan merinos 
vununiı 120 yanın kan merinosunkini 
i10, merinos kuzusu yunlE'ri 100, yt!r
ll yünler 60 • 70 kuruı arasında aa-. 
tılmaktadır. 

Merinos yünlerinin sahiıtleri. fab
rikaya sattıkları yunun beher kilo. 
su için 10 - 15 kuruı k.ıdar prim de 
alacaklardır. 

lstanbul • Ankara 
Hava Seferle ri 

Ankaralılar; Devlet hava yolları 
mudurhigune muracaat ederek cu
martesi ve pazar gunleri l!itanbul -
Ankara hava seferlerinın artırılmas:ı. 
nı istemişlerdir. 

Yabancı Dil Kursları 
Yabancı diller mektebine tabi y~ 

bancı dil muallimleri kursunda 1 
temmuzdan itibaren dersler kcsılmiş
tir. iki ay tatilden sonra imtihan ya. 
pılacaktır. Bu imtihanlardA kazanan
lar bir 5'ne tahıil etmek uzere Av· 
rupaya gönderilecektir. 

TAKViM ve HAVA 

2 Temmuz 1939 
PAZAR 

7 ini ay 
Arabi: 1358 
Cem evvel 15 

Gun: 31 

Gilneş: 4.33 - Öile· 
İkindi: 18 18 - Akşam: 
Yatsı 21.50 - İmsak: 

Hızır: 58 

Rumi: 1855 
Haziran· 19 

12.17 
19.45 
2 12 

Hava Vaziyeti 

Ye1llkö7 Meteoroloji istasyonundan a
lman maltlmata ıöre, hava yurdun notu 
ve Cenup bölplerinde az bulutlu, Trak· 
7&da bulutlu, dJter böllelerde çok bulut· 
lu ve mevzil 7alıfh pçmlş, r(lqlrlar 
Şark bölcelerlnde Şlmall, dıter bölceler
de Garbi ıstikametten orta kuvvette es• 
mlftir • 

Dün lstanbulda hava eok buluttu ı~
mie. rilzıAr Şimal Şarklden anıyede 8-8 
metre b.ızla eamiftir. Saat 14 te hava t z· 
ylki 1011 mıl ar idi Sühunet en k 
19,2 ve en dO,Ok 21,• san 
b7dtdllmtettr . 
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(BUG ÜN j 
şarki Akdenizin 
Sulh Deste9i 

Yazan: 

Bir kaç giin evvel yazdığımız 

bir yazıda Sadabat paktını 

takviye edecek yeni bir birlik bir 
beraberlik cephesinin kurulması ile 
şarki Akdenizde emniyet ve barışın 
kat kat sağlamlanacağım, dünyanın 
çok geniş bir sahasında, bütün dün. 
yaya örnek teşkil edecek bir şekil • 
de barış ruhunun, barış zihniyeti • 
nin, barış faaliyetinin \'e barış inki. 
şaflarının hüküm süreceğini anlat • 
nuştık. 

Biz bu yeni beraberlik cephesinin 
Türkiye, Suriye, Filistin ve Mısır • 
dan müteşekki1 olması lazım geldiği. 
ni de izah ederek bunun için Suriye 
ve Filistinin istiklallerine kavuşma. 
tarı ve birer ıztırap, buhran ve cidal 
sahası olmaktan çıkarak istikrarlı 
ve müstakil birer ülke olmaları ıa • 
zım geldiğini de anlatmıştık. 

Esas itibariyle Suriye ve Filistin. 
de mandater olan İngiltere ile Fran. 
sanın hedefleri de bu iki ülkenin is. 
tiklilini tanımak \'e bu iki arap mil
letinin mukadderatını kendi elle -
rine vermektir. 

Hadiselerin bu işi çabuklaştır .. 
mayı icap ettirdiğini, yabancıların 

burada hüküm sürmekte olan ıztı -
rapları istismar ederek fitne ve fe -
sat ocakları vücuda getirmeğe uğraş. 
tıklarını, hı:tta muvaffak da olduk • 
larını kaydetmiştik. Neticede bu • 
günkü vaziyetin, bütün zayıf nokta
larını bertaraf etmeyi, bütün ayrılık 
lan ve anlaşamamazhklan giderme. 
yi gerekleştirdiğini söylemiştik. 

Bu yazımızı Avrupa matbuatına 

nakledenler nedense bizim ehemmi. 
yetle tebarüz ettirdiğimiz bir nokta. 
yı ihmal etmek istemişlerdir. 

Bu nokta, bizim Suriye ve Filis. 
tin in Fransa ve İngiliz mandasından 
çıkarılarak istiklallerine kavuşma • 
tarı lüzumu üzerinde durmamızdır. 

Halbuki bazı ecnebi muhabirler 
bizim Suriye mandasının Türkiye • 
ye, Filistin mandasının da Mısıra \.'e. 

rilmesini is~~BÜ!tlneriıii" de· bu şe. 
kilde maliımat vermişler! 

Biz bu gazeteleri okuduğumuz za. 

man hayret ettik. Komşu milletlere 
istiklal istemekle onları manda altı. 
na sokmak arasındaki fark o kadar 
büyük ki yabancı mülıabirlerin bu 
tarafr kavrayamamalarını son dere. 
ce garip bulduk. 

Fakat sonunda işin bir tercüme 
hatasından ibaret olduğunu anladık. 
sa da, bunu anlayınca ve anlatıncıya 
kadar bizim masum yazımız yalan 
yanlış şekliyle dünyanın dört tal'afı. 
nı dolaşmıştır. 

Bizim yapacağımız iş bu yanlışı 
t ashih e tmek değil, kendi nok • 
ta i nazarımızda ısrar etmekten iba • 
rettir. 

Biz hiç kimseyi mandanuz al tı • 
na almak istemiyoruz. Çünkü biz 
milletlerin hü.niyet ve istiklaI için. 
de mukadderatına sahip olarak ya • 
şamalarına taraftarız. Akdenizin şar. 
ki havzasında yeni bir beraber1ik 
cephesi kurulmasına imkan verilirse 
şüphe yok ki sulh da,•ası kazanır ve 
sulh cephesi kuvvetlenir. 

Amerikada Bloom Pro;esi 
Kabul Edildi 

Va_şington, l (A.A·) - Dün akşam 
mebusan meclisi tarafından kabul e
dilmiş olan Bloom projesiniıl kati 
şekli şudur: 

Jteisicümhur veya kongre, ecnebi 
miı etler arasında harp hali mevcut 
olduğuna hükmettikleri zaman bir 
beyanname neşredilecektir. 

Bu beyannamenin neşrini ınütea

kıp harp edevatı hariç olmak üzere 
muhariplere silah ve cephane satıl : 
ması, tasarruf senetleri bir ecnebı 
namına devredilmeden evvel her tür
lü eşya gönderilmesi, 90 günü teca
vüz etmiyen kısa vadeli adi ticari kre 
diler müstesna olmak üzere muha -
riplere kredi açılması ve muharipler 
namına iane toplanması nıenedile
cek.tir. 

Amerikada Gümüş Fiyatı 

!I' A N 3 

~ ~ S(fi.EK 

Kral Karol'un Nutku Ankara At 
Yarışlarında 

Hile İddiası 

Nihayet Babıali 
Caddesi de 
Zifti endi 

Yazan: B. FELEK 

Kral, Dünkü Nutkunda R omen Babıali bir alemdi, hala da öyle
dir ya! Gazetecisinden sansö. 

rüne, hamalından sadrazamına ka -
dar bütiin yakın tarihin her sınıf a. 
damının her çeşit karakterinin;• ali
minin, cahilinin; muhalifinin, muta. 
bıkının geçip göçtüğü bir sergiydi. 

Hudutlarının Mu/Laf azJ.sına 
--o-

Bir Ata 

Aşı ile 
Elde 

Yapılan 

Birincilik 

Edilmiş Azmettiğini Söyledi 
Bükrcş, 1 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Mebusan ve ayan meclisleri mü

messilleri, kral sarayına giderek kral 
Karola parlamentonun açılış nutku. 
na meclislerin cevaplarını takdim et. 
mişlerdir: 

Kral Karol, bu münasebetle me
busan meclisi mümessillerine hitaben 

birleşmiş Romanyanın tabii ve mu
hik hudutlarını kanları ile çizen se

leflerine daima layık kalacaktır.,, 
Kral, bundan sonra devlet bünye. 

sinde yapılan ıslahatı ve otoritenin 

yeniden tesisini hatırlatarak Avrupa

da yaptığı son seyahatte bu suretle 

Romanyanm nüfuzunun ne derece 

artmıs olduğunu bizzat müşalıade et-
demiştir ki: · tig-ini ·bildirmiş ve sözlerini şöyle bi. 

"Asırlardan intikal eden emellerı· 
ne varmak hususundaki gayretleri tirmiştir. 

· d "Bu nüfuz sayesinde, Romanya, ve büyük fedakarlıkları ncticcsın ~· 
harici siyasetinin esasını teşkil eden Romanya, bugünkü mevkiine ermış 

f · sulh, şeref ve milli istiklal prensiple-bulunuyor. Romanyanın vazi esı, ec. 
dadından kalan bu mirası tam olarak rini enerjik surette teyit eylemiş ve 

k d' i halen takipte bulunmuştur.,, muhafaza etmektir. Bizim, en ım - d 
ze ait olmıyan hiçbir .şeyde gözümüz Ayan azasına hitaben söyle iği söz 
voktur. Fakat, bize ait olanı muha- lerde de, kral ayni prensipleri bildir
faza ve müdafaaya da ayni derecede miş ve demiştir ki: 

"Biz. tabii ve muhik hudutlarımı. azmetmiş bulunuyoruz. 1 d .. .. 
Ordunun takviyesi için yapılan fe. zı bulduk. Başkasının ına ın a gozu-

dakarlıklar malumdur. Milli müdafa- müz yoktur. Fakat kendi malımızı da 
anın takviyesini bundan }:>öyle de.da- bütün enerjimizle muhaiazayıı az
ha ziyade fazlalaştırmak mecburıye. metmiş bulunuyoruz. Bu çerçeve i
tindeyiz. Orduyu en modern silahlar- çinde, Romanya, sulbü ve milletler 

h d t arasında ekonomik münasebetlerin la teçhiz edeceğiz ve Romen u u -
h kl ·· dafaa inkişafını temin edecek olan her şey larını ve Rumen a arını mu 

Romanya ordusunun en yeni 
silahlarla teçhiz edildiğini 

söyliyen Rumen Kralı Karol 

Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) 
Ankarada her sene yapılmakta olan 
ilkbahar at yarışları geçen hafta so
na ermiştir. Rivayete göre, geçen 
haftaki Reisicümhur koşusunda bir 

hileye başvurularak 5500 liralık mü. 
kafat alınmış ve birincili!< elde edil-
miştir. . 

Hadisenin cereyan şekii şöyle an
latılmaktadır: 

Salih Temel adlı bir zatın Bataray 
ı:.dlı hayvanına Kol ismind~ Alman 
bir jokey tarafından Do pino aşısı 
yapılmıştır. Hayvan bu suretle şuu. 
runu kaybederek yarışa iştirak etti
rilmiş ve birinciliği kazanmı~tır. Bu 
şekilde aşı yapılarak yarışa iştirak e
den hayvanın o yarıştan başka bir 
yarışa daha iştirakine imkan görül. 
memektedir. 

Bu hal, daha sonra diğer hayvan 
sahiplerinden bazılarının nazarı d!k
katini celbetmiş, hayvanın salyası 

Yüksek Ziraat Enstitüsı.inde Profesör 
Tevfiğe muayene ettirilmiş ve bu a
şının yap1ldığı tesbit edilmiştir. Ya. 
rış ıslah encümeni mesuHer hakkın
da takibat yaptırmaktadır. 

' 1 

İstanbulun merkezi hükfımet vas. 
fını kaybetmesiyle sedirden düşen 
Babıali, karakterini kaybetmedi. Ge. 
lene ve gidene karşı ya!)ılacak mua. 
meleleri unutmadı. Yani sizin anla. 
yacağınız yağmura çamura bakmadı. 
Islandı, kurudu. Fakat gününü gün 
etti. 

Uzatnuyalım. İşte, zamanına gö. 
re ziftlenen Babıalinin caddesinde 
tozdan topraktan geçilemezdi. Sada. 
ret alaylarının nalları altında tozu • 
yan bu yokuşta taşçı eşekleri, kam. 
yon tekerlekleri ve Pakart lastikleri 
ayni tozu dumanı çıkardığı için fer • 
man okunamaz olmuştu. 

Şükür ki; iki giindenberi Bahıa. 
li caddesi de nasiliini aldı. O da zift. 
lendi. Taze iken bu zift denilen şey 
gerçi karadır. Lakin zamanla üstü 
bir toz tabakasiyle örtülünce karası 
kapanır, ziftlendiği belli olmaz. Ne 
tozur, ne çamur olur. Sittin sene ra. 
hat eder. 

Geç olsun da güç olmasın dedik
leri gibi Babıali caddesi de hayli 
geç ziftlcndi ama görüyorum kolay 
ziftlendi. 

icin bu ordudan kuvvetli bir kalkan üzerinde~iş birliği ~a?mı.~a ha~ırdı.r.,, ı verdiği cevapta, nihayet milli müda
vÜcude getireceğiz. Rumen askeri. Kral, ayan meclısı mumcssıllcrıne Iaanın ve hudutları içinde Romanya-

1 1 

Telefon Hattında 
inkıta 

Cadde ziftlenmesi başka şeye 

benzemiyor. Apaçık ziftleniyor. Üs. 
tünden de silindir geçti mi, kaymak 
gibi oluyor. 

Tedavüle Çıkardan 
Banknotlar 

==============================~ mnemn~e~in~kv~~~n~p~ 

B k•ı• lan gayretleri anlatmış ve sözünü şöy Sulh Cephesi 
Müzakereleri 

Bul9ar aşve ı ı le bitirmiştir: --o--
Birçok Semtlerin 

Ielefonları İ şlemiyor 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankasından-• G•d• ''Bu gayretler bittabi sulhün rle Berhne ı ıyor takviyesine yardım etmektedir.,, Bankamızın 15 ikinciteşrin 937 ta. 
rihinden itibaren tedavüle çıkarmıya 
başladığı yeni harfli banknotlardan 
1 temmuz 939 tarihine kadar: Iki J:?u
çuk liralıklardan 7,310,000. Beş lira
lıklardan 41.682.910. On liraltklar
dan 28.165.480, elli liralıklardan 

31.573.100, yüz liralıklardan 30 mil. 
yoıı 753.900, beş yüz liralıklardaa 

3-550.000, bin liralıklardan 3.350.000 
lira olmak üzere ceman, yüz kırk altı 
milyon üç yiiz seksen beş bin üç yüz 
doksan lira tedavüle çıkarılmış ve mu 
kabilinde eski harfli banknotlardan 
ayni miktar tedavülen ka!dmlmı~ • 
tır. 
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Tetkik Edilecek 
Moskova, 1 (Hususi) - Ingilterc 

ile Fransanm sefirleri ve Ingiliz fev
kalade murahhası M;, ter Strang. bu 
gün öğleye doğru Krenıline giderek 
İngiltere ve Fransanın son teklifleri
ni M. Molotofa bildirmişlerdir. Anla
şıldığına göre Molotof, teklifleri Po
lit büroya izah edecek ve üç tarafın 
mümessilleri yarın da toplanarak 
Sovyet cevabını tetkik edeceklerdir. 
Bugünkü mülakat iki saat devam et
miştir; 

Bonnet izahat verdi 
Paris ı (Hususi) - Nazırlar Mcc ' .. 

lisin_in bugünkü toplantısında Harıcı-
ye Nazırı Bonnet, Rusya ile yapılan 
müzakerelerin müsait ilerleyişinden 
bahsetmiş ve Moskovaya son defo 
tevdi edilen oroje hakkında malumat 
vermiştir. 

-0-

., T'Ç llllJIULUd De rıım 

Resmen Ziyaret Edecek 
Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil Köseivanof, 5 temmuzdan 

7 temmuza kadar resmen Berlini zi
yaret edecektir. Başvekile bu ziyan:!~ 
tinde, Hariciye genel sekreterliği va
zifesini gören siyasi işler dairesi rcL 
si Alfino, eliçilik başkatibi Şişmanov 
ve hususi kalem direktörü Peev refa
kat edecektir. Ayrıca Başvekil ile be
raber Bulgar gazetecilerinden mür~k 
kep bir grup ta Berline gitmektedır. 

General Gamelin 
istihkamları Teftiş Etti 
Paris, 1 (Hususi) - General Ga

melin Nisten Korsikaya gitmiyerek 

Parise dönmüş ve Nis havıllisindeki 

istihkamları teftiş etmiştir. 

Bulgaristanda SeylCip 
Tahribat Yaptı 

Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar ajansı
nın aldığı son haberlere göre, seylfıp 
felaketinin bilançosu şudur: 

37 ölii, 50 kadar kayıp, 250 ev ta. 
mamile yıkılmış, 450 ev oturulamı

yacak hale gelmiştir. Zir,li mahsu1.H 
ciddi hasara uğramıştır. Büyük mik

tarda hayvan telefatı vardır. Maddi 

hasar yekunu 100 milyon leva kadar. 
dır. 

Kral bugün seylaba maruz kalr;n 

araziyi gezmiş, felaket hakkında mu 

Dün saat 16.25 ten itibaren Ka -
dıköy.~Erenköy, Kartal, Adalar, Be. 
bek, Paşabahçe, Büyükdere, Tarab. 
ya ile Beşiktaş ve civarının telefon 
muhaberah inkıtaa• uğramıştır. 

Telefon müdürlüğünden aldığı • 
mız malUmata göre, bu inkıtaın se -
bebi Ayaspaşa yolundaki 500 devre. 
li telefon irtibat kablosunun geçtiği 
borunun amele tarafından kırılması 
ve bu suretle içindeki kablodan 30 
metrelik bir kısmın tahrip edilme -
sidir. 

Telefon idaresi fen heyeti dün 
gece sabaha kadar hattın tamiri işile 
meşgul olmuştur. 

fassal malümat edinmiş ve fel:ikete Türkkuıu Umum 
uğrıyan halka karşı derin bir alaka Müdürü Geldi 
göstermiştir. Müstaceliyetle yardım Türkkuşu umum müdürü Şükrü, 
faaliyeti organize edi:mlştir. Dahili- Istanbula gelmiştir. Türkkuşu ve Ha 
ye Nazırı da felakel mınt::ıkasında bu va Kurumu teşkilat ve muamelatını 
l'unmaktadır. . teftiş etmektedir. 

-0---

0n Parahklar Çıliıyor 
Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -

Maliye Vekaleti ufaklık para bulıra
nına sebebiyet vermt!mck için 'bronz 
on paralık çıkarmıya karar vermiş
tir. On paralığın şekli tesbit edilmiş. 
tir. Darphanede yakında basılacak
tır. 

HADİSELERiN ıçYozu 
Menşe Şahadetnamelerini 

Gösterm iyenler 
Ankara, 1 (A.A.) - Merkez Ban

kasına taahhütname vererek namla
rına gelen havaleyi tahsil etmiş ve 
fakat menşe şahadetnamclerinin mu. 
saddak (B) nüshasını taahhütnamede 
yazılı müddet i~inde bankaya ıbraz 
edememiş olan alfıkadar tüccarların 
bu husustaki mücbir sebepleri vesa
ik suretlerile birlikte en geç temmuz 
939 sonuna kadar Ticar<!t Vekaletine 
tahriren mü racaatları lazım geldiği 
tebliğ edilmektedir . 

• 

• 

d·~· taya Almanya, bil. 1n~ilterenin Ahııanyaya ver ıgı no ' 
,.;sıta taleplerin i şu şekilde bildirmiştir: 

. . d"l ı· d· Müstemleke mesc-"Danzıı mesclcsı halle ı me ı ır. 
lesi müstacel değildir. Almanya beynelmilel bir sul~ 
konferansına istirake hazırdır. Eğer Danzig meselesı 
hallediHrsc Al:nanya Uzak Şark meselesinde lngilte
rcye yardıın c,lecek tir. .. 
Doktor G.!)ebel• Almanyanı.~ Fransa hududunda 
Ziglrid hattını dolaıarak tahkimat ile meşgul 
i,çilere teıvik edici nutuklar •öylemektedir. Çün
k ü çetin meaai, ve uzun müddet evden uzak kalı1 
bu ifçilerin memnuniyetini bozmu,tur. 

Almanya Harici~·e Nazırı Fon Ribbentrop 1\foskova ile 
teması tem ine çalışmaktadır. Fon R ibbentrop Rusyaya, 
Baltık devletlerine müşterek garanti verilmesini tek
lif edecektir. Baltık denizinde statük onun muhafazası 
icin de bir mu ahede imzıalanmasını ist iyecektir . .. 
Mussolini ile Kont Ciano'nun arası açıımııtır • 
Son günlercfe MuHolini damadı ile görüfmekten 
içtinap etmektedir. Aradaki ihtilal harici meae
lelerden doğmuştur. Ciano Alman taraftarıdır, 

Mu11olini iae H itlerin ltalyayı harbe sürükleme-

• 

• 

sinden korkmaktadır. Bu sebeple Kont Ciano
nun pek yakında çekileceği haber verilmek tedir. 

• Alman askeri ricalinden birinin bir dostuna sö~·lediği-
ne göre Hitler Macaristanı isııal etmek niyetindedir. 
Dü~ya efkarı umuıniyesi Danzig meselesiyle oyalana
cak ve bundan bilistifade Alman orduları Macaristana 
yürü;rccektir. 

• Almanyanın Ağustos ortasına doğru mühim ha-
d iseler için hazırlanmakta olduğu aşağıdaki va
kıalarla da teeyyüt etmektedir: 
1 - Mühimmat fabrikalarında çalışan işçi ve as
kerlere Ağustos başına kad~r tatil müıaadesi ve
rilmektedir. Fakat Ağud:>s v~ Eylii.l aylarında 

tatil yapacakların müsaadeleri geri alınmıştır. Ve 
bu aylar içinde kimseye müsaade verilmiyecektir. 
2 - Vsulen 12 halta talimden sonra terhis edilen 
Erzast taburları bu defa terhis edilmiyeceklerdir. 
( Erzast taburlar, 35 yaşından yukarı elrattan 
mürekkeptir.) 
3 - Polonya hududundaki sahada hasaclı süratle 
toplamak üzere ayrıca 100 bin işçi gönderilmiştir. 

* İbnissuudun Berlinde Hitlerlc göri.işcn miimessili Mus-

eef! 

lzmirdeki Kasırganın 
Tahribatı 

!zmir, 1 (A.A.) - Dünkü kasırga 
nüfus zayiatına sebep olmamıştır. 
Yalnız o esnada deniz komutanlıO-ına 

b 

ait bir kotra içinde bulunan ko-mu. 
te:nlık erbaşlarından Şemsi denize atıl 
mak surctile canını zor kurtarabilmiş 
kotra da bilahare kurtarılmtstır. Kar
şıyakada Kenan adınd:ı bir. genç te 
bir arkadaşının sandalım ~urtarmı. 
ya teşebbüs etmiş ve bu esnada sol 
kolu çıktığından memleket hastanesi
ne kaldırılmıştır . 

--o-

Londradaki lnfilGkm 
Failleri MahkGm Oldu 

Vaşington, 1 <A. A.) - Maliye 
nezaretinden bildirildiğine göre. ec-

nebi gümüşünün alım fiyatı ons'u Jl-------------------------------------------------------------...: 
18 cent olarak bırakılmıştır. 

solini ile görüşmek üzere Komaya ıritıniştir. 

Londra, 1 (A.A.) - Custonroad in
filaklarında methaldar ol:ın dort kis.i 
20 şer sene ağır hapse mahkum edil. 
mişlerdir. 
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.M. a 1-ı k e rri.~e le r de, Edremitte Dikiş Sergisi RADYO 

Mahkemeye Düşen Çiftler 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

Bir Adam 28 Yıllık 

iki Erkek de 
Barıştı, 

Oldular ve 

Karısiyle Mahkemede 

Hapse Mahkum 
Metreslerini Döven 

Tevkif Edildiler 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q, ı9,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

T. A. P 31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Pazar, 2. 7. 1939 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah 

kemesi, dün bütün mesli saatini ka
n koca ve metres kavgalarına has
retti. Aksarayda Hasanağa mahalle. 
sinde Hamam sokağında beş numa
ralı evde oturan komisyoncu Kazım 
da dün 28 senelik karısı 42 yaşında
ki Şaheseri dövmüş. Meşhut suçlar 
kanununa göre hakimi.1 huzuruna 
cıktılar. Şaheserin yanında üç yaşın. 
da bir de çocuk vardı. Hakim sulh 
tavassutunda bulundu. 

- Canım, dedi. 28 senelik karı ko
casınız. Aile arasında böyle şeyler o
lur. Barışsanız olmaz mı, ayıp değil 
mi? 

Şaheser: 

- Eğer söz verirse bir daha yap. 
mıyacağına .. Kendisini aifederim, de
di. 
Kazım derhal cevap verdi: 
- Vallahi yapmam bay hakim, 

söz veriyorum. 
Şaheser: 

- Oy le ise bay hakim, sen bu sö
zünü senet yap, kiığıda geçil-, affed~. 
yim, dedi. Hiıkim suçlunun temina
tını zaptetti. Sonra da davanın suku
tuna karar verdi. 

* Bundan sonra, polis, h2kimin önü ... 
ne Mahmutpaşada Rastıkçılarda otu
ran kunduracı Jlhamiyi çıkardı. Da
vacısı Beşiktaşta tütün deposunda 
4,5 lira haftalıkla çalışan Pakize idi. 

Davasını şöyle anlatıyordu: 

- Bu adamla tam 9 senedenberi 
metres hayatı yaşıyoruz. Beni, bugün 
yarın nikahlıyacağım diye 9 sene o. 
yaladı. iki de çocuğumuz var. Bu a
dam yalnız kendfaini ve rakısını dü
§Ünür. Eve beş para masraf etmez, 
ev kirası düşünmez, her gece zilzur
na sarhoş gelir. Beni döver, kepaze
lik çıkarır, konu komşı1ya rezil olu
ruz. Beni evin karşısındaki fırıncılar. 
dan kıskanıyor. Dün gece kapının Ö· 

nünde oturuyordum. Geldi, beni !çe
riye aldı: 

- Sen neye kapının önünde ken. 
dini erkeklere gösteriyorsun, diye a
damakıllı dövdü. Ustümu, ba~ımı 

parçaladı. Artık çekmiye tahammü
lüm kalmadı. Karısını kıskanan er. 
kek rejilere göndermez. Çalıştırmaz. 
Ben rejide pırlanta gibi genç erkek
lerin içinde calışıyorum. Eğer fena
lık yapsam, onlarla yaparım. Fırın. 
cıları baştan çıkarmam. 

Soz suçlunundu. O da kendisini 
şöyle müdafaa etti-

- Ben de dokuz seneden beri bu 
kadınla yaşarım. Huyunu tecrübe et
tim. !şime gelmedi. Nikahlamadım. 

Daima beni döver, üstüm;, hücum e
der. Dün gece de beni dövdü. üstü. 
mü başımı yırttı. Söylediklerinin hep 
ıi yalandır. Ben çok .sarhoştum. Dö
vecek halim bile yoktu. 

Hakim şahitleri dinledi. !!haminin 
suçunu sabit gördü. Kendisine 9 gün 
hapis cezası verdi ve tevkif etti 

* Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 
sulh üçüncu ceza mahkemesi fırıncı 
Safranbolulu Jsmailin parmağındaki 
nişan yüzüğü yüzünden doğan ve ö
lüm tehdidine ve kamaya kadar da
yanan meşhut suç iddiasını tetkik et. 
ti: ·-

Safranbolulu !sınai! 27 yaşlarında 
bir gençtir" Evlidir. Çocuğu da var
dır. Karısını ve çocuğunu Safranbo
luda bırakmış, Jstanbula gelmiş. Bu
rada Şehremininde Molla Şeref ma. 
hallesinde 8 numaralı evde oturan 18 
yaşlarında Bayan Yeg:ine ile tanı§· 
mış, sevişmişler. Ismail ona: 

- Ben bekarım, kazancım ıla seni 
mesut edecek kadar fazlad!i·. Evlene
lim. demiş. Yegane bu tekliti müna
sip görmüş ve onu evine almış. Sekiz 
aydanberi karı koca gibi yaşıyorlar. 
mış. Jsmail Yeganenin nikah ve dü
ğün tekliflerini daima birer bahane 
ile atlatmış. Nihayet evvelki gece Is
rnail eve parmağında bir alyans ol. 
duğu halde gelmiş- Bu yüzük Yega
nenin nazarı dikkatini celbetmiş, ken 
di nişanları için yaptırdığını sanarak 
sevinmiş ve: 

- Kuzum İsmail yüzüğlınü göre
yim, dr-miş. 

lsmail eski karısına ait olan bu ni. 
pn yüziiğünü parmağınd;ı unuttuğu 

ıçın müşkül bir vaziyete düşmüş, 

vermek istememiş, Yegane ısrar et
miş, parmağına sarılmış, boğuşmıya 

başlamış, Yeganenin küçük kurde~i 

Dürdane ile evlerinde misafir olarak 
bulunan Alaattin Baba da Yeg:incye 
yardım etmişler. Ismailin parmağrn
dan yüzüğü çıkarmak h;in çalışmış
lar. Jsmail sıkıştırıldığını nnlaymca 
yumruklarına tükürmüş ve Ycgiıne
nin kafasına gözüne indi~miye başla
mış. Hızını alamayınca koynundaki 
kınından ince Laz hançerine el at • 

mış. Hançer kılıfla beraber dışarıya 
çıkmış. Yegane vaziyetin vahametini 
kestirmiş, çeviklikle Jsmailin elin
den hanceri kapınış. sonra da kendi
sini sokağa atmışlar. Ismail hıncını 
alamamış. Evin pencerelerini yuın • 
ruklanıı§, camları kırmış ve elini de 
parçalamıştır. Sonra polis kendisini 
yakalamıştır. 

Dün hakimin huzurunda kendisini 
müdafaa ederken' 

- Ben Yeganeyi seviyorum. O da 
beni çıldırırcasına sevdi. Birle'!lik. 
Fakat evli olduğumu kendisine söy

lemiştim. Dün eve gittim. Karıma a
it nişan yüzüğü parmağ1mcla itli. Bu. 
nu almak için üstüme hücum ettiler. 

Kapıları kilitlediler. Beni içeriye hap 
settiler. Ben kurtulmak i<:i:-ı Yegane
ye bir iki yumruk askettim. Ama kü
für ettiğimi pek bilmem. Belkı Öfl<e 
ile ağzımdan bir şeyler çıkmıştır a. 
ma ben terbiyeli ve ağzı temiz bir 

Sirkeci • Florya 
Tren Tarifesi 
Sirkeciden Floryaya 

6,20 - 6,55 - 7,40 - 8,20 -
9,10 - 10,00 - 11,00 - 12.10 -

13.15 - 14,00 - 14,50 - 15,40 -
16,20 - 17,10 - 17,35 - 18,05.:.. 
18,40 - 19,15 - 20,05 ·- 20,40 -
21,20 

Floryadan Sirkeciye 
6,20 - 7,33 - 8,15 - 8,53 --
9,33 - 10,18 - 11,03 - 12,08 -

13,13 - 14,23 - 15,13 - 16,13 -
16.53 - 17,43 - 18,28 - 18.58 -
19,33 - 20,08 - 20,33 - 21 ,13 

ilave Posta 
Yalnız pazar günü Floryadan 

Sirkeciye saat 21,53 te bir ilave 
postası vardır. 

Anadolu Banliyö 
Tarifesi 

Köprüden Pendiğe 
6.25 - 7.30 - 9.00 - 10.15 -

11.00 - 11.50 -12.30 -- 13.15 -
14.35 - 15.45 -16.45 - 17.50 -
19.10 - 19.50 - 2030 - 21.15 -
22.35 - 24.15 

Pendikten Köprüye 
5.25 - 6.35 - 7.35 - S.29 -

10.05 - 11.35 - 12.12 ·- 12.58 -
14.15 -15.28 -16.10 -17.17 -
19.30 - 20.10 - 21.03 - 22.36 

22.36 da olan tren yalnız cu
martesi ve pazar günlerine ınalı
sustur. 

Köprüden Gebıı:eye 
Pazar günleri 5.30 da Pendik. 

ten Gebzeye bir tren hareket et
tiği gibi her gün 15A5 de Köp
rüden hareket eden vapurun 
treni de Gebze ye kadar gider. 

Gebıı:eden Köprüye 
620 - 18.11 

Köprüden hareket saatleri va· 
pur saatleridir. Bu vaourlar tre
ne mülaki olduğu için ayrıca 

tren saatleri yazılmamıştır. 

Akayın 
Yaz Tarifesi 
Köprüden Kadıköye 

00.15 -- 6.25 - 7.00 - 7.30 - 8.00 
8,30 - 9,00 - 9,30 - 10,15 - 11,00 
11,50 - 12,30 - 13,15 - 13,50 --
14,35 - 15,15 - 15,45 - 16,30 -
17,00 - 17,30 18,00 - 18,30 -
19,05 - 19,10 - 19,50 - 20,30 -
21,15 - 22,35 

Köprüden Haydarpaşaya 
00,15 - 6,25 - 7,30 - 8,00 - 8,30 

adamım. Söyledikleri gibi hiç küfret
mem. Ben onların kapılarını. camla
rını kırmadım. Kendimi kurtarmak 
için mutfağın camını kıra rak sokağa 
atladım. Bıçak çekmedim. O bıçak ~v 
de duruyordu. Çekti diye iftira edi. 
yorlar, diyord1'. 

Yeganenin kız kardeşi Dürdane •a
hit olarak dinlendi. Sımra sıra Ala
addin babaya geldi. Hak!m nerede o. 
turduğunu sorunca gülerek: 

- Vallahi hakim efendi evin ad
resini unuttum. Şimdi hatırımda de
ğil. Hele azacık konuşalım da belki 

Edremit orta okul öğretmenl~rinden Hacerin idaresinde aeılan biçki 
dikiş. çiçek yurdu taleoesinin bu yı l vücude getirdikleri sergideki işler 
çok beğenilmiştir. 

Bu resim serginin bir köşesi ile imtihan heyetini göstermektedir. 

lne9öl MuhtarlGr' Kursu Bitti 
hatırıma gelir, dedi ve da,·aya muva. 
fık şahadette bulundu. ~* 

Hakim celseyi tatil etti. Dosyayı o- ~' 
kudu. Salon açıld1ğı zaman Ismaile -
bir ay dört gün hapis cezası verdi ve .... ~ 
derhal tevkif etti. i İ~ 

Oc; isimli Bir Kadını ı I , 
Yaralamış 1 

Dördüncü sorgu hakimliği dün Be- ı 

yoğlunda Sakız sokağında 22 numa. 
ralı evde oturan aşçı Me!1medi tevkif 
etti. Mehmet, Nazmiye, Melahat ve 
Akgül adlarını taşıyan bir kadını ya
ralamıştır. Kendisini müdafaa eder
ken: 

- Bu kadın benim paralarımı ye. 
di, şimdi param kalmadığıııı anlayın
ca bana iftira ediyor. Ben yaralama
dım. Başkala~ı yaralamış olacak. di. 
yordu. Rapor kati deği'.di. Hakim 
kendisini tevkif etti: 

Şirketi Hayriye 
Yaz Tarifesi 

Osküdardan Beşiktaşa 
5.55 - 6.25 - 6.55 ~ 7,20 -
8,05 - 8-35 - 9.15 - 9.45 -

10.10 - 10.40 - 11.03 - 11.30 -
12.10 - 12.30 - l<ı.15 - 13.50 -
14.15 - 14.40 - 15.00 - 15.40 -
16.00 -16.25 - 16.50 -17.15 --

17.40 (Kabataşa da uğrıyacak) 
18.10 - 18.40 - 19.10 - 10-30 -
20.05 - 20.30 - 21.00 - 21.30 

Beşiktaştan Üsküdara 
6.15 - 6.35 (Kabataşa uğrar) 

7.05 - 7-30 <Kabataşa ;ğl'ar) -
8.15 (Kabataşa uğrar) - 8.45 -

(Kabataşa uğrar) - 9.30 -
10.00 -10.25 - 10.55 -1115 --
12,00 - 12.20 - 12,50 - 13 40 -
14,00 -14.30 - 14,50 -15.25 -
15.50 -16,10 -16,10 - 17,00 -
17,25 - 18,00 -18,25 - 19.00 -
19,20 - 19,55 - 20,20 - 20,45 -
21,10 - 21,45 

Üsküdardan Köprüye 
5.55 - 6.30 - 6.30 - 7,10 --
7,25 - 7,55 - 8,25 - 8,33 -
9,10 - 9,30 - 10,00 - 10,50 - · 

11,40 - 12,25 - 13.15 -14,10 ·-
15,00 - 15,55 - 16,35 - 17,15 -
17,35 -17,40 - 18,05 - lS,35 -
18,50 - 19,10 - 19,40 -- 19.55 -
20,40 - 20,55 - 21,15 - 22,30 -
22,40 (cumartesi günleri) 23,05 -
23,35 - 2.05 (cumartesi günleri 

Köprüden Üsküdara 
6-25 - 7,15 - 7,J5 -- 8,25 --
9,05 - 9,25 - 10,15 - 11,05 -

12,00 - 12,50 - 13,30 - 14,30 --
15,25 -16,15 - 16,50 -17,25 -
17,45 -18,05 -18,35 -- 19,05 -
19,35 - 20,20 - 21,10 -- 22,00 ~ 
23,00 - 24,15 

8,40 - 9,00 - 10,15 11,00 -
11,50 - 12,30 - 13,15 - 11,35 --
15,15 - 15,45 - 16,45 ·- 17,50 -
18,30 - 19,10 - 19,50 - 20,30 -
21,15 - 22,35 

Kursu tamamlıyan lneeöl muhtarları 

İnegöl, (TAN) - Halkevinin bir ay devam ettirmek üzere açtığı muh
tarlar kursu bitmiştir. Kursta daire amirleri ile ilkokul öğretmenleri, 
muhtarların bilmesi lazımgelen mevzular üzerinde ders vermişlerdir. 
Kazamızda koza borsası açılmıştır. Kazada bu yıl açılan ipek böceği 

tohumu geçen senekinden biraz daha az ise de mahsul umumiyet itiba
riyle iyidir. 

lzmirde Şel11irler ArasD 
Telefon Tesisatı 

İzmir, (TANl -- Posta, te grat ve 
telefon idaresi; iznıi,~ otomatik tele
folı merkez santral binasını tevsi ve 
ihtiyaca cevap ver<-bilecek şelde ge
tirmeğe karar verıniştir. 

Hazırlanan projeye göre, ıncrkez 
binasıj idareye ait. arsanın yan ta
rafına doğru ve büyü'< bulvar üstü
ne doğru büyültülecektir. Ayni za
manda şehir dahilindeki tesisat ta 
gcnişlqtilecck; Gôztepe, Karşıyak3 
ve diğer semtlerd~ yapılacak bu a
meliye iki aya kadar bitirilmiş ola· 

ki merkez binasının önündeki dar 
sokak alınacak1 orada araya sıkışan 
depo yıkılacak ve eski bina ile bir
leştirilmek suretiyle Gazi Bulvarı
nın ağzında muhteşem bir postaha
ne kurulacaktır. 

---o•---
Su İşi Manisada 

HaHedili·yor 
Manisa (TANl - Eskiden çok bol 

caktır. İdare, telefon abonelerini suyu olduğu halde müruru laman
tezyit için, müracaat edec~k!erin te- la ve işgal zamanındaki büyük yan. 
sisat masraflarını dor~ taksitte ala- gında vukubulan tahribatın da in. 
caktır. ..zimamiyle yollarının bozulması yü. 

Ege şehir ve kassbaları arasında zünden şehrimizde bilhassa yazları 
otomatik telefon tes;satı da sürutle çekilen susuzluk sıkıntısı tamamiyle 
ilerlemektedir. Tire, !v'!anisa, Ban- defedilmiş değildir. 
dırma, Ödemiş, Balıkesir, bu&ün şe- Eski belediye heyetinin 1934 de 
hirlerarasr görüşmelerinden isiifadt! İbrahim Galip, Mehmet Galip ve 
eden kasabalarımız arasındadır. Erzurumlu Nafiz şirketine bamuka-

Hattın Çe~me ve Odemişten de vele 200 bin küsur lira mukabilin. 
Gölcüğe uzatılması hususunda ıda- de verdiği Sultan suyunun şehrimi. 
reye emir verilmiştir. Aydın, N'- ze isalesi işi çoktan bitirilmiş bulu. 
zilli istikametlerinde de tesisata le- nuyorsa da, tesisat mukaveleye mu
vam olunmaktadır. Bu iki şehrin a- vafık şekilde ve sağlam yapılmadığı 
ğustosa kadar ana hatta bağlanaca- ic;in, bu da ihtiyacı karşılamamıştır. 
ğı tahmin edilmektedir. 1935 de belediye reisi olan Avni 

lzmirde yeni ve büylık bir posta- Gemicioğlunun himmetiyle, mezkur 
hane inşası da Münakalôt Vekale- ı şirketin tedahülde kalan bir kısım 
tince muvafık görülmüş ve bu hu- matlübu verilmediği gibi mahkeme. 
sustaki projenin tanzimi hakkında ye intikal eden mesele de, şehrimi. 
emir gelmiştir. zin lehinde inkişafa başlamıştır. 

Hazırlanmakta bulunan bu proje Manisa hukuk mahkemesinin ka. 
ile vücude getirilecek bina; posta rariyle belediye ve şirket namına 

ve telgraf teşkilatını bir araya top- ikişer mühendisten teşkil edilen ha
..........., .... .., ....... .......,.................... keın heyeti. belediyemizin büttin id-
ı Yeni bir eser : ı dialarını haklı görmuş ve şırkct a. 
$ • $ leyhine karar verıniştir. Şirket, tc-
: M,. h• f sisatta tesbit edilen bozukluklar ve 
ı U im Bir Jınoksanlar için belediyemize yirmi 
: : iki bin altı yliz lira tazminat ver-

i Roman meğe mahkum olmuştur. 
Tarihi vakaları ro111an çerçc. Hak.em heyetinin bu kararr, iki 

vesi içinde te~rih ~lmekteki tarafın vekillerince kabul edildiğin. i mııvaffakıycti söz götürmez bir den mesele kesbi katiyet etmiştir. 

12.30 Program. 12,30 Türk müziği (KıA
sik program) Ankara Radyosu küme ses 
ve saz heyeti. J3 Memleket saat ayarı, a
jtfns ·ve meteoroloji haberleri. 13.15 Mü
zik (Küçük Orkestra - Şe>f: Necip As
kın) 1 - Hanns Löhr - Tempo Tempo 
(CalJopp) 2 - Fritz Köpp - Yaz akşa
mı süiti. 3 - W. Ganglbergcr - .'\şk 
canları. 4 - Zlehl'er - Der Schatzmeis
ter operetinin valsları. 5 - M. Brussel
mans - Felemenk süitinden (Aşk gölü). 
6 ·- Erich Eineg - Bir zamanlar bfr çı ... 
,gan vardı (Çigan entermezz.osu). 7 -
Tschaikowsky - l\l!elodl (Opus 42 No. 
3) 8 - Hans Mainzer - Sercnad. 9 -
Czernlk - Rakseden kalbler. 14.15 -
14.30 Müzik (Melodiler - Pi.) 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Şen oda 
müziği - İbrahim Özgür ve ateş böcek
leri). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk müziği: 
(Fası.1 heyeti). 20 Memleket saat ayarı, a
jan~ ve meteoroloji haberleri. 20.10 Neşe
li pl5klar - R. 20.15 Türk müziği: 1 -
.Salim Bey - fiicaz peşrevi. 2 - Faik 
Bey - Hicaz şarkı - Ateşi suzanı fir
kat. 3 - Rifat Bey - Hicaz şarkı - Sis
lcndi ha\•a. 4 - Şevki Bey - Hicaz Şar
kı - Sen bu yerden gideli. 5 - Tanbur 
tnkRimi. 6 - SFıdettin Kaynak - Buse
lik şarkı - Saçlarıma ak düıştü. 7 -
Koşnıa - Ebrulerinin zahmı. 8 - Mus
l;ıfa Nafiz - Suzinak şarkı - Sensiz bu 
sabah. 9 - Mustafa Nafiz - Hüseyni 
şarkı - tlmil~iz bir sevişle. 10 - Lcml 
- Hüseyni şarkı - O güzel gözlerle bak
masını bil 11 - Halk türküsü - Yürü 
dilber yürü. 21 Müzik (Riyascticümhur 
Bandosu - Şef: İhsan Künçcr). ı - Do
nizetti - Raux - Marş. 2 - \Valdteufel 
- Her şeyi hoş gör (Vals). 3 - Mendel
ssohn - Ruy Blas uvertüri.i. 4 - Luigini 
- Çanların sesi. 5 - Saint - Saens - De 
janı.r operasından fantezi. 21.50 Anadolu 
Ajansı (Spor !'lCrvlsi) 22 l\.füzik (Caz
band - Pi.) 22.40 - 23 Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Haseki hastanesi röntgen mütehas. 

~l ;:).l JJ"l., '-'W.t-'.<U • :i 

merbank Gemlik Suni lpek fabrik"a
sı müdürü Semih Bekenin babaları 
Kayseri mebusu Sadettin Serimin e
niştesi eski Hicaz defterdarı Musta. 
fa Neşet Beken vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Erenköyünd~ Sa
natoryum caddesindeki 3 numaralı 
evinden kaldırılarak ikindi namazı 

Kazasker camiinde kılındıktan sonra 
Içerenköy kabristanına defnedilecek-

tir. -
45 senelik memuriyet hayatında Is. 

tikamet ve faziletile muhitinin son
suz hürmetini kazanmış olan merhu
ma Haktan rahmet diler kederli aile. 
sine sabırlar temenni ederiz. 

Açık Teşekkür 
Annemizin vefatı miinasebetile ce

nazesinin kaldırılması ile defninde 
hazır bulunmak, evimize teşrif etmek 
mektup ve telgraf göndermek sureti. 
le kederimize iştirak ve taziye etmek 
lütfunda bulunan muhterem dostla
rımıza sonsuz teşekkür ve saygıları
mızı sunarız. 

Hayriye Akat - Cemil Uybadın 

·-···--·--·------"\ 
BORSA 

Londra 
Nevyoı·k 

Paris 
Mil.9.no 
Cenevre 
Amsterdaru 
Bcrlin 
Brüksel 
Atlna 
Sofy:ı 

1 - 7 - 1939 

ÇEKLER 

5.D275 
126.62 

3.355 
6.6575 

28.o25 
67.2ı5 

50.815 
21.525 

Kadıköyden Köprüye 
6,20 - 7,00 - 7,30 - 8,00 - 8,30--
9.00 - 9,30 - 10,15 - 11,00 -
11,50 - 12,30 - 13, to - 13,50 -
14,30 - 15,10 - 15,45 - 16,20 --
16,55 - 17,25 - 1755 - 18,25 -
19,05 - 19,30 - 20,05 - 20,25 -
21,05 - 21,55 - 23,30 

t hakikat olan M. Turhan Tan'ın Bu para ile, senelerdenberi de. 
f "Devrilen Kazan,, adlı er~ de- vam etmekte olan su derdinin artık 

Praa 
Madrld 
Varsova 
Buda peşte 
Bükrıeş 

Bell!l'ad 
YokohRma 
Stokholm 
Moskova 

1.0825 
1.06 

4.33 
ı4.03 

23.8625 
24.8320 

0.905 
2.8925 

34.605 
30.525 
23.8925 Haydarpaşadan Köprüye 

6,28 - 7,38 - 8,06 - 3,35 - 9,05--
9.30 - 10,23 - 11,08 - 12,00 -
12,38 - 13,18 - 13.58 - 14.38 -
15,18 - 15,35 - 16,38 - 17.10 -
18.20 - lD.13 - 19,40 - 20,13 
20,33 - 21,13 - 22,03 - 23,38 

Kanaat Kitabevi tarafından ba. kökünden haUedileceğine muhak. 
sılınıştır. (125) kuruşa satıl- kak nazariyle bakılmaktadır. 
maktadır. Yeniçeriliğin son dev. o---
rine taalliık eden bir çok heye. Halkevinin Temsili 

f 
canlı vikıft)ar bu eserde tahlil Kadık~y Halkevinden: 

ve tas\'İr olunnlHŞtur. Tarih Evinıizin Ten1sil Şubesi lnrııCından Pa-

l · f ( k al zar günü ak.samı ~aat 8,30 da Süreyya ~i-se.ver crın ırsa t acırınam a.. . . . . f , .· . ., , ııcnıHsında Hülleci Koıncdısı teınsıl edı-
i rınt ta\Sl}C cdcrıı. lccc>ktir. 
..............._ ........ , .......... ..,.....,,...,..,. \ Oa\'etiyetcr irlrırcdcn <ılınır. 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 

Sivrıs - Erzurum 2 19.80 
" " 3 19.80 
tt ., 5 19.8'1 \... _______ , __ .) 



2 • 7 - 939 - TAN - -

---- - - -

2 Temmuz 939 

'I.._AN 
ABONE BEDELi 

Tlirklye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 

400 " 
150 " 

1 Sene 
e Ay 
3 Ay 
1 Ay 

.,,,.. 2800 Kr. 
1500 " 

300 
800 : 1 

------------------~·--------, :Mllletlcrarası posta ittihadına dahil I 
oımıyan memleketler iı;ln abone 
bedeli mUdd<'t sırasiyle 30, 16, 9, 
s,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres dcğlştirmtk 25 kuru:,ıtur. 

Cevap tein mektuplara 10 kurusluk 

1 pul mı.vesi lôzımdır. 

Mevsimsiz Sanılan Bir 
GÜNÜN MESELELERi 

Sergimizin 
Amerikada 
Yaptığı Tesirler 
N evyork Beynelmilel Sergisin • 

de acılan T ii r k pavivonu. .. . 
nun Amerikada ~·aptığı tesir hak • 
kında bir fikir edinmek için Ameri
kan gazetelerini okuyunuz. 

Biitün Ncvyork gazete ve mec • 
muaları paviyonumuzu beğenmek • 
te miittefiktirler. Bu bakımdan Nev. 
york sergisinde muvaffak olduğumu. 
za hükmedebiliriz. 

Bu muvaffakıyetimizin amilleri 
şunlardır: 

Bir defa Türk pavi,Yonu \•aktin. 
de yetişmiş \'C sö:r.ümiizü tutmakta 
gösterdiğimiz sürat \'e ciddiyet A • 
merikalıları hayran etmiştir. 

Sonra pa\ iyon um uzun orijinal 
şekli umumi bir alitka uyandırmış • 
tır. Bütün Amerikan gazeteleri, Tiirk 

y az gelince gözüm gön · 
lüm ferahladı. 

Fakat bildiğiniz malum se
beplerden, sade güneşe. kı -
ra· açık havaya, tenezzii -
he ve plaja kavuştuğumdan 
dolayı değil ... Kadınların bo
yunları tilkiden ve sırtları 
astragandan kurtuldu diye! 

Kışın İstanbul kadar gümüşu 
tilkisi ve kıvırcık kuzusu 

bol memlekete az rast gelinir. 
Sanki birisi bedavaya; öteki mezat 
mallarında sudan ucuza satılıyor. 
Tramvaya goz atınız: Sekiz hanım. 
dan altısı tilkili ve kuzuludur; ge. 
ri kalan ikisi de hiç olmazsa cep 
kapaklarına şerit kalınlığında bir 
astragan çevirmiş. yahut elbisesi
nin yakasına el ayası kadar bir til 
ki eklemiştir. Üzerinde bir nebze 
tilki tliyiı veya astrafan postu kır. 
pıntısı taşımayan kadın, eski za -
manda başı açık sokağa çıkanlar 

kadar mahcup ve ürkek! 

( l!:t"l.p /' Lı-~· 

tf ,,)j~. 
paviyonunun erginin incisi oldu Bir yabancı kendi kendine di. 
ğunda ittifak etmektedir. yebilir ki: "Ziıhir, bu memlekette 

Amerikalıları en çok hayran e • tilki ve aslragan bir nevi uğur ve 
den mm·affakıyet sırlarımızdnn biri kısmet açıklığı muskası, bir '•fe • 
de yeni Tiirki~ e hakkında onlar li - tiş!" !" Nitekim geçenlerde bir ec
:zerinde bıraktığımız intıbadır. Nev. nebi bana şöyle demişti: "Kadın • 
york sergisinin adı "Yarınki Dlin - larınızın tırnaklan dikkatimi çe • 
~·a" dır. Sergide bilhas n yarınki kiyor; cilalı ve boyalı olmayanına 
dünyayı yaratmağa Ye göstermeğe e. rast gelmiyorum; galiba eski kına 
heınıniyet \'erilmiştir. Sergideki yerine buna bir dini kıymet izafe 
Türk devlet pa\'iyonu, serginin bu §İ- ediyorlar. Zira bizim ülkelerimiz. 
arına uygun bir şekilde tanzim odil. de el, ev ışleriyle uğraşmağa mec. 
miştir. De\'let pa,·iyonunda hakim bur oldukları hallerinden, kıya • 
olan fikir "Türkiyenin, yarınki diin. fetlerinden l!nlaşı~~J~a9fJll,aıt,dfür 
>'~• lo.ı--..vt• 9\Jraşmnrf. e titü_n_, __ l_u··_z_u g· 

1 
b 

1 . m ormez er ve zaman u • 
pavıyon Tiirkiyenin bu yüksek ide • 
alc 1 mazlar. Cila ancak elini sog~uk 

nası hizmet ettiğini göstcrmeğe 
hasrcdilnıi t• B r· . . . . sudan sıcagına sokmayan bir re • 
. ş ır. u ıkrı ıfade ıcın pa. f hl 

'ıyonun duvarları 3 ı: • 
2 5 

• . 
1
. n ı zümrenin VC'ya sanatı icabı 

-· • ,;ı x , gcnıs ı. b • nd f t • oyanmağa mecbur olanların ziv. gı e o omuraller .Yapılnuştır. J 
netidir." 

Bunlardan birincisinin iistiinde: 
"D k · Öyle sanıyorum ki kurk de 

eı~ıoŞ r~sı~·e doğru'' yazılıdır. Bu, b' 
ebcdı • cfıınız Atatiirkiin ,. 1\l'll" S ır takım şartlara tabi olan elbise. 
. . R · . .. . e • 1 1 ~ e. lerdendir. Ama bana bakmayınız, 

fımız eısıcunıhur ismet i .. .. .. 
· nonunun gönlüm cömerttir; her kadın tır. 

halk arasında alınınş resimlerinden 
intihap 'e açık ha\'a toplantıları ~ nağını boyaya bilse ve vüeudünü 

·ı · t b 1 kürklere bürüyebilse memnun 0 • 
na aı ın ı a ardan terkiJl edilmiş bir 
foto • montajdır. lurum. Hem diyemem ki tilki ona 

'k' · • yakışmaz, astragan bedenine zera. 
J ıncısınin iistiinde "Sulhc dogv. fctle yapışmaz ve göz, soğuk, se • 

ru" yazılıdır: Buı' yabancı memle • k 
1 

rin havalarda bu manzaradan hoş. 
et erin şef ve de,•Iet adamlarının ı H k .l''' anmaz. ayır. ışın kürksüz ka • 

.-J ilrkiyeyc yaptıkları resmi zı·,.·aret • d k" k · · b' k " ın, yazın ur gıymış ır adın 
lcre ait resimlerden \'e sulh ,.e dost. kadar dikkati çeker; birinin. bir 
hık muahedclerimizin fotoğrafların. eksikliği, ötekinin fazlalığı ayni 
dan terkip cdilnli!>tir. 1 ' kuvvetle nazara c;arpnr. tirazım 

Cçiincii panomuz Aıncrikalıl.·ır şu noktadn: Gümlışii tilki ve ast. 
için pek şayanı dikkat olan "Tole • r g d bıktık· b'raz da b şk a an an , ı n a 
rans" me\'zuuna tahsis edilmistir. ., cins. başka renk kürklere rağbet 
Bu mevzu. Rum. Ermeni Patriklcr'ıle edilse ... Hem artık bu ikisinin fi • 
Hahambaşının \'e bunların idaresin. . yatlarını bilmeyen kalm~rlı: bili • 
deki dini miiesseselerın fotoğrafları • nende cazibe azahr. 
iiç dini reisin 'J'iirkiyedcki ''İcdan 
hiirriyetini izah eden imzalı mektup. 
ları, Tiirkiyede türkçeden başka 
dillerde çıkan gazetelerin başlıkla 
riylc terkip edilmiş bir foto • mon. 
taj ile tebarüz ettirilmiştir· 

Dördüncü anoınuz Türkiyedeki 
P • k" r inoı;an \'e madde ıncnbalprını ın ışa 

ettirmek için yapılan kültiircl ~·e. e. 
konomik kalkınma hantlclenmıze 
tahsis olunmuştur. 

Jşte Amerikalıları fetheden mu • 
,·affakıyet sırlarımızın en ntiihiml.e • 
ri bunlardır. Bu sayede j\nterıka 
Türkiyeyi tanımağo nıu,·affak ol -
muştur. Bu da az bir şe)' değildir. 
Çünkü asırlardanberi Amerikalının 
kafasında Yer etmis olan )·anlıŞ t~ -
Jakkiyi silip atmak ı;kolay iş değildır. 

Böyle oldufu halde teferruata a
it bir iki kusur için pa\'iyonuınuzu 
fen• ıösterınefe kalkmak bakSJzlık 
olur. 

~niverslte Kampları 
tJnıversite birinci devre kampı arı· 

cak yarın haşlıyacaktır. Kamplar bU 
scnl' de Yedek Subay okulunda yapı· 
facaktır. lkincı devre 25 temınuzdn 
başlı) acaktır. 

Y oıaa rast geldikçe, bilmem 
. neden, bazısı fazla bir caka 
ıle yürüdugunden veya benim fena 
zehabımdan mı nedir . . d . • , ıçım en 
şoyle söyleniyorum· "Bu yed' .. 
1 · . · • ı yuz 

e .ıı ~ıralık! Şu, dokuz yüz! İleride. 
kı bın!'' 

Hem kiirke ücret tahmin edi _ 
yorum, hem de azal'J'ate .. 

Sıra~ı gelmi'1.ıeen söyliyeceğim:' 
~~uz tılkilerlni, bilhassa çiftele _ 
rını zarafetle kullanan pek az ..... 
Buna çok dikkat etmeli, omuzda 
hah ve Sürd işi keçi tüyünden 
battaniye t a ş ı y a n satıcıla. 
rı.? bunalmış, yüklü vaziyetine 
duşmemelidir. Bazısı insana: "Ha. 
nım, çiftine ne vereyim?" Dedir • 
t~ek bir ayak satıcısı tavriyle, 
goze sokarak. kabartarak, şişire _ 
rck fazla tiieearca gezdiriyor; kuy 
ruklarından tutup muayene ede -
ccğim ve burunlarına fiske ataca. 
gım geliyor. (Tabii, tilkilerin .. ) 

Sohbet: 
KÜRK 

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

Refik Halid 
......... .....-. ................................. _. .......................... . 

Azamet her ne bedel ve paha i
çin olsa yersizdir; fakat mostrası 
biraz ötedeki camekanda (300) e
tiketiyle teşhir edilen bir mal için 
hem yersiz, hem gülünçtür. Nas • 
rettin Hocanın meşhur "Ye kür • 
küm, ye!" hikayesi zamanında 

kürkler samurdandı ve tavşan 

tüyleriyle koyun postları boyanıp 
kıvrılarak on iki ay taksitle gü • 
müşü tilki ve astragan yerine ve.. 
resiye satılmazdı. 

Maamafih insafla söylemeli 
Kürk bizntihi gösterişli, kabarık, 

kibirli, kendini beğenmiş bir ku • 
rumlu ncsnc~ir ve onun içindir ki 
bunu sırtına alanlar bir ikinci ku. 
rum ve kibirle şişerek ve azame. 
ti katmerleştirerek sırtına Galat· 
kulesini almış bir Beyazıt kulesi a. 
caipliği takınmaınalıdırlar. ıKi'ırk 

mübalağalı teşbihe çok müsait bir 
bahistir ama ben kuleleri, öyle ol. 
maktan ziyade arasıra düşündü. 

giim bir manzarayı hatırla • 
yarak yazdım: Kışın karayel altın. 
da sipsivri nur.an v.~ nıı:.rrn~-- .•"• 
""'""' ne ıırnr tıtreaı~ı hıssını ve. 
ren çıplak endamlı Beyazıt kule • 
sine ne zaman baksam onu bir 
örtmek arzusu duyarım ve Gala • 
ta kulesini kalın, sıcak bir gocuk 
yerine sırtına koymak imkanını a. 
ranm!) 

y az .ı.amanı kurk lakı:dı.sı, cs-
kıden pek te mcvsımsiz sa. 

yılmazdı; zira yazlık erkek kürk
leri vardı; pek hafif, nazlı, tc • 
masları serinletici, hoş şeylerdi. 
Bunlara açık renk ince geziden 
kap geç~rilir, sabahları yalı pcn • 
cerelcri önünde oturulurken veva 
köşk bahçelerinde gezinilirk•ı:ı ği. 
yinilirdi; gccelcrj de ayazda, san. 
dalda veya kaıneriyc'le sırta ah. 
nırdı. 

Tabiidir ki Deli İbrahiınin siyah 
samur devrine yetişmedim; fakat 

evlerde, gecelik entarileri üstüne 
kurk giyildiği zamanı bilirim; bi • 
lirim değil ben de giyinirdim. Sa. 
rı samur bir kürküm vardı; son • 
radan pijama ve ropdöşambr mo. 
dası başlayınca akraba kızları a • 
rnlarında iyi parçalarını taksim 
ettiler, bua ve manşon yaptılardı. 
Ahşap ve yirmi beş odalı konak • 
)ar, ne kadar gayret sarfedilse ta
ınamile ısınaınadıgı için evde bun. 
lara keyifle bi.ıriınürdük. Hem ya. 
rı re.:>mi bir kıyafet te saylırdı, o. 
nunla misafir kabul edilirdi, şu 

Şartla ki başta fes te bulunsun! 
Oldukça komik bir manzara 

teşkil ve operet şııhnesindeki tip _ 
leri temsil ettiğimizi şimdi ben de 
anlıyorum. Hattiı şunu düşünü • 
yorum: O kıyafetler içinde nasıl 

ciddi tavırlar alabilir, hatta nasıl 
sevişirdik? Daha doğrusu bizi o 
fes •. 0 kürk ve o ent~ilerle adam 
yerıne koyup nasıl severlerdi? 

B k"' kl · . . u ur erın kıl tarafı içeme 
ıdı; ayrıca pahalı kumaşlardan dış 
taraflarına yüz kaplatırdık· ha • 
nımlar d · ı ' . . a oy e giyerlerdi. Kürkiin 
cınsı ancnk k ı 
.. 0 ağızlarından ve 
on kısmından belli olurdu Sa d . mur. 

nn baska cima. vasak. sansar. ser. 

vi, herkesin bir kaç cins ve renk 
kürkü bulunduğu bu devrin ben 
son neslindenim. Hatta anamın 
yeşil ördek başından bir yazlık 
kürküne ancak rastlayabilmiştim; 
sandıkta parçaları kalmıştı, şan -
janlı latif rengine ve kuştüyü te. 
masına bayılır, yüzüme, gözüme 
sürerdim. 

İşte bütün bu elvan elvan. sc. 
ıdl şekil, cins cins kürklere göz.um 
alıştığı içindir ki zamane modası 
monoton gümüşiı tilki ve astragan 
boyun atkıları ve mantolar bana 
bıktırıcı ve yorucu geliyor ve işte 
yine bunun içindir ki yaz geldi, 
kürk gitti diye sevinç duymakta _ 
yım 

Oh! Şimdi tramvaylar artık 
seyyar kürkçü vitrini- ha • 

'm
linden cıktı; bira~_renk. ten. ku • 

a goruyorum. Vucutlcre hava 
giriyor, güneş dokunuyor, bir neb. 
ze de yabancı göz ilişiyor, o baş _ 
ka ... Ben bu cihetten dolayı değil, 
renge ve hürriyete kavuşuldu di. 
ye memnunum. Ne olsa, ne kadar 
pahalısı, yine kürk giymiş bir in. 
sanda yarı vahşi bir hal, bir ipti. 
dai mağara adamı sureti vardır-

' belki siyrete de tesir eder. Bilmem 
size. de oy le gelir mi, ben kürklü 
kadından birazcık yılarım; kumaş 

mantoludan daha çabuk kızacak, 

birdenbire dişlerini gösterip pen _ 
çesini atacakmış gibi... Hem bu 
kan renkli, sipsivri, keskin ve ci • 
lalı tırnak arasında o pençe pe • 
lenk pençesiyle boy olçüşebi}ir. 

Kürk sırtta, bir kaplan vücu • 
dünde gibi ahenkli eğilip bükül _ 
meler, gerginJikler ve yumuşak • 
lıklar, bir tenasüp, bir imtizac 
gostermeliclir; kemikler gorülmc: 
melidi, fakat sezilmeli; adaleler 
şişmemeli, fakat esncmelidir. Bi • 
naenaleyh, fikrimce, balık etini 
mek mıktarı geçen hanımlar ona 
rağbet etmemelidir. Postları mak. 
bul olan hayvanlar endamca da 
hep güzel, çevik, çelik, atletik ve 
estetik vücutlu mahlCıklardır. Böy 
le olmayanlarınki daha ziyade ye. 
re serilir veya çadıra gerilir. 

Mareşal Göringin Polonyada a. 
yı avına gittiği o kürklü, heybetli 

ve hantal şeklini ve kıyafetini ha. 
tıra getiren bir manzara arzet • 
ınek zevke uymuyor. Böylelerine 
bakarken göz, bir av levhasında 

gibi, elde bir tLifek ve yerde bir 
yabnn domuzu eksikliği duyuyor, 
yahut, Jules Verne'nin şimal kut. 
bunda geçen fenni romanlarından 
bir resim seyrettiğini sanıyor, de. 
kor içinde bir buz dağı eksikliği 
buluyor! 

Kürkhı kadın sade endamlı de. 
ğil, bir y-ürüyüş ustası da olmalı • 
dır; ne fazla yalpa, ne diklik .... Bu. 
nun için de jagar ve kaplan gibi 
yürüyiişleri ahenkli hayvanları 

taklit ederek kürke uyan bir tabi. 
ilik dersi almalıdır. Bizde henüz 
hayvanat bahçeleri açılmadığı için 
kedilere muracaati ta,•siye ederim. 

Gôriiyorsunuz a, kürkün epey. 
cc teşrifat ve şartlara uyması la • 
zım. 

Ben kürk severlerdenim; bili. 
rim ki kürk güzel vücude 

en çok yaraşan bir elbisedir. Şöy
le kanepe kenarına bırakılıvermiş 
bir kürkün o yumuşak, ılık, dal • 
galı kıvrımları ile boş ve ihmal _ 
kir duruşu bile cazibeli, adeta, 
başlı başına düşündürücü bir man 
zaradır. Sonra kürk kadar üstüne 
çiçek, bilhassa menekşe demeti ya 
raşan ve sürtündüğü parfônü ken. 
dine has bir hararet ve mahremi. 
yetle, daha güzelleştirerek ve ma. 
nalaştırarak saklayan bir libas 
yoktur. Cilde sürünürken adeta 
mırıldanmasını işitcceğinizi sa -
nırsınız, öyle canlı ve keyiflenme. 
ğe müstaittir. 

Zaten insan vücudünün örtün. 
mesinden hoşlandığı, tenine sü • 
rünmcsindcn zevk aldığı, tek ya. 
kınlık duyduğu iki kıymetli şey, 

kürk ve ipek, nebati değil, uzvi -
dlr, hayvaqidir. 

Şimdi, bilmiyorum, kıymetli 

kiırkleri güvedcn muhafaza ıçın 

naftalin ekerek azaba sokanlar 
hala mevcut mudur? Kürk. 'asrı • 
mızda buz depolarında saklanır. 

Eskiden ne naftalin, ne depo var. 
dı; kalın torbalara sokulur, servi 
sandıklarda muhafaza olunurdu. 
Sonra Kasım geldi mi, eve de kürk 
çulcr gelir, bunları açarlar, temiz. 
!erler, tararlar, tamir ederlerdi. 
Hatta bu ameliyat e:snasında oda. 
da muhakkak bir gözeli bırakılır. 

dı: İyi parçaları aşırıp yerlerine 
fenalarını dikmesinlcr diye... Ala 
cinsten bir yeni beş liralık bo • 
yunda siyah samur beş, on altın 

dr~fdH Cok .satılan bir Fransız 
mecmuasında "zibeline", yani sa. 
mur bir kürkiın fotoğrafını belki 
siz de görmüşsünüzdür. Altında 
kıymeti de yazılı; Bir milyon üç 
yüz bin frank! 

Hanımlar, bence, ne renkte ve 
ne t:inste olursa olsun, gü -

müşülü veya mavi. Alaska veya 
Kamçatka hangi tilkiyi veya han. 
gi samuru, hatta bütün kürkleri 
giydikleri zaman tavşan neslinin 
bereketine duayı unutmamalıdır • 
lar. Bir ecnebi gazetesinde oku _ 
muştum: Kibar lokantalardan bi • 
rinde yemek yiyip çıkmağa hazır. 
]anan bir madam, fazla azametle 
garsona emretmiş: 

- Benim samurumu veriniz! 
Bunu işiten ve kürklerin cin • 

sinden bilhassa sahtesinden pek i. 
yi anlayan metrdotel emri şu şe. 
lcilde tashih ederek tekrart'amış: 

- Madamın tavşanını veriniz! 
Kürke ait fıkraların en meşbu. 

ru hocanınki olmakla beraber ile:. 
bal ve içki sarhoşluğunun yaptır • 
dığı liıtuf ve ihsan vaatlerinin hiç. 
liğlni göstermek itibariyle şu fık. 
ra da hoştur: 

Eski vezirlerden birisi işret 
s?frasında iken huzuruna bir iş i. 
çın mahalle imamı girmiş; içki te. 
siriyle cömertlik damarları kaba. 
ran paşa kahyasına demiş ki: • 

- Yarın hatırıma getir, imam 
efendiye bir samur kürk hediye 
edelim? • 

1mam, ertesi sabah kahyayı bul. 
muş. zorlnmış, efendisinin yanına 
sokmuş; kendisi de perde arasın • 
dan dinlermiş: Kahya: 

- Efendimiz, demiş, imam e
fendiye bir kürk vaat buyurmuş. 
tun uz. 

- Aldırma; gece sarhoklukla 
öyle bir halt etmişim! 

Bunu işiten ve kürk hülyaları 
ile sabahı eden imam dayanama. 
mış, başını perdeden içeriye uzat. 
mış, demiş ki: 

- Haltı siz .(!ece değil, asıl 
şimdi ettiniz! 

Sıra•ı geldikçe : 

Boğaziçine Dair 
Bir Yaz Yarenliği 

Yazan: Aka Gündüz 

A z parası olup ta çok keyif 
etmek isteyenlere öğiidünı 

olsun: Çoluk çocuk; yoksa, eş dost 
Şirkctihayriye vapurlarına kapağı 

atsınlar. Bir Anadolu yakasından 
Ka\'ağa, bir Altınkum yakasından 

Köprüye dönmek ömür ınii ömiir. 
Keyif baldan tatlı, masraf beda\'a. 
dan bir kerte daha ucuz. Piknik 
sepeti beraberinizde olmak şartilc. 

Ben arada bir öyle yapıyorum. 

Klaptan ipli, ipek yelkenli kot. 
ram yok ki yangele Zeydün deyip 
''Olta vurayım. 

Gümiiş bacalı, çifte köşklü mu. 
şum yok ki sadakor pijamalara 
bürünüp peloş şezlonga aksangrav 
biçimi kurulup Adaları, Modaları 
fırdolanayım. 

Anaforingen Gezclşaft şirketi. 
nin idare meclisi rei i değilim ki 
altın laıkmalı, çift uskurlu yatı -
mı, Ege, Venedik, Nis denizlerine 
kapıp kO'yvereyim. 

Topu topu ikicik kanadlı, iki • 
cik pervaneli, beş altı arkadaşı ol. 
sun alabilecek bir tayyarem olsay. 
dr bari. Öbür gelişte ben de bir 
Papclo - Aero - Anafor kumpan _ 
yası kurup bu, yazlık işi sağlamak 
isti:rnnım. Fakai bilmem ki öhiir 
geliş nasıl bir geliş olacak. Çarık _ 
sız, çorapsız kalnuık ihtimali de 
''ar. 

Doğrusunu isterseniz şöyle on 
sekiz bcygircikli bir Rols _ Rols 
otomobilim bile yok.. 

Bir inıendifer alayım desem 
ray ister, tra\'ers ister. cıvata is. 
ter, asına köprü ister, Hinci ister, 
istasyon i ter. 

Atım ol a meydanım yok; mey. 
dan huJsaııı ahın yok. 

llcHJ> ettim, kita pcttiın. pala. 
nı sırmalı, yuları piisküllii, boynu 
boncuklu bir eşek alayım dedim; 
"belediye yasnk etti" dediler. 

Yarabbi! Beni yokluk içinde 
yok olduğumu görerek gönlünü 
eğlendirmek için mi yarattın? Ne 
olur biraz da bi:r. sencilen \'ar o. 
lm•ereli:n. Teselli için olsun ağzı. 
mıza çalacak bir parmak balın bu. 
hınmuyorsa bir kaşık kahveşeke _ 
ri çalı\'er. Bir kaç dakika ağız tadı 
ile yaşadığımızı bilelim. 

Darılma tanrım! Tö\'be! Bilir. 
sin ki ben arasıra böyle ahuk sa _ 
buk, ileri geri, ekşi acı söylenirim. 
Bu kadarcık zevki cok görmeye • 

. cek kadar ulusun Tanrını. 

j tc yine bir gün böyle acı acı 
söylenip dururken ulu Tanrım ha. 
lime acımış olacak ki karşıma bi _ 
ziın Şirketihayriycyi çıkardı. Bir. 
kaç arkadaş \'e bir doluca sepet ... 
Bir geziş gezdik, bir göriiş gör _ 
dlik, bir eğlendik, öyle bir eğlen • 
dik ki tadı damağımızda kaldı. He. 
le gii:ıel plaklarla bezenmiş rad • 
yo granıofonlarına diyecek yok. 
Orkestra mı, saz mı, sii:ı mii? Her. 
şey \'ar, \'e hiç l>iriııc para almı _ 
yor. Pek hoşuma gitti. Bir arka • 
daş dedi ki: 

- Senin hoşuna giden radyo 
d~ğil, radyoyu anafordan dinle;·i. 
şindir. 

Dü iindiim. Doğru. Anaforun 
bu derece tatlı, hoşa gider şey ol • 
~uğtınt~ ilk defa \'C tatbiki şekilde 
obendım. Bir de kıdem ''e ihtisas 
peyda edenlerin keyiflerini düşün 
meli, Bra,·o anaforcular! Aklınız -
la, iş hceericiliğinizle )'aşayın. Ha. 
)'at~n tadını çoktan anlamışsınız. 
J\1cger biz s· r "k · ızc ası mnhrumlıığu. 

muzdan kızıp dururmuşuz, bunun. 
la beraber yine ı ·. ı .. • • ıız ere pek gun~n. 
ıneyırı' F t b · ırsn ulursak ensenizde 
boza pi iririz! 

GeJgcleliın Şirketihayriyc \'a • 
purlarına. Dedim ya, şirkette bu 
yaz, geçen Yazlarda ~ı. d h . • n e..,.. a a ge. 
nış bir ilerleme \•ar. Bu yiizden 
Boğnziçine de rağbet artl''or ö'"' l k' ~ . .,. 
e ı bir gUn gelecek sinekistanla. 

ra, lodosistanlara para dökenler 
d- ' unya c:enneti Boğaziçine hasret 
çekecekler. Niye yarayacak ki 0 

gün de hir karışlık boş arsa bula. 
mıyacaklar. 

• Halka ucuıluğıı, neşeyi, sıhha. 
tı tanıtan ~irkctiha) ri)·rye deli • 
kanlılar \'c nazik e leri adına hir 
kiiçiik ricadn bulunacağım: Yeni 
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Burdur Valisinin 
2 • 1. 939 

Beyana+. 

Yeni Yollar, Mektepler 
ve Hastahane Y apilıyor 

Burdur (TAN) - Vali Abdülha
lik Savaş, bana aşağıdaki beyanatta 
bulundu: 

" - Vilayetimizin geçen yıl büt
çesi 277 bin lira iken umumi mec • 
lıs yeni bütçeyi 300 bin lira olarak 
kabul etmiştir. Bilhassa yol ve imar 
işlerine ehemmiyet veriyoruz. Te. 
fenni ve Yeşilova kazalarında yeni 
hükumet konakları yapılmaktadır. 

Bucak kazasında Parti ve Halkevi 
inşaatı bitirilmek üzeredir. Yeşilo. 
vada da Parti binası yapılıyor. 

Şehrimizin methalindeki eski me
zarlıklar kaldırılmış, burada, Bur. 
dur - lsparta şosesinin üzerinde, 
karşılıklı olarak memleket hastane. 
si yapılmış ve ve orta mektep inşa
sına başlanılmıştır. Hastanenin tef
rişi ve dahili tesisatı, Vekiı.letin 

yardımiyle ve 939 bütçemizdeki tah. 
sisatla temin olunacaktır. Orta mek 
tep inşaatı devam ediyor. Mektebin 
gelecek yıl açılması temin oluna. 
caktır. Yine şehrimiz içinde bir ilk. 
mektep binası da yaptırıyoruz.,, 

lirayı bulmaktadır. Her köyde Cü:m. 
huriyet meydanı yaptırılmıştır . 

Belediye ve su ihtiyacı 
Burdurda belediye çalışmaları son 

yıllarda başlamıştır, denılebilir. lyi 
içme suyu getirilmesi için proje ya. 
pılmnk üzere bu yıl bütçesine tahsi
sat konulmuştur. 60 - 70 bin lira. 
ya başarılacağı umulan bu iş için 
belediyeler bankasından 50 bin lira 
borç alınacaktır. Her halde bu işin 
süratle yapılması Iazımdır. Yağmur. 
Jarın bol yağdığı bugı.inlerde, ağaç 

kökleri sellerle su künklerinin içine 
sürüklenmiş, künkler tıkandığı için 
sular kesilmiştir. Bazı yerlerde aka. 
bilen suyun da bulanık olduğu gö
rülmektedir. 

Devlet demiryollan idaresi, istas. 
yondan şehire kadar bir bulvar 
yaptırtmış bulunuyor. Bulvarın iki 
tarafındaki bağlara ayni sistemde 
demir parmaklıklar ve kapıiar yap. 
tırılmıştır. 

--, - 1 Yollarda Faaliyet 
ı 30 - 40 senedir yapılamıyan 
1 Burdur - Tefenni şosesi üzerinde 

Bu cadde üzerinde bir çok bina
lar inşasına da başlanılmıştır. Yal. 
nız binaların bir plan ve sisteme ta
bi tutulmadığı için manzarayı boz
dukları görülüyor. 

-- -- ---
Büyük bir intizam içerisinde ge~en dünkü deniz yarışlarından çok güzel bir görünüş 

Deniz Yarış/ar ında Milli Küme Maçı 

Büyük Deniz 
Müsabakaları 
Zevkli Oldu 

,Galatasaray Dün 
Vefa Takımını 

2 - O Mağlôp Etti 
D eniz Bayramı münasebetiyle Ortaköyde Deniz Ticaret li

sesi önünde tertip edilen deniz yar!Şları ço:K muntazam 
bir şekilde geçti. Milli Şef İnönünün de sonuna kadar takip 

. 
D ün Galatasaray - Vefa Tak im tadında Milli _Kiime kar· 

şılaşmasını yaptılar. Sahada ancak bin kişi kadar bir sc
yirici kitlesi vardı. rakımlar sahada karşılıklı olarak şu kadro

larla yer aldılar. ettiği müsabakalarda aşağıdaki 
neticeler alındı. 

Birinci müsabaka, tek çifte klüp 
btalan arasında idi. Galatasaray bi
rinci, Güneş ikinci, Altınordu üçüncü 
oldular. 

!kinci müsabaka tek çırtc bayan. 
lar arasında oldu. 800 metre üzerin
de yapılan yarı~ baştan nihayete ka
dar sıkı bir çekişme ile cereyan etti. 
Neticede Galatasaray birinci az bir 
farkla da Güneş ikinci geldi. 

En meraklı yarı, 
Uçüncü müsabaka, dörtlük klasik 

klüp fıtaları arasında yapıldı. Bu mü 
sabaka programın en merak uyandı. 
racak yarışı idi. Güneş, Galatarasay, 
Fenerbahçe, Beykoz, Anadolu fıta-
lan iştirak etti. Yanş başlangıcında 
Beykozlular müsabakayı terkettilcr. 
Müsabaka mevsimin en heyecanlı ya
tışı oldu. Neticede Güneş biri'lci, 
Galata.saray ikinci, Anadolu üçüncü 
oldu. 

Altıncı yanş, dört çifte kancabaş. 

lar arasında yapıldı. Birinci Rumeli
fcnerinden Ahmeı Reis, ikinci Ga
ripçeden Şakir reis, üçüncü Kumka
pıdan Mardik reis oldu. 

Bayanlar arasındaki iki çifte yan
§llla Galatasaray, Güneş fıtaları gir
di. Neticede Galatasaray birinci, Gü. 
nes ikinci geldi. 

Bunlardan sonra günün en heye
canlı mılsabakasını teşkıl eden deniz 
skısi musabakalarınn geçildi. Motör
ler son süratle seyir yapryorl&rdı. Me 
rnkla takip edilen bu müsabakada 
birinci Deniz Ticaret mektebi kap
tan birden Ali Güner, ikinsi son sı
nıftan Mümtaz Bekler, üçüncü, ikin
ci sınıftan 'Mumtaz Diker oldular. 

Mubarezc tekneleri müsabakasın

da birinciliği kaptan birden Latif, 
ikinciliği lise üçten Süleyman aldı.. 

lar. Su üzerinde kayaktıı da kaptan 
birden Nihat birinci, lise ikiden Hak
kı ikinci oldu. 

Kadınlar arasındaki yarışa İftirak edenler 

GALATASARAY - Osmnn - F n-
ruk, Adnan - Musa, Rıza, Yusuf -
Bedil, SaUıhattin, Cemil, Boduri. Sa
rafim. 

VEFA - Safa - Vahit, Lütfi - Sc· 
fer, Hakkı, Abduş - Necip, Muhtc
§Cm, Gazi, Sulhi, ŞükrU. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Oyun çok seri başladı. İlk dnkika-

la r mütereddit geçiyordu. Galatasa
ray bundan sonra daha tehlikeli iniş 
ler yapmıya başladı. 

Bir Galatasaray hücumunda top 
ortaya geldi, muhakkak bir gol fır
satı knçırdılar. Mukabil bir Vefa hü
cumunu da Galatasaray müdafaası 
güçlükle defedebildi. Oyun çok seri 
ve her iki taraf için tehlikeli anlar 
geçirecek şekilde oluyordu. 

Soldan açılan bir Galatasaray hü
cumunda kaleye doğru inerlerken 

. Galatasaray merkez muhacimi kale· 
ci ile karşı karşıya kaldı. Vefa mü
dafii müdahale etti. Hakem kasdi 
müdahaleye rağmen avantaj kaide
sine dayanarak olacak penaltı ceza
sı vermedi. Ve bu fırsat ta kaçmış 
oldu. Bir Vefa hücumu Galatasaray 
müdafaasına çok tehlikeli bir an ya
şattı. 

23 üncü dakikn Galatasaray mu
hacimleri Vefa kalesine indiler. 

Bu hücum durduruldu. Hakem 
burada kast görerek penaltı verdi. 
Boduri bunu gole çevirerek Galata
saraya ilk golü kazandırdı. 

Oyun yine mütevazin geçiyor. Bir 
Vefa hücumu n e t i c e s i n d e 
Muhteşemin sıkı bir vuruşu 

az kalsın golle neticeleniyordu. Os

·~~~Bugün Nerelere Gidebilirsiniz 1 
FENERBAHÇE STADINDA: 

~~~~"il man köşeden güzel bir kurtanşla bir 
gole mimi oldu. Bir Vefa hücumu 
Galatasaray kalesine dayandı. Sarı
kırmızılılar bir gol tehlikesi daha 
geçirdiler. Vefalılar daha enerjik 
oynuyorlar, ve oyuna hakim, hücum 
lar biribirini takip ediyor, fakat ge
len fırsatlar kaçıyordu. Devre bu su
retle değişmeden 1 - O Gahıt:ıı;nra
yın lehine olarak kapandı. 

Fener bahçe - Beşiktaş................... Saat 18, 
Hilal Kurtuluş - Kasımpaşa G_alataspor ..... Saat 16. 
Galatagençler - Kadıköyspor ............... Saat 14, 

TAKSIM STADINDA: 

Profesyonel güreş mi.isab akaları ......... ..... Saat 14, I kinci devre 

şimdi faaliyetle çalışılıyor. Bu yol
da, Karamanlıdan yeni kurulan Ye. 
şilova kazasına kadar 20 kilometre. 
lik yeni bir şose yapılarak geliş gi
dişe açılmıştır. 

Burdur - Antalya şosesinin Bu
cak • Antalya arasındaki bozuk olan 
mühim bir kısmı yapılıyor. 

Belögile - lsparta arasında, şim

dilik tesviyei türabiycli yeni bir yol 
açılmıştır. 

Karamanlı nahiyesiyle Antalyanın 
Korkudeli kazası arasındaki yolun 
tesviyei türabiyesi ve koprüleri bi
tirilmiştir. 

Vilayetimizin bütün köy yolları 

ıslah edilerek her mevsimde maki. 
neli vesaitin geçmesine müsait bir 
hale getirilmiştir . 

tmcce suretiyle meydana getiri. 

i~~~~;~dir.". Bu yollard~ kciYitlieii~ 
emek ve parasiyle 12 ahşap, 11 be. 
ton köpFÜ Je 17 menfez yaptırıl.. 
mıştır. 

Orman Kanunu ve ihtiyaçlar 
Halkımızın odun, kömür ve ke

reste ihtiyacı, kanunun emrettiği şe. 

kilde temin edilmektedir. Kaçakçı

lığa meydan vermiyoruz. Memle. 
kette kereste ticareti gittikçe inki-

Daha mektep ister 
Burdur vilayeti içinde, okuma ça. 

ğında 24280 çocuk vardır. Me'ktebe 
devam edebilenler ise, 6552 den iba. 
rettir. Bu da yeni yeni mekteplere 
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Maama
fih 935 denberi talebe adedi yüzde 
elli nisbetinde artmıştır. 

llkmektepler sergisi on beş gün 
nçık bırakıldıktan sonra kapanmış. 

tır. Bu müddet içinde şehrimiz hal

kından 2350 si sergiyi gezmiştir 

Tren Kazası Yarahlarından 
Üçü Öldü 

Manisa, (TAN) - Izmirden An. 
karaya giden trenin Mu:-adiye istas
yonu ile Emiralem arasındaki geçit
te, kömür dolu kamyona çarpmasilc 
\. "4f\U. JJwu-·• - • 

yondn mevcut dört kişiden üçu: niS
taneye nakillerine vakit kalmadan 
ölmüşlerdir. Şoför ve muavini de ö
lenler arasındadır. Dördüncü Yaralı 
bura hastanesine getirilmiştir. Fa. 
kat ynşıyacağından şüphe edilmekte
dir. 
Bu kaza yüzünden, Afyon ve Ban
dırmaya giden trenler ild saat kadar 
gecikmişlerdir. 

şaf ediyor. Odun ve kömür bol. Fi- Manisada Tifo Çıktı 
yallarda da kntiyen ihtikara mey. Manisa, (TAN) _ Burada tifo va. 
dan verilmiyor.,, kaları çoğalmıya başlamıştır. Bu ku· 

Köylerde kalkınma ve rak mevsimde içme suyu azaldığı i-
zirai vaziyet çin bir çok nilelerin kuyu suyu lçtik-

B l B d ·1 • t ' · · i leri sırada tifonun zuhuru he:-kesi u yı , ur ur vı aye ının zıra .. 
vaziyeti çok iyidir. Mahsulün geçen korkutmuştur. BelediJ'e. vı hukumet 
senelerdekinden fazla olacağı anla-ı teşkilatı beraberce fnahyete geçmi~, 

umumi kuyulardan su alınması me-
şılıyor. Hayvan hastalığı da yoktur.

1 

. . . . 
B d 205 k. · d 172 · nolunmuş temızlık ışlerıne de son ur urun oyun en sın. • . . . , 

d k . k t tbik d ' l kt d' 

1 

derece ehemmıyet verılmıştır. e oy anunu a e ı mc e ır . 
Bütün köyler için birlik merkezle- M~n~sa ve civarın~aki sebz~ bah
rinde posta servisleri ihdas olun. çclerının hemen hepsınde temız sulu 
muştur. Yine bütun köyler telefon. kuyular varken bazı bahçı~anların 
la birbirlerine, nahiye, kazn ve vi- sebzelerini, şehirden gelen lağım su. 
layet merkezine bağlanmış bulun. larile suladıklar~ anln~ıl~ış. ve bun-
maktadır. lar şiddetle teczıye edılmıştır. 

Köy kanununun tatbik edildiği Tifolu mıntakalarda halka aşı tat-
172 köyde 98861 kişi yaşamakta ve bik edilmektedir. Tifonun önüne sü. 
bu köylerin yıllık bütçeleri 200500 rstle geçileceği umulmaktadır. 

Çanakkalede llkmektepleri_ Bitirenler 

• 

r 
Müsabakalarda birinci gelenfore 

kupa ve mndalyalar verildı. Umumi 
tasnifte klupler arasında Galatasaray DAGCILIK KLÜBÜNDE: 
13 puvanla birinci, Guneş 9 puvanln Kl"b"" k rtl d te · t S t 14 u tın o ann a nıs urnuvası ........... aa . 
ıkincı, Beykoz 3 puvonla üçüncü ol- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ılular. 

Oyuna Vefanın hücumu ile baş
landı. Bu hücum muavin hattında 
kırıldı. Bunu takip eden bir Vefa 

(Devamı 11 incide) 

Çanakkale, (TAN) - Cümburiyct ve İstiklal İlkmekteplerini bitiren
lere İstiklal Mektebinin bahçesinde şehadetnameleri / merasimle veril
miştir. Tevzi merasimi bitince, bahçede dansedilmiş, eğlenilmiştir. Re
simde bu seneki mezunlar ile hocaları görülmektedir. 
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T ARiHTEN YAPRAKLAR 

Avlayan Kuşu 
Avlandıran 
Acemi Avcı 

8 irinci Sultan Ahmedin avcı. 
lıia merakı pek büyüktü. 

Bir çok av köpeği, bir çok şahin ve 
birçok doğan beslerdi. Bunlar için 
akla sığmaz muraflar yapardı. Me
Hla köpeklerin hemen hepsi el
muh taımılır, Hint kumapııdan 
7apıl.ma--eırma1J bellemeler ta§ll'dı. 
Tuma1ara ballı 7Ularcıklar altın 
birer zlnclnll. Gözde -hinl · 
d ıt. .. •--- :r- erın, 
o~~ kafesleri RUmüştendi. 

her kUfUD. hususi bir hizmetcisi 
vardı ve bu av hayvanlarının hün
kar nazarındaki kıymetleri sadra. 
zamların değerinden yüksekti. 

Sultan Ahmet, uykudın uyanır, 
uyanmaz ilk it olmak üzere kö
peklerin, av kuflarının aıhhaUni o . ' 
ıeceyı nasıl geçirdikleri hakkında· 
ki atız raporlarını dinlerdi. Sadra· 
zaından, ocaktan, pyhülislamdan 
gelen kliıtlan ele bile almadan 
hayvancıklaruım neplerile, nep. 
11izllklerile ilgilenirdi. San zağar 
biraz dal111Umf, yahut ya~ tazı 
et yemiyormUf. Bunu itiden hün
kir, hemen suratını asardı. Hekim
bapyı ve onun emri altında çalı
pıı üç düzüne hekimi yanına ça. 
jırırclı, Sarı zalardald dalgınlığın 
giderilmesini, yağız tazıya i§tiha 
verilmesini emrederdi. Eğer onlar 
bu emri yerine getirmezlerse ve 
köpekleri oynar, kopr bir vaziye
te sokamazlar.. mutlaka ceza gö
rürlerdi. 

_H lçb~ riv~ui~ 
(1d12) yılında kız kardeşini Kap
tan Oküz Mehmet Paşaya vermek 
münapebetile yapüaıı büyük dü. 
i(inde bile udruam Nasuh Pap
ya fU söderl 16ylemifti: 

- Bir delil, bin düi(in bir sür
lün oıavına detmez! 

Ve milyonlara mal olan düğün 

biter bltma ava çıkınıya hazırlan
mlfb. B&lnclkAnmıu11 IOn günü 
idi. Her taraf kar içindeydi. Bine 

~ k~ ~ fa1ün ve 
dtlr'\ mriDalal' " alnıaılar içinde 
7* ~ Sadrazam Na. 
..., ~ -* Davut, dördüncü 
..a1r Y111Aif vıe Halil Pllfalar 
hOllaljm Mehmet Bfencll, ift~ ':~: 
1unan ve açıkta kalan bir çok ka
zaskerler, binlerce inıau • köpek. 
lerinin b&§IDda - mairur ve nıesut 
ava giden ,:anç bilkünıdan selim
lıyorlardı. 

8 irinci Ahmet, av ıtlnlerl 
müddetince yanuı~ bulu

nacak vezirlere, hocalara bir pul 
kadar ebemınfyet vermiyordu. Kö.. 
pelderile, :tu,ıarile meşgul oluyor
du ve onlara bakanlıırla konuıu
JOrdu. Yalnız Şaban Dede adlı bir 
dervJp falla yuz v,ıeriyordu, sık sık 
1Ul1Da çatırtıP ~pyordu. 
Bünkirın bu saf yurekli adama 

ı....esten ve batta tJ&drazanıdan 
.. ehemmiyet vermesi onun 
•Yfliktan hiç anlamamasındandı. 
BüaJıir bu cehaleti büyük bir ej-
16. m~vzuu yapıyordu ve av. h~ 
Jıaıiı&İlıki derin bilgisini bu hıçbır 
;., blıım,.D adamın kulağıo ı kat
ra katra akıtmaktan zevk alıyor-
du. edi 

Av alayı konak konak Uerl · 
Buquda büyük bir cirit o~nu 
yapıtch, Bazusuna ve atına guv7 n. bu pyuu iftirak ediyordu. sır 
aralık llldruam da meydana çıkU. 
nfimvtt yapmıya koyuldu. K!mse 
ona dlrit a~a cesaret edemıyor
du. Hünkar bu vaziyeti görünce, 
şevke geldi, atını sadrazamın üs
tüne sürdü. O, kıçar gibi yaptı, 
hüııkAr arkulll&m yetişip ciridi 
koltuluna dejclircli. Atsa vuracak· 
tı ve veziri tnddecekti. Fakat "ca· 
ı..,, kaid._ ba~dı· Sadrazam 

················ı 
Yazan: • • • 

M. Turhan 1 

....... ~~~ ........ I 
da attan inip hünkarın özengisini 
öptü. 

Şaban Dede bu sahneye bön 
bön bakıyordu. &alta.o Ah. 

... + 1 

--'-Nasıl oyunumu beğendin mi? 
O, bir kelime ile ve omuzlarını 

silkerek cevap verdi: 
- Anlamadım kl ..• 
Hünkar gülümsedi, yola devam 

edilmesi emrini vereli. Şurada, 

burada dört sürgün ve on yedi 
dojan avı yapıldı. Bin iki yüz ge
yilt yii7.den fazla yırtıcı kuf öl~ü
rüldü ve bütün Şarki Trakya d<>
laşıldı. 

1613 Nisanında lstanbula dö
nülüyordu. Bir köy kıyısında 

karargih kurulmuştu. Hünkar ve 
büt~ maiyeti yorgundu, çadırla
nnda uyuyorlardı. Köpekler kendi 
çergelerinde, şahinler ve doğan
lar fÜmÜf kafeslerinde, uzun sü
ren bir av mevsiminin hatıraları
nı dilfünüyorlarclı. 

Yalnız Şaban Dede uyanıktı. 
Hiç zevk almadığı şu gezintinin 
ne zaman biteceğini tahmin etml
ye savaşarak çadınnda tesbih 
çekiyordu. Bir aralık canı büsbü
tün sıkıldı, temiz hava almak ih
tlyaclyle dıtan çıktı, çefit çept 
Çadırlar arannda dolapnıya ko
)'uJdu. 

Güzel hava, ilk fecrin müte
reddit beyazlığından dojma o kıv
rak renk, muhiti saran derin ses
alzlit Dedenin hO§UDa gidiyor
du. Çadırlarda ölületen hayat ile 
dıtarıdaki bu canlı seulzllk ayn 
ayrı birer pirdi ve Şaban Dede bu 
ffirlerln tadını ıuursuz bir iftiyak 
ile içeret dolapyordu. 

Hünkarın en sevdili §Bhinlerin 
bulundulu çadınn yanına geldiği 
vakit gok yüzünde bir seı belirdi 
ve Dede bapnı göğe dotru kaldı
dı ve bir turna sürüsü gördü. içle. 
rinden bir yol blllrin kılavuzlutu 
ile çift çift dizilmif ve uzun bir 
sıra teskU etnıfş olan turnalar, aae ilk lf1]danna kaside okuyor-

Dede, ötüşen tumalan görün-
ce şöyle bir durakladı, son

ra nöbetçileri ve bakıcılan henüz 
uyuyan şahinler çadırına girdi, en 
sevgili hayvanlardan birini kafes
ten çıkardı, göje doğru uçurdu. 
içine -herkesin uyuduğu bir za.. 

manda- bir turna düşürmek ve 
onu Hünkba sunmak emeli gel
mişti . 

Halbuki kalabalık turna sürü
süne -hele mesafeyi ölçüp biç
meden- Şahin uçurmak caiz de
ğildir. Kuş hem yorulup iyi hü
cum edemez, hem kalabalıkla ba
şa çıkamaz. Nitekim Sultan Ah
medin en sevgili phini de turna 
sürüsüne yanaşır yanapaz iha
ta olundu, mükemmel surette dö
vüldü, can çekişme v"iyetine k<>
nuldu, zavallı kuş bu hal ile gök
ten yuvarlanıp 

O ede bu felaketin sersemliği-
ni geçirirken Hünkar da ça

dınndan boy göstermesin mi? .. 
Zavallı Ş.ban, korkudan ölü phi
nJ hırkasının içine alınıı ve Hün
kln titriye titriye selAmlamı§tı. 
Birinci Ahmet, gözleri havada, 
Dedeye sordu: 

- Galiba turnalar geçti. Sen de 
duydun mu? • 

- Duydum Sultanım. 
Hünkar, teessürle bapııı salla

dı: 

- Uyku arasında sesleri du1-
dum, fikat uyanamadım. Vaktin· 
de yeti§leydim fU bizim genç fil
hini uçururdum, bir iki turna dü
şürürdüm. 
Şaban Dede bu sözleri duyunca 

hırkasına sardığı ölü kufU çıkar • 
dı: 

- Ben de, dedi, sizin gibi dü
şündüm, tahini uçurdum. Fakıt 
tam uçurmUfW1l, çünkü priye ö
lüsü geldi! 

1 ıoğaziçine Dair 
Bir Yaz YCirenliği 

(Bqr 5 lncfde) 

vapurlarından blr kaçının titt ıll
verteteri ortnındakJ kanepeler • 
den dört beıinl yaz için bldınm. 
Buralan linoyumlu birer danı pis
ti Jıaline koysun. Çok hayır dua ve 
tetekldlr kaaaııır. Vıpur ıfbel, saz 

cu ıtızel, çiftler aypn, •818 pr. 
la, he,.ı fıkır fıkır kayna11yor a. 
ma dam edecek yer yok. Dam de. 
yip seçivermeyelim, bu mesele, 
mihvereiterin bol keseden dünyayı 
paylaımata ~lanndaa da • 
ha inemlidir. Gerçek ve iz milU 
olan prketimizln bu sevabı da lt
liyecefini kuvvetle umuyorum. 

Dflttlnb bir kere: Temiz va • 
pur, Boiuiçl, stbel hava, su siz, 
flattlne flatltlk te Ankara birası. 
Buna kaşeri, Ayvalık uytlni, çu. 
dar ekmeli, Afyon maden saya, 
vesaire ••. 

Gidite bakılına millet iyi ve 
•etell bir yu ~ beuiyor, 
te)'tan lnılaima klllf'lll' 

=----====-================~====================- 7 

Dennz Bayramında 

Diiniıii miiMbakalarJa bet P/te )'Gnflna iftiralt eJen telm.lerJ .. 6W 
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Türli Safosun11n Hayatı TEFRiKA No. 90 

Elçilerin Huzura Kabulü 
Kazandan Zafer Dolayı siyle Padişahı Tebrik Eden 
Sefirler Arasında Fransız Sefiri Göze Çarpıyordu 
Ö zbek Türkleri usulü üzere e .. 

jerlenmiş 7 at yedekte tu
tuluyordu. Bunlar rahat durmu
yorlaıı; cilveli cilveli oynuyorlar ve 
kemirmekte oldukları giimüş gem. 
leri adeta dile getiriyorlardı. 

"Hünkirm Topkapı sarayına 

vusulünde büyük şair Baki, sela
met ve afiyetle avdetinden dolayı 
kendisini tebrik ve bir kaside tak
dim etti. Yedi gün umumi şenlik
ler yapılarak, ordunun 2'tferı kut
landı. Bu arada Iran elçisi -- ken. 
dine has olan - kıyafetile dikkati 
celbediyordu. O ipekli ve çizgili 
bir kumaştan yapılma; elmaslarla, 
kuş tiıylerile süslü dar bir kavuk 
taşıyordu ki, eski Iran hükümdar
larının serpuşlannı hatıra getiri
yordu. 

"Zülfikar Han, Üçüncü sultan 
Mehmedin İstanbula girmesinden 
biraz sonra saarazamın nezdine 
kabul olundu ve İbrahim paşa, hi
lu hatırdan sonra, ona sordu: 

- Şah Abbas hazretleri, dede. 
leri Şah Tahasp gibi ilme ve ali. 
me dost mudurlar? 

- Evet, sultanım. Şevketlt"ı 

Şah hazretleri ilme meraklıdır, 

bizzat ilimle meşguldür. 
- Hangi ilimle iştigal ederler? 
- Fikh ile! 
- Güzel seçmişler. Çünkü dev. 

letlerin en sağlam temeli adalet. 
tiri 

"İran sarayı, elçiyi ve maiyeU
ni seçmekte - memleketin mede. 
niyeti hakkında yabancılara güzel 
fikirler verebilmek için elçilerin 
yüksek bir fikre malik kimseler. 
den seçilmesini tavsiye eden -
milli izzeti nefis kaidesiyle istişa. 
re etmişti. Yalnız Zülfikar değil, 
yanındaki muhafızlar bile sanat. 
ten, ilimden anlıyorlardı. Elçi, 
Karamanlı aşiretind~ndi, Türktti, 
ağır başlı ve sükut sever bir dip. 
lomattı. Maiyetindeki elli kişi ile 
vezirleri ziyaret etti, sonra huzu. 
ra kabul olundu. Hünkarın yanın
da aşağıdan yukarıya doğru dere. 
celeri yükselmek üzere Satırcı 

Mehmet, Hızır, Mahmut, Hasan, 
Kaptan Halil, Cerrah Mehmet, 
sadrazam İbrahim paşalar bulu. 
nuyordu. Zülfikar Han, itimat 

mektubunu yedinci vezir Satırcı 

Mehmede verdi, o altıncı vezire 
devretti ve mektup böylelıkle ye. 
di paşanın elinden geçtikten son
ra padişahın eline vardı. Ayni za. 
manda elçi, hünkarın eteğini öp. 
tü, tebrik ve methi tazammun e
den bir kaç ta, söz söyledi. Fakat 
hünkar, tek kelime sciylemiyerek 
yalnız - kabul üade eden - kı

sa işaretler yaptı ve elçiye - yi. 
ne işaretle - izin verdi. 

"Zülfikar Handan sonra, Fas ve 
Venedik elçileri de huzura ka. 
but olundu. Lakin kubbe al • 
tı vezirlerinin, Enderun halkının 
ve bizzat padişahın hayretini, tak. 
dirini kendi üzerinde toplıyan 

Fransa elçisi mösyö de Brcves ol. 
du. Çünkü bu zat, tercümansız 

gelmişti, mükemmel surette türk .. 
çc konuşuyordu.,, 

P adişah bu meraaimle meş. 

gulken Safo da, yeni baş. 
tan sadrazamlığa yükselttiği da
madından ikı-amlar, armağanlar 
bekliyo:rdu. Fakat İbrahim paşa, 
kendinin o makama gerekli görül. 
düi\inü zannettiğinden, yahut pa. 
dişahla hoş geçinip valde sultanı 
mühimsememeyi siyasetine umde 
edindiğinden kayıstız görünüyor. 
du, kaynanasına para ve eşya tak. 
dim etmiyordu. Hatta bu kadarla 
kalmıyarak Salonun lltbnaalannı 

da, reddetmek cüretini gösteri. 
yordu. 

Safo, hiç ummadığı bu vaziyet 
önünde gazaba gelmekle beraber, 
soğukkanlılığım muhafaza etti, 
fırsat kollamağa girişti. El altın. 
dan da sabık kaymakam Hadım 
Hasanla pazarlığa başladı. Sadra. 
zam olmak için canından başka 

her şeyini fedaya hazır bulunan 
Hadım Hasan, büyük ve kü~ük 
her memuriyet tevcih olundukça, 
"Valde sultan hazretlerine., bir 
hediyecik temin edeceğini taah. 
hüt ettiğinden Safo ha~kete gec:
ti, sadrazam aleyhinde bir <;ok 
jurnaller verdirdi, sonra bir gün 
oğlunu yakaladı: 

- Arslanım, dedi. ananım ama 
bir suç işlenıi~im Onıı h~aı~hım12. 
m dilerim. 

Ve demir tarakla taramağa başladı. Sık tara. 
ğın sivri uçları, Mürüvvetin saçları arasında 

zor yürüyordu. Ve tarak yürüdükçe, Mürüvvetin, 
- sar.ki canlıymış gibi, bitlerle kaynaşıp, kımılda. 
nan - saçtan, tutam tutam dökülüyordu. Taran
dıkta1'\ sonra, uçlan, paçavralardan fitil fitil yırtıL 
mış ~orde18larla bağlanan saçların işi de bitince, 
Ayşe hanım, rahat, ve geniş bir nefes aldı ve: 
"- Oh ... Dedi. .. Nihayet insana benzedin!,, 
Sonra ona s,kı sıkı nasihat verdi: 

Sultan Mehmet, telaş4ı anasının 
sözünü kesti ve sordu: 

- Endişen ne :vüzdendir val. 
de, açık söyle. 

- Ayşemin kocasını az1ettıgıne 

isabet etmişsin. Bunu şimdi anla. 

dım. Onu yerinde tutmak için, sa
na yalvardığıma da nedamet ge. 

tirdim. Herif, düpedüz uğursuz. 

muş. Baksana. Macar işleri yine 

altüst oldu. Satırcı vezir bozul. 

du. Bu felaketler hep damadımız 
olacak iş bilmezin yüzünden. Ken. 

disini kovmazsan, korkarım ki, 
ocaklı yine ayaklanır, seni bir da. 

ha sefere sürükler. Onun için a. 

man verme, hemen mühürü al, 

yerine harpten, darptan anlar bir 
veziri getir. Benim de eski sucu. 

mu bağışla. 

- Ayşe gücenmez mı bize ·t 
- Niçin gücensin. Damatlık 

başka, vezirlik yine başka. Zaten 
lbrahimin kellesini kestirecek de. 
ğiliz. Varsın. sultanının yanında 

otura un. 

- Ya kimı vezır eaeıım aersın. 

- Ben karışmam o işe arsla. 

nım ama, Hadım Hasan Paşayı 

mühüre layık görüyorum. Sen se. 
ferdeyken, onu çok sınadım. sana 
sadık buldum! 

Bu muhavere uzerine saaaret 
mevkiinde değişiklik yapmayı ka. 
rarlaştıran Sultan Mehmet, istişa. 
re ile iş yaptığını zannettirmek 

düşüncesiyle şeyhülislam Bostan 

zade Mehmet efendiyi huzuruna 

getirtti: 
Efendi, dedi, mühürümü a. 

hare vermek muradımdır. Kime 

versem gerek? 

Hoca, bir düzene KapumamaJt 

ve padişahın eniştesi bulunan 
sadrazam jlJeyhine gafletle yürü. 
memek için ihtiyatlı davrandı: 

İbrahim paşa kulunuzun, 
dedi, cürmü nedir, azli mucip ha. 
1i var mıdır? 

(Devamı var) 

TEFRiKA 

"- Calışacağın meyhaneye, bir sürü erkek gelip 
gidecektir. Sakın onlara fazla sokulayım, onlarla 
fazla konuşayım deme... Eğer bu sözlerime kulak 
umazsan, sen bilirsin: Rabbena hakkı için, gelir, 
ağzından, burnundan kan fıfkınncıya kadar döve. 
rim ... Ustelik, işinden, kazancından da olursun! Ta. 
li yüzüne gülmüşken, küstürme! ... Edebinle otur, 

rar bodruma, tekrar karanlığa ... Karanlıklara... O 
korkunç, o hiç bitmiyecek, hiç tükenmiyecek gibi 
göriinc:>ıı ksmınlıklı:ıra çağırmalarından korkuvordu.! 

ı .. · . .. bak' ~ıne, gucune .... ,, 
Mıi:üvvet, bu nasihatleri, önüne bakarak, ve ba-

şını sallıyarak din?ivor. ve arasıra: 
'- Peki. .• 
"- Olur ..• 
"- Konuşmam!,; 

Kabilinden cevaplar vererek, anasının içini rahat 
ettirmeğe çabalıyordu. Fakat o sırada, küçücük 
kalJ>i, tatlı bir heyecanla çarpıyordu. O sabah, ma. 
sum ömrünün en mesut sabahıydı Hayatı o sabah. 
ki kadar sevdiğini hiç hatırlamıyordu: Artık, bod .. 
rumdan kurtulacaktı. Ve artık onun sarı, küçük ve 
temiz yüzü, günlere, güneşlere doğru çevrilmişti.. 
Ann~i ooa: 
" H d' k 0··1. "l •tı D · t - ay ı ızım... u .. e gu e gı ... ,. eyınce, aş 

basamaklara dojru, mezardan hayata çıkan bir in. 
san sevinciyle adeta koştu. 

Merdivenlerden çıkarken geri dönüp, bir daha 
arkasına baksaydı, anasının, gözlerini kuruttuğunu 
görecekti: Fakat o, bir daha arkasına bakmadı ve 
bodrumdan ideta, kendisini kovalıyanlardan kaçan 
bir insan heyecaniyle ve h~ıyla çıktı: Zira ... itiraz 
edemiyeceği seslerin, kendisini tekrar geriye, tek. 

-7-
:k.oyu karanııgı, insanın ıçine, eue tutulacak ka

dar koyu bir vehim gibi çöken bir gece yarısıydı ... 
"Safa,, mEyhımesi kapkare.11lıktı. Ve kapıları çok
tan kapatılmış olan meyhanenin içindeki yegane 
ışık, Fitil Kadrinin ağzındaki sigaranın ateşL.'lden 

ibaretti. 

Bu ateş kuvvetlendikçe, Fitil Kadrinin sararmış 
yiızü aydınlanıyordu. Ve o yüz aydınlandıkça, Fiti. 
lin derjn bir heyecan içinde, korkuyla karışık bir 
merak içinde, ruhi ve fikri bir huzursuzluk içinde 
bulunduğu anlaşılıyordu: Çünkü Fitil Kadrinin yü. 
zü, asık, sarı, yorgundu. Ve gözleri, tıpkı dışanda. 
ki gecenin koyu karanlığı gibi, evham doluydu ... 
Oturduğu masanın karşısındaki sandalyede de 

Benli Melahat oturuyordu. O da ayni derecede yor
gun ve heyecanlı görünüyordu. Gözlerinden akan 
uykuya rağmen, başını dik tutmağa çabahyor, hiç 
sesiı ; cıkarmıyordu. ikisi de, tetikte birer tazı dik. 
katiyle kulak kabartmış, dışarısını, tıpkı kendileri 
gibi hiç konuşmıyan ıssız, sessiz geceyi, karanlığı 

dinliyorlardı. 

Arasıra, birbirlerine eğilip haşhaşa verivorlar. 
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• OKUYUCU MEKTUPLARI 

Radyo Bedeli f,le Abone Uc 
Araasındaki Nisbetsizlik 

gönderilen bir mektupta kazn \'e kadeı· 

kurbanı olarak lşlediklerl suçlnrdan ne
damet duydukları. cemiyete müfit birer 
insan olmak kararın1 verdikleri yazılmak
ta ve hiiniyetC' kD\'U~maları iç-in bir nf 
karnrnnmesi hazırlııııma:>ı temenni cdil
ıncldPrllr 

• 

yer bulunamaz mı"! Sanki h 
rtıiş gibi hep membaın etraf 
ler ve göz görebildıgi kud 
blr karış yer boş kalmamak 
gübresi ile dolnıus. 

Radyoların ucu:ı.:laması mlinnsebetile bir 
radyo satın alm:~ga karar verdim. Her in
san, yorgımıııa göre ay;ığını uzattığı gibi, 
ben de veresiye olarak vaziyeti maliyeme 
gôre 3!'i Jıralık hır radyo aldım. Postaneye 
kaydettirmek icııp cttigirıden onya miı
racantlıı 10 lira para istenince hnyret <'i
lim. Hükiımet bir tarnfUın her \'nüııırlaşın 
e\·iııde bir rnclyo temin cttırınege çalışır

kon di·•er taraftan abon!'m,ın bedeli ola- iz.mir otobüsleri ve talebeler 

KArakulak, belediye hudut 
dedir. Fakat yalnız bel(•;:liyel 
ihtiyar heyetleri de temizlik 
mu ha fa:zasiyle milkellcftırler 

burada d<ılml bk jandarma 
vardır. rak su k:ıdar para istemek mu\·afık değıl

ı:lir. zannediyorum. Senede 1 O lir;ı \'ernıı-k 

mecburıyetirıde kalan benim ;::ibi fnkir biı· 
vatandaşın radyo satın almaktan mahrum 
kalmasından daha tabii ne olabilir? 

8uitanahmet Karanlık meyhane 
aokak No. 85: F. Somalı 

• 
Yeni bir kumar iptilaıı 

Kumarın bir müthiş hastalık olduğu 

malum. Kasabamız halkını, bu mUth1e 
hastalıktan kısmen kurtarmak maksadlle 
belediyemizce iskambıl kağıdı yasak edil
misti. 

Bu günlerde l~e meydana (Salonda at 
yarışları) adile biı- oyun çıktı ve pek ça
buk sirayet ederek, bir ziraat memleketi 
olan güzel mllAsımızm tütün tarlalarında 
kı7.gın güneşin altında (30) kuruş gUnde
lik alan zavallı ameleyi de yakaladığını 
görmek yüreklerimizi sızlatıyor. 
Öğrendifime göre bu oyun kağıtlarının 

on beş senelik imtiyazını hükumet bir 
müesseseye vermiş. Belki bir eğlence ol
sun diye • meselA bir tombala gibi - mü
saade olunan bu oyun kağıtlarının iskam
bil kağıtlarını aratacak kadar fena oldu
ğu dü~iini.ılmedi mi acaba? Zira; iskambil 
kağıdı ile birçok parasız oyun oynanabi
lir, fakat bununla ise'?!. 

Sadece kumar!. 
İskambil kAğıdı inhi~ar malı olduğu 

halde bazı belediyecilerce meııedilebıldigı 
gibi bu oyun kağıfüı_rı dn menedilcmez 
mi'.' 

Mllb: (imza mahfuzdur.) 

• ------------
Bir Pencliklinin ric~sı 

Hastalar idn eı:ı giizel bir sayfiye olma
sı ve Ankara ile ir.ti~ııtı bulunmacı dolayı
aile Pendik köyl.intin sair köylerden farklı 
bir hususiyeti vardır. 
İskan edılen mubaaıı 'e ıııumıcı.ıcı " 

rasında yıllarca devletin en yüksek hiz-

Şf'hrimizin muhtelif semtlerine işliyen 

belı,cliye rıtohiı•lf'l'i, biıhin diğı>r nakil \'a
sıtaları gibi talebeye nısıf bilet kesmek· 
teydıler. Fakat, diğer vesaitte bütün yaz 
tatili müddetince de cari olan bu şekil, 
belediye otobüslerinde bu ayın on beşin
den itibaren IA(tvedillp, talebeye de yüz 
para yerine beş buçuk kuruşluk bilet ke
silmeye başlanmıştır. Halbuki, bir defn 
haziranın sonuna kadar sözlülerle mezuni
yet imtihanları devam ediyor. Talebe, im
tihan mi.ıddetince ne diye tam bilet üc
reti ödesin? Bundan başka, tatil devresin
de bulunan bir mektepli, acaba talebe sa
yılmaz mı?!. 

Bunları da geçelim, fakat Hıl üzerinde 
durulacak nokta, bundan 4, 5 sene evvel 
- yani belediye daha otobüs lşletmez

ken - bir Belçika müessesesi olan tzmlr 
tramvay şirketi yazın talebeye tam bilet 
kesiyor diye birçok gürllltüler olmuş ve 
şirket, alAkadar mııkamlarea yarım bilet 
kesmiye mecbur edilmişti. Ve zanneder
sem bu işte belediyenin gayreti de vardı. 
Bugiln bir ecnebi müessesesi olan İzmir 
tramvay şirketi bizlere nısıf bilet keser
ken, kendi öz \'Urlığımızdan bir parça olan 
belediye, tam Ucreti tediye etmediğimiz 

iç-in bi7.e otobüslerinin kapısını kapamış 

bulunuyor! 

İzmir Ticaret Lisesi son sınıf 
Beaim Akımsar 

• 
Karakulak menbaı ne halde? 

Karakulak suyu İstanbulun en ~tize! 
suyuı:lur. Bu su kıme aittir, henüz belli 
değil, Dereııekl köyü de, e\·kaf ta, bele
diye de bu su üzerinde tasarruf iddia e
diyurlııı-. 

Vııktiyle Karakulnk memb<ıına tesisat 
yapılmış, memba büyük ve :zengin bir ko
runun içjne alınmış, ve suyun safiyetini 
mutıafazıı icin icap eden bUUln tedbirle
re oas vuı uı.nu;ı. 

Alakndar her kim ise ond 
yonım. Bu membaı ihata ed 
pislikten kurtarılsın ve hiç ol 
baın bulunduğu nokta tam or 
iizere koruda yiiz metrelik bi 
dit edilerek bu daire hudutla 
istisna hiç kimsenin geçmesi 
edilmesin. Ancak bu surtle su 
tini muhafaza etmek mılmkii 
Karakulak suyu memba suyu 
zanabilecek. Yok a bugUnkti 
rakulak suyuna mevaddı UZ\'i 
dığını iddia etmek biraz gü 
Belki bir tahlil yapılsa bugU 
bu suyun istimali bile yasak 

Taktim: AyHP•t 

Bilmecemiz 
Kazananla 

17 Haziran 939 tarihli Çocuk 
daki "Bilmece - Bulmaca" yı d 
denlerden hediye kazananlar: 

DOLMA KURŞUN KAL 
KAZANANLAR 

Beşiktaş kız ortamektebi 111 
Zarakol. Maltepe Ortasokak 3 
tan Ozııntürk. Ortaköy E~kl İs 
31 No. da Sadıka Tıışdelen. 

MÜREKKEPLi KALEM KAZA 

Cihangir Matara sokak 17 No. 
met F. Ger, Arnavutköy Uğur a 
Necmiye Kavalalı, Erenköy 4 · 
mektep 221 Melek Başer. 

ALBÜM KAZANANLA 

Ankara İktısat Vekaleti Sefcrb 
ıneyyizi A n1i kızı Süheylfı Kı 

Urfa - Yayllık Tunalı eğitme 

Yum4şak kızı Naciye, Babaesk 
Naci Saygın yanında Ahmet Öz 

RESiM '-'OPELI l<AZANAN 
ttr11iln sonu hAklmL w Niha 

2 nci er ek ortamektebı :>!>:> 1..-e" 
Ben ı:eçen hafta bu memba.ı ziyaret et

metlerini yapmış, yorgun diişımiş ve isti· taymaz, Malatya meyvacılık ista 
rahat müddetlerini rahatı;-a geı;-iu1cğe gel- tim, bu ziyaretten sonra da artık bir asistan Hamit Tuncel vasıta.sile S 
miş şayanı hürmet zevat vardır. damla hile Karakulak suyu içmemek ka- ccl. 

Köyümüz belediye ile idare edildiği rarmı \'erdim. SULU BOYA KAZANANL 
halde ıniistakil \'C dapdarncık bütçesilc Sebebi: Meınbııın civarı en pis abdest
bu belediyeden !lnıit edilen ıınnr gayret haneden daha berbat bir htılde. Koru 

Cumra telefon hat çavusu Meh 
ki Cantepı>. Tavşancıl Nejat Toşk 
pazarı Kurtuluş mahallesi Bahçı 

kağı Alıdiırrezak ge~·ıdi 1 No. d· 
Durusu. 

ve faaliyetini beklemiye ihtimal verile-
mez. 

l\Iuhtarlıkla çm•rilcn köylere nisbeten 
birkaç cepheden Pcndigiıı haiz olduğu hu
susiyet l'la7.nrı diklwtc ııiınınak \'C yurdun 
bu kıymett<ır parl'asına layık olduiıı kıy
met \'C eh!'mn1iy!'ti \'Crmek için alıikndar
larır'I himmetini bekleriz. 

baştan başa bir abdesthane hıılinde ve su 
doldurulan yere bu abdesthanenin iğren
diı-icl kokusu hakim. 

Pendik Bağdat caddesi 
Nusret Tezcan 

• 
Mahkumların bir temenni~i 

Gaziantep <'ezaevindeki mahkumlar na
mına Kamil oğlu Ahmet Çetın lmzasile 

Su doldurulan yerde bir kır kahvesi 
var. Buraya açık hııva meyhanesi dernek 
dahn doğru. Vatandaşın bir su başında 
oturup eglenme~ine, rakı içip keyif et
mesine biı· şey denemez. Bunun men'ini 
ısfemek te haksızlık olur. Fakat bu sıi 

başuıa giden vatandaşlar o suyun mem
baını ihata eden korunun temizliğine 
dikkat etmeli, cennet kadar güzel bir sa
hayı kirletmemelıdlr. Koru gayet geniş 
ve büyüktür. Bu bi.ıyük yerde membaın 
etrafından başka abdest bozulacak bir 

KALEM BOYASI KAZANAN 
Gaziantep - Pazarcık dispanser: 

Ahmet Abac'ı, Zile lstıkliil mek 
Nahit Soydan. İpsala Merkez i 
228 Turgut Ender. 

KART KAZANANLAR 

Üskildar İhsaniye Harem iskel 
desi 44 No. da Saim Necdet Kutt 
Gelenbevi caddesi 41 No. da Şad' 
Merkez mektebinde 100 Mustafa 
Afyon Fakı paşa mahallesinde 1 
Muhtar oğlu Cahlt Dikmen. 

No. 16 

gayet hafif sesle bir ~eyler konuşuyorlar, sonra yi. 
ne susuyorlar ve dışarıya kulak kabartmağa devam 
ediyorlardı. 

Dışarıdan, hiç bir ses duyulmuyordu. Gecenin 
sessizliği de, karanlığı kadar kesifti. 

İkisi de, epey zamandanberi bu haldeydiler ... Ve 
dakikalar. gittikçe uzıya uzıya gcçtik('c, sabırsız.. 

lıkları, endışeleri büsbütün artıyordu. Benli Mela. 
hat. ikide birde sıkıntıdan içini çeken ve: 

"- - uffff!., Diye sabırsızlığını ifşa eden Fitil 
Kadriye teselli vermek ihtiyacını duydu. 

Ona: 
"- Canım, dedi, sen her zaman böyle evhamlı. 

sın zaten ... Geçen sefer de, bu haldeydin .. Halbuki 
neticede, benim dediğim çıktı, ve senin boşuna te
laşlandığın anlaşıldı ... ,, 

Jt'itil: 
• 

"- Keşke, dedi, senin dediğin çıksa ... Fakat bu 
seferki vartayı kolay atlatacağımızı sanmıyorum' 

11
-- Sen geçen sefer de öyle söylemiştin! 

Bır kadın tarafından evhamlı ve korkak sanıl

mak, :Fitilin izzeti nefsine dokunmuştu. Asabi asa.. 
bi: . 

"- Gevezeliği bırak! Dedi... Benim sarhoş sc:ıç.. 
ması dinliytcek sıram değil! .. 

Bu sefer, hiddetlenmek sırası, Melahate ızecmisti: 

"- S.uhoş diye iftira etme... Dedi... Biliyo 
ki, akşamdanberi, ağzıma bir kadeh rakı koy 
dım!.. 

"- Ağzın, leş gibi rakı kokuyor ama! 

'
1
- O senin kendi ağzının kokusu ... 

"- O~ le olsa, şimdi sarhoşluk etmez, ve av 

açacağına kulağını açarsın! 

"- GE:lseler, ben yine senden evvel duyarı 
"- Kes sesini de, kulak ver öyleyse! 
Eger duyamazsak, felAket olur ... 

"- Merak etme, biz duyamazsak bile, 

~et duyar! 

"- Mürüvvet dünyada duyamaz ... Çünkü o, 
taraftaki odada yatıyor. Uyanık olsa bile işitem 

"- Ya karabaş? Onları görünce havlamaz mı 

"-- Hayır ... Onları iyice tanıdığı için, bilakis, 
sesini çıkarmaz! 

Fitil Kadri, birdenbire meyhane kapısına 
cgi!erek. Benli Melahate: 

"- Dur bakayım, dedi, bir ses geliyor. 
Hakikaten, Fitil yanılmamıştı: Hafif bır a 

sesi, yavaş yavaş yaklaşmaktaydı. Çok az son 
meyhane ıwnceresine, meçhul bir el, üç defa, ha 
hafif vurdu. 

Fitil, sigarasını yere atıp ayağiyle çiğniyerek 

rinden doğruldu. Ayaklarının ucuna basarak, p 
cereye doğru yaklaştı; · 

Peı1cereye iyice yaklaşınca, çok hafif bir sesle: 

"- Bücür!.. Dedi, sen misin? 

Cevabını ancak kendisi işitebildi. Ve pencere 
ıçeriden örten tahta kanadı yavaşça kaldırdı: Dış 

rısı cin, meyhanenin içi kadar karanlıktı. Fitil, c 

mı da ac:ı: Ve meçhul ziyaretçi, açılan pencered 
içeriye bir şeyler attı: Atılan şeylerin yumuşaklı 
döşemeye düşerken, çıkardıkları seslerden anla 
lıyordu. 
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Italyanların Sökeyi işgal Hareketi 
cumaovasında 
Kuvveti, işgal 

Biriktiği Haber Verilen Bir Süvari 
Ordusunu Tereddüde Düşürmüştü 

Mayısın yirmi birinci günü, bir 
piyade taburu, bir ağır rnakindi 
tüfek bölüğü ve bir topçu batar
ya001dan müteşekkil bir kuvvet 
İzmirden hareketle iki koldan l\fo_ 
nemen üzerine yürümüştü. Bu ha
rekete, o muhitte teşkil edilen 
Rum çeteleri de iştirak etmişti. 

Menemende muntazam bir kıta ve 
kuvvet olmadığı için, işgalciler bu
rada hiçbir mukavemete maruz 
kalmamışlardı. Şehir kolayca işgal 
edilmiş ve kasabada bulunan bir 
depodaki silah ve cephaneler ele 
geçmişti 

M ayısın yirmi altıncı günü, 
guya Türk çetelerinin top_ 

landığı ve Hıristiyan ahaliye kat. 
liam yapılacağı bahanesile, beşin. 
ci alaydan iki tabur piyade ve bir 
ağır makineli tüfek bölüğü, bir 
topçu bataryası ve bir miktar jan. 
darmadan ibaret bir kuvvet, Bor
nova - Sabuncubeli üzerinden ve 
Menemeni işgal etmiş olan kuvvet 
tc diğer bir istikametten Manisaya 
sokulmuşlar, fakat, şehre gireme
mişlerdi. Mutasamf Hüsnü beyi 
şehir dışına çağırmış, şehrin teslL 
mi hususunda anlaşmışlardı ve bu 
hizmete bir mukabele ve miikafat 
olmak üzere vazifesinde bırakılan 
mutasarrıf bey de bu lutfe muka
beleden geri durmamıştı. lşgalcile
rin emin ve mutemet bir adamı ol
muş, aleyhimize çalışmağa koyul
muştu. Hatta, otuzdan fazla topu. 
muzun kaçırılmasına fiilen müda
hale ve mümanaatile işgalciler e
line geçmesine sebep olmuş ve bu 
suretle de millet ve vatana kat. 
_ınerlL bir. n.__. .. 

u. t:rJ 
. . 

B u hadiseler cereyan ederken 
İtalyan kuvvetleri de Söke. 

yi işgal etmişti. İtalyanların bu ha
reketi, işgal kuvvetleri kumanda
nını şüphelendirmişti. İtalyanla. 
rın Aydını işgale mani olacakları 
veyahut kendileri tarafından işgal 
edileceği zannını hasıl etmi~ti. 
Hemen Aydının da işgali emrini 
vermişti. Fakat, Cumaovası köyle
rinde, perakende olarak iki bin 
kadar piyade ve yüz elli kadar da 
süvari efradımızın bulunduğu ha
beri işgalcilerin cı:!saretini kırmış 

ve süratle ilerlemelerine mani oL 
muştu. Halbuki, aldıkları bu haber 
asılsızdı. Cumaovası ve havalisin. 
de, köy bekçilerinden başka silah. 
lı kimse yoktu. İşgalciler, bu ha
reketlerinde, ancak Torbalıyı iş
gal edebilmişlerdi. Nihayet, sıra 
Aydının da isgaline gelmişti. 
Mayısın yirmi beşinci gunu, 

Işgal kuvvetlerinin Selçuktan 
Aydın üzerine yüriıyi.ise geçtikleri 
haberi, Aydında pyi olmuştu. Bu 
şayia, mahalli Rumlarını sevindir
miş ve harekete geçirmi~ti. Aydı. 
nın paralı ve nufuzlu Rumlarından 
Teohari Yorgiyadinin ticarethane. 
sinde mahalli ekalliyetlerden bir 
kısmı ile Hurriyet ve itilaf fırkası 
mensuplarından bazıları bir top -
lantı yapmışlardı . Aydın ahalisi 
namına lııgalcileri davet kararını 
vermiş1erdi ve bu kara:- üzerine 
de işgal kıta ve kumandanını kar. 
şılamak ve takarrur eden daveti 
yapmak üzere mayısın yirmi altıncı 
giınü, bir heyet halinde, Aydının 

on kilometre kadar garbındaki Ka
rapınar mevkiine gitmişlerdi. . Bu 
heyete Teohari Yorgiyadıs'. Mıhal 
Barutçu, Hacı Apostol, Manısalı ls
telyo ve Bropolo ile iıç zo~badan 

.. kk ı·dı' Halbuki kend1 nam. mure ep . 
]arına verilen bu karardan ve ne 
de davet teşebbüsünden Aydın hal
kının haberi bile yoktu ve ola_ma~
dı da .. Çünkü, halkın ekserıyetı, 
Yüzbaşı Giritli Faik. Fikri ve mLİ
lazirn Zekai ve eşrafta':ı Ferit bey
lerle arkadaşlarının, memleketi 
müdşfaaya matuf bir plan üzerin
de çalıştıklarını ve eşraf arasında 

Ut olan fırkacılıktan mütevcl mevc • 

lit soğukluk ve ayrılığı izaleye ve 
bir fikir birliği teminine uğraştık
larını biliyor ve bu hayırlı teşeb
büsün neticelerini bekliyordu 

Yerli ekalliyetlerle, hırslı zor
baların müştereken kararlaştırıp 
yaptıkları bu davet teşebbüsü ve 
düşman kıtalarının Germenciği i~
gal ile Aydına doğru ilerlemekte 

oldukları haberi, Aydınlılar iizc
rinde çok fena bir tesir yapmış ve 
herkese ne yapacağını şaşırttırmış
tı. Can cana ve haşhaşa mefhu
munun pek acı bir şekilde benze
rini gösteren bir vaziyet ihdas et. 
mişti. 

Germenciği işgal eden kuvvetten 
başka, bir kısım kuvvetle -
rin de şimendiferle Aziziyeyc gel
mekte oiduğu ve mecmuu bir fır. 
kaya baliğ olan bu kuvvetlerin Ka
rapınarda toplanmakta bulundug~ 
haberi de o gün öğleden sonra şayı 
olunca, güzel Aydını bir ~ate~l 
bürümüş ve bütün halk yeıse, u
mitsizliğc bürünmüştü. Halk, ger. 
çekten ruhi bir buhran içinde kıv: 
ranıyor, çırpınıyordu. O ~amankı 
şartlar ve vasıtalarla ~ehrın uzun 
müddet müdalaa ve duşman:ı mu
kavemet edilemiyeceğini takdir e. 
diyor, şehrin düşman eline geçn:'.e
sini tabii buluyordu. Fakat, duş
manın halk adına karşılanmasını, 

şehre davet olunmasını bi~. tü~~ü 
hazmedemiyor ve bunu Turkluk 
şerefine yakıştıramryordu. Milli şe. 
refi, maddi menfaatleri uğruna düş
manın ayağı altına 5erenlere, çiğ
netmek istiycnlere karşı lanetler 
yağdırıyordu. Ağlıyor, bağırryor. 

du ve: anıı 
~·· v11uc:1a.a, uıyuı uu. l'\. 

bir mukavemet ile şehri değilse bi
le, milli şerefi olsun kurtaralım, 
tarihin huzuruna ak ve pak yüzle 

Vari lcr hormon hozukluğundan 
ileri gelir ama, onların hormo~
larla tedavisi heniiz bulunamamış
tır Genislemiş olan ka~a kan da-

. "' k b hormon marlarını sıkıştıraca ~r 
bnlununcıva kadar varıslcr, he. 
k . . ··slı'dc buldug~ u hallere ımın ,·arı. . 

.. t ·p edec<';;i usulde ted.nı gore ensı .. 
edilir. Her \'aris1iye uy~tm ı:ele
cek bir tek tedavi usulu de yok-
tur. 

Her varislinin. bileceği wşeyler, 
kendisinde hormon hozuklugundan 
ileri gelen istidadı büyütecek, va. 
risler mcvdana <"ıktıktan sonra on
lann verdiği l'ahatsızhğı arthra: 
uk sebeplerden kacınarak kendı 
sailıtına yarıyacak tedbirleri yap. 
maktır. 

Cok nvakta durmak \•arislerin a. 
sıİ seı,;bi olmamakla beraber, va. 
rislere istidadı meydana çıkardığı, 
varisler pevda olduktan sonra da 
l'ahatsızlığı · arttırdığı şüphesizdir. 
Yatakta yatmak, hele bacaklar 
bedenden yüksek olarak yatmak 
rahat ettirir. İnsan hunu mümkiln 
olduiu kadar cok yapahilir. Fakat 
varisi var diye bütün hayatı da 
elbette yatakta aceçemez. 

Zaten yol :\'Ürümek varislere 
zarar vermedikten başka, faydalı 
da olur. Yol yürümeyi variııle~e 
deva olarak ı:österen hPkimler hı. 
le vardır. hem de dakikada 110 
hatta 120 adım atacak kadar hızlı 
yürümek şartiyle ... Ancak bir va. 
risli hu kadar hızlı yürüviise ilk 
giiniinden başhyamaz. F'akat yo. 
ruldukca hemen oturur yahut ya. 
tarsa. dere-re dertte kendini alış.. 
tırabilir. ilk giinii beşer dakika 
yiiriimek. sonra dinlPnmPk iizere 
~n iki defa ht>ser dakikalık, ~·ani 
istirahat miiddetleri dahil · dei!il. 
bir saatlik yol gider. Ertesi ı:unu 
hir saatlik yolu bir ııaat bir çeyre. 
2-e ffaha sonra hir buçuk saate çı. 
ka~ır. On be~inci gün iki buçuk 

çıkalım. Yarınki nesle, evlat ve to
runlarımıza bir ferağat ve feda • 
karlık destanı okutr.lım. Hürriyet 
ve hakimiyet yoluna y;ılnız malla
Tımızı değil canlarımızı da koya
lım. Yazıktır millete, ı:iınahtır, na
mus ve şerefe .. 

Sızılı yüreklerden fışkıran 

bu feryada sinsi bir zorba. 

iğfalci bir fırkacı ses cevao veri

yordu: 
- Acıyoruz stze ve kendimize. 

Şaşıyoruz bu fikir ve düşünceleri

nize.. Müttefiklerimiz.le beraber 

devletimizin mağlup edemediği kuv 

vetlere bizler mi baş eğdireceğiz. 

Zabitlerin teş\'ikli sözlerine kapıl

mayınız, akıbetiniz felaket olur. I
şi hükumetimizin siyasi teşebbüs ve 

faaliyetlerine bırakalım. En isabet
li karar ve hareket bu olur. 

Zorbaların, fırkacıların ve baş

ta metropolit olmak üzer..! yerli 

Rumların dedikleri ve istedikleri 

olmuştu. Aydında olan ve bir kad

ro halinde bulunan askeri kıtala

rımız, o sırada telsiz telgraf sırtın

daki ordugahta bulunuyordu. Ay

dında bulunan ve lzmirden gelen 

bütün zabitan silahlanmıştı. 

Cebel topçu taburu, Aydından 

Çineye giden şose üzerindeki Pet
raki çiftliğinde, verilecek emre in

tizar ediyordu. 

' (Dtıvamı var) 

11. 1l\ ~ .. ıır.ı. 1'2'20 --a.ı..."--1 , _. 

raman ordumuz, rlcat halinde bulunan 

işgalcilerin Menderes grupunu esir et
tiği zaman bu tonları da kurtarmıs ve 
geri almıştı. 

saatlik ,·ol gidebilir. her heş daki.. 
kada bi.r dinlenmek, birinci gün
den sonra insanın içini sıkacağı~: 
dan dinlenmeden önce - tabu 
son:aki günlerde - ~~ daki.k':':, bir 
çeyrek saat yiiriiyehılır. ikı. uç ~Y 
böyle yol yürüyünce varısle~ın 
,·erdiği ağırlık ve ağrı geçer, şış
ler kalma:ıı:. kara kan damarlarına 
kuvvet gelir, ,·arislcr darla<jır. 

Yol vüriimcvi sevmiyenler, ya. 
hut on~ daya~amıyanlar da ya. 
takta jimnastik ~·aparlar. Bu da 
pek kolaydır. Sabahleyin uyanın
ca yatakta oturup, dizleri ~ikmc
Ii, sonra açmalı, tekrar dıknıeli. 
Dizler acıldığı zaman, kollar yu. 
karı kaldırılır di71er bükiildiikçe. 
kollar asatıya' indiri1irsP, i1i hir 
yatak jimnutifi olur. ilk günleri 
bir kaç dakika, :vava, yavaş bir 
çeyrek saate kadar çıkarılır. 

Bir de hanyo ve masaj varislere 
İYİ l(elir. Suvun dPrecesi :tR olma-
1ı. banvo lt:indP olurıııa, daha iyi, 
fakat hanyo hu1unmazsa, alatnr. 
ka usulde, anrP1c haealdar ii"F.Pl'İne 
va,•as yava!; dökülmek şMth·)P ..... 
Dmı tarzında su ivi gelmez. Soiuk 
ıımdan korkmıvanlau daha soiuk, 
25 dereced ... knrkanlara da sıcak 
su .... Varislllt>rin bu~ılan da. ha. 
caklarının üzerine hirhiri a"kA. 
"ından ııoiıık \'e ıı.ırak su döktük. 
leri ''akit hoşlanırlar. 

Banyodan vahut ııu dölciindiik
f Pn sonra. yarım saat kadar ya. 
takt" uzanmak ;,; 0 1 ..... Bu ,.,.na. 
da clA merhametli c-ller. talk to. 
:nı siiriin~rck vari-:li bacaklar ü. 
7.e .. ;ne. rlAima aı;P1'ıdan ,.nkarı''"· 
hafif hafif, hacakları ok~ar ıihi 
mR,.ai ''aJ>al'Ak kamn ,.,,;rey,.nını 
1cnlııv1Htınr1111r... Ancak, e"ll o. 
hnlar ir;n htc olın111.,oı111. iir vıldan
beri ,.,.li hnhınmak 1ilzımdır. 

va .. jc:liJerin vemekleri de hafif 
f'lmRlıdır: Az ;t, çokça sr.hzt>. Ba
harı. ve bihP.rll yeomekler doku
nur, hele alkol pek fena tesir e. 
der. 
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BEY AZLi KIZ 
Yazan: W. H. 

~>(>(> >,,'><>'> >(><>' 1 

W aldo'nun odasına siftah ol~
rak hayvan yarışlarına aıt 

olmıyan bir kitap girdi. Bir şiir 
kitabıydı. Bir elini havada sallıya. 
rak kitabı açıyordu. Kitap, "ey ncv. 
zuhur. seni duydum ve duyarak 
sevindim,, diye başlıyordu. Bu söz
ler ilkbaharda oten bülbüllere nit
ti. Fakat Waldo'yn gore, bu sözler 
bülbülden ziyade, son sıralarda 
rastgelmiş olduğu taze ve korpe 
Mis Konor'a karşı kendi duydukla
rını ifade ediyordu. Tam iki hafta
danbcri Mis Konor, kapı komşusu 
olmuştu. Işte ondan sonra, \Valdo, 
doğdu doğalı mesleği olan yanke
sicilikten tıksinmiye başlamış \'e 
şiir okumıya dadanmıştı. Amanın 

o Mis Konor ne nonoş şeydi! Yiızü 
ayın ışıgı gibi pürlizsuz ve apaktı. 
Onu karanlığa kilitleseniz ay gibi 
saldığı ışıkta kitap okuynbilirciiniz. 
Zaten işte Waldo'nun fenalıktan 
zindan olan gönlı.iniı ıyilik isteğile 
aydınlatmıyor mu idi? Waldo'nun 
kızda asıl hoşuna giden, ondaki o ü
zerine toz konmamış çocuk safiye
ti ve berraklığı idi. Bakışları sağa, , 
sola kayarken, salınan beşikten 

masumiyetin tiı4 kendisi, size Agu! 
dermiş gibi oluyordu. 

WrJdo, kızın yanında bulun
dukça sözüne, diline dikkat 

ediyor, ağzından bit kufür kaç1r
mamıya uğraşıyordu. Çünkü bu ka
dar temiz ve körpe bir gönlün ilk 
küfürde ürküp kaçacağınclan kor. 
kuyordu. Ağzından bir kötü kelam 
çıkmaması için ona ancak dör~, beş 
söz söyltiycrdu. Ah sövmiyccegine 
emin olsaydı, yanağında bir gül 
bahçesi kızardığını söyliyecckti. 

Harley Çeviren: 

sicilik etmiyeceğine için için and 
içti. 

Mis Konor: 
"- Şurada toplanan kalabalık 

ne yapıyor? diye sordu. 
"- Yarışa girişecek atlara ait 

bahis koşuyorlar.,, 
"- Dur gidip göreceğim! Ne tu

haf.,, 
Ve hemen Mis Konor keklik gi. 

bi seke seke o kalabalığın arasına 
daldı. Geri donduğu zaman Waldo'
ya sordu: 
"- Kalabalık arasındaki o !hti

yar ve yakışıklı centilmen kim?,. 
"-Şu mavili kadının yanındaki 
'? mı . ., 
"- Evet o.,, 
"-Ona Lord Tinborugh derler.,. 
"- A ne ayıp oldu. Kosarken 

ona çarptım da adamcağızı az kal
sın rlPvirnrPktim. 

Fakat ağız temiı.liğine alışıncıya • 

kadar ,.söylemek istefilgi b. Je~e-~ _ _ccAK nm olunca bt11syona gidip 
ker gi'6ı şey1erı yutkunmıya mec 
bur kalacaktı. dönüş trenine bindill!r· Wal. 

do, Mis Konora at yarışların::la ne 
Mis Konor uğrunda bu işkence. kadar çok paralar kaybetmiş ol-

ye katlanılır mı, katlanılırdı. duğundan bahsetti. Mis Koııor: 
Bir gün Waldo dayanamadı. "-Vah vah ne yazık. Bayağı a-

"Yanag"•ınızda bii· giıl bahçesi biti- d d d" 
cı ım,, e ı. 

yor!,, dedi. l\Iis Konor "yani yana- Bir an için sırtını vagonun me-
ğımda bir gul bahçesi yetişecek ka- şin yastığına dayadıktan sonra·• be-
dar toprak ve pislik olduğunu mu nim bugün kısmetim çok aç1ktı,, 
çıtlatma kistiyorsunuz?,, dedi. Iş- diye ilave etti. 
te o zaman Waldo, az kalsın bir "- Ne o? Yoksn yarış atlarının 
küfür kaçıracaktı. Neyse yutku- üzerine bahis mi koştun?,, 
nup "bu gun hava çok guzel!,, de- "-Hayır! Bak!,, 
di. Fakat bu s<.iylediklerini söyle- Ve el çantasından, içine tıklım 
mekle, kızla hiç konuşmuş o!ınadı- tıklım banknot destesind~n kaha-
ğını anladı. Canı sıkıldı. Can1.5ıkın- ran bir cep çantası gösterdi. Çan-
tısının verdiği cesaretle Mısı gece tanın üzerinde altın harflerle I...ord 
tiyatroya davet etti. Kız kabul et- Tinborugh'nun adı yaz.ılı idi. 
medi. Galiba gece hanım hanım- Wnldo'nun gözlcrı fal ta~l'lrı gi-
cık evine çekilerek gergeıte ışliyc. bi açıldı: 
cek ve yahut dantela ort?cektı. "-Bunu sana Lord mu verrli7,, 

Tiyatro olmayınca Waldo kızı o "-.! Hayır! Cebinden şıpın •şi 
akşamki at yarışına davet etti. Kız 
"hayır,, manasına olmak iızcrc ba
şını salladı. Waldo: 
"- Birinci mevkie gideriz., de

di. 

Bursada Mahsul 

Vaziyeti Çok iyi 

Cevat Şakir 

kaldırdım.,, 

Waldonun gozıerı yuvalarından 
fırladı: 

"- Sen bir yankesici misin?,, 
"- Evet ama yeni ba. lachm, da. 

ha acemiyim.,, 
Bunun üzerine Mis Konor, çan

tayı Waldo'ya verdi. 
"- Yarışta kaybettiğin parala

rın acısını çıkartasın diye bana ve· 
riyorum,, dedi. 

V aldonun şükran gözieri dol
du. Başı dönüyordu. Kızın o 

incecik parmaklarına baktı. Oyle 
hafif parmaklarla ne işler görül -
mezdi. Waldo, tam bana gorc karı 
diye düşünüp dururken, yanı baş
larındaki kompartimanda resmi ve 
davudi bir sesin bir şeyler sordu
ğunu ve kompartimandakilerin bir 
ağızdan protesto ettiklerinin far. 
kında değildi. Hfılô. çantayı elinde 
tutuyordu. 

Mis Konora doğru eğildi. Artık 
ölünciye kadar Waldo'nun kulu, 
kblec;i olarağını Mise söylemek ü
zereydi. Fakat Mis Konor birden
bire geriye doğru çekildi. Onun 
yüzüne karşı: 
"- Beni tanımadan beoim1e na

sıl konuşuyorsun? Edepsiz herü!,, 
Diye avaz nvaz haykırmıya ko

yuldu. 
Birdenbire Waldo, komparti

manda Mis Konorla yalnız olma
dıklarının farkına vardı. Başını 
kaldırdı. Detektif Fox, kapıda du
ruyor ve elinde tutmakta o!c!uğu 
para çantasına dikkatli dikkatli ba. 
lcıyordu. 

Waldo'ya: 
"- Demindenberi arıyordum. 

Lord Tinborugh'nun çantası sende 
imiş ha! Gel bakalım benimle be
raber. Eski dostum WaldrJ,, derli. 

Aydın Elektriği 

lslah Ediliyor 
Kız ikinci baş sallayısını orta 

yerınde durdurdu. Gözleri istekle 
parladı: 

Bursa, (TAN) - Mayısta yağan Aydın, (TAN) - Eetediye elektrilı 
bol yağmurlar, kurak senelerde eki- fabrikasının tevsii, 300 beygir kuv· 
lemiyen susamın ekilmesıne, zorluk- vetinde gazojen ve Dizel tertibatı 
la ekilen tütünün de zamanında ve motör ilavesile tevzi kablos:ı tesisi 

kolaylıkla dikilmesine hizmet etmi~- işi 29098 lira 51 kuruş mukabilinde 

"- Orada yüksek tabakanın ka. 
dınlarını, tuvaletlerini gorebilecck 
miyiz?,, 
"- Evet,, 
Mis Konorun gözledncte rnnki 

yıldızlar peydalandı. Çocuk gibı el 
çırptı: 

"- Gidelim, ne güzel olur.,, 

• 
Kız beyazlar giyindi, kuşandı. 

Çiçekten ziyade kelebeğe 
benziyordu. Çünkü fıkır fıkır. pırıl 
pırıl kımıldanıyor ve 1rnşuyordu. 
Kelebekten ziyade çiçeğe benzi
yordu. Çünkü mis gibi kokuyordu. 
At yarışında, böyle bir fıske, bir a
vuç minnoş kızın yanında, Waldo. 
kendini bir pehlivan kadar acar ve 
babayiğit buluyordu. 

Mis Konor at yarışına en paha
lı tuvaletlerile giyinmiş olnrak ge. 
len lardların ve yüksek sosyete ka
dınlarının adlarını soruyordu. Wal
do onları birer birer isimlerile 

bildiriyordu. Bir aralık Mis Kono
run gözlerine baktı. O berrak ay. 
na gibi bakışta kendi kara gönlü
nür. aksini gördü. Bir daha yanke-

tır. Bugün susamlar, mısırlar boy at-

mıya, tütünler çapalanmıya başlanıl

mıştır. Bu sene muhitinılzde ilk defa 

bir müesseseye ihale edilmiştir. Mo. 

tör yeniden yaptırılacak ve 12 ay j. 

çinde işler bir halde belediyeye tes
olarak yüzlerce dönüm miktarında lim edilecektir. 
ay çiçeği de ekilmiştir. Bu, bazı mü-

tcşebbislerin ay çiçeğinden yağ çıkar

mak için fabrika kurmalarından ve 

köylüye tohum tevzi etmek. avans 

vermek suretile yardımlarından ileri 
gelmiştir. 

Hasat faaliyeti devam ediyor. Köy 

!ünün "Açharmanı., tabir ettiği ilk 

hasadın verimlerine göre, kış mahsu
lü sayılan buğday vesairenin müs • 

tahsili memnun bırakaca.ib anlaşıl

maktadır. 

Dut Ağacından 
Düıtü, Öldü 

Arapkir, (TAN> - Gedeleç ma
hallesinde oturan Süleyn-ıan oğlu 
Mehmet Viçta, çıktığı dut ağacından 
düşerek ölmüştür. 

Soğancı bir köy 

Karacasu kazasına bağlı ve Afro. 

diseyas harabelerile meşhur Girekô
yünden on kilometre ilC'rde bulunan 

Seki 'köyünde soğancıiık inkişaf et· 

mektedir. Arazisinin çoğJ kır, az bir 

kısmı sulak olan bu köy halkı mey. 

vacılıkla da meşgul olmakta i.c;e de 

en büyük kazancı, yemeklerde kul

lanılmak üzere yetiştirdiğı sert acı 
kızıl soğan ile çiy yenilen kaba sova
na inhisar eylemektedir. Her ev, bir 

dönümdan beş dönüme kadar sovan 

ekmekte, dönüm başına 1000, müsn. 

it yıllarda da 2000 - 2500 kilo sovan 
almaktadır. Bahar mevsimi çok yagış 
lı olunca, sovanlar tarlada çürümekte 
ve köylü sıkıntıya dü~mektedir. 



Cimlaıırr.;.üniı: Savarona 
7'1fırttla ~an ile beraber 

Kurtarıcıya 
Minnet 

ve Şükran 
Deıdzriln bagrarnı dola· 

11* .. Mlllf Şef lutet I • 
,.._. l'-ffrk fl.enfzt:Ueri na 
mına fU teli/NI pldlntif • 
tir: 

ismet lnönü 
c~ 

.......,. 618 lıdindır • 
.,,,_ l«ıllolal Aükının yıl 
dinlİllllİllii lndlagan deniz • 
ft fWIMltınnız, 6iigilt 'laır· 
tarıeısına minnet ve .wa-an 
lannı arzeder ve elluinl ö-..... 

:ı,~~=-j:~ 
Dllflar ve nezdlerine kabul e)!liyerek 
kendileriyle ..ıw su> kadar gpıüş
mü~. 

Tallitd;yklar ~hrio b,Man başa 
tenvı. it.Dilf biüa ~havai ft- ~aayaaaıı: gellıJ llPUI Ja 0 G il 
şekler atmak -suretiyle Büyük Şef- sına Dantzig "Heimwachr,, i ünva- t 
ıerinin bu geu,1erl:ı.den duydukları m verilecektir. Teiclltter 
içten sevinci göstermişlerdir. Dantztg statüsfine mugayir olarak 

Geceyi yatta geçiren Milli Şef sa- serbest şehriiı~tikçe açık bir şe- Savutanror 
bah saat yedi buçukta limanımızdan kilde aSkerile~esbıden Poloeya Wf!lll'ıW · 
ayrılmışlardır. makamları haberdar Mllmiştir. Boma, l (Buallll) - ll8lu • 

v b Uf11 4'iix' tıe t.sd- "9la ttaııw ...-111, .baab 
Ta kslM"'de !apılan bir :::·k;~. 8 y~ ,....ı.ıı tüm•W. teatlM•, 

eraStm Havns Ajansmın Berllnlen blldtr- Praala ~ ftrliyere tltulaıü 
1 Temmuz Denizciler Bayramı diğine göre Hltleritı ttmmWJ eon ı.at'lllltDAaiar. Ba .....,. .. cL 

münasebetiyle bugün ö~ledeıı evvel lanna 00~ DantziJ(e gidecetl yo- ıe, oa-a,ee .....,.. m.W.. 
Taksim meydanınd:; abideye çelenk !undaki pyWar teyit edilmemekte. a if1n ~ Obatl ye. Ta. 
kovma met'Asimi vanılmıştır. dir. au lileRhlleıflli halle yardma 

Saat 10.30 da Türk denizcilerini .,. • ._......__.&! etmn. ~ mauvbıet me 
temsil e41en heyetler, Galatasaray li- .. ~yetin IUlnıııırncn artıyor setenla ~ halline ...,.. oı. 
sesinde toolanmıs bulunuy~rlardı. Pariste 'NUtrlJr Mecnst, bu sa· '" 0 -..... İtalya da k•di .._ 

&iat ro,40 ta ön1erlnde celenklet' bah toplanmı;tır. ~aladier ve Son- selelerini halle kl)'aın ... r. 
ve bir askeri bando olduitu halde net beynelmilel .. vazıyetin muhafaza Be'..........,lrii lt.Mran!I Tar 

. . . ettlfi vahamet nzıerlnde durmu,tar- --~v .., 
sıra11yle Denız Tıcaret Mektebı ta- d N 1ar ... ~ cı· 1 -... .a l'rall8IZ jWdlndan _.... 
l 

. b" ır. azır u1.e ıs, .... ransanm •-
ebesi Denız Ticaret za ıtam. 'I 'fttrJdyenin ~ ~ 

man, pevlet Denizyollan, Şirketi zaml azimle hareket 'tmetll için her ateyhi.U laeıltaiajl Wr harek~ 
Hayriye ve sair vapur acentalan tedbirin alınmasına karat vemılt- te bal~ ~ldmneıd tA • 
miirettebatı. muntazam blr viirilyüş- tir. Ziba Plcllll• İtalyanın MriDd 
le ve tramvay yo-lunu ta1dben saat Kabine t~olantısından ionra an- sm:ıf Wr Balkan 11e'Vleft oldulb-
11 de Taksime .relmtşlerdir. ~llldılüıa gore nahtzig vatiyetf bu- au ve TMlyenin oaa aqr lilç 

Taksim mc!9dam sabahın etken gun daha bu~k bit teyakkuzu tca- hlr huebtte 1nllt1,....._ aıe • 
saatinden iti~n c:epçttva dol- bettirmekle beraber ~zı propapn- relı:tllbd anlatiyer. 
m~ bulunuyor~ Merasim başla- dalarm yaydı:li lilıbe'.rtere ratınen, •••••••••••••~•• ~nu•-•• 
ınadan beş dakika evvel seyrüsefer Dantzig'de hemen m1ihiirt hidlseler _____ ...... _ .... .,....._. 
tatil edilmisti. Mevdanm sağ tara- o~acaiuri teyif eder mahiyette l'ia- ıah etniektedir. 
ftnda Sehlr - Band~u ve bir deniz rıste mal6mat yoktur. Muharrir, .on da.Jdblaııda Lan • 
m 1 ~i mevki atmqtt. Eaaaeıı Frans~ xe İngtlb J.ıUk4- dtaya bu '*'°jenin mutitelMl tatbt -

AblMtıin önünde parti viliyet metl~in vaziyeti, Polony•Y8 b.r- kine aft 9rlh malOmat ~ oldu -
ve belediye ve deni7.cilik erkam h,a- şı glpşilen taahhutlerden ve Dala- ğımu blldbiydil ..... etvanna 
zır bulumıYordü. Alay. ~n iti- dier Pe Lord HalifalC'm .-on nutuk- turlBt m~ Mltında yafnıt bil' çok 
baran .6w.t,e etr.ai.lnda bir tur yao- larmdan da tebarüz ecJ•li gibi, hiç kıt*at 44ll; biiyilk mıkyuta aliati ve 
tık.tan sonra sol tar.afta mevki al- bir fÜpheye mahal bırakmıJ.acat de- mi!hünriıat iıeldtği hakkUldi. \Varp. 
mıcıtır. rececle sarih ve ifikirdır. vadan alman maldmatı da teytı et. 

MünakRlAt V~k~l,.tt Devlet Lt- Bonnet, daha sonra barlct siyaset tikten sonra diyor tt: 
manl11n İstsnbu\ B~ledivest. t ta'ft- ~~ı;:sın~ günun ,:..~lerindenı;;e "Alman bükd!Wethıtn lftıl'lod-
~~~~~=m~a;nd~"inltih. Şirketi asa ansız .. .., .~ ranaız • v il 'ftf! &l\ırli8 elsıtiı, Damtgl AL 
'H ı.Nabedeteri 
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TAKSIM PANORAMA Bahçesinde Nasıl da muvaffak olmuş 

Her Akıam 

ffAMiYET 
YDCESES 

SALAHADDiN PINAR Bestekar 
Tanburi 

Kemani NOBAR TEKYAY 
ve arkadaıları. ------YALOVA KAPLICALARI TAMAMEN AÇILDI 

Yalova kaynaklarının "Hyperthermale,, Radio - Active,, ve müsek
kin devai sulan, rumatizma ağrıları, siatik, her türlü asabi elemler ve 
nevriteler ile nikriz, şişmanlık, ve şeker hastalığı gibi tegaddi arızaları 
ve hazım yolları bilhassa em'a ile safra kesesi hastalıklarının ağnlı şe
killeri "Kolit, müzmin ve muannit ishal, spasmodique inkıbaz, iltisnkat 
elemleri,, müımin sancılı rahim ve tenasül guddeleri emrazı gibi müte
nevvi hastalıkların tedavisinde çok müessir ve asırlardanberi de mü
::errebdir. 

SAYISI 
36 sayfa ve Baıtanbaıa Renkll olarak 
YARIN ÇIKIYOR. Bu nefis eseri bütün 
bayilerden ve lftiivezzllerden isteyiniz. 

--~------ ,\ VENÜS Kadar Güzel Olmak isterseniz .. .1 
Mefhar Alman ıüzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 

tarafuulaa foqaWtl ,........_ • • --~ lnftcat naüat..hu· 
ratla • ......,.... •'- s atbelllk 

"'UetahzlPltını \(ullanı nız. 

\Jmuml clepqsu; N ur•ddin Evllyaıatae l!.f-7.11. ll•~L 
ıtriyat deposu İstanbul 

Termal kür ve rejim yemekleri mütehassıs doktorların daimi nezareti 
:1.ltındadır. 

Kaplıcada su altında veya°hut kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrikle 
tedavi dahi tatbik edilir, her türlti tıbbi tahliller yapılır. 

Fiatlar: 
Termal otelde "pansiyonla beraber,, bir kişi için: 
605 kuruştan 770 kuruşa kadar. 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar. 
Hususi banyolu odalar ve salonlu hususi daireler fiatlari 1210 kr. la 

1750 kuruş arasınd•dır. 

Büyiık otel ve Çınar oteli tamamen tecdit e~.ilmiştir. Her odada sıcak, 
ı:oğuk akar suları vardır. Konfor tamam ve mükemmeldir. 

F iatlar: 

Büyük otel "pansiyonla beraber,, bir kişi için 420 kuruştan 530 kuru-
şa kadar. 

İki kişi için 730 kuruştan 840 kuruşa kadar. 
Lüks salonlar 895 kuruştan 1060 kuruşa kadar. 
Çınar oteli "pansiyonsuz,, bir kişi için 200 iki kişi 300 üç kişi 400 ku-

ru!'tur. 

Kç. otel "pansiyonsuz,, bir kişi 125 iki kişi 200 kuruştur. 
Taş otel ''pansiyonsuz., bir kişi 100 iki kişi 150 kuruştur. 
Pavyon "pansiyonsuz .. bir kişi 50 iki kişi 80 kuruştur. 
Fiatlarda servis r 10 ları dahildir. "4793,, 

.. 
BU CiUN 

EN FAZLA 
RAeBET GÖREN 

KÖRTİNG 
Ra<i_yoları 

................................. ;;;;~ 
Elektrik Tesisatı 

Zonguldakta 

Ereğli Kömürleri lıletmesinden: 
1ıletm~mlz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve Çaydamar 

mevkilerinde inta ettirilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 
yıkama yerlerinin Elektrik tesisatı bir müteahhide verılmek suretile 
yaptmlaca,tır. 

1 - Tesiaatm muhammep bedeli 13.812.33 liradır. 
2 - Tesisata aid proje, keşif ve şartname işletmemizden alına

blllr. 

3 - Tek~le bl.ıılikte % 7,5 .ınuvakkat teminat tevdi edilecektir. 
4 - Teklifierin 10 Temmuz 1939 Pazartesi gunu saat 15 ek d 

tıletme Umum Müdürlüğune tevdi edilmiş bulunması ~e ar 
ruttur. ş-

Münakalcit Vekcilet i Devlet Limanları lııetme 
Ulftum Müdürlüğünden: 

1 - 1 - Temmuz - 1939 Cumartesi sabahından itibaren Galatada Li
man Merkez Hannıda yerleşerek ça lışmağa başlamıştır. 
~ - Umum Müdürlük merkez telefon santral numarası 44678 7 dir. 
3 - Palamar servisi telefon numarası 35.281 dir. Bu numara 3-7-939 

Pazartesi sabahından itibaren faaliyete geçecektir. 
4 - Harici muamelat "Puantorlük" servisi 3 - 7 - 1939 tarihinden 

itıbaren 44678 santralından talep ed ılecektir. 
Keyfiyet alakadarana ilan olunur. "4789., 

. . ' 
IST AINlllUl AIM!~BlltAINI ntOlb!Jİ 
IC 11 K 1 S M I • Amerilıu ltı z Koleji Rob K 

• Aruvttlı6y, Tel. 36.l60 ~be:.rT1eı. ;~.~~ : ERKEK K 1SM1 
Mektep İngilizceyi en iyi oireten bir muessesedir. Alma · · • 
allimler tarafından oğretillr Milr . . nca veya Fransızca ıhtıyarı olarak mutehassıs mu-
Kütupbaneleri mükenunelctl Kıı terbıye ve kulture son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. 

1 . 
Bayanlara mahsus H ayar altın saat
lerin çok zarif yeni modelleri gelmiş

tir. Fiatları 44 ila 68 liradır. 

Ayda 3 Lira Taksitle 

''KODAK VERIKROM'' 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detayh 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSVONLU 

"KODAK VERiKROM" Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopya1arınız için: 
Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 
.srar edin i z . 

Bütün K o o AK satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK $1rketl - Beyoilu, İstanbul 

8 poz da gOzel ! 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Manizade ölü Hüseyin mirasçılarına ilan yoluyla son tebliğ: 
Murisiniz 1643 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 287 lira (50) ku

ruşa karşı 11 6 928 tarihinde Maltepede eski vapur iskelesi caddesin
de eski 519 10 yeni 343 21/23 numaralarla murakkam iki dükkanın 
tamamını birinci derecede ipotek göstermişti. 1/41938 tarihine kadar 
borc ödenmediğinden faiz, komisyon ve masraflarla beraber mezkür 
miktar (705) lira 59 kuruşa baliğ olmuştur. 

Bu sebeple 3202 No. lu kanuna müsteniden 38 676 No. lu dosya ~le 
yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul 455 lıra 
bedel ile talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 

İsbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde bOrç ödenmediği takdirde 
kati ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi edile
ceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (4810) 

••••••- 17 Kırat ayarında na dide •••••• .. 

BiR ÇiFT PIRLANTA TAŞ 
Sandal bedeste~inde teşhir edilmektedir. 6 Temmuz 939 Perşembe 
ızünü müzayede ile satılıırsıktır. Talinlerin bedestene müracaattan. ---------

Ankara Valiliğinden : 
Ankara - Kırşehir yolunun 39+000 - 56-1-000 ıncı kilometreleri ara

sında yapılacak esaslı tamirat ve sınai imalat işleri 617 /939 ~~rşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde ihalesi vapılmak uzere ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 84272 lira 96 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 546~ lira 65 kuru~tur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret odası vesikası, teminat mak

buz veya mektubu ile ihale tarihinden en az 8 gün evvel Vilayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde saat 14 de kadar Vilayet encümeni reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve şartnamesinin Vili'ıvf't nııfı ıı müdürlüğünden 211 
kuruş mukabilinde alabilecekleri. " 2394,, "4396,, 

.-- Viyanada Profesör Dr. VAGNER 'in formülü _, 

EKZAMIN 
in r. z ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmulunu te-

m eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gôsterilir. 

MUHENDIS KISMI: ~.~~. --=-~--------
Sirkecide Liman hanı sırasında Ekzemanın hususi ilacı ~ 

Yf:lkenci han No. 8, saat 9 - 14 te ' yara ve çibanları derhal geçirir. Her eczanede kutusu 50 kurustur . .,.. 

Ameıı ve nazarı usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir 
KAYIT GÜNLERi : Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe giinleri saat 

Fa 1 
'. 

9,00 dan 12,00 ye kadar. 'l Eyliılden sonra her gün 
ı a •a mat fl!f n lrt ı 

3' me up a veya blııat müracaat edilebilir. 

müracaat. 

~r. SUPHI SENSES 
tdrar yollan hastalıktan mOtehasıı1ııı 
Beyollu Yıldız si.nema 

~~..:.:.;:::::.:.:::.:..::::::..:::.::.::.:..::.:~------~~~-

Türkkuıu lstanbul lspekterllilnden : 
Turkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa gonderilecek

lerinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak ·· -

• 


