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Yeni Müıteri Bulmak Sanat. 
Dr. Gauon dlyol' ki: 
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bir iki Nne gibi kıaa bir zaman içinde mUfterllerln adedin i bir 
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MACAR . ALMAN MUNASEBATI GERGINLESTf ı __ M_acar-istan _ozeri ........ nden ~,,,Balka-nlara....,..., 
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Almanya Askeri I ttif~k için ~~--N-YA .< 

0 

Macaristanı Tazyika Başladı 

Kont Ciano 

Mcicar Başvekilinin 
Çekilmesi için de 
Teşebbüs Yap_ıldı 

Herhangi Bir Müdahale ihtimalinden 

Ciddi Endişe Hissediliyor 
Londra. 12 (Hususi) - Tatilini Almanyada 

yapmakta olan Macar Hariciye Nazırı Kont 
Csaky'nin geçen Çarşamba günü Alman Hari
ciye Nazırı Von Ribbentrop ile mülakatı hak
kında sıkı bir ketumiyet muhafaza edilmesi or
taya çok mühim şayialar çıkmasına sebep ol
muştur. Bunların birincisi dün Rib. 
bentrop'un Macar Başvekili Kont 
Teleki'nin istifası için tazyiklerde 

Hitler • Ribbentrop 
• 

Ve Ciano MülCikatı 
Çok Uzun Sürdü 

Ro~ Gazeteleri. Tam Mutabakate 

Varıldığından Bahsediliyor 
Londra, 12 (Hususi) - İtalya Hariciye Na

zırı Kont Ciano ile Almanya Hariciye Nazırı 
Fon Ribbentrop, bugün Her Hitler tarafından 
Berchesgaden'de kabul edilmişler ve öğle ye
meğine alık

1

onulmuşlardır. Daha önce Hitler, 
kendi Hariciye Nazırını kabul ederek 

-------------bulunduğudur. Kont Teleki, Maca-

1 
ristandaki Nazistler aleyhinde cep
he alan ve Nazistlerle mücadele e. 
den bir siyaset takip etmekte, bu da 

Ciano ile yaptığı 9 sa
mülakat hakkında ver -

diği raporu dinlemiştir. Konuşma. 

lann mevzuu ve şümulü hakkında 

malumat verilmemekle beraber Na· 
zist gazeteler nanzig meselesinin ko
DU§Ulduğunu ve iki taraf arasında, 

••rek bu mesele, gerek diğer mese
leler hakkında tam anla§ma hasıl ol. 
duğunu yazmaktadırlar. 

Almanyanın 
Kuvveti Bir 
Efsanedir! 

Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

Alman propagandası kara• 
yı beyaz, yalanı hakikat 

gibi göstermekte mahirdir. Za
ten Alman propagandası yala
na dayanır. 

Alman propaganda teşkilatının 
ortaya yaydığı ve bütün dünyayı i
nandırdığı bu muazzam yalanlardan 
biri de Almanyanın kuvveti hakkın
daki efsanedir. Her gün muhtelif 
kanallardan ortaya atılan, kulakları. 
mıza kadar gelen propaganda şudur: 
Almanya kuvvetlidir. Alman ha
va kuvvetleri dünyanın en üstün 
harp kuvvetidir. Almanya bir cehen. 
nem gibi, ateşten bir şela!e gibi, bir 
yıldırım gibi düşmanları üzerine ine
cek ve karşısına gelen bütün muka
vemetleri eritip geçecektir. 

Bu devamlı, bu muttarit, bu ma

hirane propaganda Almanyanın harp 

kuvveti etrafında bir efsane yarat. 
mıştır. Ve maalesef bu efsaneye her
kes ve bilhassa demokrat devletl~r 
inanmıştır. 

Diktatörlüklerde hakikati meyda
na çıkarmak güçtür. Çünkü hakikati 
bütün çıplaklığile görmek mümkün 
değildir. Diktatörlük kendisince bi
linmesi lazım geleni ve lüzumu ka. 
darını neşreder. Asıl hakikat gi7.ll 
kalır. Onun için Alman kuvveti et. 
rafında yaratılAn bu efsaneyi tekzip 
edecek vakıaları bulup çıkarmak güç
tür. Bu güçlük bu efsanenin yaşa
masını kolaylaştırmıştır. 

Fakat yalancının mumu yatsı
ya kadar yanar, ve güneş 

balçıkla sıvanmaz. Ergeç hakikat 
meydana çıkar ve yalana dayanan 
efsaneler iskambilden kuleler gibi 
çabuk yıkılır. 

(Sonu; Sa: 10, Sü: 1) 

BE BEK 

Almanyada fena akisler bırakmak. 
tadır. 

Tazyikler Yapıhyor 

A lmıınvanın hoorfll"!rinrl~n bid 
Macaris{anı Mihver devletleriyle 
askeri ittifak yapmıya mecbur et· 
mek olduğu için bu yolda da Ma
caristan üzerinde tazyik yapıldığı 
söyleniyor. Askeri ittifak, Macar 
Saltan~t Naibi Amiral Hortiye de 
yapılmış, ve Almanyanın Orta Av. 
nıpa ve Cenubu Şarki Avrupa iş. 
lerini kendi isteği dahilinde yolu
na koyduktan sonra Macaristanın 
da hoşnut edilmesi vaadedilmiş, 
fakat Amiral Hortinin bu teklif· 
leri iyi karşılamadığı anlaşılmış. 
tır. 

Askeri ittifak teklifinin bu muka. 
beleyi görmesi üzerine, Her Hitlerin 
Amiral Horti tarafından Berline ya
pılan ziyareti iadeden vazgeçtiği bil-

'.Alman Hariciye Nazırı ile 6ÖrÜf 

tükten •onra tlönen Macar 

Hariciye Nazın K. C.alı.y 
dirilmiş ve bunu n da Her Hitlerin ,__ .. _ __, __ , ___ ~·--·-.. ...,. ... Nı._ ..... _ ... __ ı 

ziyareti esnasında Macaristana 
(10,000) e yakın Alman zabıta me
murunun gönderilmesine itiraz et. 
mesi yüzünden ileri geldiği tavazzuh 
etmiştir. 

Amiral Horti, Berline gittiği za
man ancak iki sivil memur götürdü
ğü için, Macar zabıtasının inzibat 
tedbirleri almıya kifayet edeceğini 
bildirmiş ve neticede ziyaretten vaz_ 
geçilmiştir. 

M~caristanın Kararı 

Bu hadiseler üzerine ve Macar 
hükumetinin Nazistlere karşı cephe 
alınası yüzünden vaziyet değişmiş, 
Alman Propagandası, Macaristanda. 
ki rejime karşı cephe almış ve son 
tazyiklere ait şayialar intişar etmiş
tir. 

Macar hükumeti. bu tazyikleri 
tekzip ediyor ve bunlardan bAhseden 
yabancı muhabirleri Maca!'istandan 
ihraç ile tehdit ediyorsa da Macaris
tanın körükörüne bir Alman oyun
cağı olmamak fikrinde olduğu göze 
çarpıyor. 

Kont Ciano - Fon Ribbentrop mü. 
lakatının bu hadiseleri takip etmesl, 

iki taraf arasındaki konuşmalarda 

Macaristan meselesinin ehemmiyetli 
bir mevki ~gal ettiğini gösterıycr. 

Müdahale ihtimalleri 

Romanya 
Tahkimai 
Yapıyor 

--o-

Silah Altındaki 

Ordu Mevcudu 

1,200,00 i Buldu 

Ancalc:, Her Hitler ile Kont Ciano 

arasındaki m~kat beklendiğinde!l 
Jiila uzamı~ ve bu yüzden Kont Ci
ano '4Je Von Ribbentrop bu akşam 
Salzburga dönerek burada· Şekspirin 
eserlerinden birinin tem~ilinde ha
zır bulunan:ıamışlardır. Mülakatlar 
hakkında henüz bir resmi tebliğ neş
rolunmamıştır. 

Danzig için Niyetler 

Jurnale d'İtalia gazetesinin mu
harriri Sinyor Gayda, bugünkü yazı
sında, iki taraf arasında Danzig ile 
diğer meseleler üzerinde tam fikir 
mutabakati bulijnduğunu yazdıktan 
sonra Danzig meselesini halletmek 
için mihvercilerin hiç bir teşebbüste 
önayak olmıyacaklarını, zaman;n 
meseleyi mukadder olan tabii neti
ceye ıötüreceğini yazmaktadır. 

Romada çıkan yan resmi "Relazi
oni İnternazionali" mecmuası. Al. 
manya ile Polonya arasında çıkacak 
bir ihtilifa demokrasiler müdahale 
ettiği takdirde İtalyanın, Almanya
nın yanında yer alacağını kaydettik
ten sonra Varşovaya bir ihtarda bu
lunarak şimdiki hattı hareketinde 
ısrar ettiği takdirde "intihar siy?.se
tinin Polonyanın parçalanmasına 
müncer olacağını" yazmaktadır. 

Polonyaya ihtar 

o 100 SOO MiJ 

Almanyanın Balkanlarda hareket serbestisi kazanmak ve burasını nü
fuz mıntakası haline getirmek maksadiyle askeri ittifak akdi için tazyika 
başladığı Macaristanın komşuları ile olan hudut ' 'aziyetini gösterir harita 

Milli Şefimiz 
Bugün Mareşalle 
Görüşecekler 

Manevralara iştirak 
Kumandanlarımız Dün 

Edecek 
Gittiler 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü, dün 
öğleye k adar Dolmabahçe sarayında 

meşgul olmuşlar ve saat 12 de oto
mobille F loryadaki deniz köşküne 
gitmişlerdir. Milli Şefe, refikaları ve 
çocuklnrı refakat etmişlerd ir. Cüm. 
hurreisimiz, bütün ırün köşkte isti
rahat etmişlerdir. 

Mareıal Geliyor 

Milli Müdafaa Vekili General Na· 
ci Tınaz, Trakya manevralarında bu· 
lunmak üzere, dün sabahki ekspres. 
le Ankaradan §t?hrimize gelmi§tir. 
Milli Müdafaa Vekilinden başka, Ha
riciye, Dahiliye, Münakalat, Nafıa, 

Maarif ve Adliye Vekiller i de şehri
mizde bulunmaktadırlar. Vekilleri
miz, bir ihtimale göre, yarın hususi 

bir trenle ve hep birlikte manevra 

Genel Kurmay Başkanım1z Mare- sahasına hareket edeceklerdir. . 
şaJ Fevzi Çakmak, bu sabah Anka- Kumanda nla r Gittiler 
radan şehrimize gelecektir. 

Genel Kurmay Başkanının bugün 

Milli Şef tarafından kabul edilmele

ri muhtemeldir. 

Öğrendiğimize göre. Cümhurreisi. 

miz, refakatlerinde Mareşal Fevzi 

Çakmak bulunduğu halde, kuvvetli 
bir ihtimalle yarın, belki de akşama 
doğru büyük manevralar için Trak· 
yaya hareket edeceklerdir. 

Büyük Trakya manevralarına ait 
hazırlıklar tamamen ikmnl edilmiş.. 

tir . Manevra kumandanı Orgeneral 
Fahrettin Altay, Genel Kurmay t. 
kinci Reisi Orgeneral Asım Gündüz 
ve General Zeki Erokay dün sabahki 
trenle Kırklareline hareket etmişler

dir. Diğer kumandanlarla hakem he
yeti azaları da ayni trenle KırklaTe
Jine gitmişlerdir. 

lngiliz-Fransız-Sovyet 
Askeri Müzakerelerine 

Moskovada Başlandı 
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~GüNI ~ , .. ~fElfK 
Küstahhğın 
Bu Kadarı 
Çekilmez! 

Y•zan: Ömer Rıza DOCRUL 

B erlin radyo unun arasıra din
lcmiye vakit bulduğumuz A

rapça neşriyatını takip ederken onun 
bir de Danzig me elesinden hah. et
tiğini \'e bu münn ebctle Tiirk gaze
telerinin mütalaalarını hulasa etmek 
istediğini gördük ' 'e bu hulasaları 
hayretle dinledik. l\leğer biz de, di
ğer arkadaşlarımız da Danzigin Al
nıanyaya iltihak etmesine artık bir 
engel kalmadığını, bu işin nerdeyse 
olup biteceğini söylemiş \'e mütala
alarımızı, kanaatlerimizi hep bu fi
kir ve içtihat üzerinde teksif etmi
şiz. 

Hiç bir Türk gazete inde bu tarz
da hiç bir yazı çıkmamıştır. Fakat 
Berlin radyosu, dünkü Arapça ne ri
yatında bilha sa Tan ve Vakit'ten 
bahsederek bu iki gazetenin Danzig 
mesele inin artık Almanya lehinde 
hallolunması sırasının tamamiyle 
yaklaşmış olduğuna hilkmettiklerini 
söylemiştir. Gerek Tan'da, gerek 
Vakit'te böyle bir mütalaa neşrolun. 
madığını tekide hacet yoktur. 

Fakat Berlin radyosunun bilhassa 
Arapça neşriyat yapan kısmının bu 
mütalaaları uydurarak bize mal et
me i, şüphe yok ki büyük bir küstah
lıktır. Ve bu küstahlık Alman pro
paganda ının mak atlarından birini 
tahakkuk ettirmek çin ihtiyar olun
maktadır. 

Bulgarlar 
Ve Türk 
Dostluğu 

Bulgar Gazeteleri 

Ulus' a Cevap Veriyorlar 
Sofya, 12 (A.A.) - Bulgar Ajan. 

sı bildiriyor: 
Yarı resmi "Dnes,, gazetesi, baş. 

makalesini, Bulgar - Türk münase
betleri hakkında Ulus gazetesinin 
makalesine tahc:is ederek büyük 
memnuniyetini bildirmektedir. 

"Dnes,, diyor ki: 

Bulgar - Türk münasebetleri hiç

bir zaman gerginleşmemiş, yarı res
mi Türk· gazetesinin bu makalesi, 
Avrupadaki endişe verici vaziyetten 
müteessir olmaması imkansız bulu
nan Balkanlar umumi havasının ra
hatlanması bahsinde büyük bir e
hemmiyet arzetmektedir. 

Gazete, bundan sonra, Köse İva
nofun son zamanlarda Ankaraya yap 
tığı ziyareti hatırlatmakta ve bu zi
yaretin Türk - Bulgar dostluğunun 

samimi bir tezahürünü teşkil eyledi. 
ğini tebarüz ettirdikten sonra sözle
rine şöyle devam eylemektedir: 

Muhterem Türk devlet adamları, 

bu ziyaret esnasında, Bulgaristan 

Yurtsuz Yahudiler 
Türkiyeye Kabul 
Edilmiyeceklerini 

Nihayet Anladılar 
İzmir, 12 (TAN Muhabirinden) - Arita vapurundaki Mu

seviler bllgün de limanda kalmışlardır. Mendirek haricinde 
bulunan vapur verilen emir üzerine daha açıklara demirledi. 
Karaya çıkmalarının imkansızlığına kanaat getiren mülteci
ler yaygarayı kestiler ve gürültü yapmaktan yeni hadiseler 
çıkarmaktan vazgeçtiler. 

Yahudi Yardım Cemiyetinin mümessillerinden iki kişi daha 
dün gece İskenderiyeden İzmire geldiler. Bunlar bütü~ alaka
dar makamlarla temaslarda bulundular. Mültecilere Izmirde 
yapılan muavenete teşekkür ettiler. 

Gerek Varşovadan gerek İskenderiyedcn gelen mümesille-
rin beraberlerinde getirdikleri para çok azdır. Buradan bir mik
------------- tar kredi teminine çalışıyorlar. 
• • \ Arita vapurunun yarın veya Pa-l z m 1 r Fuar 1n1 zartesi gün~ limanımızı terketmesi 

muhtemeldır. 

ficaretVekili Yahudi ce~~:t!a7ıümessilinin 
İskenderiyeden gelen Yahudi Ce-

A
~ k miyeti mümessili bana dedi ki: 
Ç a C a - Arita vapurunun İzmir lima-

Japonyanın 

Yeni Avrupa 
Siyaseti 

--o--= 
Kati Hükumet, Bir 

Plan Hazırlıyor 
Tokyo, 12 (A.A.)- Havas: 
Hükumet, Japonyanın Avrupa va

ziyeti hakkındaki siyasetini tesbit e
den kati bir plan hazırlamakla meş
güldür. Bu plan beşler komite
sinin 15 ağustos toplantısına arzolu
nacaktır. Bu plan ana hatları itiba
rile 5 haziranda kararlaştırılmış o
lan ve imparatorca tasdik edilen si
yasete uygun kalacaktır. 

Berlin, 12 (Deyli Telgrafın muha
biri bildiriyor) - Japonyanın Ber. 
lin ve Roma sefirleri, Japon hüku
metinin mihver devletıerile askeri 
bir ittifak yapması için yine uğraştık 
tarı halde bu teşebbiisleri henüz bir 
netice vermemiştir. Japon hükumeti 
yeniden elini kolunu baglamak fikrin 
de değildir. 

Diğer taraftan mihvercilerin. Ja
ponya ile bu sırada askeri bir ittifak 
yapmaktan bir istifade temin etme
leri son derece şüphelidir. 

Danzigin Almanyaya iltihakının 
yaklaştığını Türk gazetelerine söy. siyasetinin sulhperver mahiyetini an-

letmetken \'e bunu bilhassa Arapça lamışlar, ve, Bulgar hükume reisi ile 

ile neşretmcktcn maksat. Tiirkiyenin beraber, iki komşu devletin dostluk 
sulh cephesine inanmadığını \'e iti- içinde yaşıyacaklannı ve r.ulh ve u
mat etmediğini Araplara hissettir- mumi Balkan i~birliği siyasetini ta
mek ve bu yol ile de Araplar üze- kip eyliyeceklerini beyan etmişler. 

İzmir Belediye Reisi 

Yarın Şehrimize Geliyor 

nına iltica ettiğini Londradan tel
grafla haber aldım. Derhal tayyare 
ile Adana ve Ankara üzerinden İz_ 
mire geldim. İzmirde mültecilere 
yapılan yardıma insaniyet namına 
teşekkürü bir borç bilirim. Vapurda 
bazı noksanlar \"ardır. Onlnrın Ro
dosta teminine çalışılmış, fakat İtal
yanlar yalnız su vermişler ve gemi
yi derhal limandan uzaklaştırmış. 

lardır. İşte Arita vapuru bu sebep
le İzmire gelmiştir. Küçücük bir va
purda 800 den fazla erkek, kadın ve 
çocugun barınma mecourıyeti tak
dir edersiniz ki çok güçtür. 

Çünkü Almanya ile İtalya, İspan
yada General Frankoya yardım ettik
leri gibi Çinde Japonyaya yardım 
edecek vaziyette olmadıkları gibi 
Japonya da bu sırada Avrupada Al
rr.anya ile 1talyaya muavenette bu
lunabilecek halde değildir. 

Btlndan başka Almanya bu sıralar_ 
da, Rusyayı hiddetlendirmek lehinde 
değildir. 

rinde tesir yapmıya çalışmaktır. dir. 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)
İzmir belediye reisi Behçet Uz, bu. 
gün şehrimize gelmiş, Başvekil ta
rafından kabul edilmiştir. Yarın öğ
le vakti radyoda İzmir fuarı hakkın
da bir konferans verdikten sonra ak
şam trenile İstanbula harP.ket edecek 

Harp aleyhtarlığı 
Hong - Kong, 12 (A.A.) - Chekfai 

ajansı bildiri •or: 
Türkiyenin sulh cephesi ile ittifak A vrupadaki endişe verici vaziyet 

ederek bu cepheyi takviye ve sulh içinde, Bulgaristan, mutlak bir bita
cephesinin üstünlüğünii temin etme· 
: L::~::_ .. _,. .. 1 .... ..-.... 1 .... - ı ~ .• ıı. raflık muhafaza etmekte ve gerek 

cephe i hakkınClaki itimadını takvi- komşuları ile gerek bıiyiık devlet-
· ·~-ıs~·- -1-.g••-n. ~ .... n ı..cn~uı.::.-ih. 6 ö. 

'I'Üştüm. Fuarı, iktısadi vaziyetimize 
dair mühim bir nutukla Ticaret Ve
kili Çezmi Erçinin açacağını, Başve
kilimizin manevralardan sonra 1z
miri ziyaret edeceğini, İstanbulda 
Milli Şef İnönüne İzmirlilerin sevgi 
ve tazimlerini bildirerek kendilerini 
İzmire davet edeceğini söyledi. 

İtimada şayan ecnebi haberlerine 
;;öre Mnnçurideki J pon ordusu bil. 
hassa Mogol hududunda muhasemat 
başladıktan sonra sık sık harp aley
hinde hareketler başgöstermiştir. 470 
Japon zabit ve efradı muhakeme e
dilmek üzere muhafaza altında Dai
ren~ g8nderilmişti~ 

ye etmi ve Arap dünyasının bazı lerle dostluk münasebetleri halinde 
aksamı ile sulh cephesine mensup yaşamaktadır. Türk harici siyaseti
devletler arasındaki meselelerin ba- nin Ebedi Şef Atatürk tarafından 

Bunlar Çekya \'e Almanyadan kaç 
mak mecburiyetinde kalan Yahudi. 
lerdir. Geçen ayın 13 ünde K8sten. 
ceden vapura bindiklerine güre bir 
aydanberi deniz üstündedirler. Bun
dan başka üç aydanberi vapurda ka
lan ve henüz bir yurt bulamıyan bir 
başka grup ta vardır. 

nş ve anla ma ruh \'c zihniyeti ile 
hallolunması için yol hazırlamıştır. 

Bu vaziyeti anlıyan Alman pro
pagandası C\'\'elt. Hatay meselsini e
le alarak Arapları Türkler aleyhinde 
kışkırtmıya uğraştı, ve Hatayın 

halis Arap olduğunu iddia ederek A
rapları kan dökerek Hatayı geri al
mıya teş\'ik etti \'e bu yolda türlü 
türlü hezeyanlar savurdu. Fakat 
bütün bu tahriklerin boşa gittiğini 

ve Hatay dolayısiyle sarfettiği gay. 
retin hiç bir netice vermediğini gö. 
ren Alman propagandası, bu defa 
yeni bir iğfal çaresine ba vurrnıya 
başlamıştır. Bu da Tiirk matbuatının 
düşüncelerini tahrif ederek, onun 
namına Alman propagandasının 

maksatlarına uygun mütalaalar uy
durarak Arapları aldatmaktır. 

Bu hattı hareket bizi, Alman pro. 
pagandasını daha yakından takibe, 
adım başına ona mukabeleye mecbur 
edecektir. 

Çünkü cür'et ve kfüıtahlığın bu 
derece ine tahammül edilmez ve ta • 
hammül edilmemelidir. 

iki Bulgar Casusu 

Hakkında Karar Veri~di 
İzmir, 12 (TAN) - 18 eylul 937 de 

casusluk maksadile Bulgar hududun. 
dan topraklarımıza giren ve askerle
rimiz tarafından yakalanan Kostan
tin ile arkadaşı Kolinin şehrimiz ağır 
cezasında gizli olarak cereyan eden 
muhakemeleri neticelendi. 

Karar bugün aleni celsede tefhim 
edildi. 

Casusluk suçu sabit görülen Kos. 
taqtin beş sene ağır hapse mahkum 
edildi ve casuslukla alakası olmadığı 
vnlaşılan Koli de beraet etti. 

Kostnntin Bulgar komitacıları ta. 
rafıııdan casuslukla tavzif edilmiş, 
Edirne vilayetinin (Melekbaba) mın. 
takasından hududu geçmiş (Hamza
hey) köyı.ine girdiği sırada hiçbir fa
aliyet gösteremeden tutulmuştur. 

Kolinin Bulgar ordusunda askerlik 
yaparken gordi.ığü tazyik üzerine 
memleketimize iltica eylediği, hudu
du geçerken casus zanile tevkif o
lunduğu anlaşılmıştır. 

konulan "yurtta sulh, dünyada sulh,, 

prensipi, Kral Borisin hakimane ida

resi altında Başvekil Köse İvanofun 

takip ettiği Bulgar harici siyasetinin 

de prensipini teşkil eder. 

Slovo gazetesi de, ayni münasebet. 
le Bulgaristan ve Türkiye arasındaki 
münasebetleri bahis mevzuu etmek
te ve şöyle demektedir: 

Balkan harbindenberi, iki memle

ket arasındaki münasebetler, daimi 

bir dostluk havası içinde inkişaf ey

lemiştir. Türkiyeye karşı, evvelce 

olduğu gibi yine ayni iyi hissiyat ile 

mütehassis bulunmaktayız. Şurasını 

tebarüz ettirelim ki Türk komşula

rımızdan. dostluklarından başka bir 
şey istemiyoruz. 

. 

Arita vapurunun İzmirden derhal 
hareketi için ne mümkünse yapaca

Y eniden Vahimleciyor ğız .. Bütün noksanları temine. çalışı. 
S yoruz. Vapurun iki güne kadar İz-

Tien~in Vaziyeti 

Tokyo, 12 (A.A.) _ Siyasi maha- mirden ayrılması muhtemeldir. Va
purda toplanan iane mültecilerin a
cil ihtiyaçlarını kısmen temin etmiş. 
tir. 

filde Tientsin vaziyetinin vahimleş· 

mesinden korkulmaktadır. Filhakika 

en mühim meselelere İngiltere henüz Vapurun tzmirden nereye gide-

cevap vermemiştir. ceği meselesi hakkında hiç bir şey 
Domei ajansı, vaziyetteki vahame- söyliyemem. Çünkü kendilerini hiç 

tin mütemadiyen arttığını ve Japon- bir devlet kabul etmemektedir. Mül
y~~ın İn.gili~ ~iy~si entrik~larından 

1 
tecil.':.r arasında tanınmış doktorlar

mutevellıt bır ınfıal duydugunu kay- la dıger ilim adamları da bulunmak-
detınektedir. tadır. 

Hamidiye Mektep 
Gemisi lzmirde 

İzmir, 12 (A.A.) - Hamidiye mek. 
tep kruvazörümüz bugtin saat 13.1 O 
d:ı limanımıza gelmiş ve mendirek 
açığında demirlemiştir. Hamidiyenin 
muvasalatını gören kalabalık bir halk 
rıhtıma toplanar:ı.k sevinç tezahüratı 
ile mektep gemimizi alkışlamıştır. 

Filibede iki Türl< 
idama Mahkum Edildi 

Sofya, 12 (A.A.) - Filibe mahke. 
mesi, komşu bir memlekete askeri 
malumat veren iki 'rürkü idam ve 
üç Bulgarı da hapis cezalarına mah
kum etmi~ir. 

HADİSELERİN İÇYUZU 

• 

• 

• 

• 
I'i.irster'in nutkumlan sonra, Dan7.ig mesele ·inin bir 
harbe ebeıı olmaksızın sulh yolu ile halledilebilı>c<'· 
~i J1akkındnki iinıitler artmıştır. Bitler, Danziı: içi"' 
hatp etmiyeccktir. Alman ve Danzig matbuatının Pe. 
lonyR;\ a ~ aııtıkları şiddetli hücumlara rağmen, Uan. 
zig Senaio~u Reisi Dr. Greizer Polonyanın Dand~ 

Komiseri Koclaki ile temas halindedir \'e el altından 
ıniizakcreJcr cereyan etmektedir. 

• Mu11olini ile Hitler arasında Brener'de vukubu· 
lacağını bildirdiğimiz mülakat büyük bir alizka 
uyandırmıştır. Mussolini, ltalyayı Danzig yüzün
den harbe sürükliyecek herhangi bir hareketten 
korkmaktadır. Böyle bir hareket vukubulduğu 
takdirde harbe girmiyeceğini kati surette Alman
yaya bildirmiştir. Musaolininin bu hareketi, Ro
ma ile Bertin arasında birçok telefon muhavere
/erine ve Kont Ciano ile Alman Hariciye Nazırı· 
nın süratle buluşmalarına ıebep olmu,tur. Hatta 
yine bu sebepledir ki Musıolini P.o manevraları
nın sonunu beklemeden Romaya dönmüştür. 

* i talyanlarm Po vadisinde yaptıkları hiiyiik manevra
lar, İtnl) an matbuatının biiyiik bir muvaffakıyetlıı 
ııcticr.lendiği hakkındaki neşrirata rağınen, fena ne. 
tice \'ermistir. Ru manevralar. İtalyanların Po \'adi
sin= ukarıdan gelen bir Fransız kuvyetine karşı mü. 

• 

dafaa edemiyeceklerini göstermiştir. 

* Hitlerin. 2 Ey/Ulde toplanacak olan Nurembeg 
parti kongresine kadar bir harp ihdas edecek kati 
bir harekete teşebbüs etmiyeceği tahmin edil
mektedir. Sulh Kongresi adı verilen Nuremberg 
kongreıinde Hitler "Adil bir sulh,, ten bahsede
rek Almanyanın dileklerini ileri sürecek, ve Dan
zigi, koridoru ve müstemlekeleri iıtiyecektir. Hit. 
lerin 2 Eyliile kadar kati bir harekete geçmeme 
sinin sebebi, müttefiklerine güvenememesidir. 
ltalya Danzig için harbetmiyeceğini söylemiştir. 
Japonya ve Macaristanla hala itti/ak imzalanma
mıştır. Kizli derecede ifçi bulunamadığı için ha
sat devşirmesi de henüz bitmemiştir. 

* Alman,·aclaJ...i muhalif Alınanlar komitec;i, Cenubi Al. 
manyad:\ halk ara!-.ına yüz binelrce beyanname d:ığıt
ııuşlardır. Bu beyannamelerde, "Alınanlar, Hitlcr si. 
zi bir damla suyu satnuc;tır. Tiroide 250 bin Alınanı 

bir hiç iı;in satını~tır. O~a inanmayınız,, denmektedir. 

* Almaııya Polonyaya hücum ettiği takdirde Sov-
yet Rusya, Polonyaya harp ıanayii için lizzım o. 
lan bütün ham maddeleri, harp tayyareleri, tank 
ve top göndereceğini vadetmiştir. 

Fincan Oyunu ! 
Yazan: 8. FELEK 

B ayanlar, Baylar! 
Bugün size annelerinizin 

ve hatta arasıra babalarınızın oyna
mı~ olduğu masum ve eğlenceli biı: 

oyundan hah edeceğim. Daha rno. 
dern oyunlar öğrenmiş olan şimdiki 
gençler belki bu oyunu bilmezler. 

Bu oyun, efendim, bir tepsi, 12 fin· 
can ve bir yiizükle oynanır. Bunlar· 
dan birisi eksik olursa oynanmaz. 

Fincan oyunu kalabalık iki parti 
arasında olur a tatlı olur. Evvela ta
rafeynden birisi iki fincan alıp biri
nin altına yüziiğU saklar \'e ötekine 
sunar. Eğer öteki taraf yüzüğü bu
lur'ııa tepsiyi alır \'e içine on iki fin. 
can yerle~tirip başka bir odaya gi
der. Ve yiiziiğii bu on iki fincandan 
birinin altına saklar. Diğerlerini de 
hep başa ağı kapatır ve getirip kar· 
şı tarafa verir. Hüner ya ilk fincanı 
açarken, yahut on birinci fincanda 
y üziiğii bulmaktır. Böyle olursa tep
siyi alır ve yüzüğü o taraf saklar. 
Bulamazsa yiizük meydana çıkınca 
tepside kaç fincan \'arsa tepsiyi ya. 
pan taraf o kadar sayı alır. Bu fin
can oyununun en enteresan tarafı 

yiiziiğiin birincide değil de ikincide 
meydana çıkmasıdır. Buna (Dimyat) 
adı verilir ,.e tepsiyi yapan tarafa 
tamam 12 sayı temin eder. 

Şimdi hunu öğrendiniz ya! Evde 
toplandığınız zaman oynarsanız ne 
kadar tatlı şey olduğunu görürsünüz. 

Bugün Avrupada da tıpkı bu fin. 
can oyununa benzer bir oyun oynan
maktadır. Mihver devletleri yüzük 
. aklamakla meşguldürler. Her sak
ladıkları zaman sulh cephesi elini o 
tarafa uzatmakta ve tepsi~i almak 
ihtimalleri doğmaktadır. Onun için 
şu sırada tepsi diizmekte olan Alman 
ve İtalyan diplomasisi umulmadık 
bir fincanın altına yiizUk saklayıp 
karşı tarafa dimyat yaptırmak isti. 
yor. 

Alınan haberler şunu anlatıyor ki 
Almanlar Danzig tarafından bir te
ca\ üz ~·apmıya cc aret edememekte· 
dirler. Lakin dünya huzurunda \e 
~endi halkı muvacehesinde bu işe 
geri dönemiyecek kadar giri.,miştir. 

İtalyanlar da Arnavutluk işgali 
gibi hiç bir maddi faydası olmıyan 

bir hareketten sonra bugünkü yazi. 
yetten çıkmanın bir yolunu aramak
tadır. 

Yine muhtelif mcmbalarm teyit 
ettiğine göre Almanlar A vrupanın 
Cenubu arkisinde bir hareket yap
mak i temetke \'e ilk hamlede :Ma. 
carları Çekoslovakya . eklinde ken
dilerine tabi bir hale getirmeyi dü
şünmektedirler. 

İtalyanlar buna muarızdır. Son :ıa. 
manlarda (Almanlar harbi kazana
maz) ismiyle Macarca bir kitap neş
retmi olan Macarlar da buna razı 
değildirler. 

Alman ve İtalyan Hariciye Nazır. 
ları arasında (Salzburg) şehrinde de
Yam eden mülakatta iki mihver dev
leti biribiriyle pazarlığa girişecek • 
tir. Bll Pazarlıkta Almanlar istemek, 
İtalyanlar da daha ziyade mukave
met etmek \'aziyetinde olacaklardır • 
Şöyle ki: 

Almanlar l\facaristana bir askeri 
tazyik yapmıya İtalyanların müsaa
desini istiyeceklerdir. 

Diğer taraftan Yugoslavya Kral 
Naibi Prens (Pol) iin Sırp ve Hırvat 
anlaşmasını tasdik etmemesi için 

Kont (Ciano) nun müdahalesini de 
talep edeceklerdir. Çünkü bu anlaş
ma tasdik edilirse Yugoslav kabine
sine daha ziyade demokrat anasır 
girecek \'e böylece sulh cephesine 
' 'e Balkan blokuna kar. ı olan meyil 
,.c muhabbet artacaktır. Halbuki Al
manlar Yugoslavyanın bugünkü mü
tereddit Yaziyetini bile mucibi mem
nuniyet bulmamaktadırlar. İtalvan
lar i e Avu tur\'a ve Ceko lovakYa· 
dan sonra simdi. bir deJ Macari. ta~ın 
Almanyaya iltihakına katiyen razı 
değildirler. Bundan hac;ka Danzig 
nıe<1elesinde İtalyanın Almanyaya 
müzaheretini vadetmi lerse de işin 
katiyen bir silahlı ihtilnfa kadar .rö· 
türülmemesi arzusunu da izhar et· 
mişlerdir. 

'Ümit edilen şudur: 
İtalya, Almanyanm Şarka doğru 

yayılmasını ho görmiyecektir. Yeni 
fLöt!en savfavı eeviriniz) 
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Romanyalı Bir Hırsız 
Muhakeme Ediliyor 

Bükreşten Buraya Kadar Marşartdiz Vagonf arının 

Altında Gelmiş, Burada da Marifetini Göstermiş 
Geceleri duvarlardan atlamak, ka-ı kadar •gelmiye muvaffak olmuştur. 

pıları ~ırmak suretile Beşiktaş .. v: Burada da marüetlerini göstermiş ve 
havalisınde on altı ev soyan ve ızını yakayı ele vermiştir. 
kaybetmek suretile polisi bayii yo. Bir gün Çarşı.kapıda Salih ile ar
ran Romanyalı Abdi geçenlerde te- kadaşı Mordehay elbise satıyorlar. 
sadüf en yakalanmış ve tevkif edil mış. Beşik taşta oturan Cemile ismin
mişti. Asliye birinci ceza mahkeme. de bir kadın kendi evinden çalınan 
sinde dün Ahdinin muhakemesine bu elbiseyi tanımış, satıldğını görün
başlandı. ce hemen polise haber vermiş ve bun 

Abdi, Romanya tabiiyetindedir. lan yakalatmıştır. 
Romanyanın payitahtı Bükreşte bir Salih ve arkadaşları bu elbiseyi 
"'k hırsızlıklar yapmış, fakat Ro- Abd.iden aldıklarını söylemişler ve 
manya zabıtası kendisini yakalıya.. bu suretle polis Abdiyi yakalamıya 
mamıştır. muvaffak olmuştur. 

Nihayet Abdi, Romanyada bir kıza Suçlu mahkemede reisin sualleri-
tecavüz etmiş, yakalanacağını anla- ne karşı yalnız omuz silkiyor ve: 
yınca da kaçmış ve marşandiz vagon. - Ben yapmadım, diyordu. Dün 
larmın altına saklanarak bir çok dev- ~hitler dinlenecekti. Gelmemişler

let sınırlarını geçmiye ve İstanbula di muhakeme bunun için talik edildi. 

Rüşvet Alan Polis 
Mahkum Oldu 1 

Para Yutan Polisin 
Muhakemesi Kaldı 

Pangaltıda bakkallık yapan Hasan Beşiktaşç arabacılar kahyası Ali-

Şahin hafta ruhsatiyesi olmadığı hal den rüşvet olarak aldığı üç lirayı 

de dükkanını açmış, polis Ethem bu. cürmü meşhut halinde yakalanaca ~ 

nu görünce bir zabıt varakası yap- sırada yuttuğu iddia edilen Tophane 
mış ve sonra da kendisine: meydan memuru polis Fuadın du-

- Eğer bana on lira verirsen, hem ruşmasına dün Asliye ikinci ceza 

zabıt varakasını yırtarım. Hem de mahkemesinde devam ediltli. Cürmü 

bundan sonraki pazarlarda dükkanı- meşhudu yapan polisler Fuadın pa

nı açarsan müsamaha ederim, demiş. raları aldıktan sonra yakalanacağını 

Hasan Şahin bu teklifi kabul eder anlayınca yuttuğunu söylüyorlardı. 

gibi görünmüş ve hemen Emniyet Hadiseden iki saat sonra midesini 

müdürlüğüne müracaat etmiştir. Em. yıkayan ve maddei gaitasını tahlil e

nJyet müdürlüğü Hasan Şahinin Et- den doktorlar ise para bulunmadığı 

heme vereceği gümüş on adet lira- hakkında fenni mütalea dermiyan e. 
nın üstüne işaretler koymuş ve Et- diyorlardı. Mahkeme geçen celsede 
heme vcrtrlren "de cürmü meşhut ha. doktorlann rnutsle!ları ha10tmaa aa

linde yakalamış, paralar, Ethemin li tıp işleri encümeninin son sözünü 
cebinden çıkmıştır. sormuştu. Bu sorguya henüz cevap 

gelmemiştir. Ayni zamanda şahitle
rin ifadeleri arasında tezatlar da var
dır. Mahkeme bu şahitlerin yüzleş
tirilmesi için başka güne bırakıldı. 

Çocuk 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

Ethem tevkif edilmiş ve asliye \. 

kinci ceza mahkemesine verilmiştir. 

Dün Ethemin duruşması yapılmıştır. 
Ethem kendisini müdafaa ederken, 

parayı amiri Adil namına aldığmı 

söylüyordu. Mahkeme bu müdafaa. 

sını varit görmedi. Kendisine bir se

ne hapis cezası verdi. Fa.kat alınan 

para az olduğu için cezasını altı aya 

indirdi. Dinleyiciler arasında Ethe

min karısı da vardı. Mahkitmiyet ka. 29 Temmuz 939 tarihli "Çocuk" sayra
rarını duyunca hüngür hüngür ağ- mızdııki (Bilmece • Bulmaca) yı doğru 

b .,ı halledel'llerden hediye kazananların liste-lamıya a~adı ve dışarı ç1karıldığı 

zaman f enalık1ar geçirdi. 
si: 

DOLMA KURŞUN KALEMl 
KAZANANLAR 

İspanyol kabinesi, İspanyanın iiç İstanbul lisesi 480 İlhan Glnkök, İstan-
bul Aksaray caddesi 30 No.da Hayriye, 

senelik bir dahili harpten sonra yeni Beyo~lu Anadolu han 18 No.da Olga. 
'\'e harici bir harbe girmesine katiyen MÜREKKEPLİ KALEM KAZANANLAR 

razı olmıyacaktır.' Kandllll kız lisesi Sabnhat Özçelik, Be-
Yugoslavya gitgide gerek sivil, şi'ktaş kız orta okulu sınıf 3 - B. 40 Türkan 

gerek askeri unsurların meyliyle Ölçen, 14 üncü ilk okulda Ayten Aykut. 
ALBÜM KAZANANLAR 

sulh cephesine bariz bir meyil gös- F.skişeh!r Muhtalip caddesi Bozgur so-
terecektir. Macaristanda (Nazi) lerin kak ıo No.da Hilmıet Önslper, İzmir Pa
tahrikatma müsaade edilmemekte- zar yeri Alı:ıybey cadde5i 93 No.da Beria 
dir. Dahası var: Bitlerin mutasavver Sara'=oğlu, Erenköy H;ıtboyu Meliha. 

• • RESiM MODELi KAZANANLAR 
olan hır Budapeşte seyahatınde ken- İpsala merkez okulu 28 Gönill Sayın, 
disini Macaristanda Alman polisle- Konya Devlet Demiryolları şube 61 mü· 
rinin muhafaza etmesi teklifini Ma-1 hendis )o'!. Emin oğlu Necdet, Araç maarif 
carlar şiddetle reddetmişlerdir. memuru oğlu Faik Tekant. 

Polonya sımsıkı duruyor. SULU BOYA KAZANANLAR 

Japon, .. a k b' · · • k • Malatya meyvacılık istasyonunda Hamit 
o1 a ınesının a:z:ım e serı- . . . 

• • . . .. .. karde~i Saim Tuncel, Tokat maarif daıresı 
yetı ve erkanıharb1yesı -kuçük za- sekreteri yeğeni Çetin Ediz, Tarsus is-
hitanın arzusu hilafına- mihverle met İnönü caddesi terzi Rıfat yanında İl
hlr askeri ittifak akdine muhaliftir- yas){. Butro~. 
ler. KALEM BOVASI KAZANANLAR 

Bütün bu mallımatın anahtar taşı 
olarak şunu da söyliyeyim: Önümüz
deki hafta Alman askeri hazırlıkla-
n son ve yüksek mertebesini bula
caktır. Bu kadar hazırlıktan sonra 
Almanyanın hiç bir şey yapmadan 
askerini terhis edeceği beklenemez:. 
Bugüne kadar yapılan tecrüb~ yine 
had bir buhran ika ederek harp et
meden bir şe~·Ier koparmak istiyece
ğini zannettirivor. Lakin karşı tara
fın da artık ~löf2 karnı doymuş bu
lunuYor. 

Eyliıl başını bulursak, tepsi bize 
ge~miş sa~·ılabilir. 

* Okuyucularımızdan Doktor M. $. 
- CeH'ıl Muhtar hakkındaki hürmetkar 

mektubunuzu aldım. Gerek hakşina!llığı

lhZa, gerek hakkımdaki iltifatınıza teşek-
kOrlcr efendim. B. F. 

Bursa ikinci orta okul 25 Şahap Tan
man, Mersin - Tarsus arasında Hacı Talip 
istasyonu şefinin oğlu Sali'lhattin Arıkan. 
Bürhanlye Koca l'ami karsısında kahveci 
Nezir oğlu Mahmut. 

PERGEL KAZANANLAR 
İstanbul Fener Camcı çeşme yokuşu 40 

No.da Remziye Önay, Sirkeci Ebus9uut 
caddc"i 80 No.da Mehmet Bermek, Cağa
loğlu erkek orta okul Sını! 2 - E. 42,0 Ali 
Mahir Tilrkpençesi. 

KART KAZANANLAR 
İstanbul birinci ilk okul sınıf 3 Şekip 

Giray, İstanbul Sirkeci Demirkapı Kum 
meydanı sokağı Lltoz apartımanı 11 inci 
daire, Zile İstiklal okulunda 164 No.lu 
Nahit Soydan. 

11- Sahhk Kotra _, 

1 Motörlti, Kamaralı, miikemmel b!J 
Kotra ~atılıktır. isteyenlerin istan-

1 

bul 3 üncü Noterliğinde B:ly İbrahi-

'z me müracaatları. -

TAN 13 - 8- 939 

Tayyare Piyangosunun 
DördüncüKeşidesiBitti 

Zonguldak Halkevi 
Köy Gezileri Yapıyor 

Türk Hava kurumu piyangosu
nun 27 inci tertibinin 4 üncü keşl. 
desi dün bitmiştir. İkramiye kaza
nan numaraların tekmilıni sıralan
mış olarak veriyoruz. Bunlardan 
başka sonları 38 ve 61 rakamları i
l<: nihayetlenen biletler ikişer lira 
amorti alacaklardır. 

501000 lira kazanan 
31038 

15,000 lira kazanan 
36961 

121000 lira kazanan 
16928 

10,000 lira kazananlar 
22046 25639 

3,000 lira kazananlar 
10924 39271 

1,000 lira 
10113 
32111 

kazananlar 
30758 
32333 

500 lira kazananlar 
658 995 2127 3145 4803 4980 

5030 5448 7132 7178 7578 7704 • 8576 8623 9291 10276 10349 
10515 13234 13550 13698 14471 
14752 15290 15648 16358 16777 
17079 17665 17823 18893 19106 
19157 19397 20741 223fü) 23347 
23450 23492 23690 24021 24237 
25201 25567 25844 26704 27148 
27587 28518 29146 2943-1 30315 
32549 33263 33450 31:022 35708 
35719 35775 36206 36695 36745 
36810 37116 37978 38187 38420 
39023 39294 

200 lira kazananlar 
99 181 1120 1152 4524 5 788 

7502 7685 9084 9214 9773 10476 
10842 11859 11936 12053 12442 
12894 12975 13496 13617 14094 
14117 15425 16016 16197 16504 
16778 16866 17778 18070 19049 
19853 20861 21266 23723 23841 
23868 24216 24243 
26213 26650 28152 
29854 30117 31903 
37441 379fll 38119 
00~0 OO<)Oo ooo~n 

21:l522 
29!320 
32475 
38208 

100 lira kazananlar 

25429 
29602 
36587 
38372 

414 1656 1768 1912 2363 2421 
2423 2437 2842 3385 3502 3611 
3745 4065 4096 4126 4254 4519 
4563 5007 5309 5531 5535 6416 
6771 7228 7273 7802 7324 7941 
8248 8340 8583 8616 9097 9451 

9793 12046 12358 1237·ı 12533 
12611 12682 12731 1273S 13058 
13264 13311 13647 14683 14451 
15828 16381 16851 17315 18254 
19674 19891 20063 21180 21634 
22830 23028 23318 23393 24730 
25662 26713 26771 27080 27545 
27885 28372 28545 29344 29998 
31181 31757 31979 32612 32690 
32734 33366 34107 34175 34546 
34911 35357 35972 35998 36071 
~6121 36373 36463 36945 38186 
39284 39546 

18 
411 
935 

1340 
1949 
2148 
2818 
3448 
4001 
4256 
4788 
5172 
5799 
6252 
6567 
6959 
7384 
6133 
6694 
8894 

50 lira kazananlar 
85 97 131 

479 
1030 
141)1 
1955 
2243 
3067 
3524 
4127 
4307 
4842 
5209 
5817 
6279 
6583 
7199 
7453 
8194 
8658 
6933 

488 
1233 
1560 
2022 
2362 
3123 
3704 
4160 
4373 
4858 
5640 
5894 
6347 
6594 
7236 
7656 
8319 
8667 
8985 

540 
1273 
1720 
2058 
2523 
3204 
3092 
41ıl5 

4511 
4938 

54742 
5944 
6511 
6685 
7315 
7909 
8389 
8675 
8992 

146 
808 

1277 
1752 
2099 
2740 1 

3421 
3953 
4250 
4624 
G108 
5784 
6085 
6512 
6902 
7373 
8099 
8397 
8792 
9022 

9028 9091 9181 9249 9149 
96.25 9743 9802 10009 10021 

lOCrU 10180 10275 l 0286 10303 
] 0382 10490 10498 10667 10725 
10931 10984 10996 11028 11181 
11244 11278 11358 11106 11457 
11560 11614 11632 11773 lll}83 
12006 12110 12609 12691 12823 
13059 13136 13260 13450 13510 
13526 13725 13767 13905 14079 
14105 14114 14174 14207 14224 
14240 14437 14475 14566 14607 
14657 14803 14867 14904 14979 
15155 153.03 15401 15615 15820 
15826 15936 16167 1620!) 16535 
16647 17280 17281 17323 17343 
17548 17586 17599 17963 17964 
18340 18373 18395 13518 18525 
18551 18560 18939 19020 19184 

19272 19517 19519 19535 19635 
19983 19996 20110 20239 20287 
20382 20466 20729 20764 20789 
20739 20855 20923 20950 20961 
21051 21129 21224 21450 214.78 
21496 21522 21633 21782 21844 
21896 21916 22082 22214 22298 
22368 22427 22461 22510 22.539 
22633 22679 22758 2~791 22888 
22918 22995 23201 2:~:H3 23587 
23591 23641 23670 2:3720 23778 
23796 23834 23835 23~12 'Hl82 
24432 24621 24673 :H633 2-±939 . 

1 
24940 25095 25119 25422 25-182' 

Zonguldaklılar Türk Ali köyünde 
Zonguldak (TAN) - - Halkevi ta

rafından ayd·ı bir kere, muhtelif 
köylere yapılan geziler devam edi
yıır. Vali HaJ it Akso:vun da tertibi. 
ne iştirak ve teşvık ettiği bu gezi_ 
]erden sonuncusu, pazar günü, Türk 
Ali köyüne yapılnıışhr. 

~. 

25559 25571 25593 25 792 25937 
25994 26012 26227 26330 26380 
26518 26684 27027 273:\5 27517 
27850 27985 28014 ~174 28194 
28345 28363 28441 28493 28615 
W682 28718 28133 28195 29246 
29331 29376 29480 2959ô 2!J6 76 
29845 30111 30225 30355 304ü8 
30513 30535 30672 30730 30982 
31018 31059 31077 31085 31123 
31392 31422 31433 31531 317'55 
31842 32140 32326 325:n 32532 
32627 32870 32714 32754 33348 
33355 33410 33475 33507 33826 

Kiralanan vapura 1200 Zongul
daklı bedav !l bindirilıniş, sab'.ih saat 

34075 34098 34119 :14243 34320 dokuzda buradan hareket ecıilmiştir. 
34322 34378 34507 3!ol2 34628 Şehir bandosunun çaldığı havalarla 
35229 
35797 
35976 
36927 

35273 35415 351396 35768 köye gidilir-cf'ye kadar.- iyi vakit ge-
35833 35872 3591:~ 35931 çirilmiştir. 

danı Şevkf·t. Binbaşı Hamdi, doktor 
Nurettin ve Dursun, vilayetin bütün 
daire, banka müdürleri, lise müdürü 
refikalarile beraber iştirak etmiş, 

bulunuyorlardı. Daha evvelden ken
dilerinll haber verihniş olan Hisarö
nü, Kübi, Kurt, Derecikviran, Ote. 
yüz, Göynük ve Kocaali köyleri h:.ıL 
kının ekseriyeti de, başlarında muh
tarları olduğu halde, Türkali köyün
de toplanmışlardı. 

37309 
37696 37717 37749 37801 
38011 38043 38054 33200 
38377 38743 38884 38980 

36022 36402 36498 36708 Seyahate vali, tstanbulda bulu-
36972 36994 371;35 37118 1 nan Parti reisi hari<; ~tarak bütün 
37329 37461 3741)5 37660 Parti ve halkevi azası, meclisi umu. 

37903 mi azasından avukat Sami Yaran, 
38265 İzzet Çakmaklı, Tevfik Bilgin, ağır. 
39153 ceza reisi Ekmel, jandarma kuman-
39435 

Burada vali ile halkevi reisi Ah .. 
met Gürel, köylü ve şehirli kardeş .. 
leri birbirine takdim etmiş, şehir 

bandosunun çaldığı İstiklal ınarşiy
le, alkışlar arasında, bayrak çekme 
merasimi yapılmıştır. 

39166 39196 39249 39332 
39545 39551 39648 39698 
39930 39971 

30 lira kazananlar 

69 151 211 323 

39723 

465 
640 686 777 810 883 
931 1083 1193 1214 1506 1519 

1543 1601 1611 1861 1920 2067 
2256 2331 2398 2401 2522 2647 
2657 2756 2785 2962 2988 3105 
3143 3293 3521 3799 3826 3830 
3939 4204 4236 4317 4582 4618 
aouo .-.o~o 

4983 5028 p097 5127 5197 5267 
5295 5361 5446 5472 5696 5734 
5871 5922 6134 6172 6335 6349 
6396 6431 6439 6463 6517 6537 
6538 6566 6675 6682 6809 G920 
6837 6930 7098 7099 7129 7162 
7165 7170 7239 7265 7352 7355 
7488 7548 7625 7822 7831 7857 
8014 8019 8067 8121 8196 8197 
8469 8609 8655 8700 8939 8986 
9166 9253 9390 9437 9529 9560 
9641 9654 9725 9719 98~5 9897 
9953 10043 10217 10296 10500 
10711 10860 10879 10987 10~95 

11047 11122 11211 11315 114'!4 
11544 11577 11712 11731 11782 
11808 11816 11984 12010 12045 
12066 12092 12148 12173 12211 
12257 12271 12488 12623 127Cı6 

12807 12850 12871 13029 13100 
13120 13133 13186 13235 13314 
13443 13472 13503 13565 135i4 
13702 13729 13848 J 3862 13885 
13970 13995 14035 14101 14106 
14139 14213 14256 14260 16304 
15306 1392 14538 14629 14637 
14650 14671 14704 14811 14864 
14893 14929 14933 14977 14969 
15144 15310 15350 15445 15633 
15836 16037 16071 16139 16257 
16496 16592 16639 16661 16674 
16725 16736 16840 16990 17001 
17013 17015 17050 17066 17157 
17184 11246 17306 ı n5o 11313 
17492 17509 17675 177ô4 17942 
17966 18157 18238 Hl332 18383 
18491 18543 18573 18627 18648 
18650 18653 18720 18786 18700 
18882 18974 18988 19041 192'(5 
19283 19308 19339 19341 J 9360 
193596 19574 19658 19675 19833 
19844 20006 20078 20127 20162 
20181 20201 20210 20271 20284 
20445 20457 20490 20525 20610 
20676 20838 20841 20844 20989 
21184 21227 21273 21382 21587 
21568 21709 21797 21812 21935 
21963 22is2 222s1 22383 22366 
22458 22496 22550 22640 22645 
22659 22727 22753 ~: "'') 22962 
23010 23032 23045 ;...; • 'l 23147 
23188 23259 23310 23345 23455 
23475 23529 23685 23783 23813 
23878 24049 24109 24258 24301 
24362 24409 24449 24525 24605 
24689 24746 24861 24971 25151 
25164 25213 25230 25285 25615 
25669 25702 25745 25843 25858 
25908 25998 26054 26103 26108 
26345 26397 26410 26474 26559 

Köylü, şehirli, kadın, erkek bir a
l'ada yemek yenilmiş, milli oyunlar 
oynanmıştır. Bundan sonu, halkevi· 

Ö L Ü M nin getirdiği hediyelerin dağıtılma. 

Merhum Kaymakam İzzet Anışın sına başlanılmıştır. 
oğlu merhum General Seyfullahın 1100 fakir köylüye öğle yemeği, 
damadı ve Hava Müsteşarlığı yüzba- 142 eve 500 kilo tuzla, 40 kilo sa. 
şılarmdan Suat Sete'nin ve İstanbul bun, helva, kitap, gazete, mecmua, 
tş Bankası veznedarlarından Nejat aspirin, kinin, tentirdiyot dağıtılmış, 
Anışın A E kli Ku y _ 390 hastaya bakılmıştır. 

mcası me rmay ar 
1
.
1 

.. 
b K 1 tt. A f t t . t• Köy ti er, kendilerine karsı goste-ay ema e ın nış ve a e mış ır. . A • 

C · 13 8 939 p - - t rılen alakadan ve ayaklarına kadar 
enazesı . . azar gunu saa . 

11 d F 1 S yf ll h P k- gidilerek dertlerinin dinlenilmesın-
e eneryo u e u a aşa oş. ı 

k ·· d k ldırıl k Gö. t . den pek zivade memnun olmuş arc un en a ara z epe camı-
:>111uc vg.ıc U.Q.a.&.a.~ nıu~t' ............ 

rayı Cedide defnedilecektir. 
4. ES 

. 26602 26706 26755 27757 26'783 

26927 26968 26979 27260 27277 - -
27279 27484 27749 27761 27771 
27945 27967 27968 27 70 27986 Tiirkiye 
27987 28023 28025 23101 28354 Türkiye 
28483 28571 28600 28609 28659 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

28867 28907 28942 290114 29012 1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

29029 29041 29063 29101 29l 16 T. A. Q. 
29117 29263 29359 29439 29490 T, A. P. 

29532 29819 29821 !!9829 29986 

19,74 m. 

31.70 m. 

1595 Kes. 20 Kw. 

9456 Kes. 20 Kw. 

30065 30158 30179 30300 30310 
30340 30392 30448 30513 30623 
~0657 30788 30795 !$1•)2'1 31082 
31144 31265 31292 3!490 ::11597 
31676 31682 31780 31791 31791 
31947 31969 32284 32511 32560 
32595 32699 32800 32818 32842 
32864 32874 32895 33079 33141 
33107 35131 35177 35135 35272 
35338 35375 35338 35376 35426 
35447 35475 35483 35514 35546 
35613 35614 35850 3587-1 35930 
35982 36020 36090 36149 36155 
36164 36328 36384 36476 36491 
36669 36880 36930 36937 37039 
37118 37201 37215 37412 37171 
37476 37507 37521ıi 37533 37616 
37794 37876 37924 3d075 38111 
38136 38220 38222 33329 38365 
38460 38490 38505 38510 38521 
38592 38622 38667 38782 3d796 
38837 38949 38990 38999 39053 
39309 39345 39347 39423 39,127 
39487 39493 39510 :39540 39681 
39733 39938 39962 

Dünkü Piyangonun 
Talihliler i 

50 bin lira kazanan biletin oir 
parçası Divanyolunda 34 numaralı 
evde oturan emekli yarbay lbrahim 
Ethemdedir. 
12 bin liramn bir parçasının Aksa
ray tramvay deposunda 2641 numa
ralı vatman Mehmette olduğu an
laşılmıştır. 

10 bin lira kazanan biletin bir 
parçası Aksarayda posta memuru 
Enis ile, Davutpaşa kışlasında İ
kinci piyade bölüğünde Alaadclın
de, ikinci parçası Emirgıh1da 22 nu
marada oturan Osmanda, ı üçüncti 
parçası da Haydarpaşada Koşuyolu 
caddesinde 17 numarada Bayan 
Gülsümdedir. 

Dün cumartesi olduğundan taşra 
bayilerinden talihliler hakmnda bir 

haber alınamamıştır. 

Paza r, 13. 8. 1939 

13.30 Program. 13.35 Tilrk müziği: l -
l:"şşak oeşrevi. 2 - Lemi - Uşşalt şar

kı - G'lnler geçiyor. 3 - Lemi - Uşşak 
şarkı - Ruhumda bu\dum. 4 - Şfikrü 

Tunalı - Usşak şarkı - Gezer dola~ır. 

5 - Suııhi Ziya - Dökülmns :r.nnbak gi
bi. 6 - Dedenin - Halk türkilsii- Gitti 
de gelmeyiverdi. 14 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji h:ıberler!. 14.10 -
\5.30 Müzik (Dans müziği - Pl.) 

18.30 Proı~am. 18.35 Müzik (K6çUk 
Orkestra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Billy 
Golwyn - Cambazlar (Fokstrot) 2 -
Hııns Zander - Polka. 3 - Hanschmann 
- Andalusia (İspanyol vaiı;ı) 4 - Hans 
Uı'hr - Büyük Vals. 19.10 T\lrk mUzi.ıti: 
(İn<'e saz faslı) 20 Memleket saat ayarı. 
20 Temsil, 20.40 Ajans ve meteoroloji ha• 
berleri. 21 Türk müziği: 1 - Acemaşiran 

pe~revl. 2 - Acemkürdi şarkı - Bir ve
fasız yare düştüm. 3 - Nob:ır - Eviç 
şarkı -- Se\l,.;ıi1im bu aksam. 4 --- E viç 
türkü -- Yürüdükçe selv! sallanır. 5 -
Raif Be..v - Karcığar şarkı - Gülüver 
sevdil!im. 6 - Karcığar köcek - Pınarın 

başında. 7 - Sadettin Kaynak - Hüuam 
şarkı - Bir hüzün çöktü. 8 - Hıılk tür
kilsil - Aksab oldu yine bastı kareler. 
9 - Arif Uey - Htızz:ım şark:ı - füıhar 

geldi beyim evde durulmaı. ıo - Hüunm 
ıar - R. 22 Haftalık posta kutusu (Ec
nebi dillerde) 22.30 Müzik (Karışık ha
fif mü7.ik - Pl.) 23 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilfıt. kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 23.20 l\Iüzik (Cazband -
llirkü - Sana da yaptırııyım Naciyem ll

man. 21.40 Konuşma. 21.55 Ne~elJ ptak
Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• .. 

1 lenı 
6 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
ıoo 

Kr. 
• 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan rnemlekeUer fı:ln abone 
bedeli milddet sırasiyle 30, 16, t, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adres değiştimu::k 25 kuruıtur. 

Cevap için mektuplara 10 kurueluk 
pul lltıvesl Ummdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

ltalya Bulgarlarla 
Aramızı Açmıya 
Çahııyor 

Son zamanlarda İtalya Balkan
larla, bilhassa Bulgaristanla 

fazlaca meşgul olmaktadır. 
İtalyan matbuatına verilen emir 

şudur: Bulgaristana ait neşriyatınız. 
da Türklerle Bulgarlann arasını aça. 
cak şekilde lisan kuJlanacaksınız. 

Filhakika İtalyan matbuatının son 
zamanlardaki neşriyatı verilen bu 
emre tamamen uymaktadır. İtalyan
lar bir taraftan Sofyada Türk ma
nevralannı '·esile itrihaz ederek 
Türkiye aleyhinde propaganda fap
maktadırlar. Türklerin Bulgaristanı 
paylaşmak n istila etmek niyetinde 
bulunduğunu işaa etmektedirler. Bu 
suretle Bulgarlar arasında Türklere 
karp bir husumet havası yaratmak. 
la kalmıyarak, İtalyanın Bulgar me
talibatını müdafaaya hazır bulundu· 
ğunu, Trianon muahedesiyle Bul
garlara kabul ettirilen haksızlıkların 
tamiri için kendilerine yardım ede
ceklerini söylemektedirler. 

İtalyan matbuatı bir kaç gün ev
,·el Türk - Bulgar hududunda vu
ku bulan münferit ve basit hadiseyi 
de izim etmeyi ihmal etmemiılerdir. 

HalAsa İtalyanlar Türklerle BuL 
garlann, hatti Bulgarlarla kom;,u

larının arasmı açmak, \'e bulanık 
• • • 'W :ı ·~'- _ ... _ .._.,..,.._ 

geleni yapmaktan çekinmiyorlar. 
pinaenaleyh Balpristan ve 

Bulearistandaki temayüller hakkın

da hariçten gelen haberlere biraz da 

bu eözle bakmak ve hadiselere ona 

göre hüküm vermek faydalı olur ka
naatindeyiz. 

* 'Avrupafla Mühim 

HSdiıeler Olurlcen 

Avrupada mühim Jıidiıeler cere
yan ediyor: 

Danzic hldlsesi son safhasına gir. 
miı bulunuyor. 
- İtalyan ve Alman Hariciye Nazır
ları Avrupanm mukadderatı üzerin. 
de mühim görüşmeler yapıyorlar. 

Almanlar, İtalyanlar ve Japonlar 
askeri ittifak akdetmek üz-:redirler. 

Romanya Kralı Türkiye Cünıhur. 
reisi ile görüşüyor. 

Bütün ba hidiselerln cereyan et
tiği ıu günlerde, dünyanın mukad. 
deratmı ellerinde bulunduran İngi. 
Jiz kabinesi tatilde bulunuyor. Baş
vekil Chamberlain bir iki hafta dün. 
ya ile alikasını kesebilmek için ta 
İskoçyaya balık avına gitmiştir. Ha. 
rieiye Nazın Halifab iıtirahattedir. 
İngiltere Harbiye Nazın Hor - Beliıa 
Fnnsanın cenap sahil1erinde mer
kezle temasını kesmlı bir halde tatil 
yapmaktadu. İngiliz Parlamentosu 
dafılmı9tır. 

Bundan da tahmin edebiliriz ki 
dünyada mühim hidiseler arifesin. 
de olmamaklıfımız lazımdır. Eğer 
Amavutluğun itıali esnasında İngi
liz Başvekilinin yine balık avında 
bulandujıına bilmeseydik bu tahml. 
ne bakarak rahat bir uyku uyuyabi. 
lirdik, fakat ... 

Güdük Minarenin Alhnda 
Bir Mahzen Bulundu 

Sıvaa (TAN) - Şehrimizdeki ta
rihl ve Osmanlılardan evvelki de
virlere ait Güdük minare önünde 
yapılan kazı esnasında, 195 santi. 
metre derinliğinde, bir bi.."laya açı.. 

lan bir kapı bulunmuştur. Burası

nın. Güdük minarenin mahzen katı 
oldugu tammin edilmektedir. 

Mahzenin içinde, Selçuk tarzında 
ild taı madalyon da bulunmuştur. 

TAN ===================-===============================- 5 

HAFTANIN MUSAHABESI 
L~~~ 

Y aptığımız veya yapaca
ğımız bazı işler vardır 

ki, umumun tasvibine uğn
yacağından şüpheye düştü
ğümüz için, kendimizi hak
lı göstermek maksadile kar
şımızdakilere izahat vermek 
mecburiyetini hissederiz; se
bepler sayar, vesileler bulur, 
bahaneler ararız. 

Mesela evlenmek, hususiyle i
kinci evleniş bu kabil yarı utan
dırıcı işlerden biridir: 

- Ne yapayım birader, deriz, 
pek yalnız kaldım; pansiyon, otel 
odalarına düştüm, hayatım intiza
mını kaybetti; masraf ta fazla o
luyor, iki yakam bir araya gelmi
yor. Zamanı değil ama, çaresiz, i:z
divaca karar verdim. 

Dinliyen "Hay hay, pek müna
sip, Allah mesut etsin!,, filan, bir 
şeyler söyler, bahsi kapatır; mah
çup mPvkiinde fazla kalmvsın di
ye ... 

~~~ 
~it?-;:;t: _ ~ 

Memuriyet hayatından çekiHp 
hür kazançla bir müddet ge.1indik. 
ten sonra, tekrar devlet hizmetine 
giren de böyledir: 

- Şahsi teşebbüs sökmedi, der, 
buhran buhran üstüne. 1'aktım 
ki elde, avuçta bir §ey kalnuya. 
cak, hükumet kapısına yeniderı 

baş vurduk. 

Karsısındaki "Doğru. aksi za
mana rast geldi, iyi ettıniz !., aya-
nnda bir kaç kelime mırıldanır, 
sözü keser ahbabını boş teviller
le üzüp daha razla kabahatli va. 
ziyetinde bırakmamak için ... 

Şimdi mizah gazeteciliği, hatta 
mecmuacılık ta hemen hemen ya. 
n kusur, yan kabahat bir acaip 
şekil aldı; bu işi yapanlar: 

- Hakkınız var ama, diyorlar, 
o kalça ve bacak, o kombinezon 
ve jarter, o eğilme ve uzanış, o 
kabarık ve yırtmaç, o boya ve ka. 
pak olmasa satış düşer, hasılat 

masrafı korumaz. Zaruri, Avrupa 
gazetelerinden bu kabil ne resim 
bulursak, biraz tümseğini yüksel
tip eteğini kısaltarak boyacıküpü
ne sokuyor, basıyoruz. 
Muhatabı "Evet, ne yapacaksı

nız, halkın zevkine uyacaksınız, 
zahir. böyle götürüyor!,, kabilin. 
den dört, beş söz kekeler. lafı de
ğiştirir; arkadaşını oldukça na
hoş, epey.ce müşkül durumdan 
kurtarmak istediğinden .... 

r;;~ ~~) 
l-#~~~~ 
0:~.'~k"?' 
Fakat bütün kabahate benzer 

işlerin içinde en çok ve en 
hoş tevil götüreni, eğlendiricisi iç
kidir. İçkiyi mazur göstermek için 
insanlar şair olurlar, ressam olur. 
lar; psi.koloğ; sosyoloğ kesilirler; 
doktorluğa, Alimllğe yeltenirler; 
talakate gelir, hatipliğe kalkışır -
lar; her sazdan çalarlar, her kapı. 
ya baş vururlar. Mesela, mevsim, 
yazdır, durgun, boğucu bir hava. 
İçki seven bunu bir vesile ittihaz 
eder; terli gömleğini şöyle bir, i
ki kaldırır, indirir; göğsünti nfler, 
sonra oflar: 

- Alkol böyle zamanda ferah

lık verir, der, Afrikanın cehenne

mine, Avrupalılar alkolle muk:ı

vemet ederler; içki sayesinde bün. 
ye hastalıklara, yorgunluklara, 
yıpratıcı iklime kar§ı koyar. 

Sakın itiraz etmeyiniz; hafıza· 
sında istatistikler vardır; size Ni
ger nehri kıyısındaki fen heyeti. 
nin raporundan Tibet çölündeki 
kaşifin seyahat notlarına kadar de
liller getirir; Cenubi Amerika or. 
manlanndaki kereste tüccarlarıyle 
Çad gölü ekafında timsah müste. 

•••••• 

YAZAN 

Refik Halid 
• 

hasesi arıyan alimin bu baptaki 
tavsiyelerini harfi harfine okur; 
askerden, sivilden şahitler zikre
der ve nihayet kadehe sarılır. 

Denebilir ki, içki için sıcak ve 
soğuk, yağmur ve güneş, kar ve 
rutubet gibi ne kadar meteoro!o
jik değişiklikler varsa, iyı bir ve. 
sile hazırlar: 

- Monşer, şu buram buram 
yağan kara bak, seyrede r.de içil. 
mez mi? Keyiftir, Vallahı! 

- Olur nemli, puslu hava de. 
ğil; tam içilecek gün bugiimiiir; 
rutubet iliklerimize işledı, uyu
şukluğu biraz atmış oluruz. 

- Yağmur içime kasvet çök
türdü, durmamacasına yağıyor. 

Cam ardındaki masa başından şu 
ıslak dünyayı tcmaşada ıı::.sıl bir 
zevk vardır, bilir misin? 

- Havada fazla tazyik oldu mu 
bir kaç kadeh atmazsam, rahat u. 
yuyamam. 

Fatin hocamız, raporunu verdi
ği gök emniyeti umumiycsi vaka. 
!arının içki müptelaları üzerindo
kt bu kabil tesirlerini de - mer
hum Mahmut Sadık'ın eski arka.. 
daşı olduiiu için - her halde bi
lir. 

;lf!P~~-~ ,., mr,. ~5 .::x-__ ~{ ~ 
~~':>~ ~_Ly--/f'ıJ~~ ~~~,.... .,c• 1(:%$ 

H oş, adi zabıta vakalan da 
bazan birer vesile teşkil e

debilir: 

- Şu cinayeti okudun mu, he. 
rif bıçağı yakalayınca karısını da, 
dostunu da, çocuklarını da doğra
mış, sonra kendisini uçurumdan 
aşağıya fırlatmış .. Tüylerim diken 
diken oldu, sinirlerim bozuldu. 
Gel, haydi, şu bahçeye oturalım, 

birer kadeh içelim; unutayım, ge. 
cc rüyama girecek! 

Büyük dünya hadiseleri de öy
ledir, hatta daha kuvvetli sebep
lerdir: 

- Yahu, Şark hududunda ma
nevra, Garp hududunda manev. 
ra, denizde manevra, işin şakası 

kalmadı, harp muhakkak patlıya
cak, dünyanın rahatı kaçacak. Ba. 
ri, şu sayılı saadet günlerinde a. 
ğız tadiyle biraz atıştıralım. Bu 
zamanı arayacağız, bilesin ha! 

Dahili meselelerin de vesile ve 
bahane hazırladığına şüphe yok. 
tur: 

- Daha dün borusu ötiiyordu; 

"Gel!,, deyince rıhtım boyuna sı

ra sıra motörler diziliyor; "Git!,. 

deyince Marmara açıklarına irili 

ufaklı kotralar serpiliyordu. Pu

pa yelken bir yaşayı§tı; karaya 

vuracağı, şapa oturacağı, kalafata 

çekileceği, hurda fiyatına satıla

cağı belli değildi. Hey gidi deni 

dünya hey! Nesine güvenılır ki ... 
Bugün hep, yarın hiç. Doğrusu, 
müteessir oldum. lçmiyeyim di
yordum ama ... Garson, oğlum, bir 
49 luk getir. Ayarı düşiiğünden 

olmasın, zaten düşkünlere acıyıp 
içeceğiz! 

Böyle felsefi düşünceler yeri
ne, bazı defa milli ve şerefli va
kalar mükemmel içki vesilesi ve
rirler: 

- Siyaset buna denir, diplo
matlık budur; filoya baktıkça kol
tuklarım kabarıyor, içim açılıyor. 
Harp mi? Kimin haddine düşmüş, 

palavra devri artık geçti; artık 
oturup afiyetle, emniyetle, iftihar. 
la kadehlerimizi tokuşturalım! 

lşte size bir başka bahane da
ha: 

- Bu nefis yemekleri içkisiz 
heder mi edeceksiniz? Yazık! He. 
le şu Çerkestavuğunun tabakta 
duruşuna, şu biber dolmalarının 
kuruluşuna, şu domates pltikisi
nin serilişine, kokoriç sıyrığının 
ateşte cızır cızır dönüşüne, c!ğer 

tavasının hoplaya sıcraya kıza.rı

şına, lüfer ıskarasının misk gibi 
kokusuna bakınız. Ben bunları ra. 
kısız gavur edemem. 

B üsbütün dahili, yani ev içine 
ait vakacıklar veslle teşki

linde en çok yer tutarlar. Çocuğu. 
nun bir dersten ikmale kalışın. 

dan tutunuz da, rüzgardan bal
kon kapısı camının kırıhşına ka. 
dar: 

- Efendim, mandalını takmaz
lar ki... Bir vurdu, ~angır şungur 
koca cam bin parça oldu. Köyde 
o büyüklükte ve o biçim ciçckli 
..ımnncıen bülamazsın dilşuniınuz, 

İstanbuldan getirteceğiz; bir me. 
sele. bir belit. AIJah müstahakları. 
nı versin, kan başıma çıktı. Ha. 
işte, hazır önünden geçiyoruz, ııu 

deniz üstündeki kahveye girelim, 
taze balık bulunur, biraz vakn ge
çiririz, sinirlerim de yatışmış 0-

lur! 
Güzelliği de hesaba katmak i

cap eder: 

- Kahve mi içelim, do&1durma 
mı yiyelim? Biraz duralım, nefes 
alalım da ... Hele şu tarafa u~ulca. 
cık bak, olur şey değil, Met, azi. 
zim, afet, hem tam benim tipim .. 
Yoo, böyle bir güzel kadımn kar
şısında oturup ta acı kahve kil
mez. soğ\,\Jt dondurma yenmez, bi
rer kadeh parlatılır! 

Maziyi hatırlatan yerler vesile 
oluşta pek müessirdirler: 

- Kaç sene oluyor. bakayım? 
Yirmisi muhakkak. Bizim.Ki ile 
gelmiştik, o zaman bahçe daha 
gölgeliydi, büfe şu taraftaydı, biz 
o köşeye oturmuştuk. Gençlik e1. 
den gitti. ihtiyarlıyoruz dostum, 
haberin olsun: yirmi sene dile ko. 
lay .. Ne dersin, adeta kederlendim, 
acı duyuyorum, sen nasılsın? Bir 
şişe getirtsek mi? N eşelcniriz. 

4f!'f},-R:J~-~ ı"ı 
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M anzara güzellikleri bilhassa 
içki vesilesidirler: 

- lstanbuldan güzel şehir dün
yada yoktur. Hele şu denizdeki 
renklere, menevişlere, gölgelere. 
koşup kaçışan dalgacıklara, açık. 
taki ürpermelere, kıyıdaki serpin
tilere, letafete bak; yelkenlinin 
keyfini seyret. Ya Adaların görü. 
nüşü, Katırlı dağlarının yeşilliği.. 
Yok, insaf etmeli, insan bu mem. 
lekette içmez de nerede içer? 
Şimdi benim de canım istemedi 
değil; bir, iki gün mola vereyim 
demiştim .ama dayanamıyacağım, 
perhizi bozacağım. 

Yahut, deniz yerine bir onnan 
manzarası peyda olur, ağaçlar J1l_ 
fif hafif hışıldar; ış~arla gölge
ler yerde, sarmaş doraş yuvarla _ 
nır; güneşin ziyuı ve harareti sü. 
zülmüş, serinlemiştir. Sekil1eri gö
rünmiyen, fakat varlıkları kahka. 
ha ve cıvıltılariyle belli olan bir 

kadın kalabalığı ormanı canlan
dırmaktadır. Havaya iştah açan 
bir şiş kebabı dumanı yayılıyor ve 
yakınlı, uzaklı tabak sesleri işiti. 
liyor: 

- Aman efendim, cennet ! Kev
serimiz eksik .. Çıkar şu şişeyl, aç 
mantarını! Garosn, çabuk testiyi 
taze sudan doldur da getir, ağzım 
sulandı! Gündüz içmek niyetinde 
değildim ama, böyle bir giın kaçı
rılamaz, oğrusu .... 

İçki seven için , ıç:nye vesile 
teşkil etmiyen hiç bir h alet ve 
hadise hemen hemen yoktur diye. 
biliriz: 

- Öyle yorgunum ki, eler tu
tar yerim kalmamış, bir kadeh 
yuvarlayıp dinlenmeli! 

- Öyle tembelliğim var ki, ca. 
nım kımıldanmak istemiyor, bir 
kadeh içsem, canlanırım! 

- Öyle neşeliyim ki. zıp zıp sıç. 
rıyacağım gelıyor. bu her zaman 
rast gelmez, cilalamalı! 

- Öyle canım sıkılıyor ki, otu
rup ağhy.:ıcak gibiyim, bunu üze. 
rimden atmalı , bir kadeh parlat
malı! 

Seyahate çıkmışsınız. yemekli 
vagondasınız, yahut vapur barın
da: 

- Tuhaf değil mi, insana yol. 
culukta içki dokunmuyor, bir ye
rine iki içiyorum, ufak bir rahat. 
sızlık bile duymuyorum. Düğme
ye bas ta garson gelsin. birer vis
ki ısmıırlıyalım, daha yemeğe va. 
kit var 

1 çki muhiplerinin böyle ik
limden v e mevsimden , ha. 

vadan ve sudan, öfkeden ve se
vinçten, ölümden ve doğumdan, 
saadetten ve felaketten , manzara. 
dan ve hatıradan, iç ve dış politi. 
kadan, taliden ve bahtsızlıktan 
tutturarak kadehe el atmak için 
buldukları bin bir vesileyi dinler
ken tatlı tatlı gülümserim; başı. 
mı sallar , tasdik ederim. Ama bu
nunla da kalmam, ahbap keyfine 
uymaktan, zevke katılmaktan hoş. 
}andığım için, C-'>ldurulan kadehe 
de iltifattan çekınmem. Hattfı ne 
yalan söyliyeyim, şayet arkada. 
şın öylesine rast gelmezsem vesi
le icadı rolünü üzerime ben alı
rım, mesela: 

- Memlekete kavuşmak saad~ 
ti yok mu, içirtir insana! 

Derim. Filvfıkl, bilirim, bu has_ 
reti pek te kuru kuruya çekme. 
miştim ; yad illerde de memleket 
hasretini ileri sürerek: 

- Vatandan uzak düşmek fe
laketi yok mu, içirtiyor insana! 

Diyerek icabında gur beti vesile 
ittihaz etmekten geri kalmamıştım. 

l çki sade meze ile gitmez, vesi. 
le, bahane de ister; ehlince vesı
le hazırlamak ta meze hazırlama. 
S! kadar keyülidır, içikının "mü
temmimat,. ındandır, içki iştiha. 
sını arttırır. Vesile bulmak zah
metine katlanmadan içenler yaL 
nız ayyaşlarla alkoliklerdir; yani 
bir cins iğrenç hastalardır. 

laır Köylü, Bir Memurun 
Atını Öldürdü 

Bozkır (TAN) - Hadım tarafla. 

rında dolaşan inhisar mem1ı1ru Re. 

cep, bir yolcunun üzerinde buldugu 

az mikiarda kaçak tönbeki ile bir 

mavzer tüfeğini ve bir taban.:ayı e

linden almıştır. 

Buna kızan yolcu, köyijne gide

rek başka bir mavzer bulmuş ve 

memurun geçeceği yolu beklemiştir. 

Memur Recep oradan geçerken, üze. 

rine ateş etmiş, 280 lira değerinde.. 

ki atını öldürüp kaçmıştır. Bu meç

hul adamın, Söğüt köyünden olduğu 
anlaşılabilmiştir. 

m~:-,utm 
Faıist 
Medeniyetinin 
Zulüm Bayrağı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Y ahudi kafilelerini aylardanberi 
denizlerde dolaştıran, serseri 

gemilerden biri İzmir sahillerinde 
demirledi. Bu geminin içinden ka
dın, erkek, çocuk, in an cemiyetine 
mensup mahlukların "açız, ekmek, 
su, toprak., diye yükselttikleri sese, 
kalbi ve şuuru insanlaşmış Türk 
camiası da derin bir ıstırapla ce'\ap 

veriyor: 
- Bu ne zulüm? 
Bu öyle bir zuliimdiir ki , Haccacı 

Zalim, insanlara tatbik ettiği iş· 
kenceler içerisinde böylesini haya • 
linden bile geçiremedi. Meşhur ol
mak için zemzem kuyusunu pisliyen 
Ebusiifyıın, niha~ et munn en bir 
kiitlcnin mukaddes hislerini rencide 
edebildi. Ne .Müthis h ·an, ne Kazıklı 
Voy'\oda, Ortaçıığm anlı şanlı hiç bir 
zalimi, masum halkın iizerine hö;) le 
kartal gibi di geçirmesini bileme
diler. Nihayet karşılarında düşman 

ııvdıklarını merlıametsizcesine kr
lıçtan geçirmekle, zalim tacını bas
larına geçirebildiler. 

Ortaçağ. \ ' C Ortnç::ığ zulınii dedi
ğimiz zaman, ,·nhşetin ancak bu ka
darını hayalimizde canlandırabili
riz. Yirminci a ır medeniyeti içinde, 
medeniyetin Ortaçağ iptidailiğine 

açtığı mücadelede bütüo on sekizhı. 
ci, on dokuzuncu, yirminci asır filo
zoffarı kafalarımıza şu ciimlelcri 
hak etmişl~rdi: 

"İnsanlar h Ur \ ' C m ilsnvl doğarlar. 

Vntanda lık h kkı, her insanın yaşa

mak hakkı medeniyet kanunlarının te
k effülil nltindadır. Kanunlar, ırk, mez
h ep, cins, r enk !nrkı gozctmeksizln bu
t iln fnsanl r için müsavidir." 

Jan Jak Rusonun "İnsan Huku
ku., Beyannamesinden, Fransız İh
tilalinin yiiksek insani prensiplerin. 
den sonra. insanlığın bu tekamiilü 
önünde hepimiz hürmetle ba1 eğ

mi J\k . 

* Şimdi. gecenin karnnlıklan ı~n-

de, dalgalı denizlerin korkunç boş
luklarından yiikselen hu feryat ne. 
dir? Denizlerin ortnsında vatansız, 

aç, sefil sürüklenen bu kafile ne. 
dir? 

Faşist medeniyetinin yüz karası. 
Bu medeniyetle mi bizi kandıra

cak, aldatacnktmız? Herhangi bir ka
na, herhangi bir milJiyete mensup ol. 
mak, insan denen mııhlftkun yiizkara 
sı değildir.Diinyaya gelirken ne ırka, 
ne milliyete mensup olmak istediği 
kendine sorulmadan insan kııfilcle. 
ri arasına katılıınlnr medeniyetin al
nında bir kara değil, insanların asil 
ve adi diye ikiye ayıran bu medeni
yet ve bu medeniyetin arması olan 
Gamalı Haç bütiin mütekamil insan
lığın yüz karasıdır. 

Bu perişan kafile Yahudi olduğu 
için değil , faşizmi daha bir kııç gün 
yaşatabilmek için denizleri arşınlı

yorlar .. İktisadi cephede iflas eden 
Fnsizm \'e Nazizm, kendi ırkda!!;Jan
nın fıo nutsuzluklaNnı gidermek, iş. 

izlerine iş bulmak, eksik sermaye. 
lerini tamamlamak için, Yahudi ser
mayelerini dağ başrndaki haydut 
zoruyla milli kasalarına naklettiler. 
Bir kısım vatandaşlarını mukaddes 
hir hak tanıdıkları mülkiyetlerinden 
ve insan haklarından mahrum eder
ken, bunlan s~fil muhacir kafileleri 
halinde denizlerde dola tırırken, bi. 
ze Faşist medeniyetinin insani hat. 
larını çizmiş oluyorlar. 

Ortac:ağdan gelip. Sonçağdan ge
çip, daha ileri mcdeniyctll'rin yolun
rlayız. Bütün insanlara miisavi hak. 
lar vaadeden, insanlan ırk, din, mez
hep kinleriyle biribirlerinin üzerine 
saldırtan · miirtec,i medeniyetlere ar
kamızı döndük. Fa!Iİzm. beşeri teka
miiliin ()niine bu medeni) etlo mi J,?e
cecek? Biitün İnsanlık ondan iğre. 
nir. ondan nefret ederken ... 

İşte Clenizlerde peric;an. aç. isvan 
halinde dolaşan hu kafile Fa ist me
<lf'nh•f'tinin 7.111iim havrn/!ldır. 

lzmirde Bektaşi Avini 
Yapanlar Yakalandllar 
İzmir. 12 (TAN) - Bayraklıda sey 

yar satıcı Vehbinin evinde bekta~i A. 
y ini yapan Ratip Coşkun baba ism in_ 
de bir ihtiyarla yirmi ka hn ,.e ıku 
erkek olmak üzere 11 k i i yakala na
rak adliyt:ye verilmişlerdir. 



6 

• 

Dün yapılan yüzme birinciliklerinden bir intıba 

Yüzme Birinciliği 
Yarışlarında 1 ürkige 

Rekoru Kırıldı 
!stanbul Bölgesi yüzme birinciliklerine dün Beşiktaş yüz

me havuzunda başlandı. Küçükler ve büyükler, klüp harici 
yüzücüler arasında yapılan bu müsabakalar diğer senelere 
nazaran bir şampiyona olmasına rağmen çok sönük gitti. Bey
kozlular karşılarında rakip denecek bir kuvvet bulmadıkları 
içindir ki büyük bir puvan far kiyle başı tuttular. 

--ı Ajanlık, mekteplilerin klüplerden 

At Yarışlarının çekil~e k~rarından sonra . ölmeğe 
mahkum yuzme sporunu bır dere-

4 üncü Haftası cey~ .kadar k~~a~.abilmek içia klüp 
hancı olan yuzuculer arasında ya-

Yarın, at yanşlannın dördüncü rışlar tertip etmiş, fakat bu da bir 
haftasıdır. Bu haftaki program di- canlılık yapamamıştır. 
ğerlerinden daha canlı olduğu gibi Dünkü yarışlarda alınan yeni de-
Yarış ve Islah Encümeninin İstan- receleri aşağıya alıyoruz: 
bul yarışlarına tahsis ettiği ikrami- 100 metre serbest küçiikler: Bi
yelerin en zenginleri de bu haftaki rinci Beykozdan Bedri 1.17 .4, ikinci 
yarışlara ayrılmıstır_ tlc haftadan- Beşiktaştan Gültekin, üçüncü Beşik-

taştan Tekin. 
beri devam eden yarışlarda, yarış şe 
raiti :vasıflarına uymıyan en güzide lOO metre serbest klüpler~ Birin-
ve kudretli haliskan İngiliz atları- ci Beykozdan Saffan 1.8. • ikinci Be-

§iktaştan Safa. 
nın yaş sikletleriyle 2400 metre ü- 100 metre klilp harici: Birinci 
zerinde yapacakları yarış, senenin Mahmut 1.2, ikinci Vedat. 

e~ w alakalı ve çetin koşus~ ~lacaktı~. 200 metre kurbağalama küçükler: 
Dıger taraftan memleke~ınuzde dog- Birinci Beşiktaştan Hikmet, 3.12.1, 
muş 2 yaşında haliskan Ingiliz tay- (Yeni İstanbul rekoru) ikinci Bey-
lan 1100 metre üzerinden yarış ya- k d M .. ·· .. ' B 'kt t 

kl 
oz an usa, uçuncu eşı aş an 

paca ardır. y uf us . 
Koşuların teknik programları ve ka

zanma ihtimalleri kuvvetli olan atlar 
~nlardır: 

Satı§ Koşusu: 4 ve daha yukarı yaşta 

haliskan Arap erkek ve dişi atlara mah
sustur. 

İkramiye: 190 lira. I: 120, II: 50, III: 
20 lira. Dühuliye 190. 

Siklet: 4 yasındakiler 56, 5 ve daha 
yukarı yaştakiler için 58 Kgr. 1939 sene
si zarfında bir koşu kazananlara ikişer, 

lkl ve daha ziyade koşu kazanmış olan
lara dörder kilo ilave edilir. 200 liraya 
satışa çıkarılanlardan 6 şar kilo tenzil e
dilir. Mesafe 2000 M. 

Bu yarışta Alderviş ve Ünlünün çok 
şansları var. 
Çamlıca koşusu: 

4 ve daha yukarı yaşta ya
rım kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
tur. İkramiye: 510 Lira. I: 410, II: 75, III: 
25 Lira. Dühuliye: 510. Siklet: 4 yaştaki
ler 56. 5 ve daha yukarı yaştakiler 59 
Kgr. taşıyacaklar. Bu koşuya gelinclye 

200 metre kurbağalama klüpler: 
Birinci Beykozdan İsmail 3.9.4 (Ye
ni Türkiye rekoru) 

Bu yüzücü rakipsiz olarak yüz
mesine rağmen, elde ettiği rekor 
cidden takdir edilecek bir derece
dir. 

200 metre kurbağalama klüp ha. 
rici: Birinci Hikmet 3.30, ikinci Ne.c

det. 
400 metre serbest küçükler~ Birin

ci Beykozdan İbrahim 6.21, ikinci 
Beşik.taştan Gültekin. 

400 metre serbest klüpler: 
ci Beykozdan Mekin 6.10.1, 
Beşiktaştan Ziya. 

Birin
ikinci 

400 metre serbest klüp harici: Bi
rinci Mahmut 5.12.3 (Yeni Turkiye 

rekoru, Mahmut bu sene, bununla 

üç Türkiye rekoru kırmış olmakta
kadar kazançları yekunu 250 lirayı dol- dır}, ikinci Vedat, üçüncü Nezih. 
duranlara 2 şer 450 lirayı dolduranlara 3, k b Tür ayrak yarışı: Birinci Bey-
750 lirayı dolduranlara 5, 1000 lira ve da- koz takımı (İbrahim, Musa, Bedri), 
ha !azla kazanmış olanlara 10 ar kilo ila- 6.4, ikinci Demirspor takımı (Füru
ve edilir. Mesafe: 2400 M. zan, Ferhat, Sabahattin). 

Bu yarışın favorileri Sağnakla Ceylan-
dır. Umumi tasnif 

Gilkau Ko,uau: 2 yaşında ve koşu ka- Küçüklerde: Beykoz 60 puvanla 
zanmamış Haliskan İngiliz erkek ve dişi birinci, Bec:iktaş 58 puvanla ikinci, 
taylara mahsustur. İkramiysi: 400 Lira, '$. 

I il 75 Ilı 25 li ·· ı Demirspor 2 puvanla üçünci.i. 
: 300, : , : ra. Duhu iye 540. 

Msafe: 1100 m. Şimdiki tahminlere göre Büyüklerde: Beykoz 65 puvanla 
Gürayak ve Sigetvar birincilik için çok birinci, Demirspor, Beşiktaş 16 şar 
mücadele edecekler. • puvanla ikincidir. 

Boğaziçi koşusu: 3 ve daha yukarı yaşta Müsabakalara bugün yine devam 
halis kan İngiliz at ve kısr&klara mah- edilecektir. 
sustur. İkramiye 850, I: 700, lira ve dühu-
Jiyeler mecmuu, II: 100, III: 50 lira. Dü
huliye 850. Sıklet 3 yaştakiler 53, 4 yaş
takiler 60, 5 ve daha yukarı yaştakiler 62 

Kgr. Mesafe: 2400 m. 

lstanbul Serbest 

Güreş Birincilikleri 

u~ 
Yine Yeni 
Sicile Ait 

Talimatname 
Meselesi 

İki gün evvel, bu sütunlarda yeni 
sicil talimatnamesindeki yanlışlıkla
rı sıralarken gözümüzden kaçan ba
zı noktalara da bugün işaret etmek 
isteriz: 

Talimatnamenin resmi müsabaka
lara iştirak şartlarıntn A fıkrasının 

ikinci kısmını aynen aşağıya alıyo-
• ruz: 

"Bölge birincilik müsabakalarını\ iş

tirak etmem.iş müsabıklar o devrenin 
grup ve Türkiye birinciliklerine ve bu 
gibi mütemmim mahiyette olan müsa
bakalara da giremezler." 
Bu madde, üzerinde durulacak mü. 

him yanlışlıklardan birisidir. Bölge 
lig müsabakalarına iştirak edecek bir 
kadro yapan klüp her ihtimale karşı 
bütün oyuncularını münavebe ile 
olsun oynatmıya mecbur tutuluyor. 
Farzedelim ki, bir klüp en iyi oyun
cularından teşkil edilmiş on bir ki
şilik kadrosile müsabakalarını bitir. 
miştir. Ve bundan sonra da milli kü
me müsabakalarına iştirak edecek
tir. Bu madde ile, milli küme mac
lanna da bu klüp on bir kişi ile d~
vama mecbur ederek her ne suretle 
olursa olsun diğer oyuncularını oy
natmaktan menetmek ne dereceye 
ka.dar doğrudur, bilmiyornz. 

Görülüyor ki, sicil talimatnamesi, 
düşünülmeden yapılmış ve bu yüz. 
den geçen gün de kaydettiğimiz gibi 
büyük hatalara düşülmüştür. 

Klüplerin bu talimatname ile ışin 
altından nasıl kalkacaklarına aklımız 

ermiyor. 
Hadisat göst~riyor ki, spor işleri

mizi eline almış olan Beden Te'rbjye
"SI Qettel. ~\;O.t"\Uc~C.u"'•• "-- .,:'-i 

çıkmazlara girmesine mani olmak i
çin futbol ve lisans işlerini cidden 
ehil ve hakikaten bitaraf ellere tev
dii artık bir zaruret halini almıştır. 

Ceza Müddetleri 
Baki Kahyor 

Yeni sicil talimatnamesile ağustos 
ayının klüp değiştirme ayı olar:ık 
kabulünden sonra muallak olan ceza 
müddetlerinin baki kalıp kalanuya
cağı meselesine iki gün evvelki ya
zımızda işaret etmiştik. İstanbul böL 
gesi de bu noktayı karışık görmüş~ 
olacak ki, vaziyeti Ankaradan sora
rak klüp değiştirenler için, evvelce 
olduğu gibi, bir senelik ceza müdde
tinin kaldırılmamış olduğunu ve bu 
müddeti beklemek mecburiyeti bu
lunduğu cevabı verilmiştir. 

C. S. T. 

lzmir Bisikletçileri 
Turneye Çıktllar 

lzmir, 12 (Tan Muhabirinden) -
Mıntakamız bisikletçil~rinden Sü
leyman, Cevdet, Nihat, Ahmet ve 
Mehmet ismindeki gençler, bugün 
bir kafile halinde yurtta bisiklet ge
zisine çıkmlşlardır. Gençler 2450 ki
lometrelik tur yapacaklar, Aydm, 
Denizli, Dinar, Afyon, Kütahya, Es
kişehir, Polatlı, Ankara, Beypazar, 
Geyve, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, Balı
kesire gidecekler, buradan İzmire 
döneceklerdir. Bu tur 26 gün süre
cektir. 

.l 

.... _ .. _..., .. -........ -·1 
Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz 1 

Beşiktaş Yüzme Havuzunda 

Bölge yüzme birincilik müsa
bakaları saat 13 de. 

Veliefendi Sahasında 
Saninder, Kaya ve Romansın diğerıeri

.ne faiklyeti kuvvetle tahmin edilebilir. 
Son koşu: 4 ve daha yukarı y<ışta H~lis 

Kan Arap yalnız kısraklara mahsustur. 
İkramiye 155, 1: 110, II: 30, llI: 15 Ura. 
Dühuliye: 155. Sıklet 4 yaştakiler 5:l, 5 ve 
~aha yukarı ya;;takiler 60 Kgr. Mesafe: 

İstanbul güreş ajanlığının tertip 
ettiği İstanbul serbest güreş birin
cilikleri 18.19 cumartesi ve pazar 1 

günleri Taksim stadında yapılacak
tır. 

At yarışları 

s~t 15 de. 

dördüncü hafta 

Moda Deniz Koyunda 

1800 m. 
Bu yarışta yalnnı Bahtiyar, İnci, Selma 

koşacaklar. Bundan evvlki haftalarda alı
nan neticelere göre Bahtiyar bu yarı~ın 

ıalibi olabilecektir. 

Bu müsabakalara milli takıı;n gü
reşçileri de iştirak edecek ve şampi
yonu hiç şüphe yok ki büyük bir a. 
laka uyandıra~aktır. 

Bölge yelken yarışları saat 14 

de 

Yeni icra 
Kanunu 
Projesi 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)
İcra ve iflas kanununda tadilat yap
mak üzere Zürih üniversitesi pr1Jfe
sörlerinden Lemanın hazırladığı ra
por Adliye Vekaletinde teşekkül e
den bir komisyon tarafından tetkik 
edilmiş ve hazırlanan proje, Vekale
te verilmiştir. 

Modern hukuk tekniğinin bütün 
icapları gözönünde bulundurularak 
hazırlanan bu proje yeni bir çok hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Bu arada ticaret mahkemelerinde 
halen mevcut olan itirazların ref'i 
taleplerinin tetkik salahiyetinin kal. 
dırılması, haciz esnasında borçlunun 
kıymetli evrakını sakladığı görüldü
ğü takdirde kendisine bir defaya 
mahsus olmak üzere ihtar yapılması, 
buna rağmen kıymetli evrakını gös
termemekte ısrar ederse üç aydan üç 
seneye kadar hapis cihetine gidilme
si, 

Belediye ve köylerin hususi olmı
yan m a 11 a r ı n ı n haciz oluna
mıyacak mallar meyanına sokulması, 
iki aylık yiyecek ve yatacaktan ma
ada bir aya tekabül edecek giyecek 
karŞllığı olan paranın da haciz edil
memesi gibi hükümler mevcuttur. 

istihkak davaları 

İstihkak davalarının tahdidi nok
tasında şiddetli münakaşalar olmuş 
ve nihayet profesör Lemanın tek.lifi 
kabul olunmuştur. Bu teklifte §Öyle 
denilmektedir: 

"İstihkak iddiasını sırf satışı tehir 
tmek gayesile suiistimal edildiğini ka
bul etmek için ciddi sebepler bulundu
ğu takdirde mahkemetakibin talikini 
reddedebilmelidir." 

Nafaka meselesi 

Projede diğer mühim noktalardan 

biri de nafaka davalarmda borçluya 
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l•EKON_OMi~I 
Fransa ile TiCaret 

Müzakeresi Bitti 
Mukavelenin, İki Tarafın Ticari Münasebetlerini 

Geniş Mikyasta Arttıracağı Tahmin Ediliyor 
Türkiye - Fransa arasında Pariste 

başlamış olan ticaret aniaşmas1 mü
z~kereleri bitmiştir. Anlaşmanın im
zalanması için Ankaradan talimat 
beklenmektedir. Anlaşma esaslarının 
bir sureti Ankaraya gönderilmiştir. 
Müzakeratı idare eden Ticaret Veka
leti müsteşarı Halit Nazminin ıiya
setindeki heyet bugün Paristen şeh
rimize hareket etmesi ihtimali var
dır. 

Parafe edilmiş olan anlaşma hak
kında piyasamıza gelen malumat a. 
lakadar Fransız mahafili tarafından 
da teyit olunmaktadır. İki memleke
tin ticaretinde hayli inkişaf temin e
deceği kuvvetle melhuz olan yeni 
anlaşmada takas yoluyla ticaret iş

lerinin eskiye nazaran daha geniş 
ölçüde piyasa hareketlerini arttıra

cağı söyleniyor. Bu arada Fransa ile 
yapılacak ithalat ve ihracat muame
leleri takas primlerinin de tenezzül 
etmesine sebep olacaktır. Halen Fran 
sız takas primleri 88 kuruştur. İşle. 
rin ziyadeleşmesi ile piyasaya fazla 

Bulgaristandan Mangal 
Kömürü Getirtiliyor 
Bu sene Bulgaristandan ithal edi_, 

lecek mangal kömürü için hükume

timiz beş milyon kilo!uk: yeni bir 

kontenjan müsaadesi vermiştir. Tür

kiye • Bulgaristan ticaret anlaşma

sının dört numaralı listesile evvelce 

verilmiş olan on beş milyon kiloluk 

Fransız takas primi arzını intaç ede
cektir. Takas primlerinin piyasada 
çoğalması fiyatlarının düşmesine ı;;aik: 

olacağından Fransadan ithalatın da 
daha ucuza mal edilebilmesi müm
kün olacaktır. 

* Son on beş gün içinde Almanyaya 
satılmış bulunan muhtelif malların 

ihraç muameleleri yapılmış olduğun. 
dan yüklenmelerine başlanmıştır. Li
manımıza gelen iki Alman vapuru 
iki gündenberi mal yüklemektedir. 
Yüklenen mallar arasında tuzlu bar
sak, kemik, yün ve pamuklu paçav
ra, yapak ve tiftik, arpa, kuru bak. 
la, yulaf, kuş yemi bulunmaktadır. 

İki gün evvel şehrimize gelen bil. 
yük bir Alman müessesesinin mü. 
messili doktor Maks, Ankaraya git
miştir. Doktor Maks, tiftik mübayaa
sı için Ankarada tiftikçiler birliği ile 
temfls edecektir. Doktor, Almanya 
müesseselerine mühim miktarda ya. 
pak ve tiftik mübayaası için görüş
melerde bulunacaktır. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MllAno 
CeneVTe 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
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ÇEKL.K1' 
5.9025 

126.08 
3.34 
6.63 

28.4675 
67.545 
50.6015 
21.4175 

verilecek cezanın miktarıdır. 
Prf. nafaka borçluları cezasını az odun ve kömür müsaadesi ile bu se. 

bulmuş ve cezanın bir aydan ilç aya ne Bulgaristandan ceman yirmi mil-
çıK.arılmasını ıstemiştir. Ancak bu- ~ ' .. ·· ~~- - -

Ati na 
Soty:ı 

Prag 
V'arsôva 
Buda peşte 
Bükreş 

1.0775 
1.5525 
4.32 

~~~25 l 
24.34 ! 
0.90125 

gün muhtelü icra daireleri nafaka Şehrin odun kömür ihtiyacını temin 
maksadile memleket dahilinden de 

borcunu ödemiyen borçlular hakkın. 

da asgari bir gün hapis cezası vere

bilmektedirler. 

getirtilmekte olan kömürlerin mjk

tarı yirmi beş milyon kilo kadar tah

min edilmektedir. Bu sene kış ha. 

zırlıklarına erkenden başlanmış ol

duğundan her gün kömür ve odun 

ithalatı devam etmektedir. 

~ Belgrad 
Yokohama 
Stok.holın 

2.88 
34.46 
30.43 

Moskova 23.79 

ESHAM VF TAHVİLA'l 
Türk borcu il peşin 

, Sı vas - Erzurum V 

\.._ 
19.35 
20.03 

_..J 

Bu cezanın müessir olm.ıyacağını 

kabul eden komisyon maddeye "hal 

ve vaziyetlerine,, kaydını ~oyarak 

hakimi burada tamamen serbest bı

rakmış bulunmaktadır. 

Ancak borçlu davanm kaldırılma-

sını istemiş bile olsa cezalardan mu. 

af kalmıyacaktır. 

Hapis usulü 
Profesör, hapis usulünün 

borçlarından da kaldırılmasını iste
miştir. Fakat komisyon . bu usulü ye
rinde görmiyerek reddetmiştir. 

Rumen Ticaret Heyeti 
Romanya ile yenilenecek olan ti

caret anlaşması için şehrimize gele

cek olan Rumen Ticaret heyeti bu a_ 

devlet yın on beşinden sonra Bükreşten 
hareket edecektir. 

Küc;ükçekmecede Bir Kaza 
Küçükçekmece köprüsünden son

raki kumsalda 3681 numaralı bir 
kamyon, karpuz yüklü bir öküz ara~ 
basma çarpmış, arabacı İsmail kam
yonun ön tekerlekleri altına yuvar. 
!anarak yaralanmıştır. 

Aynca temyiz mahkemesinin vere_ 
ceği kararlara karşı tashihi karar u
sulü de kabul edilmiştir. 

Raporu hazırlıyan 

mütehassıa öldü 
Ankara, 12 (TAN) - Zürih üni. 

versitesi profesörlerinden olup geçen 
sene memleketimize gelerek icra ve 
iflas kanununun ıslahı hakkındaki ra 
poru hazırlıyan profesör Lemanın bu 
ay içinde birdenbire hastalanarak öl
düğü haber verilmektedir. 

Reisicümhur Forsu 

Hakkında Yeni Karar 

Memurluk Müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından: , 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 

üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 

yaşı 18 den aşağı 30 dan yukan bulunmamak şarttır. 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 

evvel memurluk sınıfına geçemezler. 
Ankara İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları 

alınmıyacaktır. 

Ankara, 12 (TAN) - İcra Vekille. 
ri heyeti Türk bayrağı nizamname
sine ek olmak üzere hazırlanan ni· 
zamnameyi kabul etmiştir. Nizam
nameye göre Genel kurmay başkan
lığı, vekaletler, vilayet, kaza hükı'.'ı. 

met konakları, belediyeler ve diğer 
resmi daireler, tümen ve daha büyük 
karargahlar, kışlalar, askeri mektep
ler ve hastaneler, resmi müesseseler
le faaliyetlerine devletçe müsaade e. 
di)miş olan diğr müessese ve milli 
teşekküller Cümhurreisinin teşrifle
rinde ve kaldıkları müddetçe bayrak 
gönderine İeisicümhur forsu çeke
ceklerdir. 

Orta mektep mezunları için 6 ay lise mezunları için azami bir se. 
ne devam edecek staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 40 • 
50 lise mezunlarına 60 _ 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet 
derecesile mütenasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle 
muayyen derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber 
staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara 
tekaüde tabi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı te
diyesine başlanır. 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) bihakkın va... 
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmalan 
askerliğini ifa edinceye kadar tehir olunur. 

Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesinde
ki şartlar dairesinde_ beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devre
sinden sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönde
rilecek !erdir. 

Müsabaka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Antalya. Balıke
sir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarıbakır, Edirne, Erzurum, E~incan 
Eskişehir, G. Antep Gireson, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kay
seri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Tokat, 
Van, Yozgat, Zonguldak, şubelerimizde orta mektep mezunları ıçın 
25, 26 ağustosda Lise mezunları, için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda 
başla nacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edile
bilecek izahatnamelerde görülebilir. 

Reisicümhurun ikametgahlarında 
zatlarına mahsus fors, gece ve gün
düz çekili bulunacaktır. Reisicümhu
run içinde bulundukları otomobile, 
açık olmak üzere 30 x 30 santimetre 
ebadında bir fors çekilecektir. 

İsteklilerin münakasaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğü. 
ne 24 • 8 • 939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (6159) 
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Sergiden Röportailar: 

Nevyork Sergisinde 
. 

TARİHTEN YAPRAKLAR 

ŞiiR KURBANLARU~A. EZA 
• • 

VE CEZA GÖREN ŞAiRLERE DE D 1 K o D u LA R 
~--·DAiR 
osmanlı tarihinin - edebiyat 

cephesi de hayli kanlıdır. 

Bazan din, hazan siyaset vesile 
yapılarak, yani dinsiz veya muh'a
lif denilerek zaman zaman şair ka
fası da kesilmiştir. Şair, güzellik
leri teneffüs ve terennüm eden 
sanatkar demektir. Onlar hurafe
lerden iğrenirler, haksızlıklardan 

tiksinirler, hayatı ve kainatı leke. 
siz bir güzellik içinde görmek is
ter !er. 

Hakları da yok değil. Çünkü 
hurafeler, beşerin en yüksek süsü
nü teşkil eden zekaya sürülmüş 

çamurlardır. Sezen bir dımağı, 

duygulu bir ruhu ancak iğrendi
rirler. Haksızlıklar, beşeri haysi
yeti inciten uğursuz yumruklar. 
dır. Hak mefhumuna saygı ve sev
gi gösterecek kadar y~ksek yara
tılmış bir kalbe ancak bulantı ve
rirler. Bu sebeple şairlerin çirkin 
ve batıl fikirlere, h!lreketlere kar
şı feveran göstermeleri gayet ta. 
bildir. 

Fakat müstebit idareler, çirkin
likten iğrenilmesine, nefret söste
rilmesine de tahammül edemez
ler. Ondan ötürü hurafeleri tezyif 
ve haksızlık yapanları tahkir et
mek isteyen şairler her yerde ve 
her diyarda asırlarca mücrim sa. 
yıldı, şidd~le takip ve t~ip o
lundu. 

Q smanlılık devrinde hayatı 
tehlikeye ilk düşen şair 

•• eyhi,, dir. O Germeyanlı bir he
kimdi. İsmi Sinan olup şiirde 
"Şeyhi,, mahlasını kullanırdı. 

Cehlin ilme, riyakArlığın doğru 

özlülüğe, yabancıların yerlilere 
tercih edildiğini görünce dayana
madı "Harname,, yi yazdı. Padişah 
başta olmak üzere devrinin bütün 
büyüklerini eşeklikle itham etti. 
Fakat bu hicvini bitirir bitirmez 
savuştu, kellesini koparılmaktan 

kurtardı. (1) 

"Şeyhi,, nin çağdaşı olan Türk

men İmadettin onun kadar ~esut 
olamadı, Halepte Kölemene ida

resine yakasını kaptırdı Nesimi -mahlası ile ün alan bu filozof 

Türkmen, hayrı ve aşkı telkin e

derdi. Ferdiyeti gösteren insan ru

hunun cemiyeti ve külliyeti tem

sil eden ilAhl ruh ile - denize kan. 

şan yağmur taneleri gibi - imtizaç 

eylemesi lazım geleceğini söyler
di. Bu telkinler küfür sayıldı ve 

zavallı Nesiminin derisi yüzüldü. 

Osmanlı idaresinin ilk astığı 
şair "Figani,, dir. O, Kanu

ni Sultan Süleyman devrinde şöh. 
ret bulan sanatkarlardandı. Fars
ça bir beyti bir edebi mecliste ma
nalı surette dile aldığından dolayı 
Sadrazam İbrahim paşaya hücum 
etmiş olmakla itham ve bir eşeğe 
ters bindirilerek İstanbul sokak
larında teşhir olunduktan sonra i
dam olundu. (2) 

Figaninin başına gelen · felaket 

şairleri hayli korkutmuş olacak 

ki yüz yıl kadar edebiyat sahasın. 

da kan döküldüğü görülmüyor. 

Dördüncü Muradın idareyi ele al
masile beraber bu sükun bozulu
yor, şairlik alemi yine kurbanlar 
vermeğe başlıyor. O zalim hünka
rın öldürttüğü şairlerden biri 
"Mantıki,, dir. Bu zat, hem şair, 
hem kadı idi. Bir taraftan şiir, bir 
taraftan ilim yazardı. Tıpkı Şey
hi gibi cehlin ilme haklın olmasın. 
dan müteessir oldu. Beraber çalış
tığı vezirleri birer birer hicve baş
ladı. O meyanda Şam valisi bulu
nan bir cahili de hırpalamıştı. Va
li, şair kadıyı zehirletmek istedi, 
o da Halebe kaçtı ve bu ilticasını 
şu kıta ile İstanbula bildirdi: 

Yazan : 

M. Turhan TAN 
··~ ····· · ··············· ........ 

Şam'da bilmediler kıymetimi 
İltica ettim Halebüşşehha'ya 
Harlerin çiftei iz'acından 
İltica ettim Öküz paşaya. 
Halepte Öküz lakabil~ meşhur 

Mehmet paşa vali idi. Bu sebeple 
Mantıki'nin kıt'ası manalı ve hali 
de harap idi. Çünkü yağmurdan 

kaçıp doluya tutulmuş bulunu. 

yordu. Nihayet Dördüncü Murat 

işe karışb. Cehlin . düşmanı, cahi

lin düşmanı ve cehli himaye eden

lerin düşmanı olan Mantıki'yi as

tırdı. 

F akat ölümü bir hadise teşkil 
eden şair, meşhtir "N ef'l., 

dir. Türk edebiyatının en büyük 
üstadlarından olan bu Erzurumlu 
[Hasankale'li] dah1 de yukarıya ve 
aşağıya ateş püskilrmekten, cahil 
ve mürtekip devletlilerin sığın

dıkları altın kalelere manzum yıl
dırımlar yağdırmaktan geri kal
mıyordu. Dördüncü Murat, uzun 
bir müddet onu okşadı, ihsanlar
la ağzını kapamak istedi, fakat 
zulmün zulmet yarattığı bir de
virde de nura gem vurmak müm
kün değildir. Nur, yayılmak ve 
karanlığı yırtmak ister. Nef'i de 
padişahın cemilelerini istihkar et
ti, hak için bağırmaktan geri kal. 

madı ve bu uğurda can verdi. 
Nefiyi - padişahın iradesile -

öldürten sadrazam Bayram paşa
dır: Cellatlık vazifesini yapan da 
Boynueğri Mehmet çavuştur. Bu 
adam zavallı N ef'iyi yumruklaya 
yumruklaya kömürlüğe götürüp 
boğdurmuştur. 

Faciayı zamanın dalkavukları 
alkışladılar, Bayram paşa

yı tebrik ettiler. Ancak 200 yıl 
sonradır ki başka bir şair, o şanlı, 
şöhretli Ziya paşa, zalimle mazlu
mun kıymetlerini şu beyitte tesbit 
etti: 

Bayrim gibi bir hari zemane 
Kıydı o yeganei clhane. 

Fakat Ziya paşa bir gun kendi
ne de kıyılacağını, menfa1arda sü
ründürüleceğini bilmiyordu! 

(1) "Bir eşek var idi zaifü nizar -
Yük elinden kati şikeste vüz~" beyti 
ile başlıyan Harnamenin en canlı p;:r

çaları Muallim Ahmet Halit Kütüpha
nesi tarafından bastırılan "Divan Ede
biyatı Antolojisi" nde vardır. 

(2) Figani'nin dile aldığı Farisi be-
yit şudur: 

Dil İbarhim amed be deyri cihan 
Yeki pütşiken, yeki püt-nişan. 
Bu beyti şu suretle tercüme etmiş

lerdir: 
Bir Halili evvel gelip etmişti esııamı 

şikest, 

Sen Halilim şimdi geldin, halkı ettin 
putperest! 

MalUm olduğu üzere Kanuninin vezi
ri İbrahim paşa, Budapeşteden birkaç 
tunç heykel getirip İstanbulda yaptırdı
ğı sarayın önüne diktirmişti. Figaninin 
o Farisi beyti okuması ve belki teşrih 
etmesi bu münasebetle suç sayılmıştır. 

M. T. T. 

\ ~ ....................... _ ........... -..... ······-····--··-·--··--··· .. ·---·-· .. 
j ŞU GARiP DÜNYA 1 
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12 •ene maym unlar 

araaında yaşamı, 

Cenubi Afrikada Yohanesb!.lrg Ü-
niversitesinde antropoloğ profesör 

Raymon Dart ta
r----:::ı--.:::~ afından Afrikada 

naymunlar tara
'ından büyütülen 
ıir çocuğun üze
inde ilmi tetki

<atta bulunuldu-
... .._ ... ,__...,..,,..,. ~u bildirilmekte-

dir. 

Çiçekler m usikiyi 

seviyorlar 

----
Amerikada radyo musikisiyle çi

çekler üzerinde tecrübeler yapıl

maktadır. Alınar r:::==::--, 
neticelere göre:. 
çiçekler musiki 
den hoşlanıyor. 

larmış, evlerde 
kullandığımız rad 
yo makinelerinin ._ ___ ...ı.ı...,..,. 

etrafına konulan çiçekler daha ça

buk çiçek açıyorlarmış ve güneşe ba

kan ayçiçekleri gibi başlarını radyo 
cihazlarına doğru çeviriyorlarmış. 

Daha konuşamıyacak bir hı:ıldey
ken maymunlar tarafından kaçırı

lan bu zenci çocuğu maymunlar a
rasında 12 yaşına kadar kalarak bü. 
yümüştür. Kesif ormanlarda onu te- munlar arasınôa geçirdiği hayatını 
sadüfen avcılar yakalamışlardır. Ço- anlatmaktaymış. Söylediğine göre, 
cuk, konuşamıyormuş, yalnız may- maymunlar tarafından deve, kuş yu_ 
munlar gibi sesler çıkararak bağır.ı- murtalariyle, meyvalarla ve arıların 
yormuş. ağaç kovuklarına yapmakta olduk-

Aıimler çocuğu himayelerine ala- ları bal ile doyuruluyormuş. 
Çocuk, ilkönceleri hayvanlar gibi 

rak, üzerinde tetkikatta bulunmuş- ellerinin yardımiyle dört ayaklı ola-
lar ve ona konuşmayı öğretmişler- rak yürüyormuş. Ormanlr• ·da çalı-
dir. lıklar arr.sında uyuyarak geceliyor
Konuşmak öğrenen çocuk, may_ mus. 

S ergide her milletin husu
si günü var. Fransızlar 

Bastil günü olan 14 Haziranı 
Fransız günü yaptılar. O gün 
şarkılar söylediler, danslar 
partiler verdiler. Sefir ve di
ğer resmi zevat nutuklar söy
ledi. Her tarafa Fransız bay
rakları kondu. Böylece her
gün bir millet hususi itibar 
görüyor. Dün de Yunan günü 
idi. 
KULAGIMA ÇALINIYOR Kİ: 

Tam iki saat süren merasimin 
nihayetinde Amerikalı Yunanlı. 

lar Üzerlerindeki üniformalariyle, 
ellerinde çalgılarile, bayraklariyle 
doğru Türk pavyonuna gelmişler 
ve burada Atatürk h~ykcli,..i se
Uimlamışlardır. Bu içten gelen ga. 
leyan Türk m uhiti ve sergi direk
törlerini çok müteheyyiç etmiştir. 

s erginin en çok rağbet gören 
köşelerinden biri de "Çi

çekler Diyarı,,. Burası cennetin bi.r 
misali. Her memleket kendi eseri 
olan çiçekleri burada teşhir edi
yor. İsimleri saymakla, şekilleri · 
tefrikle bitmiyen bu m~lyonla çi
çeğin mevcudiyetine rağmen gelen 
halk · bahçeyi bir saat dolaştıktan 
sonra bu küçük cennetten suku
tu hayale uğrıyarak ayrılıyor. 

KULAl'iIMA ÇALINIYOR Kİ: 

- Serginin başlangıcında Fele
menkliler çiçekler diyarına 200 to
hum lale göndermişler. Bu 200 to. 
hum tam bir ay geleni gideni tes
hir etmiş. Fakat ayın sonunda la
leler ortadan yok olmuş. Zira Hol
landa hükumeti çiçekleri yalnız 
bir ay sonunda oldukları gibi iade 
edilmek şartiyle göndermiş, eğer 

laleler burada bundan fazla kalır
larsa ziraatçilerin söylediğine göre 
bu tohumların burada çoğaltılma. 
sı ihtimali varmış. İşte bugün bu 
lalelerin yokluğudur ki onları gör
mek fırsatını kaçıran halkın iki 
kaşı arasına büyük bir çizgi çizi
yor. 

s erginin açıldığı ilk günden
beri ortada şöyle bir bilme. 

ce dolaşıyor. 

"Rusya, Çekoslovakya, Japon
ya ... Bu üç devlet arasında ne gibi 
bir yakınlık buluyorsunuz. Mad
di mi; manevi mi, kültürel mi, 
coğrafik mi? 

KULAÔIMA ÇALINIYOR Kİ: 

Sergide her milletin binalarını 

nerelere yapacağı malılm olduktan 
sonra Çek komitesinden bir zat 
şöyle demiş: 

"Tesadüf bu iki devletle aramız
da başka hiç bir türlü yakınlığın 
imkansızlığına akıl erdirmiş ola
cak ki böyle acaip bir oyun oyna
dı. Çekoslovak pavyonu Rus ve 
Japon pavyonlarının arasında.,, 

Bilmecenin mucidi, bu zatın söz
lerinden ve hakikaten Rus, Çek ve 
Japon pavyonlarının biribirini ta
kip etmesinden istüade etmiş. E. 
ğer bir gün size de ayni suali so
rarlarsa kısaca şu cevabı verin. 

- Sadece sergideki binaları. 

S erginin eğlence diyarında en 
rağbet gören köşelerden bi

risi de paraşüt ilidir. Burada iki 
kişiye mahsus oturma yerleri olan 
elli paraşütü muazzam bir demir 
mihverin etrafına öyle bir şekilde 
raptetmişler ki; merkezden idare 

Yazan: 

Sevim Zekeriya 

t SERTEL 
! ............................ . 

Sergide Türk günü kutlandığı 

gün zeybek kıyafetindeki 
gençlerimiz geçit resminde 

edilen bir motör \'asrtasiyle bun
ları aşağı yukarı hareket ettirmek 
kabil oluyor. 

Geçenlerde Amerikanın meşhur 
beyzbolcülerinden birisi ve karısı 

bu paraşütlerden biri içinde tam 
50 metre kadar yükseldikten son
ra nasılsa bu raptedici demirler. 
den birine takılıyorlar. Mühendis
ler, motörcüler, elektrikçiler geli
yor, itfaiye yetişiyor. Mübarekleri 
ne aşağı indirmek, ne yukarı çı
karmak imkanı var. Tam Uç buçuk 
saat uğraştıktan sonra nihayet ka
ı.azedeler kurtanlıy~r. İşin acaip 
tarafı bundan sonra başlıyor. Bir 
gün evvel büyük serlavhalar ve 
resimlerle hadiseyi neşreden gaze
teler ertesi günü şöyle bir havadis 
veriyorlar: 

"Beyzbolcü ile karısı bugün 
yine paraşüt diyarında paraşü
te bindiler.,, 

KULAGIMA ÇALINIYOR Kİ: 

Kazayı müteakıp paraşüt ilinin 
kazancı yarı yarıya düşmüş. Halk 
artık saatlerce havada asılı 

kalmak ihtimalini göze alamıyor. 
İşin sarpa sarmasından korkan pa
raşüt ilinin sahibi hemen soluğu. 
nu beyzbolcünün evinde alıyor 

ve ona şöyle bir teklifte bulunu
yor: 

- Dün sen benim paraşütlere 

binmek için adam başına bir dolar 
verdin. Bugün ben seninle karına 
ayni paraşütlere bindiğiniz tak. 
dirde adam başına yüz dolar veri
yorum. Ne dersin? 

- Eyvallah .. Diyor, beyzbolcü
ile karısı. 

S ergiye iştirak eden 150 mil-
letin ve 100 ticari müesse

senin binaları arasında uzaktan en 
göze çarpanı Sovyet pavyonu. Zi
ra bu gayetle orijinal binanın te
pesinde Rus işçinin muazzam bir 
heykeli var ki sergideki bütün di
ğer varlıklara tepeden bakıyor. 

Bu heykel bana Çoban Yıldızını 

hatırlatıyor. Yolumu her kaybedi
şimde istikametimi ona bakarak 
tayin ediyorum. 
KULAGIMA ÇALINIYOR Kİ: 

"Serginin açılış gününde Ame_ 
rikalılar bayraklarını direğe çe
kince bunun o gün hususi bir ter. 
tibatla Sovyet işçisinin elinden çe
kilen Sovyet sancağından daha al. 
çakta kaldığını havretle 2örüvor. 
lar. 

Sovyet köylüsünün sergideki bu 
hakimiyetini doğru bulmıyan A
merikalılar merasimi bir saat ta. 
lik ediyorlar. Bayrağın direğini 

yükseltmek için. 

E ğlence diyarının küçük kulü
belerinden birini de Ameri

kanın, daha doğrusu Nevyorkun 
gündelik gazetelerinden biri olan 
N ew York Evening Post gazetesi 
işgal ediyor. Burada halkın göste
rişe olan hevesinden şöyle istüade 
ediyorlar: Matbaadaki gazeteyi ba. 
sarlarken bunun bir kaç yüz tane
sinin en büyük serlavha yerini bo_ş 
bırakıyorlar. Sonra bu hususi nüs
haları sergideki bu satış yerine 
gönderiyorlar. Burada kim isterse 
bir dolar mukabilinde isminj bu 
boş yere hususi tertibat vasıtasiy
le basıyorlar. Mesela: 

"İstrumcalı Mehmet Ali bugün 
sergiyi dolaştı ve halk tarafından 
sevinçle karşılandı.,, 

KULAiill\-lA ÇALINIYOR Kİ: 

Bir gün nasılsa meşhur Harold 
Loyid bu kulübeyi ziyaret ediyor. 
Zavallı satıcı kız perdedeki Loyi.. 
de hiç benzemiyen bu hakiki Loyi
di tanıyamamış olacak ki ona şöy. 
le bir teklüte bulunuyor: 

- Gel Beyefendi, sana da bir 
nüsha basalım. Fazla bir para de
ğil, hepsi bir dolar. Bu gazeteyi her 
gittiğin yerde gösterirsin; seni sa.. 
hiden meşhur birisi sanırlar. 

ovyet pavyonu en çok rağbet 

gören pavyon. Fakat bura. 
da beğenilen şeyler insandan insa
na değişiyor. Maamafih bir kaç 
noktada herkes mutabık kalıyor. 

Binanın mimarisi; salondaki yağlı 
boya resimler ve Sovyet ilindeki 
bir kaç tane muazzam binanın ga. 
yet artistik yapılmış minyatürleri. 
Minyatür dedimse ufak bir şey 
sanmayın.. En küçüğü yine orta 
boy bir odayı kaplar. Bunların en 
meşhuru "Sovyet Sarayı.,. 

KULAÔIMA ÇALINIYOR Kİ: 

Geçenlerde orta boylu ve yaşlı 
bir adam pavyona gelerek komise
ri görmekte ısrar ediyor. Hayli 
müşkülattan sonra muradına eri
yor. Pavyonun komite odasında 
şöyle bir teklifte bulunuyor: 

- Bay komiser. Sovyet SaraYl
nı satın almak istiyorum. Tam 
40,000 dolar veriyorum. 
. - Aman efendim, bunlar, mü

zelerden sadece teşhir için getiril. 
miş sanat eserleri; satılık değil. 

Adamcağız, ben son fiyatımı 

verdim, bir metelik fazla vermem, 
diyerek, mahzun bir eda ile pav
yondan ayrılıyor. 

s ergideki ticari pavyonlardan 
birisi acaip bir müsabaka 

tertip etti. Bütün ecnebi devletle. 
rin pavyon müdürlerine şöyle bir 
lıalıer gönderdi. 

"En becerikli aşçıbaşınızı bize 
sizin en karakteristik yemeklerL 
nizden sekiz tane yapmak üzere 
gönderiniz. Sergi reisi Whalen'in 
riyaseti altında olan bir mütehas
sıslar heyeti aranızdan birinciyi 
seçecek. 

Bu müsabakaya 23 devlet 
giriyor. Her birinin sekiz yemek 
getirdiğine göre ortaya tam 184 
çeşit yemek çıkıyor ve neti('ede 
Ruslar birinciliği kazanıyorlar, 
biz de sergi dahiliye memuru Ham 
di Özkaptanın yaptığı Çerkes ta
vuğu ile ikinciliği.. 

KULAiiIMA ÇALINIYOR Kİ: 

Sergi reisi Whalen bu ziyafette 
hAkimlik ettikten sonra tam bir 
hafta rahatla ve ağız tadryle ye

(L(ıtten savf avı ceviriniz) 

-
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TEFRiKA No. 4 . 

Fecaatin Son Haddi 
Günler, Ağn: Hadiselerle Mahmul Olarak Geçiyor, 

Babıali, Hürriyet ve itilafın Karar96hı Oluyordu 
Bu suali, gözlerim yaşara yaşa. mek istemem. Yalnız "Osmanlı yukan uygundu, çünkü Suriye, 

l!icaz, lrak ve Yemen Osm~nlı
lıktan ayrılmış bulWluyordu. Ar. 
navutluk ise, daha evvel iftirak 
etmişti. O halde hürriyet ve itila
fın iktidar mevkiine gelmesine ve
ya getirilmesine nasıl bir siyasi 
zaruret amil oluyordu?.. Yoksa, 
bu fırka, şu acı vaziyette de pro. 
gramına sadık kalarak öz Türk 
toprakları üzerinde l"untos, Ka
padokya ve Kilikya gibi teşekkül. 
lerin vücut bulmlnsına mı çalışa
caktı? .. 

ra her gün tekrar ediyordum. Ne camiasına dahil muhtelif milletler 
yazık ki, hadiselerin lisanından 

duyduğum cevap yürek feruhlata. 
cak mahiyette değildi. Onun için 
realitelerden nefret ederek, hayal 
alemine kapanıyordum, Türk yur
duna selamet ışığı dökecek guncşi 
o alemde arıyordum. Bu sırada, 
Süleyman Nazüin meşhur Arslan 
hikayesi intişar etti. Hadisat ga _ 
zetesini, Şark vila;Yctlerinin huku
kunu mudafan cemiyetine organ 
yapmış olan bu pek heyecanlı e. 
dip, o kara günlerin hakikatini 
bu hikayede şu suretle icmal ve 
temsil ediyordu: 

Mısırın - A'rabi Paşa "!akasın. 
dan sonra ve Abdülhamidin mis
kin politikası yüzünden - İngiliz 
ler tarafından işgali sırasında Ka
hire kalesinde ihtiyar bir arslan 
varmış. Kendi kadar yaşlı ve pas. 
1ı bir zincirle, çürük bir halkaya 
bağlı olarak essiz sessiz so~ gün
lerini yaşıyormuş. İşgal ordusu 
kumandanı bir gün kaleye çıkar; 
tüyleri düşük, gözleri sônü)t, boy
nu bükük arslanı görür ve bir çol 
şahinşahının bu aciz vaziyetinden 
nc~elenerek yanında taşıdığı iri 
boy köpeğe hemen emir verir: 

arasında hak ve vazife bakımın -
dan bir itilaf zemini hazırlamak,, 
maksadiyle teşekkül eden bu fır_ 
kanın, o milletlerden çoğu o mev
hum camiadan ayrıldıktan, yani 
Osmanlı İmparatorluğu !nhilal e. 
dip te, ortada yalnız Türklerle 
meskun topraklar kaldıktan son. 
ra, nasıl bir maksat ve program
la varlığını muhafaza ettiğini su. 
ale layık bulurum. 

Sadık Beyler, Hoca Sabriler, 
Şeyh Zeynelabidinler rum, erme
ni, arnavut ve arap yoldaşlariyle 
birleşirken bütün bu milletlere 
mutlak bir hürriyet ve Osmanlı 
namı altında da siyasi imtiyazlar 
vaadediyorlardı. Fırkanın adını 

teşkil eden iki kelimeden biri, i. 
tilaf kelimesi ancak bu manayı i. 
fade edebilirdi. İttihat ve Terakki, 
kendisine rakip olarak ortaya çı
kan bu fırkanın memleketi ir.hi. 
lale uğratmasından - haklı ola
rak - endişe ettiği için, ona kar. 
şı daima sert, daima haşin dav _ 
randı. Fakat Umumi Harbin do
ğurduğu vaziyet, hürriyet ve itilaf 
fırkasının hakiki maksadına aşağı 

Meşrutiyet devrindeki fırkacı. 

lığın içyüzünü bilenler, damat Fe. 
rit kabinesinin kurduğu hürriyet 
ve itilaf kabinesinden başka türlü 
bir iş beklemiyordu, yahut o sı

rada bu fırkaya - programların
daki sarahat bakımından. - baş. 

ka bir hizmet yakıştıramıyordu. 

1zmirin işgali ve işgal ordusunun 
içeriye doğru hulul hazırlıklarına 
girişmesi de - bu hadiseden hür
riyet ve itiUıfçıların mesul olma
dığı malum bulunmasına rağ

men - fırka hakkında beslenen 
menfi kanaatlerin tekemmül eL 
mesine sebep olmuştu. 

(Devamı Var, 

· - Hep, hop!.. 1 
Köpekte arslanı gözüne kestir- 1 . Yeıilköy Tohum lslah istasyonu Satınalma ve 

miş ol:lcak ki, efendisinin emrini l Satma Komsiyonundan : 
duyar duymaz atılır, ihtiyar hay. \ Nevi 
vancağızın bir yanını ısırır ve ge. 

Miktarı 

ri çekilir. Arslan bu zebunkü§lü-
ğe karşı sadece homurdanrr. kı-

Tahmin 
bedeli 

l .. ıra K. 

1\Juvakkat 
teminatı 

Lira K. 

mıldamaz. Köpek tc şevke gelip Döküm halinde saman 150 -170 ton 977 50 
ikinci bir hücum daha yapar, hay
vanın bir yanını daha ısırır. Ars. 
lan yine homurdanmakla iktifa e
der. FaFkat köpeğin üçüncü sal
dırışında, teninin her yanından 
süzi.ılüp gitmiş ve yalnız ruhunda 
kalmış olan kuvvetini toplıyarak, 

' yerinden fırlar, yine o kuvvotin 
yardımiyle zincirini bir hamlede 
koparıp - hayretinden paçalarını 
şırıl şırıl ıslatmıya girişen - kö. 
peğe saldırır, bir pençe savurarak 
onu hakladıktan sonra, kale du
varına sıçrar, çöl istikametine 
doğru uzun uzun haykırır ve ken. 
dini kale hendeklerine bırakır!.. 

Hikaye yerinde ve zamanında ya. 
zılmıştı. İhtiyar değil, fakııt yor
gun bir arslana benzetilen Türk 
milleti de boyuna hücuma, taarru. 
za maruz kalıyordu. O yiğitlerden 
yiğit, o bahadırlardan bahadır, o 
kahramanlardan kahraman mille
tin. dört yanının düşmanlarla cev. 
Dilmiş olmasına rağmen,. niha. 
yet cibilli kudretini göstereceği

ne şüphe yoktu. L5kin ne vakit 
ve ne suretle? .. 

İşte bu istifhama açık ve nurlu 
bir cevap bulmak kolay değildi. 
Günler ise, ağır hadiselerle mah
mul olarak geçiyordu. Fecaat bir 
aralık son haddi buldu. Babıali, 

hürriyet ve itilaf fırkasının karar
gahı haline geçti, damat Ferit o 
fırkaya istinat eder görünerek, ilk 
kabinesini kurdu, mevki hırsiyle 
bütün vatanı bir pula satmakta 
tereddüt etmiyecek kimseleri et
rafına topladı. 

Ölüye sllle atanlardan değilim. 
Affı irnkimsı:~ hatalarından, şahsi 

ihtirası yurt şerefine tercih et. 
mekte tcrcddiit etmediğinden do
layı, ebedi mıicrim olarak tarihe 
intıkal etmiş olan hürriyet ve iti. 
Iiıf fırkası aleyhinde de söz söyle.. 

e::: 

mek yiyememiş. Rivayetler muh. 
telif: Bir kısım iddia ediyor ki; 
tam 184 çeşit yemekle dolan 
Whalen'in midesi gece yarısı is
yan bayrağını çekmiş. Hani hiç te 
şaşılacak bir şey değil. Bazıları da 
diyor ki: Reis bu 184 çeşit ara:nn.. 
da öyle lezzetlilcrine rastgcldi ki 
şimdi kendi haşlama yemeklerin. 
den hiç hoşlanmıyor. Bu da olmı
Yrtcak şey değil. 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonuna aid Mecidiye çiftliğinde bulunan 
yeni sene mahsul~nden tahminen 150 na 170 ton kadar döküm halin
deki saman açık eksiltme ile satılacaktır. 

Eksiltme 28 Ağustos 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
(15) de Beyoğfo fstikllll caddesi 349 sayılı binada liseler muhasebeci
liğinde toplanacak komisyon tarafından yapılntaktır. Şartnamesi Yeşil
köyde tohum ıslah istasyonunda her gün görülebilir. Taliplerin muay
yen gün ve saatte muvakkat temina tlarile birlikte komisvona müracaat. 
ları. (6177) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
15 Ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kuruşa satılacağı ilan e. 

dilmiş olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki biraların tenzili fiatla sa

tışına 16 ağustos 939 giinü sabahından itibaren başlanacaktır. 

15 ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski fiatlı bira bulunan bayile

rin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en yakın satış depolarına 

vermeleri ilan olunur. 

Manisa Valiliğinden : 
Cinsi Miktarı Büfün feferruatile Tutar 

Soba 5 kilo kömür 31 Adet 
alan 
Boru 
Soba, dirsek, kü
rek, maşa, kova 
Tabla, çengel bile
zik (takım halinde) 
Boru dirsek 
(D. Boynu) 

310 •• 
31 

,, 

31 'l'ak.tm 

40 Adet 

l\luhammen kıymeti 
Lira Lira 

21 651 

"6217,, 

Muvakkat 
't~minatı 
Lira Kr. 

48 83 

1-Manisa okulları için 15 ve Alaşehir kazası okullan için 16 ki ce
man 31 soba 24-8.939 perşembe ~ünü saat 11 e kadar müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhale yukarda yazılı saat Manisa vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girerken verilecek muvakkat teminatın miktan yukar
da yazılıdır. 

4 - Sobalar Manisa ve Alaşehire teslim şartiledir. (6130) 

Zile Belediye Reisliğinden: 
Belediyece (47748) lira 'O kuru§ bedeli keşifli yaptırılacak elektrik 

tesisatı ve santral binası kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 
Şöyle ki: Talipler bu tesisata ait her hangi bir kısmı münferiden 

veya toptan yapabilecektir. Eksiltme 5 • Eylül • 939 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 de encümen huzurile yap,rlacaktır. Muvakkat teminat 
(3582) liradır. Bu işe girmek isteyenler 2490 sayılı kanunun bahşettiğ: 
bilumum evsafı kanuniyeyi haiz olduklarına dair versikalarının teklif. 
nameye raptedeceklerdir. 

Proje ve planlan 10 lira bedel mukabilinde belediyemizden ve An. 
ktı.rada Belediyeler imar heyetinden ve İstanbulda Taksim Ay Yıldız 
Pala. 3 numarada mühendis Hasan Halit Isık Pınardan alabilir ve göre. 
bilirler. (6000) 
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SOLDAN SAGA: 

1 - İskambilde geçer. 

2 - "Hnzert değil. 
3 - Asmaktan emir - Boşluk - Bir 

şart edatı. 

4 - Bir ml11et - Nihayetine bir harf ila
ve edilirse çabuk 111fınasına gelir - K"••11n 
olur. 

5 - Bir memleket - Bir uzvumuz. 
6 - Başvekil - Bir Musevi ismi. 
7 - Örtmekten emir - Bir nota - Ni

hayetine bir harf gelirse ispirto olur. 
8 - Bir nota - Dizi - İsim. 

9 - İçilir. 
10 - Tilfeğln ucuna takılır. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir kaza. 
2 - Bir erkek i!'ml. 
3 - İskambilde birli - Bir ay - Bir şart 

edatı. 

4 - Yukarı çıkarma, kaldırma - Bir 

işaret zamir! - Duman. 
5 - Kadın için kullanılır - Şekil, suret. 

6 - İçki arasında yenir - Gellrat. 
7 - Aramaktan emir - sız - Sonuna 
li' b itr şlfr "vezni orur. 
8 - Ters okunursa içmekten eıutr olur 

- İçine para konulur. 
9 - Yemekle beraber yenir. 

10 - Kısın ya~ar - Bir hJYvan. 

Bir Genç Bir Aileyi 

Mahvederek Kaç+. 
İzmir 12 (TAN Muhabirinden) -

Turgutlunun Davutlar mıntaknsın. 

daki bağlar arasında bir cinayet ol
muş, Cemal isminde biT genç demir
ci Nurµıin karısını öldürmüş; Nuri
yi ağır surette yarahyarak, göz. 
lerini kör etmiş, 16 yaşındaki kızla. 
rı Muazzezi de kirleterek kaçmıştır. 

Cinayet, gece yarısından sonra iş. 
lenmiş, bütün gün bir ağaç üzerin

Türk yurduna göz diken 

KARA GÖMLEKLiLERE 
CEV B 

Yazan: M. Faruk Gürtünca • Ressamı: Münif Fehim 

• 

Türk matbuatında"f mdiye kadar görülmemiş bir rağbet ve he)'e

canla karşılan an bu eseri: 

100.000 Türk Okudu. 
ve bugün 

.1.000.000 Türk Oliuyacali. 
Çünkii bugiin: 

ikinci Basllış Çıkmışhr. 
Her Türk münevveri ve genci bu kitaptan birer tane 

edinmelidir. 

" Bu Arslana Dokunmayın 11 kitabı, bütün 
Türk halkının iman ve heyecanını haykırıyor. 

Kara Gömlekli şairler şöyle diyor: 

Prendremo il Pireo, 
Anche tutte ma.. E~eo. 

-~~·-11Thc1iğız Pireyi, Afocag ı;ı; E~e) ı {.,..z_m~ır'-'ı""'' 

Teno te Asia 
"Asya ergeç bi1Jm olac:ıksın!'' 

FAK.AT DİYORUZ: 
Bilir misiniz kimdir. Türk denilen bu ulus 
Bilir misiniz kimin, ı;öz diktiniz yurduna? 
Siz bizi dedenizin dt..-dcsi ne sorunuz. · 
Söz atmayın Asyan~n yırtıcı Bozkurduna! 

" Bu Arslana Dokunmayın .. 
Türkün milli kitap ve milli destanı oldu. 

j 

Tevzi yeri İstanbul, Ankara caddesi, Numara 96 ÜLKÜ Kitap Yurdu 

Taşra Bayilerine : 
Yeniden talep edilen kitaplar, bugünkü posta ile 

gönderilnıişttr. 

de bağ kule~ne çekilm~ olan ail~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~• 
nin harekatını takip eden katil, ı;ece 
ağaçtan inerek, eline geçirdiği de
mir bir kazıkla evvela Nuriyi başın. 
dan yaralamış, gözlerini kör etmiş, 
sonra da Nurinin karısı Lutfiyeyi 
öldürmüştür. 

Gôzlerini kan bürümüş olan cana. 
var, cinayeti müteakıp, Muazzezin 
yattığı dama gitmiş, kızı kaldumış, 

bu esnada uyanan 10 yaşındaki bir 
çocukla, altı yaşındaki diğer bir kız
cağızı bıçakla tehdit etmiş; bir müd 
det Muazzezle yalnız kalarak, ken
disini kirletmiştir. Katil, firar eder. 
ken Muazzezi de tehdit etmiş ve: 

- Ben annen ile babanı öldür. 
düm. Şimdi, sen de benim karım ol. 
dun. Artık bütün mallar bıze kala
cak, sakın beni ele verme. Yoksa 
seni de öldürürüm, demiştir. 

Cemal kaçtıktan sonra, çocukla
rın feryatlarına kır bekçisi yetişmiş, 
jandarmalar, müddeiumumi gelmiş, 
hadiseyi tesbit etmişlerdir. Firari 
katil aranmaktadır. 

---o-
Halil Erpaç Köyünde 

Bir Cinayet 
Mersin - Halil Erpaç köyü civa. 

rında bir cinayet işlenilmiş, Ahmet 
oğlu Hasan isminde 17 yaşında bir 
genç çifte kurşunlariyle ve bıçakla 
öldürülmüştür. 
Hasanın iki senedenberi sevmekte 

olduğu anlaşılan Elvanlı köyünden 
Eminenin kocası Durmuş Ali ile ar. 
kadaşı Hasan Hüseyin, katil olmak 
7!anniyle tevkif edilmişlerdir. 

. 

lstanbu.ı .. · .. B~le~iy~si .... 11.cSnları 
Bahçeler müdürlüğü için alınacak 60500 adet saksı açık e!:slltmeye 

konulmuştur. İhale 14 - 8 - 939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 2675 lira ve flk teminatı 200 
lira 63 kuruştur. Şartname Z~bıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale gü-
nü muayyen saatte Daimi Envümende bulunmaları. (ô743) 

Adapazarı Bele djye Reisliğinden : 
% 60 - 231 adet 

% 80 = 600 u 

% 90 -- 305 
,, 

% ıoo = 242 " 
% 125- 93 " 
% 150- 35 " 
% 175= 19 ,, 
% 200= 10 " 
% 225- 27 " 
% 250= 24 " 
"' ,o 275..,. 18 ,, 

% 300= 32 " 

1636 
Kolye kuturlan ve mikclnn yukarıda ve evsaf sairesi şartnamesinde 

yazılı olduğu üzere Adapazarı Belediyesi su tesisatı için 1636 takım 
Buşakla, Tij vesair teferruatile birlikte komple olarak kolye. priz ve 
ayrıca iki adet maa teferruat Boru delme aleti kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. İhale tarihi 18 eylul 939 Pazartesi günü saat on 
beştedir. 

Muhammen bedeli 9986 lira ve t<?minatı muvakkate akçesi 748 lira
dır. Fazla tafsilat almak isteyenler Belediyeden şartnamesini talep ede
bilirler. 

Talip olan!!lrın arttırma ve eksiltme kanunu hükümleri dniresinde 
muayyen vaktinden bir saat evvel teklif mektuplarını Adapazarı Bele-
diye EncümMio.e ~nderm.el.eri ilan olu.nur. "6069 .. 
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Aydın Alevler Saçarak Yanıyordu 
Şiddetli Garp Rüzgarının Önüne Katllan Ateş, Şehrin 
Müslüman ve Yahudi Mahallelerini Silip Süpürüyordu 

Aydın. etrafa kara dumanlar 
savurarak kızıl alevler saçarak ya 
nıyordu. Şiddetli bir garp rüzga
rının önüne katılan ateş şehrin 

müslüman ve yahudi mahalleleri
ni si!!p süpürüyordu. Müdafilerin 
şehrin cenubundaki kenar mahal. 
lelere kadar sokulan fedakarları. 
mıza attıkları yüksek infilaklı mer 
miler o taraftaki evleri ve diğer 
binaları yıkıyordu. Toplanmızın 

savurduğu gülleler de mukabil 
kuvvetlerin en ziya.de mütekasif 
bulunduğu top yatağı ile diğer nok 
taları birbirine kabyordu. Bu ce. 
hennemi ve çok acıklı manzara kar 
şısında, müfrezelerimizin kahra
man zabit ve erleri büsbütün ga
zepleniyordu. Her biri birer Az
rail hırs ve hışmile ileri atılıyor. 

rast geldiğiqi çiğniyor, tepeliyor. 
du. 

Aydının Müslüman, hırısti. 
yan bütün halkı, topçu, pi

yade ve bomba ateşlerinden ko. 
runrnak için mukavemetli ve kar. 
gir binaların alt katlarına, bodrum 
lara, mahzenlere sığınmışlardı. 

Korku içinde titreşiyor, nıukad. 

der olan iı.kibetlerini bekleşiyor. 

!ardı. Aydında bulunan İngiliz ir
tibat zabiti, diğer ecnebilerle be
raber şehrin cenubunda bulunan 
Amerikalı "Forbes,. kumpanyası
nın binasına iltica etmişlerdi. Şe
hirde bulunan bir miktar Fransız 
jandarmasile konsolos vekili ve 
Fransız, İtalyan tabiiyetinde bulu
nan ecnebilerle, yerli Rumlardan 
binlercesi de Fransız Sörler mek
tep ve kilisesine çekilmişler, her 
iki binaya da birer Fransız bayra
ğı çekmişlerdi. Şehir gerçekten 
kanlı ve yangınlı bir manzara al. 
nııştı. Bütün halk can kaygısına 

düşmüş, İslamlar camilere ve hr. 
ristiyanlar kiliselere üşüşmüştü. 

Her saat geçtikçe şiddetini bir 
kat daha arttıran harp devam edi
yor, müfrezelerimiz, etraftan ko
şan ve Menederes köprüsü başın_ 
da silahlandırılan gönüllülerle 
mütemadiyen kuvvetlendiriliyor. 
du. Akşama yakın, müdafilere de 
İzmirden bir trenle, miktarı anla
şılamıyan bir takviye kıtası gel
mişti. 

Bu tren, şehre yaklaşırken kü
çük bir müfrezemizin ateşine uğ
radı. Ve fedakarlarımızın elinden, 
vagon pencerelerinden otomatik 
tüfeklerle şiddetli ateşler yapıl. 
mak suretiyle ancak kurtarıldı. 

Bu takviye kıtası, şehrin şarkın. 

daki Kepez sırtlariyle, Topyatağı 
ve demiryolunun şehirden geçen 
kısmı üzerinde bulunan müdafi
leri biraz canlandırdı, harbin bi
raz daha uzamasına sebep oldu. 

B u kanlı harp Aydında bütün 
şiddetiyle devam ederken, 

Binbaşı Saip Beyin Sökeden çı
ltardığı kahraman Caferakinln 
milli müfrezesi de Baltacık ve 
Germencik civarlarında, birbiri 
ardına baskınlar yapıyor, mi.ıka. 

bil kuvvetleri yakıp kavuruyordu. 
Müfreze efrat ve zabitlerinin bu 
harpte de gösterdikleri kahraman
lıklar gerçekten her türlü takdir
lere layıktı. Bilhassa, muhitlerin
de mücadele his ve fikirlerinin 
artmasına ve bu suretle günden 
güne gönüllülerin çoğalmasına se
bep olması itibariyle de çok kıy. 
metliydi. 

Söke mıntakasında yapılan bu 
müsbet tesirler, Aziziye ve hava
lisindeki mukabil kuvvetlerin bu
lundukları yerlerde sinip kalma
larını ve Aydına muavenete kal
kışmamalarını temin suretiyle de 
güzel neticeler vermişti. 

Yangın, Aydında o gün de ak
şama kodar devam etti. Fakat, 
harp, ortalık kararmıya başladık. 
tan sonra, yavaş yavş şiddetini 

kaybetti ve nihayet kesildi. O gün, 

müfrezelerimizin eline geçen ma
halleler~n islam halkı, akın halin
de Menderes köprüsü başına git. 
mişler ve bir kısmı civardaki köy. 
lere yerleşmişler ve bir kısmı da, 
harbin vereceği neticeye intiza. 
ren geceyi açıkta geçirmişlerdi. 

N isbeten sükunetle geçen ge-
cenin dinlendirdiği müfre

zelerimiz, 30 haziran sabahı, or
talık ağarırken, inatçı müdafile -
rin üzerine atılmıştı. 

Harp, şehrin Şimal, Şark ve 
Garp kenarlarında ve hatta şeh. 
rin içinde yine ve her günl<ünden 
daha şiddetle başlamıştı. Fırka 

kumandanı Şefik ve milli kuvvet
ler kumandanı Hacı Şükrü Bey
ler, o gün kati neticeyi almak ve 
müdafilere son darbeyi vurmak 
için, imkan ve vesaitin müsaade
si nisbetinde tedbirler alıyor, fa
kat, büyük bir azim ve iman ile 
çalışıyorlardı. 

Muharebe başlar başlamaz, o
büslerimizin ateşini, hakıın bir 
mevzi olan (Kepez) sırtlarına tev
cih ettirmişlerdi. Toplarımız, bu 
mevzilere ateş yağdırırken, An
talyadan gelen yüz yetmiş altıncı 
alayın birinci taburunu da bu sırt. 
lara taarruza memur etmişlerdi. 
Bu kahraman tabur, müdafileri 
sırttan söküp atmak ve top yata. 
ğındaki mevzilerine k3;dar kova
lamak için, hiç tc zorluk çekme
di. 

•• 
O ğle vakti olmuştu artık. L-To-

ğe dikilen güneş, şehrin 

Garp tarafındaki rum mahallele. 
rinin de birbiri ardına, fedakarla. 

İkizler, üçüzler ve dördüz1er, 
ilh ..... İstatistiklere göre, ikiz ço
cukların tek olarak doğan çocuk
lara nisbeti doksanda bir defadır. 
Ondan yukarı da nisbet doksanda 
bir olarak gider. Neden doksanda 
bir, diye belki sorarsınız. l<'akat 
bir çocuğun dünyaya gelmeden ön. 
ce, annesinin karnmda neden do. 
kuz ay durduğunun cevab1111 - in
sanlar çocuk yctiştirmeğc başla
dıklarındanbcri - şimdiye kadar 
hiç kimse veremediğinden ikizle
rin ve üçüzlerin neden doksanda 
bir nisbetinde olduğunun sebebi. 
ni de şimdiye kadar hiç kimse g(;s. 
terememiştir. Tabiatin insanlara 
karşı hesaplarında dokuz sayısile 
onun on mislinin müstesna bir e. 
hemmiyeti vardır, demekten başka 
cevap bulunamaz ... 

Demek ki, geçen gün gazetede 
gördüğünüz, dördü birden dünya
ya gelmiş çocukların annesine an
cak bir milyonda bfr kadına na
sip olan büyük bir piyango isabet 
etmiş gibidir. Bundan dolayı ken
disini tebrik etmek lıepinıi:ze bir 
borçtur. 

Bir kaç yıl oluyor, l{anada'da 
beşi birden dünyaya gelen çocuk. 
ların etrafında yapılan reklam 
gürültüsü, çocukları zengin etmi§ 
olmakla beraber, hepsi birden do· 
ğan karde~lerin piyasasını hayli
c~ diişürmüşse de, dört çocuğun 
bırden doğması gene pek nadir 
görülen şeylerdendir. 

Strasınan adında bir Alman he
kimi, Berlin ~ehrinde 1825 yılın
dan 1898 yılına kadar doğumların 
hepsini tetkik etmiş ve yetmiş iki 
yıl içinde 1,871,759 doğum iizeri. 
ne ancak üç defa dört çocuk bir
den diinyaya geldiğini bulmuştur. 

Bu hekimin bulduğu nisbet, yu
karıda söylediğim doksan kere 
doksanda bir nisbeti tutmuyor, di
ye telaşlanmamalısınız. Tabiat Al
manları, İngilizlerden ayırdetınez. 
Onun doksan kere doksan nisbeti 
bütün dünya üzerindedir. Onun i-
çin Berlin şehrinde o nisbete gö
re eksilt kalan dördüz çocukların 

rımızın eline geçtiğine şahit olu_ 
yor, arslanlarımızı sanki kutlu-

yordu. Yakıcı ateşinden onları ko
rumak için bulutların arasına so. 

kuluyordu. Tam bu esnada yüz o. 
tuz beşinci alay kumandanı kay_ 

makam Mazhar beyin Bagarasın
da teşkil ettiği yüz elli kişilik bir 

gönüllü müfrezesi alayın bir~nci 

taburu efrat ve zabitaniyle bir -

likte ve Binbaşı Avni Beyin ku
mandasında olarak muharebe sa. 
hasına yetişmişlerdi. 

Kumandanlar, müdafilerin sa
bahtanberi gördükleri bu eşsiz 

tazyik karşısında artık yıldıkları-

nı ve hemen hemen ricat ı:,tmek 

üzere bulunduklarını sezinlemişti. 

Bu sebeple, yeni gelen bu dinç 
kuvveti, mukabil tarafın ricat hat
tı üzerine göndermeyi muvafık 

bulmuşlardı. Hemen de, şehrin 

Garp tarafından ve açıklardan do. 
laşarak, Topyatağı mevziine taar. 
ruz etmek üzere yola çıkarmış

lardı. 

Fakat.. Kaç gündenberi sarsı

lan ve maneviyatı iyice kınlan 

müdafilet, gönderilen bu kuvvetL 
mizin vüsulünden evvel, Topyata
ğından da toparlanıp gitmek mec
buriyetinde kalmışlardı. Geri yü
rüyüşe başlamak üzere hemen de 
ayaklanmtşlardı. Neye yarar ki. 
bu defa da Binbaşı Avni Beyin 
kumandasındaki arslanların bir 
yan taarruzuna uğramışlardı, işte 

o vakit, bütün ümitlerin mahvol
duğunu anlamışlar, bahçeler ve 
ağaçlıklar arasına dağılıp kaÇ}§
mıya başlamışlardı. (Devamı Var) 

başka bir yerde doğmuş olmaları 
ihtimali vardır. Zaten Berlin şeh
ri halkı, iki milyondan az doğum
dan üç tanesinin dördüz olmasın· 
dan dolayı, tabiatten bir iltimas 
görmüşler demektir. Almanların 

tereyağ azlığından ve hayat saha
sı darlığından daima şikayet etme
lerinin bir sebebi de, Alman an
nelerinin bövle cok çocuk doiiur
nıalanndan iıer( gelse gerektir ..• 

Dördü blrden dünyaya gelen 
çorukların kacı erkek, kaçı kız ol
duğu da, düşünülecek bir mesele. 
dir. Bütün dünyada doğumlar he. 
saplanınca, kız çocuklarla erkt•k 
çocukların sa~·ısı birhirine af?ağ'ı 
yukarı miisavi cıkar. Bu da tahia
tin pek akıllı Ölduğunu gö5terir. 
Bazı yerlerde kız çocukları, ba-

zı yerlerde erkek cocuklan sever. 
lerse de, en do~rtİsu, siiphesiz, İ
ki cinsi de birbirine ~üsavi tut
maktır. Bununla beraber, tabiatin 
gözettiği bu miisavat toptan he-
sap iizerinedir. Onun icin dördü 
birden doğan çocukların :vaTısı 
kız, yarısı oğlan olması mutlaka 
şart değildir. 

Nitekim, Alman hekiminin tut. 
tui!u istatistiklerde dördüzlerin bir 
defası 2 kız ve 2 oğlan doğmuş-
larsa da, başka birinde bir erke
[!e karsılık üç, bir defasmda da, 
dördüzlerin hepsi birden kız do~
muştur. Bu da tahiatin !!Ö'iterrliiH 
umumi müsavat icinde bir tarafı 
iltimas etmesi de~ektir. Çünkü 
cinsin devamı irin kız cocuk da. 
ha kıymetlidir. Sebebini 'tabii tah. 
min edersiniz: Kovunların erkek
lerini yerler, dişilerini döl yetiş
tirmek i~in saklarlar. 
Yalnız bir şehirde de~il de. bü

tün diinvada bilinen dördiiz do
ğumlar bir araya l?etiril<ıe 100 kız 
çoruğa karşılık 112 erkek r.ocuk 
nisheti çıkar. Bu suretle tabintin 
Berlin şehrini epe:vce iltimas etti
ği hir kat daha me'ydana cıkar. Şu 
halde Almanyada tereyağı az, ha
yat sahası dar J?elivorsa, k:ıhahat 
tabiatin orı:t ahalisini fazla iltimas 
etmesindedir. 
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Yeni Nesle Eski Hikayeler ~ 
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8 
Yazan: AKA GÜNDÜZ ~ 

-2-
Adamcağızı bir telaştır aldı. A.. 

şağıdan seslendi: 
- Amanin abukat Efendi eşe. 

ğim ölüyor! 
Avukatla birkaç yolcu alay etti. 

ler: 
- Sen sağol ağa hazretleri, ö. 

lürse denize atarsın, yerine düldül 
alırsın. 

- İmkanı mümkünü yok! ölüm 
Allah kabili yok! Ben kendimin 
atılmasına razıyım da eşeğimin a. 
tılmasına rizalığım yok. 

Hele şükür vapur Mudanya is. 
kelesine yanaşabildi. Yolcular a. 
lay ede ede çıktılar. Mollanın to. 
runu navlun parasından fazla ham 
mallık vererek ölüm halindeki e
şeğini çıkarttı. Avukat bagajları. 
m tirene koydururken yanına yak
laştı. 

- Uğurlar ola abukat Efendi\ 
- Ne o, sen gelmiyor mu. 

sun? 
- Hayır, gitmeme lüzum kal. 

madı, çünkü davamız fesholundu. 
- O nasıl şey?! 
- Hele şu eşyanı yerleştir de 

anlatırım. 

Avukat Kenkeranizade Firuze. 
fam Bey trenden indi. Birkaç a 

dım attılar, eşek nalları dikmiş ya. 
tıyordu. Eşeğin yanına birçok a. 
damla bir çocuk vardı. Eşeği sapa 
bir yere sürüklediler. Torumoğlu 
heybesinden çıkardığı bıçakla eşe. 
ğin karnını deşti, işkembesini ya
rınca eşeğin işkembesinden gürr, 
diye sarı sarı liralar boşanmasın 
mı? O ana kadar başını çevirmiş 

tiksinip duran avukat birdenbire 
dikkat kesildi. Müşterisi kendisL 
ne bakmıyarak yanındakilere: 

- Nah, dedi, işte, sayınız. 

Çöple, baston ucu ile saydılar, 
tam üç yüz tane çil lira. 

- İşte ötekinin de makbuzu. 
imzasını okuyun. 

- Avukat Kenkeranizade Firu
zefam! 

- Kendisine de sorunuz. 
· - Avukat Efendi, aldığınız elH 
altın ne oldu? 

- Ecnebilerin zabıtası aldı. 

Molla Torumoğlu hemen atıl. 
dı: 

- Ne kadarını aldılar? 
- Onunu eve bıraktığım için 

yanımda kırkı vardı. 

- Yanılıyorsun Abukat Efendi. 
Onların aldıkları yirmi liradır, ö. 
teki yirmiyi bana verdiler. Kendi
lerine kalan yirminin de hesabı 
başkadır. 

- İmka ;nı yok. 
- İşte senin mendilinden yaptı-

ğın çıkın, bak! 
Şimdi ötekilere sordu: ı 
- Davamız fesholdu mu?' Se. 

netleşmemiz muteber mi? 
- Hayhay! 

- Hadi artrk Bursaya gidebili-
riz. Tiren gittiyse zarar yok, oto. 
mofil tutar rahat rahat gideriz. 

Avukat Firuzefam Bey bu cö
mertliğe şaştı. Kendi vaziyetini dü 
şündü, Neye uğradığını kestiremi. 
yordu. Dili tutulmuş gibiydi. Oto. 
mobile bindikten bir haylica za. 
man sonra sorabildi: 

- Siz davanızı faslettiğinizi 

söylüyorsunuz, Bursaya gidip ne 
yapacağız? 

- Katibiadle (noter) gideceğiz. 
Anlamayacak ne var? Sen her şe
yi böyle ilk konuşmada anlaya
maz mısın abukat Efendi. Zatini. 
zin himmetine, ilmine kalmadan 
davamız bitti. Ben bu efendilerden 
davacıydım, onlar beni pek o ka. 
dar adam yerine koymaıdlar, Za. 
tiniz misali, yapmayın etmeyin, 
hakkım olan miras payımı verin 
dedikçe inad ettiler. Dediler ki biz 
en menşur bir abukat tutacağız. 

Peki dedim sizinle kavil karar ede. 
lim, beni o abukatla karşı be karşı 
imtihan edin, ben ondan baskın 

ondan becerikli çikarsam davamız 
bitsin, siz de hakkımı verirsiniz. 

e><>CCC-C<'rC< <;<-C<e 

Veririz dediler. Ben de dedim ki 
eğer ben de imtihanı kazanamaz
sam miras hakkımdan başka peşin 
peşin, hem bir tahtada üç yüz san 
lira da üstelik veririm. Meğer tu. 
tacakları abukat zatinizmiş. istan. 
bula gelip seni buldum. Sen bana 
hem kurum sattın hem de alay et. 
tin. Anladım ki yavan bir şeysin. 
Vapura bineceğiz, sen o mernleke. 
tin sözüm yabana en akıllısrsın, 

bana yol gös\ermek yok mu? hiç 
olmazsa! Hay Molla Torumoğlu! 

Burayı yabanlar aldı, altınları ne
yi topluyorlar, dikkatli ol denmez 
mi? Ama sen tınmadın. Bu sabah 
sana yazıhaned~· elli lirayı verince 
onunu bilmem ne iş için adamına 
~erdin, kırkını da mendiline cıkın 
edip aptesthaneye gittin. Kırk al. 
tinı üstünde saklamak için aptes. 
haneye sığınan akıllı kişinin mari
foti foyası çabuk meydana çıkar 

Bilmem ama biz bu gibi şeylcrj 

sıpınişi çakarız. 

- İyo ama bu eşek işini? .. : 

- Ondan kolay ne var? İki gün 
aç bıraktım. Sonra, belki sen bil. 

mezsin, bizmut derler bir ilaç var

dır, sürgünü keser, ondan içirdim. 

Torbaya biraz arpa koydum, üs

tüne altınları istüledim. Torbayı 

başından biraz yukarı asıp dibini 

deldim, böylece eşek saldırınca su 
cuk doldurur gibi altınları eşeğin 
işkembesine yerleştirdim. 

- Ya benim altınların yarısı na 
sıl oldu da sana geçti? 

ı , 

.-
Her 

Tarafta Faaliyette 
Casuslar. Casus şehelrnleri. 

Casusların tevkifi. Bugiinlerde 
bütün dünya matbuatını casus-
lara ait haberler dolduruyor. 

: Fransa ve İngiltere. memleket 
1 içinde yakaladıkları Alman ca. 

1

1 suslarını hudut haricine atıyor-
lar. 

TAN, bir kaç güne kadar bir 
seri casus hikayesi neşrine haş-

~ ; 

1 lıyacaktır. Modern casuslui!un , 
içyüzünü anlamak için bu h~a- , 

: yeleri okumanızı tavsiye ede-

' riz. Bir, iki güne kadar başlıyor. ] j 
1 . - - -

- Yarısı değil , hepsi. hepsi! şa. 
~.ıacak bir iş yok abukat Efendi. 
Sen kamaraları bövelek tutmuş gi. 
bi dört dönüyordun, seni görenler 
sende altın olduğunu, apışaranda 

sakladığını çakmışlardı, ellerin a. 
pışlarından ayrılmıyordu. O sıra

da yaban memurun tercümanı gü. 
vertedeki yolculara dedi ki Başa. 
miralın emri var kim altın haber 
verirse yarısı altın olarak ona mü. 
kafat verilecek! Bunun üzerine 
memur senin ellerini apışlarından 
çekince altınlar çıktı, yarısı da ha. 
na geçti. Öteki yarısına gelince; 
tercümana beş on lira adadım sec
cademi frenk memura metetti, yir. 
mi altına zorla razı oldum, ikrami. 
yeden başka kimseye altın veril
miyeceğinden herifcioğlu yirmi al. 
tın tutarı çıkardı iki yüz lira ver· 
di. 

- Bu pek fena bir oyun değil 
.mi? 

- Senin altınların benim vası.. 
tamla gene sana döndü ya, sen ona 
bak. Ne sandın? Biz hak yemeyiz. 
Elbette sana vereceğim. Hem öteki 
alacaklarını da. Yalnız ben bunda 
mahkeme harçlarını, masraflarını 

kar etmiş olacağım. Hala anlıya
mıyorsun yahu! Dava ortadan kal
kınca harcı masrafı kalır mı? Sana 
verilecek paranın da yarısını kar 
ediyorum. Mukaveleye öyle koy. 
muştuk, bunu da anlıyabildin mi? 
Ortaklama ödeyeceğiz. 

• 
- Artık bana is kalmadı dese-

ne? 

Seni şımd ıc:cn sonra her iki 
tarafın umumi vekili yapacağız, 

malUma bizim s,\ğda solda hüku_ 

matlık işlerimiz çok çıkar, onlara 
bakıverirsin. Yalnız bir şartla: 

Muhami Kenkeranizade Firuze. 
fam Bey saklayamadığı bir sevinç. 
le sordu: 

- Şartınız m•? 

- Vereceğimiz bütün işlerde do. 
.uz defa kitaba, bir defa da bana 
danışacaksın. Kara kitap, mor ki
tap her zaman para etmez, arada 
bir işin içyüzünü, çıkaryolunu 

Molla Torumoğluna :ıoruvermeli. 
Aradan bunca yıl geçti, Firuze. 

famı ne vakit görsem şakala~rım: 
- Nasıl Üstad, Torumlaştınız 

mı? 

- Daha biraz stajını kaldı. der 
gülüşürüz. 

1 ,, ___ M UJ DE! 
AŞKIN GÖZ ~AŞLARI 

VE 

YAŞASIN AŞK 
Filimlerinin yıldızları 

ABDOLYEHAB ve LEYLA MURAD' ın 
Bizzat okudukları hakiki filim plakları geldi 

Fevkalade olan bu plaklar Beyoğlu İstiklal caddesinde 48/ 1 No. Iu 

o D E o N 
Ticarethanesinde satılmaktadır. , ................................... ._ . ._ ... ___ , 

~·-·· iNŞAAT SAHiPLERiNE BOYOK FIRSA1--ı-.. 
Sultanahmet meydanındaki Umumi Hapishane yıkılıyor. Çıkan ku. 

ru kereste, 20 metre boyunda meşe tomruklar; tuğla, taş, mermer 
ve hakiki Marsilya kiremidi alaturka kiremit ve sair~ ucuz fiatla sa
tılmaktadır. Yıkım yerindeki memurumuza müracaat. 
Telefon: 22574 - 20992 " , 
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Almanyanın 
Kuvveti Bir 
Efsanedir! 

' (Başı 1 incide) 
A1maııyanın harp kuvveti hakkın

daki efsaneyi de bir iki ay evel Maca 
ristanda Doktor Lajos isminde bir 
l\ıfacar profesörü yıkmıya muvaffak 
olmuştur. 

Proi. Lajos vatanpervar bir Ma
cardır. Nazizmin memleketini istila 
etmekte olmasından muztariptir. AL 
man propagandasının .Macaristan 
dahilindeki tesirini kırmak için bir 
kitap hazırlamıştır. Bu kitapta AL 
man membalarına, Alman erkanının 
yazılarına ve sözlerine, Alman kay. 
naklarının neşrettiği rakamlara isti
naden Almanyanın kuvvetini tesbite 
muvaffak olmuştur. Bu eser çıkar 
çıkmaz kapışılmış, sonra da Alman
yanın teşebbüsile ortadan kaldırıl

mıştır. 

Doktor Lajos'un Alınanların ken~ 
di kuvvetleri hakkında verdikleri 
malümata istinaden yazdığı bu eser, 
blitün dünyaca okunmalı, ve hakika
ti herkes öğrenmelidir. 

Macar profesörünün ortaya koy
duğu hakikatlerin bir kısmı 

şunlardır: 

Alman ordusu hiç te övünülecek 
bir vaziyette değildir. Zabiti ve kü
çük zabiti yoktur. Mevcut zabitler 
de ya az talim görmüş, yahut fena 
yetişmiştir. Zabitsiz bir ordunun ne 
demek olduğunu da izaha lüzum yok
tur. 

Alman erkanı harbiyesinin kanaa.. 
tine göre, Almanya, Cihan Harbinde 
gıdasızlık yüzünden mağllıp olmu~
tur. Açlık hem cephede askerin, hem 
de cephe arkasında halkın manevi
yatını bozmuştur. Halbuki· Almanya
mn gıda vaziyeti 1914 dekinden da
ha fenadır ve fenalaşmakta devam 
etmektedir. İstatistikler halkın şehir
lere hicret ettiğini, hariçten ihtiyacı 
karşılıyacak derepede grda maddesi 
ithal edilmediğini göstermektedir. 
Bir harp vukuunda Almanya abloka 
edilirse, vaziyeti?'!. ne olacağını tah
min ise güç değildir. 

Alman harp sanayii geceli gündüz.. 
Iü_çalı~ıy.or- F.akat bu f.aallvet dahil
de ham maddenin azalmasını, iktısa· 

di vaziyetin bozulmasını mucip olu
yor. 

Bir harbin devamı için lazrm olan 
ham madde Alrnanyada :nevcut de
ğildir. Devamlı bir harp için harp sa. 
nayiinin muhtaç olduğu 34 nevi ham 
maddeden Almanyada ancak dördü 
mevcuttur, ötekilerini hariçten ge
tirtmek mecburiyeti vardır. 

Bugünden bu ham maddelerin kıt-
1ığı yüzünden bakır, nikel ve çelik 
yerine harp malzemelerinde başka 
maddeler kullanmıya mecbur kal
mışlardır. Bu da harp malzemesi?ı:n 
bozuk olmasınr intaç etmiştir. Avus
turya ve Çekoslovakyanın işgali es
nasında. resmi geçit yapar gibi iler
liyen Alman motörize kuvvtlerin bir 
çok malzemesi yollarda dökfüüp kal
mı~tır. Kamyonlar. tanklar, toplar 
yollarda kalıp gidememiştir. 

Almanyada demir ve petrol yok
tur. Bugün manevralar için yapılan 
hazırlıklar bile Almanyada petrol 
kıtlığı doğurmuştur. 

Kullanılan ma1zemeııin kötülüğün. 
den dolayı yeni yapılan denizaltı ge
milerinden bir çoğunu servisten çı

karmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 
Sık sık yapılan tamirlerin de bir fay_ 
da vermediği görülmüştür. 
Almanyanın mali vaziyeti fenadır. 

Altın stoku Alman tarihinde görül
memiş derecede az,almıstlr. Dahili 
bütçesi muvazenesizdir. Hariçten pa. 
ra bulması imkansızdır. 

Doktor Lajos, harp esnasında cep· 
he arkasında halkın isyan etmiycce
ğinden de Nazi rejiminin emin ol
madığım knydetmektedir. Dahilde 
büyük bir hosnutsuzluk ve huzursuz. 
luk "vardır. Halk harp aleyhindedir 
ve harpten korkmaktadır. 

D oktor Lajos'un .bu kitabından 
bahseden bir Ingiliz muhar

riri, İngiltere için bu· vaziyetlerden 
alınacak dersi şu suretle hulasa edi
yor: 

"Btı h"kikatlı:-rd<'n nhra~mız dcrı:, 
sullıii trmin icin sarfcttiğimh: faali
yrti :l7.0 ltmnk veya harMn delıset:inl 
kiiçiik görmek değildir. Yalnız Al
mam·anm harp tehdidinin Hitler ve 
Goebbcls'in bizi inandırmak ist{:diği 
kadar ıniithiş olmadığını gi)rerek on
ların tehditlerine boyun c~menıeği 
ve bilakis kar~ılarmda dik durmayı 
llrcnmeliyiz. Almanya dünyayı 

TAN 

Almanya Macaristanı 
Tazyike Başladı 

lngilterede Yeni 
Manevralar 

Londra, 12 (A.A.) - Pazartesi gü. 
nü Hull civarında yapılacak ikinci 
derece manevralara mevzu olarak gii 
nün meseleleri ele alınmı:jtır: Macar Başvekilinin 

Çekilmesi için de 

Teşebbüs Y apddı 
(Başı 1 incide) 

Salzburg'da görüşülen noktalardan 
birisi olarak göstermekte ve devPmh 
bir sulhün ancak Trianon ve Saint -
Germain muahedelerinin adilı ile 
kabil olabileceğini söylemektedir. Bu 
iki rnuahedenin birincisi !\facaris~an 
la, diğeri Bulgaristanla yapılmısnr. 

Angriff'in bu mülahazaları, 

mihver memleketlerinin Ba?kan. 
Jarda teşebbüslerde bulunmaları
nın müstebad olmadığını ı?"i.\sterir 
gibidir. Himaye altındaki Slovak
ya ile mihver devletlerinin dostu 
sayılan Macaristan arasmdaki 
münasebetler daima ~ok ~ergin 
bulunmuştur. Bu güçliikler, h.er 
dakika bir miidahaleyi mucip o
labilir. 

Diğer taraftan Alman gazetesinin 
bu mülahazaları, mihvercilen!'l ara
zi vaadile Macaristan ile Bulg:ırista
m avlamak yolundaki teşebbiıı-.lerini 
de anlatmaktadır. 

İtalyan gazetleri de bu.~ün mua
hedelerin tadili meselesini ortaya at
mışlardır. Messagero şu satırları ya
zıyor: 

"Şunu kaydedelim ki, Danzig Al
manyayı olduğu derecede İtalyayı da 
alakadar eder. Çünkü Almanya ile 
İtalya arasında tesanüt tamdır. Dan
zig daha umumi bir meselenin ancak 
bir veçhesidir. Bu umumi mesele de 
şudur:Adaletsizlikleri tebideden sulh 
muahede1erinin tadil lüzumu.,, 

Hedef: Macaristan 

Pariste çıkan Echo de Pııris'nin 

Berlin muhabiri de bu yolda şu ma
lumatı veriyor: 

"Nazi matbuatının bazı t 0 fsirlerin
den anlaşıldığına göre Salzburg'da 
bütün sulh muahedelerinin tadili 

mayüllerine karşı büyük hır alaka 
gösterildiği muhakkaktır. Sc'ylendi
ğine göre bu temayülleri tesvik et
mekle İtalya ile Almanya tt-kip et
tikleri genişleme siyasetine Macaris
tanın da iştirakini temin eL;ncğe uğ. 
raşmaktadırlar. Polonyamn azlınka
rane tarzı hareketi Almanya üz2rin
de bir tesir bırakmıştır. Almanya 
Danzig'e taarruz etmekten ıst: evve
la daha az mukavim bir nokt2da mu
vaffakiyet elde etmeğe çalışacaktır. 

Şimdiki halde ise daha az muka
vim olan nokta Macaristan'dır." 

Jour gazetesi de bu malumatı te
yit ederek diyor ki: 

"Son haftalar zarfında Almanya
nın Macaristan üzerindeki tesirleri
nin arttığı müşahede edilmekten ha
li kalmamıştır. Her şey şunu ğösteri. 
yor ki Berlin, nüfuzunu ve lüzumu 
halinde askerlerini Rom:myaya ve 
Romanyanın arzusu ile bakı1an zen
ginliklerine kadar yaymağı mümkün 
kılmak için, Maca;-istanı bir anla~
ma imzasına mecbur etmek istiyor. 
Eğer Almanya, filhakika, en mühim 
gayretini Orta Avrupaya tevcih et
mek istiyorsa, bugün Danzi~ etrafın
da yapılan gürültüler, ent.:!rnasyonal 
dikkati başka tarafa çevirmeğe ma. 
tuf hareketlerden başka bır şey de
ğildir." 

Slovakyaya Gelince: 

Bratislava. 12 (A.A.) - Slovenska 
Politika gazetesi yazıyor: 

Halihazırda Slovakyanın mukad
deratı mevzuubahs oluyor. Vaziyet 
vahimdir. Cereyan edecek tarihi ha
diseleı;-i.n bizi birlesmiş bir halde bul
ması lazımdır. Almanya - Polonya 
münasebetleri şimdiki vaziyetin sık
let merkezini teşkil etme~tedir. Bu 
mesele gelecek günler zarfmda hal
ledilecektir. Biz, Polonyanın Al
manyanm komşusu ve Almanyanın 
müttefiki sıfatile bu mese1enin halli 
ile doğrudan doğruya ıı.18.kadarız. 

Biz. istiklalimizi Hitlere borç-luyUz. 
Bu gazete, Almanyaya karşı sada

katini bu suretle ilan et1:iktcn ve 
Polonyaya karşı Almanyaya müza. 

korkutmak için savurduğu tehditten 
bizden ziyade kendisi korkmalıdır. 

Çünkü uzun bir harbin vahametini 
onlar bizden ziyade nazarı dikkate 
almağa mecburdurlar." 

Hitler • Ribbentrop 

Ve Ciano Mülakatı 

Çok Uzun Sürdü 

"Hull serbest şehrinin ana vatana 
avdetine 1939 da karar veren "Nort
humbria,, ile bol ve modern silahla
ra malik İngiltere arasında bir harp 
çıkacaktır. 

(Başı 1 incide) Northumbrianın mühim mc.törlü 
Diğer taraftan "National Zeitung,, kıtaatı pazartesi sabahı Hull serbest 

gazetesinin Salzburg'daki diploma- şehir tapraklarına bir yandan girer. 
tik muhabiri, Almanya ile ltalya a-ı ken bizzat Hull'de de isyan çıkacak. 

d k . k • "tt'f k · k t• tır. rasın a ı as erı ı ı a ın yaınız a ı . 
b . h kk d b' ik • .•·1 Ingiltere, Northumbrianın planla-
ır a a ayanan ır ves a ae5ı , 

şarta bağlı bir dostluğa istinctt ettiği-
ni söyliyerek diyor ki: 

"İki taraftan birinin hakkı ve şe. 
refi cebirle tehdit edildiği su sırada 

Almanya ve İtalya hariciye nazırları 
buluşarak kendi şeflerinin zihniye

tine uygun bir şekilde alın':ln ve alı

nacak olan tedbirleri tetkik etmek-
tedirler." 

Nazi gazetesi tumtıraklı bir ifade 

ile bu mülakat ile demokrasilt:rin 

"palavra,, ları arasında bir mukaye

se yapmakta ve Salzburgdc:1 mesuli. 

yetlerin tetkik edildiğini, kararlar 

verildiğini ve ona göre hareket edil

diğini yazmaktadır. 

Alman gazeteleri umumiyetle, 

Danzig hakkındaki Almanya - Po

lonya ihtilafını genişletmekte, Po

lonyadaki Alman ekalliyetleri mese

lesini ortaya atmakta ve Almanya. 
nın zulüm gören vatandaşlarını ko

ruyacağını yazmaktadır. 

Gazetel~rin, üzerinde ısrar ettik
leri diğer bir nokta da Almanyanın 
kömür muzayakasıdır. Gazeteler di
yorlar ki: 

''Bugün Polonyanın idaresine geÇ

miş olan yukarı Silezyadaki eski Al

man kömür madenleri elimizde ol-

saydı, kömür istihsalatımızı arttlr-

mak için cezri tedbirlere müracaat 

zaruretinde kalmazdık. 

Paris Gazetelerine Göre 

Paris gazeteleri de Danzis hadise

leri ve Salzburg mülakatı ile me~

guldürler. Figaro, İtalyada Sir-yor 
Gaydadan başka yarın Danzig 1çin 
dövüşmek fikrini kabul ed~cek biı· 

tek İtalyan bulunmadığını yazıyor. 
Ord:tJe, demokrasilerin bundın böyle 
en ufak bir fedakarlığı göze almıya
caklarını anlatıyor. 

Başvekil Daladier, Akdenizde yap. 
tığı tatil cevelanını bitirmiştır. Mu
maileyh, bu sabah tayyare ile Hye
resten hareket ederek öğleden biraz 
evvel Villacoublay'da karaya inmiş
tir. 

Daladier. saat 12.15 te Harbıye Ne
zaretine giderek Bonnefyi kabul et
miştir. 

* Trieste, 12 (A.A.) - Yııgoslavya 

r.· şvekili Tsvetkoviç, Siubliane'ye 
dönmüştür. Yugoslavya Başvekili 

hareketinden evvel şu oeyanatta 1'u
lunmuştur: 

"İtalya ile Yugoslavya arasında 
mevcut münasebet ve diınyanın bu 
kısmında mevcutt menfaat birliği. 
mizin muhafazası, riyaset etmetke 
olduğum hükumeUn en mühim di
rektiflerinden biri olması dolayısiy
le, İtalayaya yaptığım bu kısa ziya
retin karşılıklı anlayısı kuvvetlen
dirmiye ve iki milleti biribirine da. 
ha ziyade yakınlaştırmıya hizmet 
edeceğini zannediyorum.,, 

* Bükreş, 12 (A.A.) - Gazetrıler, 

Ciano - Von Ribbentrop miilakatına 
büyük bir ehemmiyet atfetmekte, fa, 
kat bu hususta henüz tefsirlerde bu-

lunmamaktadırlar. 

heret edileceğini kapalı bir şekilde 

temin ettikten sonra bu hizmetlerine 
mukabil Berlinden Slovakyanın 1\lfa
caristana karşı müdafaasını istemek
tedir. Çünkü, diğer cihetten bu ga
zete Macaristan hakkında neşrettiği 
uzun bir röportajda "htikılmet ma
kamları ile köylüler arasında her gün 
çarpışmalar" vuku bulduğunu kay. 
deylemektedir. 

* Budapeşte, 12 (A.A.) - Salzburg-
da Alman Hariciye Nazırı Von Rib
bentropu hususi olarak ziyaret eden 
Macar Hariciye Nazırı Kont Csaky, 
Macaristana dönmiiştür. Mezuniyeti
ne burada devam edecektir. 

rını akim bıraktırmak maksadile bir 
çok harp gemisi ve hava kuvvetleri
ni gönderecektir. 

---o---
lzmir Fuaranın Bütün 

Hazırbkları Citirildi 
İzmir, 12 (Tan Muhabirinden) -

Fuarda humalı faaliyet devam etmek 
tedir. Sergi sarayının bütün vitrinle
ri satılmış, tanzim ve dekora başlan
mıştır. Sarayın iç salonlarına Izmir 
şehrinin ve cıvar harabelerin büyük 
tablolar halinde resimleri asılacak
tır. 

Almanya pavyonunun eşyaları gel
miş, derhal gümrükten çıkarılarak 
tanzimine başlanmıştır. Fransız pav
yonunun da inşaatı ikmal edilmiştir. 
Huranın dekorasyonuna, bizzat mü
hendis profesör Gotye nezaret ede
cektir. 

Bu seneki fuarda atraksiyon işine 
fazla ehemmiyet verilmektedir. Fu
ar komitesi tarafından inşa ettirilen 
Labirentr Alptepe, Perili ev, fuar 
zıyaretçilerini her halde çok alakadar 
edecek, eğlendirecektir. 

Labirent'in içinde kayıklarla ge
zilecek, mağaraların muhtelif isti
k:ıı.metlerindeki koridorlann köşele

rinde çiftlerin istirahatlerine mah
sus yerler bulunacaktır. Labirent ve 
perili eve girenlerin başlarından çe
sitli maceralar geçecektir. Bilhassa 
perili eve gireceklerin cadi ve · peri
lerle karşılaşmaları çok enteresan o. 
lacaktır. 

Alp~epeei, Cuarm en -rin emi o--

lacaktır. 9 Eylül kapısı yakınında 
bulunan bu tepenin üzerinde Alp 
çamları, alt kısmında da daimi rü
tubet içinde yetişen füjerler bulun
maktadır. Alptepesinde bir beton 
köprü de vardır. Bu tepenin altmda 
fuarın muhtelif istikametlenne doğ
ru ilerliyen koridorlar çok serin o

lacaktır. 
9 Eylül kapısmm iç kısmın':l. dü

şen sahada beton, bir yol, iki büyük 
havuz inşa edilmiştir. Bu kısımdaki 
elektrik tesisatı da yeniden yapılmış
tır. Tenvirat ve ziya oyunlarile muh
telif renkler içinde çok cazip olacak
tır. Atraksiyon kısmında otuz metre 
yükseklikte döner dolap, )una park 
ve açık hava tiyatrosu vardır. 
Açık hava tiyatrosunda İstanbul 

Şehir tiyatrosu ve Halk opereti sa
natkarları temsiller vereccklerclir. 
Halk opereti, bir Macar bale trupile 
takviye edilmiştir. Bu yıl fuara on 
bir ecnebi devlet resmen iştirak et
mektedir. 

Dahiliye Yekôleti Kendi 
Hesabına Talebe Okutacak 

Ankara, 12 (TAN) - Siyasal Bil
giler okulundan mezun olan talebe
nin daha ziyade diğer vekii1etlerde 
vazife aldıklarını gören Dahiliye ve
kaleti, bundan böyle her sene bir 
miktar talebeyi kendi hesabına okut
mıva karar vermiştir. Bu kabil tale
beİer yalnız Dahiliye Vekaleti em
rinde çalışacaklardır. 

Amerika Tarihinin En 
Büyük Manevrası 

Vaşington, 12 (Hususi) - Bu ge
ce Amerikada, Amerika tarihinin 
en büyük manevrası yapıla~ak, 70 
bin küsur asker Amerikaya Şark 
sahillerinden, mefruz yapılan taar
ruza karşı harekatta bulunacaktır. 

Eğlence Yerlerinden Ahnan 
Resimler Hakkında 

Talimatname 
Ankara, 12 (TAN) - Tiyatro. si

nema ve konserlerden alınacak dam
ga., tayyare ve belediye resimlerile 
DarülB.ceze hisselerinin miktarına \•e 
sureti istifasına dair olan kanunun 
tatbik şekilleri hakkında Maliye Ve
kaleti alakadarlara uzun bir tamim 
göndermiştir. 
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Bozkır, Elektrik 
Masrafını Koruyamıyoı 

Konya Valisi Nizamettin Ataker Elektrik 

Mühendisile Beraber Kazalarda Tetkikat Yaptı 
Konya (TAN) - Vali Nizamettin~ 

Ataker, Karaman Belediyesi elektrik 
santralinin kati kabul muamelesine 
memur edilen İstanbul Nafia Şirket 
ve Müesseseleri Komiseri Mühendis 
İhsan Yunusoğlu ile beraber oraya 
giderken, diğer birkaç kazaya da 
uğrayıp tetkikatta bulunmuştur. 

Konyaya dönen Vali, bu seyahati 
hakkında demiştir ki: 
"- Medeni bir ihtiyaç olan elek

trik işleri hakkında mahallerinde 
tetkikatta bulunmak üzere bazı ka
zalarımızı ziyaret ettik ve ilk tetki
kimize Beyşehirden başladık. İhtiva 
ettiği tabii servetler bakımından is
tikbalde çok geniş ölçüde inkişafı 

muhakkak olan Beyşehirde elektrik 
tesisine yardımcı olacak iki memba 
vardır. Bunlal'dan biri Beyşehir ne
ojen sahasında mebzulen mevcudi
yeti tahakkuk eden linyit. diğeri de 
Beyşehirdeki Bağrana kanaima dökü 
ten Sarısu'dur. Mühendisin fikrine 
göre, göl seviyesi kaldmlmak sure
tile alınacak akıcı kuvvetle elektrik 
istihsali daha iktısacü olacaktır. 

Konya Valisi Nizamettin 
Ataker 

Bozkır elektriği 

1 

leceği mühendisçe tahmin edildi. 
İkinci merhale olarak Bozlnra gi- Göksu ayaklarından olan Yerköprü

dildi. Ötedenberi Bozkır Belediyesi- deki kuvvetli su, üstünde durulacak 
nin, Çarşamba suyundan elektrik is- mühim bir mevzu olup vilayetçe 
tihsali fikri vardır. Mütehass~ tara- mütehassıs gönderilmek suretile id
fmdan yapılan tetkikat neticesinde, ro-jeolpjik araşbrmalar yaptırılacak 
vücude getirilecek tesisat masrafının ve tekevvün sebepleri öğrenilecektir. 
- kaza merkezinin nüfus ve ev milc-
tarına .nazaran - abonman miktarile 
telafi edilemiveceği ve binaenaleyh 
bunun iktısadi bir iş olmıyacağı an
laşılmıştır. 

Yer köprü ,elaleleTi 
Karaman.ın Yerköprü mevkHnde

ki şelaleler, harikulade manzaraSJ
nın güzelli ğ i kadar istikbalde temin 
edeceği elektrik kuvveti bakımından 
üstünde durulacp',; bir mevzudur. 
Zamanı_;ok kısa süren sathi bir tet
K:iK netıcesın e. u şelalelerin takrL 
bi (15.000) bevgir kuvvetinde bir 
santral kurulmasına kifayet edebi-

Oltuda Yağmurlar 

Büyük Zarar Verdi 
Oltu (TAN) - İki aydanberi fa

sılalarla devam eden yağmur ve do
lu, mahsule büyük zarar vermiştir. 
Yaylalarda otlamakta olan hayvan
ları seller kamilen sürüklemiş ve 
boğmuştur. Dağda odun kesmekte o
lan bir ihtiyar da boğulmuştur. OL 
tu çayı üzerinde yapılmış olan bir 
çok köprüler tamamen yıkılmıştır. 

UmumI zarar çoktur. Kızılay kuru
mu, muhitimiz halkına yakında yar_ 
dıma başlıyacaktır, 

. Mısır Başvekili istifa 
Etmek istiyor 

Kahire, 12 (Hususi) - Mısır Baş. 
vekili Mehmet Mahmut Paşa sıhhi 
vaziyetinin müsaadesizliği dolayısile 
istifasını takdim etmek üzere bu ak
şam kral Faruk taraiınu~n kabul o

lunmuştur. Başvekil, istifa etmek 
istediğini bildirmiş ise de Kral Fa
ruk istifayı kabul etmemiştir. Meh
met Mahmut Paşanın istifa üzerinde 
ısrar etmesi takdirinde yeni kabine. 
nin Ali Mahir paşa tarafından teşkili 
beklenmektedir. 

lzmirde Müstahsilleri 
Korkutan Yağmurlar 

İzmir, 12 (TAN) - Manisa, Sa
lihli, Alaşehir, kısmen Kemalpaşa ta

raflarına hafif yağmur yağdı. Zarar 

azdır. Havalar bu havalide birdenbi

re serinledi. 

Üzüm ve incir müstahsilleri de
vamlı bir yağmurdan t:ndişe ediyor
lar. 

Muğlacla zelzele 
Muğla, 12 (A.A.) - Bugün sabah

leyin 8 de burada bir yer sarsıntısı 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Karaman elektriği 
Karaman elektrik. santralinin ka

bulü kati muamelesi yapıldı. Ancak 
bu meyanda, tesisat şehir ihtiyacına 
kafi gelmediğinden dolayı, istihsalin 
tezyidi için su kanalının daha az me. 

yille güzergaht tashih edilerek fab· 
rika yerinde 2 - 3 metre fazla irtifa 
temin edileceği ve 65 beygirden da-

ha fazla kuvvet i<;tihsalinin mümkün 
olduğu neticesine varıldı. Bu tetki
katı mübevyin el ektrik mühendisi· 
nin vereceği rapora intizar olunmak. 
tadır." 

Askeri Müzakereler 

Ba$1adı 
(Başı 1 incide) 

gelen permiyi vermiştir. İhraç edile

cek malların otuz beş milyon dolar. 

lık kısmı tayyaredir. Bu permi. ye

ni bir silah ihracı anlaşması muci -

bince verilmiştir. 

Ameırikanın İngiltereye verdiği si

lah ve mühimmat ihracı permileri de 

yektm olarak kanunusanidenberi, 20 

milyon doları bulmuştur. 1939 sene

sinin ilk yedi ayı içinde veri.len per

milerin umumi yekunu da 120 mil-
yon dolardır. . 

Pokmyada fide/etli teclbirler 
Varşova, 12 (A.A.) - Külliyetli 

miktarda para toplamak ve propagan 
dalar yapmak suretile devletin ma!i 
itibarıru ve bu suretle gümüş para 
toplamakla milli iktısadiyatı sarsmı
ya çalışan Alman ajanlarına karşı Po 
lonya makamatı şiddetli takibata baş 
ia~tır. Bir çok kimse tevkif edil
miş ve müteaddit araştırmala:- ya
pılmıştır 

lzmir Elektrik, Tramvay 
Ve Su Şirketleri de 

Sahn Ahnıyor 
Ankara, 12 (TAN) - İzmir bele. 

diyesinin talebi üzerine Nafıa Veka
leti İzmir elektrik, tramvay ve su 
şirketlerini satın almıya karar ver. 
mi~tir. Satın alma müzakerelerine 
sonbaharda başlanacaktır. 

Almanya Bulgaristandan 
Yine Amele Ahyor 

Sofya, 12 <Hususi) - Bulgari<;tan

dan Almanyaya insaat ve ziraat ame

lesi sevki hakkında evvelce buraya 

gelen bir Alman hevetile yapılmakta 

Yucıoslavya Ba!vekili olan müzakereler müsbet şekilde bit-
Trlesteden Döndü miştir. 

Trieste, 12 (A.A.) - Faşist teşek- Anlaşma mucibince, Almanyaya 
küllerini ziyaret etmek üzere di..!n yeniden 10 bin Bulgar amelesi gön
Triesteye gelmiş olan Yugoslav Baş- derilecektir. 
vekili Zvetkovic, otomobille memle- 1 Bilindiği veçhile Almanyada eı:ıa. 

ketine dönmüştür. sen 10 bin Bult?ar ame!esi vardır. 
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Piyan90 Bayileri A r asında Daima Hakiki Sevilen 
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Keşide de . Beş Büyük • • • lkramıyeyı Birden 

r l . Divanyolu Caddesi No. 
35 • 37 Hanede Emekli . 

Yarbay lbrahim Birniger 
31038 No. lu Biletle Elli 
Bin Lira Kazandı ve Pa· 
ralarını L 
Cemalden Tamamen Aldı J 

2 isim ve adresinin 9izli tutulmasını arzu eden bir bayan müıterimiz 36961 numarah biletle 15,000 lirayı aldı. 
3 Kadıköy Altıyolağıı No. 77 Bay Necati 1692 8 numarah biletle 12,000 lirayı aldı. 
4 EmirgCinda N~. ( 22 ) yahda Bay Osman 22046 numaralı biletle 1 o,ooo lirayı aldı. 

S - Haydarpaşa Koşuyolu ( 17 ) Savan Gülsüm 25639 numarah biletle 1 o,ooo lirayı aldı. 
" 

ADR ç K IKKA • • 

Verdi 

Eminönü Caddesi No. 27. TEKKOLLU. CEMAL Gişesi Sahibi. 

Şubesi Yoktur. 
CEMAL GÜVEN 

Bir Yerde 
cc--°"_;~--~~ 

ile SABAH · öGLE · AKSA.M HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa munf azaman dislerinizi f ırçalayınız. 
,_. .... ._. ............................... . 

1 MA Ki iN :Z:! 

1 Piyasada eski model radyo 
makinaları doludur. Halbuki 
Alman radyo tekniği en bü-
yük muvaffakiyetlerıni Hl40 
modellerinde temin ve tatbik 

edebilmiştir. 
mENDE 
GROSS-S UPER 330 DK 

Bilhassa kısa dalga üzerindeki pürüzsüzlük ve ANTİFADİNG terti
batı sizi hayran bırakacaktır. Anadoluda bazı acentelikler milnhaldir. 

MENDE RADYO 

A 
I ~ 

s E p T A 
TABLETi 

-------1 
611------------·ı----~ ROMATiZMA • LUMBAGO • SiYATiK 

r emek salonlanna, yatak ve ban. 
~ 4" ıo odalarına, mutfaklara, aptesa. 

,// ~ nelere, kahvelere, gazinolara, lo. 
kantalara. eşya depolarına asmakla 

Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer haşaratı 
uzaklaftı.rmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen G"ÜVELERİN SÜR· 
FELERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İM. 
HASI İÇİN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolap çek. 

melerine ve sandıklara: 

KUTU içerisinde 
satılan KRIST ALiZE ASEPTA YI 

kullanmalı. 

1 

Bankalar Cadde&i - Galata - İstanbul '----·- ~-----lllllİlll----------------' istanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
M ııh:ımmen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzındaki ge_ 

çitte srğlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çı. 
kan taşların mendireğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması işi 
pazarhkl::ı yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında 

müte~ekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa iştirak e.deceklerin yevm 
ve saati mezkurda müracaatları ve şartname ve keşifnameyi görmek 
isteyenlerin idare şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(6141) 

ARKA • BEL • DiZ • KALÇA AGRILARI 

TESKiN ve IZAl:E EDER 
Sıhhat Vekaletinin 9-10-935 tarih ve 4/93 numaralı ruhsatını haizdir. 

~-------------· , 

Ticaret Vekaletinden : 
Ölçüler ve ayar müdürlüğünde münhal bulunan 300 ve 250 lira 

ücretli fen müşavirliklerile 200 liraücretli kontrolörlüklere barem ka
nununun hükümleri dairesinde elektrik ve makine mühendisleri ve bir 
fizisyen alınacaktır. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri ve bir adet fotoğraflarile birlik. 
te iç ticaret umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3706) (6156) 

Sahibı ve Neşriyat Müdürü Halil LUtfü OÖRO'ÜNCO. Gazetecilik ve 
NeSTivat T L. S. Raı::rldı~ Vf'., TAN M:.thanı;ı 

• 


