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Misafirimizin Galata rıhtımında istikbaline ait meNUinulen bir intıba 
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Kladnoda iki Günde 
200 kişi tevkif edildi 

I 

Cenazesine Bir Tek Çek Öldürülen Almanın 

iştirak Etmedi, Halk Dehşet içinde Bekleşiyor 

Bolaemya ve Mort11JytiJalri. 
Alman Umumi Vali.i 

.Von Neurath 

Propagand;ıRomen Hariciye Nazır~ 
Karşısında Merasimle Karşılandı 

Dikkat LCizım ve Ankaraya Uğurlandı 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL \::7atenko 'Ankaradaki Görüşmelerimiz, 

Antantının Ebedileımesine Matuftur 11 
A lman matbuatı, Türk - İn-

giliz anlaşmasının Balkan 
~tantı ruhuna muhalif oldu -
ilınu, Türkiyenin böyle bir an
~nıa yapmakla Balkan blo
. ndan ayrılmış bulunduğunu 
lddia ettiler. 

. 
l .. 
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Diyor 

lngiliz Takımı Bugün 
Fenerle Karşılaşıyor 
Fenerbahçe klübüniln yıldönümü 

milnasebetile Kadıköy stadında bir 
spor şenllii ya11ılacaktır. Merasime 
saat 15 te başlanacak, 1aat 16 da 
F~ner - Galatasaray tekaütleri karşı
laşacaklardır. İngiliz Midlscke Vnn
deres takımı ile Fenerbahçe arasın· 
daki müsabaka, saat 17 ,ıs te başh
yacaktır. 

itilafının 
'Metni, Dün Ankarada 
Hükiimete Tevdi Edildi 
Chamberlain, lngilteıenin Zora 
ve Tahakküme Karşı Koymak 

Yolundaki Azmini Tekrarladı 
Londra, 10 (Hususi) --- Bu

gün bildirildiğine göre, Fran~a
nın Ankara büyük elçisi Türki
ye hükumetine Fransa - Türki
ye anlaşmasının metnini takdim 
~tmiştir. 

Moakova ile temaalar 
Londra, 10 (Hususi) - Hariciye 

N.ezareti şarki Avrupa dairesi şefi 
Sır Strongun pazartesinden evvel 
Moskovaya hareket edemiyeceği an
laşılıyor. Sir Strongun Moskovaya 
bir muahede projesi götüreceği bil -
dirilmektedir. Kendisi bugün de mii
zakerelerin safhalannı takip ve tet -
kik etmiş ve hazırlığını tamamlama
ğa çalışmıştır. 

Sir Strong henüz Londrada bu -
lunan İngiltere Paris sefiri Sir Erik 
Fips ile de görüşmüştür. 

Taymis gazetesine göre, halen İn
giliz ve Fransız hükumetleri Baltık 
devletleri meselesinde şu iki noktai 
nazarı tetkik etmektedirler: 

Birinci şekil: Paktı imza edecek 
olan ü~ devlet. aralanndan biri ge . 
rek doğrudan doğruya, gerekse bilva 
sıta bir taarruza maruz kaldığı tak
dirde birbirlerine karşılıklı yardım e
deceklerini beyan edeceklerdir. Bu -

Hariciye Vekilimiz Şülırü 
Saracoğlu 

na "Leh formülü" ismi verilmekte . 
dir. 

İkinci şekil: Bu devletler. şlmal
doğu Avrupası devletlerinin bitaraf
lığına bizzat riayet edecekleri gibi 

(Sonu: Sa. 10,sü. 4) 
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PENCEREMDEN 

Kardeş Karde~ 
Eğlenmek! 

Yazan: M. Turhan TAN 

Buda peşte Türklere gedikten 
sonra ilk yıllarda değerli Ya -

Iilerin idaresine 'erilıni~ti. Bali he~, 
Yahya oğlu l\lehmet paşa, Kalaylı -
koz Ali paşa gibi. Bunlar heın ce~ur 
ve silahşör, hem fıdil ve halk se' er 
insanlardı. Bir landan l\lacaristrınııı 
fethini tamamlamıya çalı ırlar, 

bir yandan Macarlara adalet ke\'seri 
sunarlardı. 

GÜNÜN RESiMLERi: Gatenkonun Geli§İ 

Oraya on birinci vali olarak Ars
lan paşa tal in olunmu~tu. Bu zat, kı
lıcına sahip \'C ger<:ekten ku\'\ t.•tli 
bir a kcr olmakla beraber meşrebce 
laubali imiş. Arasıra öyle işler ~·ap:ır 

nıış ki deliler görse parmak ısırır ve 

kendisini dh ane snyarlnrmı~!.. Bu 
tuhaflıklarından dolayı Kanuni 
Sultan Süleymana bir kaç kere azli 
inha edilmiş. Fakat: '':Ne zarar var·: .. 
Valilerimizin hepsi - mnşalJah - akil. 
Varsın, içlerinden bir de budala bu -
lunsun" cevabı ahnmı~.! 

Rumen Hariciye Nazırı dün geldi ve Ankaraya gitti. Bu resimlerde Nazırı abideye çelenk koyduktan sonra defteri imzalarken ve 
Romanya Konsoloshanesindeki resmikabulde Rumen Kolonisi ile birarada görüyoruz. 

İşte bu Arslan paşaya bir giin -bii
yük bir zafer miina ·ehetiyle - Budin
de de enlik yaptırması emrolunur. 
O, bu emri tellallar vasıtası ile halka 
bildirdikten sonra geceleyin şehrin 

na. ıl donatıldığını, ahalinin ne sckil
de SC\ inç gösterip eğlendiğini gi)r -
mek i<:in gezmeğe çıkar. Şu sokak, 
bu sokak derken yolu <:nr~ıya diışer, 
orada ve Orta cami :ranındaki bir . . 
siiprüntü yığını üzerinde bir fakirin 
ci~er pi~irmekte olduğunu göriir. A
damcağız l\lacar l okı.ullarrndanınış, 
Arslan paşayı uzaktan görür görmez 
ciğeri bırakır, başını alıp savuşur. 

Paşa ise oraya gelince: "Oh ne giizel 
yer. ne oturulacak, meclis kurula -
cak yer!" deyip süpriintiilüğe çiiker. 
Ciğer sahibinin de hemen bulunup 
getirilmesini emreder. Ayni zaman -
da şaraplar getirtir, mezeler hazırla
tır. miikellcf bir sofra kurdurur. Bi -
raz sonra da oradan kaçan Macar ır
gat yakalanıp getirilir. 

Arslan paşa, herifin korkudan 
zangır zangır titrediğini farketmemi~ 

gibi davranır. güler yiizle kendisini 
karşılar. yanına oturtur \'C bir şarap 
sunar. Kendisi de bol bol içmeğe ko
yulur. Kızıl cinli kadehler, sekizi onu 
bulunca cibilletini gösterir, Budin 
valisini cakır keyif hale getirir. Ar -
tık Ar lan pasa riitbesini \'e mesne • 
dini unutmuştur, lal'ıbalih!~mi tir, 
ge,·ezeliğe baslanu~tır: 

- Jlepinizden, der. rica ederim. 
hana ~cfant ediniz. Rahatını bozdu • 
ğıım, ciğerine ortak olduğum için be
ni affetsin. 

Herkes ırgat i\lacarı zorlnnınğu 

~iriştiğindcn herif helecan içinde pa
şayı affeder. Paşa da iki üc kadeh da
ha içtikten Ye içirclikten sonra yine 
Rlağa kalkar, Macarln kendisini kar
deş yapmalarını halktan rica eder. 
Bu sefer. lacar ırgadın ,·e Arslan 
pasanm birer parmağı kanatılı~ 

karşılıklı kan ~·ala~ıhr \'e kardesle
şilmiş olıır.Yakat Arslan pa~a bu -
nıınla da iktifa etmez: 

- Ben. der. nıiislüman olayım da 
kardeşim kafir kalsın. Olacak ~ey 

değil. Haydi, araya girin, onu da İs

lam edin. 

Türkkuşu 

Filosu 
Geliyor 

1 (stanbul Yeni Bir Suya Kavuştu 

Filo Bir Haftalık 

Bir Seyahat Yapacak 

Kô.ğıthane Köyü Halkının 
Teşebbüsile Çağlıyan Suyu 
için Yeni Tesisat Yaptırıldı 

Senelerdenberi mühmel bir halde Birkaç sene evvel Kağıthane köyü, Memleket dahilinde bir tur yapa
cak olan 11 tayyaremizden mürekkep 

bırakılan Çağlıyan memba suyu dün kendi arazisi dahilinde bulunan bu 
bir filo bu sabah saat 6.30 da Anka-

d h k d k yeniden açılmıştır. Merasimde vali sudan, köy namına i'-'tifade etmek is-ra an are et e ece ve Eskişehire · ., 
muavini Muzaffer Akalın, Beyoğlu 

inecektir. Bugün saat onda Ycsilkoye temişse de tesisat için para bulama-
inmeleri muhtemeldir. kaymakamı Ahmet Kınık, ~ehir mec-

lisi azaları ve bir çok davetliler hazır dığından iş yine yüz tistıi kalmıştı. 
Filo, Türkku<:ıı öil'retmenlerinden F k t b d d · t ı K. th :ı- b bulunmustur. Çağlıyan suyu icin Hür a a un an or ay evvc agı a-

Osman Nuri Baykalın kumandasın- . ı· Eb d" t . d . 1.1 ne. koyi.i bir sermayedsrdnn 2:~ bin 
d"d S h T . kk . rıye ı e ıye epesın e ın~a ec ı en _ 

., ır. eva at ur uşıı pılotlarınm d . 1 k' · d d tl ·ı 
<t.alim....,.,. ~\A,~---.:ı , . _.___._ epo cıvarınc a ı gazına a ave ı e- lirc;lık bır sermaye temin ederek nlan 

6 YE Ull ogu: .ı;ı,)'uıc~ı ve.ı llUU\t,;cu ,.:,vıu. a 

ve bu arada halka Turkkuşunun fay- kurbanlar kesilmek suretile merasi
dalı çalışmalarım yakından göster -
mek ve Türkkuşu 1çin gençliğin alfı
kasını artırmak maksadile tertip edil
miştir. Filo mensupları 11ğradıkl::ırı 

yerlerde halka ve gençlere konferans 
lar da verecektir. 

Filo7 buradan Edirncye, sonrn Tz
mire, Adana ve Konyaya gidecektir. 
Seyahat hava müsaade ettigi takd;r
de bir hafta kadar sürec:?kCr. 

MUTEFERRIK: 

Yunan Veliahdi 
Bir kaç gun evvel Bog·ızdan geçe

rek Romanyaya giden ve Romen kra
lının tahta çıkışının SPnei devriye 
şcnliklerıne iştirak eden Yunan Ve
Jiahdi Prens Pol, salı giinıi ögl" vak
ti. Romanya vapurile limanımız.ı ge
lecektir. Vapur limanda dört saat ka
l~cagından Veliahdin bu fırsattan is
tifade ederek şehri geı:mcsi muhtc -
meldir. 

mc başlanmıştır. Bu münasebetle söy 
lenen nutuklarda suyun ehemmiyeti 
tebarüz ettirildikten sonra deponun 
kapısındaki kurdele, vali muavini ta
rafından kesilerek tesisat gezilmiştir. 

Uzun müddettenberi istifade edtle-
miyen Çağlıyan suyu membaı, Kağıt
hane köyü arazisi dahilin·le v~ K:igıt
hane deresıne yakın bir mevkidedir. 

DENiZ ve LiMANDA ı 

Yunan Denizciler 
Dört gündenberi limanımız<la bu· 

Iunan Alis Yunan mektep gemisi ıa
bitan ve talebesine dün ;,aat J 6.30 da 
belediye tarafından Suadıye pl:ıjında 
yiız kişilik bir ziyafet verılmiştir. 
Akşam da Harp okulu komulanhğı 

tarafından Bi.iyukadada 33 kişilik bir 
ziyafet verilmiştır. 

Bugün Yunan konsoloshıgu, T<.:.
rabyada Tokatliyan otelinde miıkelle! 
biı ziyafet verecektir. Gemi, pazar-

Ödemiş Yolunda Kaza tcsi günü Köstenccyc miitcvcccihen 
Tire - Odemiş bclecliycsiniıl 103 limanımızdan hareket edecektir. 

numarasına kayıtlı Ye şoför Ali Kn- Kabotai Bayramı 
yanın idaresindeki otobıis, burad:.ın ı Temmuzda yapılacak olan deniz 
Odemise dönerken, feci bir kaza ol- bavramı hazırlıkları icin yarın Liman . , 

muştur Otobiisun sag penceresine tu rİ) asetinde armatürler ve deniz mPn-

ldl UCl.t.U HHllU~ '\it: ua pıcıı ..... .ı:ı ... 

Vekaleti hıfzıssıhha dairesine tasdik 
ettirdikten sonra nihayet, dun res
mi küşadı yapılan tcsi:satı meydana 
getirmiştir. Kôyliı ile sermayedar a
rasında yapılan mukavelenaınl'YC go
re su müteahhit tarafından ışlctile -
cektir. Bu işletme hakkına mukabil 
her sene köye 800 lira verilecektir. 
Bundan başka satılncak büyük daına
canalardan 3 kuruş, küçük damaca-

POLiS: 

Sokak Ortasında Kumar 
Bcyoğlunda Kapıiçınde oturan Mehmet, 

Hilsml, Niyazi ve Armayls kızı Toroı 1 dun 
sokakta zarla kumıı.r oynarlarken rtıemur
lar tarafından ci.irmiı meşhut halinde ya
kalanmışlardır. Memurlar 271 kuru pa
ra \"C bır çift zar rla miisadere etmic:kr
dir. Suçlular curmu meşhut muddeium u
m illğıne tcslım edılmlşlcrdir. 

e Şişhane yokuşunda oturnn şofrir 

Hayrettinin idııre ındekı 3948 sayılı •t .. m· 
yorıla 42!l sayılı vatman Hnlidln idaresin

deki 112 sayılı trnm\ rıy rırabası çarpışmış

tır. İnsanerı bir zayiyııt olmamış, .Ji8lnı7. 

tramvay araba ının ön kısmı egılmı~ \'e 

boyaları bozulmuştur. 

nalardan da 60 para köy namına tah
sil edilecektir. Bu paranın üçte ikisi, 
kbyiın borcuna mukabil on sene mtid 
dc•tle sermayedara verilecek, üçte 
biri de köy ihtiyaçlarına sarfcdilmck 
üzere köy kasaS'lna yatırılacaktır. On 
sene sonra butün tesisat parasız o
larak köye intikal <.'deccktır. 
• Çağl~an membaı şimdilik günde 

baa konulan motörle, H '..ir r iyeti Ebe
diye tepesinde inşa edilen depoya 
sevkedilecektir. Sular, buradan el 
değdirilmeden yine hususi tesisatla 
damacanalara doldurulacaktır. 1'.fom
badan alınan su nümuoel~rinin tah
lilinde mikyası ma nisbetinin 2.30 
olduğu görülmüştür. Hususi tesisat
tan geçtikten sonra bu nisbet 1.70 e 

inecektir. 

BELEDiYEDE : 

istimlak işleri 
Yeni caddelerin açılması için ya-

pı1an istimlak muameleleri mülk sa

hiplerinin, konulan kıymete razı ol

mamaları yüztinden ilerliyemcmcktc

dir. ll}lar pli'ti\ının tatbiki bakımın

dan istimlfıknmuamelelerinin seri o

larak intaç edilmesi icap ettiğinden 
badema istimlak edilen bir gayri men 
kule konulan kıymete, sahibi tara : 

fından itiraz edilse bile, bu hususta: 

ki mahkeme kararı beklenmeden ko 

nulan kıymetin yiizde yirmisi nisbe

tinde fazla bir para bankaya yatırı
larak gayri menkul yıktırılacak ve 

yeri plana göre imar edilecektir. 

ilk Otobüs Siparişi 

İki İn9iliz 
Mebusu 

Dün Geldi 
--0-

Ankarada Meclisi 

Ziyaret Edecekler 
Ingiliz Avam kamarası azasından 

Harold Mitchel ile Major Rayner• 
dün Semplon ekspresi ile şehrimiı:C 
gelmişlerdir. Her iki mebus Sirkecı· 
den doğru Parkotele gitmişlerdir· 

Mebuslar gazetecilere şu beyanattıı 
bulunmuşlardır: 

"- lngiliz parlamentosunun Jlll' 

messili olarak 'l'urkiyeyi ziyaret fıı" 

nunuz. Seyahatimiz resmi mahiyet· 
tedir. Pazartesi günı.i Ankaraya gide" 
rek Türk parlamentosunu ziyaret e
deceğiz. Türkiyede bir hafta kalacll' 
ğız ve buradan Atinaya gidecegıı· 

bl' Atinada yapacagımız temasları 
tirdikten sonra tayyare ile Londro)ll 
döneceğiz. 

·ı ürk - Ingiliz milletleri biribİ!' 
!erine cok kuvvetli bir dostlukla bd' . ( 
lanmı !ardır. Zaten bu munasebetle 
veni degildir. lki memleket arasındll 
bir asırdan !azla tarihi olan bir dost• 
luk vardır. Çok asil, kahraman ~ .,,. 
mert bir millet olan Türklerın doS 
Luğuna fevkalade ehemmiyet ve k•Y' 
met veriyoruz. Butün Ingilterc bUJl~ 
daha ziyade kuvvetlendirmıyc çalrŞ 
maktadır. Ingiliz milleti son anıııs• 
mayı çok derin bir sevınçle karşıl9: 
mıştır. Avrupanın bu müşkül zafl'l9~ 
nında Türk - Ingiliz anla.,ması ço t 
faydalı olmuştur. Avrupada sı.ikuJlC, 
ve emniyetin teessüsüne yardıın et 

mektedir. 
.. . t .. artı1' Bu günku vazıye e gore, • 

harp çıkacağını zannetmiyoruz. J3il
11 

tün dünya sulh istiyor, hatta Al~8 l 
ve Italyan milletlerinin de saroıt11 
ol'zuları sulh olduğunu umuyo_r~t· 1, 

1\lacar, çar ve ntıçar. bu teklifi de 
kabul eder, J\luhnınnıedin pelgam -
herliğinc iman getirdiğini söyleı-. 

Arslan pa a, artık din kardeşi de ol
muş olan kan kardeşine bir a\ uç al
tın vermekle beraber bir cerrah gC'· 
tirttirir, Macar ırgadı oracıkta sün -
net ettirir ve davul zurna çaldırmak 
suretiyle de sahne~·e bir diiğiin hava
ıı bulaştırır. Yalnız Macarı yatırt -
maz, sofra başından uzakla tırınnz, 
onunla hile şarap içmekte de\: am e· 
der. Biraz sonra da adamakıllı ar -
ho ladığrndan l ine halka ~·iizünii çe
''irir: 

tunrnus olan Odemişli Hayrettin, Zin supları bir içtıma yaparak bayram 
cirlikuyu civarında cek•'ti agaç1nra pıogramını tesbit edeceklerdir. 
takılarak duşmu<;, tekerleğin altında Bu <;ene bayramın her seneden da
kalmış, çenesi kırılmış, beynı akarak ha parlak olmasına çah~ılcıcrıktır. De-

e Haydarda Dıçakçı Aleıettin oka ınfüı 

18 numnrıılı c\ de otur. n Q,manın kızı 

Melıhn evin peneere cnınlanııı sil rkl!n 

ffill\'Ozenesıni kaybederek bahçeye Cll:;.ffill , 

agın·a yarnlandıgı içın cankurtar o o~o

n>obılıle Haseki hastanesine kaldmlıtııs

tır. 

Beynelmilel parlamento teşkılatı 
cin de Ankarada temaslarda buloll~ 
~ağız. lngilterede Türk mebuslarıJl~ 
ziyaretlerini kabul etmekle çok bB 

Belediye, Tramvay, Elektrik ve tiyar olacağız.,. 

olmüştür. nizciler, o gün toplu bir haldı:! Tak-

Süt Hakkında Rapor sim meydanına gidecekl,...r, Ciimhur!-
Istanbul süt işini tetkik eden he- yet fıbidesine çelenk koy:ıcaklardır .. 

l .. .. r b Aksam da Modada Deniz klübünde 
yet raporunu sa ı gunu va ı ve e-ı . ·.. . . · . 
lediye reisi L(ıtfi Kırdarn vnrccck _ buyuk bır ~urıre vcrılecC'k, ny~ı za-
tir. Heyet ayrıca şifahen de valiye manda denız vasıtaları da dcnızclc ı-
. h t ktı'r şık eg~lenceleri yapacaklardır. 
ıza a verece . 

e Sarıyerde Madenci sokağında 7 nu
maralı evde oturan Ahmet oglu Huscyin 
kibrit fabrikasında ı~tif ı ç1llği yapmakta 
dır. Evvelki gün kibritleri sandıga istif e· 
derken bir kutu klbıit ate almış V'.? bu 
ateş bi.ıtün sandığa sirayet ettiği lçın 'HU
seyın alev ı~·iııde kalmış, ellerinden ve yu
zıınden yanmıştır. Polıc; tnhkıkat yapmış, 
HUscylni de tcdavı altına aldırmışt r. 

Tünel idarelerinin beledıyeye devri 

hakkındaki kanun Büyiik Millet !Vfcc 

!isinden ~ıkar çıkmaz ilk otobüs sipa

rişini verecektir. 

Getirtilecek otobiis1er ~8 er ki~ilik 

olııcak ve mazotla işliycceklir. 

- Biricik ricam kaldı, der, su din 
ve kan kardesimin tanen oynamasını 
(tek başına raks) isterim. 

KARILERiMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

Can korkusu bu, şaka değil. Za -
valfı Macar da - dizkapaklarına bile 
inmeyen kısa bir gömlekle • o mec -
ruh halinde iıryan iıryan raksa knl
kar. pa~anın kel fi tamam oluncaya 
kadar sıçrar, sıçrar, sıçrar. 

Te hihte hata yok derler. Bence 
Çekya. ciğerini bırakıp kaçan ırgada, 
e iilkt'nfn hfuniliğini kabul eden dev
let tc bizim Arslan pasava hem:i~·or. I 
Bakalım, mukadder olan raksa Ç,ck
lcr ne biçimde kalkacaklar~ 

------------------------------------------------------------
S - Bir matbaa sahibi öliir - le bildirilir. Matbaanın sahibi de- S. - Himalaya dağlarının en 

. l . h t tb . gYı·şı'rse yenı' sahı'p ı'şe ba<;lamadan )'Üksek tepesi nere~idir \'C kaç se, varıs erı veya u ma aanın ye _ :ı 

ni sahibi ne şekilde harekete mcc· evvel kendi namına bir beyanna - metredir? 
burdurlar? me vermeğe mecburdur. Ölüm ha- C. - Hindistanın Şimalini bir 

c _ Açılan bir matbaanın ye· linde bu beyanname matbaayx iş - baştan bir başa kuşatan Hirnala -
ri ve tabı sistemi değişirse, yahut letmeğe devam edecekler tarafın- yalar, dünyanın en yüksek irtifa -

ortaklardan bazıları ayrılır veya dan on beş gün içinde verilmek la- ına malik genç dağlardır. 8840 

Everst tepesi de bu dağ silsilesi ü-1 

zerindedir. 

* S - Şarki Erden başvekili kim 

dir? 

Y
eni ortak alınırsa en bi.iyiik mül- zım gelir, başkaca yapılacak bir metre yi.iksekliginde bulunan ''e 

d .. '" k k ktnsı olan C - Tevfik ı>asa. 
•---------------~·--: __________ · ___ :~-"~-e~e yok_t~~-·-------~----------u-n~v_a_n_ın __ e_ı_1_y_ı_ı_s_e_·_ı_1o ___ p_. ____________________________________ __. ~ kiye memuruna ır eyanname ı- p .; 

TAK V I M ve 
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HAV~ 

1939 Haziran 
PAZAR 

6 llCl OY Gtin: 30 

Arabt: 1358 
Rebtiilahar: 23 
Guneş: 4.28 - Öğle: 
İkindi: 16.14 - Akşam: 
Yatsı: 21.42 - İmsfık: 

Hızır: S7 

Rumt: 13'i5 

M yur 29 
ı2 ıs 
ıg.40 
• ı.10 

Hava Vaziyeti 
~ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonund:ın r 
nan malCımata göre şarkta ve cenubu ~er' 
Anadoluda hava bulutlu, diğer b?!,g , 
de umumiyetle çok bulutlu ve mevzit ~~e 
ğışlı geçmiştir. Rilzglırlar doğu bölgclC e'' 
cenubi, diğer bölgelerde garbi isti t~(.l 
ten orta kuvvette esmiştir. .,e 

Dün İstanbulda hava çok bututW , 
yağışlı ge<;miş, rüzgar cenubu gar':>ıd~f\ 
nlyedc 3-5 metre hızla C' mi tir. S • 

1 

hava tnz,Jilkı 1012,8 mlllb:ır ldı S 1 

en yllksck 20.t, en <ili uk 15.5 tnl 
kavdediJm iştir 
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j BUG[[l § 
SilCihh ve SilCihsız 
Tecavüze Karşı 

~ ;ılt~EK 

Yazan: ômer Rıza DOCRUL 

1 ngiltere hükfuneti, Sovyct Bir: 
liği ile yapılan müzakerelerı 

sür'atle neticelendirmek için, Mosko
\Taya bir mütehassıs göndermek üze
redir. Hallolunacak en mühim me
sele Baltık devletlerinin vaziyeti ile 
alakadardır. Anlaşılan Sovyet Bıır
liği, Almanyanın Baltık devletlerine 
de himayesini yaymasından, bu hi~ 
ınayeyi hakimiyet derecesine vardı
rarak bu ülkeleri taarruza geçmek 
için birer üs olarak kullanmasından 
endişe etmekte ve buna karşı tedbir 
almayı lüzumlu görmektedir. 

Almanyaya Almandan başka bi.r 
unsur katmamak prensipinin ihlali 
\'e Bohemya ve Moravyanın istilası 
ile Avrupayı kaplıyan emniyetsizlik 
ilzerine Baltık devletlerinin mukad
deratı da tehlikeye girmişti. Fakat 
bu devletler Almanyanın husume
tinden korkarak ve bu husumeti ken. 
dileri üzerinde toplamak ~stemiyerek 
bitaraf kalmayı tercih edeceklerini 
söylemiş ve Almanya ile ademi te
C8\TÜz pakttan )·apmışlardır. Bu dev
letlerin bu vaziyeti almalan üzerine 
onlara zoda teminat vermeğe imkan 
kalmamıştır. Fakat İngiltere ile 
Fransa ve Rusyanın kendi aralann
da bu devletlere karşı vuku bulacak 
her hareketi tttavüz saymalarına, ve 
bu tecavüzü bertaraf etmek için faa
liyete geçmelerine mani yoktur. 

Rusya tarafından ileri sürülen 
noktanın doğru olduğu umumiyetle 
kabul olunduğu için, kat'i bir anla~
nıaya varılacağı muhakkak sayılıyor. 
Bu sayede yalnız silahlı tecavüz de
ğil, sil&hsız tecavüzün de önüne ge
çilmiş olacaktır. Tecavüzün mutlaka 
silah kullanarak ve kan dökerek vu
kuu şart değildir. Tecavüz, silahsız 

da vuku bulabilir. hatta Almanların 
Çek rüesasile yaptıklan gibi giiya 
anlaşarak ve bir anlaşma imzalıya
l'ak ta yapılabilir. Çekoslovakya der-
vaı,ıu.., ......... _ -·-· .. _ .. __ 

(isenin tekerriirüne karşı gelm~k 

icap eder. 

ispanyada 
İktısadi 

Hakimiyet 
---0--

y olları, Fabrikaları 

Almanlar Yapmıya 

Hazırlanıyorlar· 
Berlin, 10 (A.A.) - Sefaret müste

şarı Wohltat, İspanyaya hareket et
miştir. 

İyi haber alan mahfellerde söylen
diğine göre Wohltat'ın seyahati daha 
şimdiden İspanya hükumeti ile res
mi müzakerelere başlamak gayesine 
matuf değildir. 

Müsteşar, İspanyada vaziyeti tet
kik edecek, İspanyanın siyasi ve ik
tısadi ricalile temas ederek, İspanya
nın ne kadar maden ihraç edebilece
ğini araştıracaktır. Alman endüstri
si için İspanyanın mühim bir mahreç 
teşkil edeceğinden şüphe edilmemek
tedir. 

Yeni fabrikalar, yollar ve muhtelü 
tesisat vücude getirilmesi için İspan
yaya Alman teknikçilerinin gönde
rilmesi meselesinin de derpiş edilme
si muhtemeldir. 

Fransa Yeni Harp 
Gemileri Sipariş Etti 

Paris, 10 (A.A.) - Bahriye Nazırı, 
parlamentonun kabul ettiği deniz 
programının tatbikine geçerek muh
telif tezgahlara 14 hafif harp gemisi 
sipariş etmiştir. 

Sipariş edilen gemiler şunlardır: 
(Mogador) tipinde 3 biner tonluk 

4 muhrip, bunların sürati 40 mildir. 
Gemiler 138 milimetrelik 8 top ve 
;.ıJ ı;orpıı kovanııe teçhiz edilecekler-

dir. 

Biner tonluk altı torpito, süratleri 

Litvanya Cümhurreisi Simetoa bir merasim esnasında 

Almanlarla imzalanan 
Ademi Tecavüz 

Paktlarının Kıymeti 
Varşova, 10 (A. A.) - Almanya 

ile Letonya, Estonya ve Litvanya a
rasında aktedilen ademi tecavüz pakt 
ları hakkında Dobry Wilczor gazete
si, şöyle yazıyor: 

"- Bu beynelmilel itilafların e
hemmiyeti münhasıran bu vesikala
rın altına atılan imzaların telkin et -
tiği itimada bağlıdır. Almanyanın gi
riştiği teahhütlere karşı ittihaz etti -
ği tarzı hareket Berlinde imza c<li -
len. pa.lttlara atfedilen ehemmiyeti hi
çe ındırmektedir. 

1 ıstanbul Belediyesinin[ 
1 Varidatı Artıyor , 

Yalova, 10 (TAN Muhabirin
den) - DahiJiye Vekili İstan
bul Be1ediyesinln rüsum ve ver

' gilerinde halka ait mükellefi
yetleri arttırmadan bazı tadilat 
ve ıslahat yapmak üzere tetki
kat icra etmektedir. Bu tadilat 
İstanbul Belediyesine bir buçuk 
milyon lira varidat temin ede
cektir. Bu tadilat Meclisin bu 

1 içtimaında kanuniyet kesbedc-

11 cektir. 
1---

Polonyadaki 
Almanların 

Kararları 

Bir Barem de 
Onlara Lazım 

Yazan: B. FELEK 

Evi barkı olup eloğlu kullanma
ğa mecbur olanların başında • 

dır, bilirler. 
i\lesela bir aşçı tutacaksınız. Da • 

ha diin değil evvelki giin bulaşık yı· 
kamak veya soğan soymaktan kur • 
tulmuş, başlı başına aşçılığa çık:rnı~ 

mozalak delikanlılar ilk ağızda: 
- Yirmi beş lira! İstiyorlar. 
- Nerede çalıştın? Diye sordu 

nuz mu bir takım müteahhit, saylav, 
vali ismi veriyor. Kontrolü kabil de
ğil. Kah Ankarada, kah İzmirde ça -
lıştıklarını iddia ederler. Gözü kapa
lı alıyorsunuz. İçlerinde biraz ağıza 
alınır yemek yapabilenleri altı ay 
sonra işi bozuyor. Ya hizmetçi ile 
kavga ediyor. ya yemekleri geç ver· 
meğe başlıyor. Yahut mutfaktaki so
baya kabahat buluyor. İşi inceliyor -
sunuz. Herifin aylığını arttırmak İS· 
tediği neticesine varıyorsunuz. 

Arttırırsanız oturuyor, altı ay 
sonra ikinci bir arttırma talep etmek 

Varşova , 10 (A.A.) - Alman Hı- üzere. 
ristiyan popülist partisi Polonya Si- Arttırmazsanız bırakıp gidiyor. 
lezyası murahhaslarının iştirakile Bir aşçının nasıl güçlükle tedarik 
Katoviçte heyeti umumiye halinde edildiğini bilcn1er bir iki lirayı göz
toplanmıştır. Partinin kabul ettiği den çıkarıp bu zammı yapıyorlar. 
karar suretinde bilhassa şöyle denil- Böylece işçi, ev sahibinin üzerine hu· 
mektedir: kim oluyor. 

"Biz, Polonyada oturan Almanlar, Bundan başka bunların içinde 
esaslı kanaatlerimizle Leh milleti- mutlaka çarşı alış verişini kendisi 
nin prensipleri arasında tam bir mu- yapmak isteyen ve bu imkanı verme
tabakat olduğunu görüyoruz. Polon- y~n kapılara girmeyenleri de var. 
ya rejim ve devletinin müdafaası Leh Bu da o demektir ki çarşıdan beşe al
milleti için olduğu kadar bizim için dığını ona hesap edip çimlenmek is-
de mühimdir." tiyor. 

Danzigde geçit resmi Orta hizmetçisi de ayni ,·ariyet -
Danzig, 10 (A.A.) - Alman hücum te. Bir kere ev hizmeti, bahçe hizme· 

kıtalarının şefi Victor Lutze, eski car ti hulasa aile hizmetine girenlerin 
şı meydanında şarki Prusyanın 6000 nziyetlerini hizmetçilik ismi altın • 
kişilik hücum kıtalarile Danzig hü- da hakir görenlerden değilim . Onla
cum kıtalarının geçit resminde hazır rın da hakları vazifeleri vardır. 
bulunmuştur. Aylıkla, ücretle çalışan namuslu 

Geçitte birinci Alman kolordusu- her adamın ,·asfı "miistahdem" dir. 
nun kumandanını temsil eden Gene- Üst tarafı tesrifat farkı olsun dh·e . . 
ral Wodrich ile topçu generali Von verilmiş unvanlardır. Binaenaleyh 

Rusya tarafından ileri sürülen 
!\oktanın ehemmiyeti de buradadır. 30 mil olacak olan bu gemiler 110 

Almanya eğer her istediği zaman 
meri itilafları ihlal edecek olursa, bu 
devletin akdettiği itilaflara beyne!-

milel piyasada yüksek bir kıymet 
vermek güç olacaktır. Baltık jevlet
leri hakikaten bitaraf olduklarını )s
bat etmek için Almanya ile ademi 
tecavüz paktları akdetmişlerdir. On
ların bu akilane siyasetini P'.>lonya 
efkarı umumiyesi tamamle takdir 
etmektedir. Polonya ile Letonya ve 
Estonyayı mütekabil dostluk ve iti
mat bağları birleştirmektedir. Bu iki 
memleketin hürriyet ve istikllallerj_ 
ni sonuna kadar müdafaa edecekle· 
rini biliyoruz Letonya ile Estoııyanın 
bu azimkarane tarzı hareketlerinde 
istiklallerinin başlıca garantisini gÖ
rüyoruz." 

Küchler de hazır bulunmuşlardır. biitiin ücretliler gibi hu adamların 

Nazi şefi Förster, bir hitabe iracl da bu halde bırakılmaları ve ailcll'ri 
ederek Danziglilerin Almanyaya dön hegemonyaları altına almaları doğ
mek istediklerini söylemiştir. ru değildir. Şu halde asrı ve orta 

General Gamelin'in seyahati 

Fransa orduları başkumandam 

General Gamelin İngiliz erkanıhar
hiyesi ile mühim konuşmalar yap
tıktan sonra Parise döndü. General 
Gamelin'in bu ziyareti İngilteredc 
$İlahlanma ve askerlik islerinin en 
hUyük hararetle ve azami hızla iler
lediği bir sırada vuku buluyor. İn· 
giltcrede olduğu gibi Frnnsada da 
l\yni faaliyet göze çarpmakta idi. Ge
neral Gamelin'in son ziyareti bütün 
bu faaliyetleri tanzim ve aradaki 
teşriki mesaiyi takviye etmiştir. Se
Yahat esnasında tes1ihat, techizat ve 
!n.üşterek harekete ait her şeyin ko
lluşulduğu bildirilmektedir. Bu da 
sulh cephesini ayrıca takviye edecek 
\re emniyeti sa1'{1amlıyacak bir hadi
sedir. Çünkü bu sayede miişterek 

Sulh kuvvetlerinin tesiri ilerler. 

Erdekte Kiraz 

Bayramı 
Erdek, (TAN) - Kiraz bayramı, 

her sene bir parça daha umumileşe
t'ck mahalli bir adet halini almakta
dır. Bu sene kiraz bayramına yerli 
halktan ziyade lstanbuldan, Balı.ke
sirden ve civar kazalardan gelP.n bin
leı·ce ailenin iştirak ettiği görülmüş
tür. Bunlar, daha sabahm karanlr
~ında nevalelerile beraber, tabi: gü
zelliği f evkaJade olan Çugra mevkıi
tıe akın etmişler, güneş batıncıya ka
dar her türlü eğlenceler, kayık ve 
sandal gezintilerile güzel bfr gün ge
Çirrnişlerdir. 

Annesini Yaraladı 
lzmir - K.:?malpaşa kazasının Kı

ıılca köyünde Kapan mahallesinde 
oturan ve halim, selim tanınan 22 

Ya~ıarında Ayşe, öz annesi 47 ya -
~•nda Fatmayı kalçasından tabanca 
kurşunu ile yaralamıştır. 
Ayşe tevkif edilmiştir. Sadece yap

tığı işin (aile namusile alakadar ol

duğunu) söylemektedir. 

milimetrelik toplar ve birkaç torpH 

kovanı ile teçhiz edileceklerdir. 

600 tonluk 4 mayn tarak gemisi. 

Havzai Fahmiye 

Müdürlüğü Lağvedildi 

lngiliz Hükümdarları 
Nevyo-rka Gittiler 

Lutze, Berline dönmüştür. .Ayan hizmetçileri i~in de bir J1arrın ~·apıl

meclisi reisi Arthur Greiser, bugün ması fikrinde) im. l\tescHi: 
birkaç hafta mezuniyetle gidecektir. 1 - Hamur İ<:İ hilmeven ve !.al n 
Göbbels'in ayın 17 sinde Danzig~ )·emek yapan 12 lira. 
gelmesi beklenmektedir. 2 - Pilav n· et yeın:!I lcri i~ i o-

lan 15, 

Zonguldak (TAN') -

havzai fahmiye müdürlüğü lağvedil
miştir. Gelen emre tevfikan işlere 

şimdilik baş mühendis Cemal Zühtü 
bakmaktadır. 

Vaşington, 10 (A.A.) Ingiliz hü

kümdarları Vaşingtondan Nevyorka 
hareket etmişler ve Hariciye Nazırı 
Hull ile birçok zevat tarafından se
lamlanmışlardrr. 

Hükümdarlar Nevjerseyde tren
den inecekler ve kendilerini Nevyor
ka götürecek olan Warrington des
troyerine bineceklerdir. 

tır. Birkaç gündenberi polis birçok Gazetecilerimiz 
tedbirler almaktadır. 13.000 kişiyi L 
mütecaviz bir polis kuvveti saf teşkil ondradan A yrlldllar 
0dece~i~. . . Londra, 10 (Hususi) - Londrayı 
..sergıyı zıyaret ettık~~n sonra hü- ziyaret eden Türk gazetecileri bugün 

kumdarlar Colombia Universitesini 1 buradan ayrılmışlar ve Türkiye bü
gezecekler, bunu müteakip Roosevelt 1 yük elçisi Doktor Rüştü Aras ile se
ailesin_!n hususi ikametgahının bu- faret erkanı tarafından uğurlanmış-
lundugu Hydparka gideceklerdir. lardır. 

3 - Kaba hamur işi,bilen 18. 
4 - Orta halli hamur i~i ,·e dol . 

ına bilen 20, 
5 - İnce hamur bilen 25, 
6 - İnce hamur,, et yemeği ve a· 

lafranga yemekler bilen 30, 
7 - İnce yemekler, Avrupa ye • 

meklcri bilenler 35. 
Gibi bir derece yapılırsa henı vn

lar, hem onları kullananlar rahat e
decek. 

Söylenildiğinır nt"~n Zonguldak 

iş dairesi ikit1~ l~·lge amirliği ileı 

sağlık teşkilatı ve amele birliği, ye

niden kurulacak olan iktisat müdür

lüğüne bağlanacak~ll'. 

Havzamızda mevcut maden sir
kctletlerinin birleşeceğinden ve bun. 
ların bir elden idare edileceğinden 
bahsolunmaktadır. Bilhassa, iş Ban
kasına ait teşekküllerin bugünlerde 
birleşeceği çok kuvvetle tahmin edi
liyor. 

Rıhtmlara kırmızı renkli halılar 

serilmiştir. Fecirdenberi, yüzlerce 
gazeteci, muhbir ve fotoğrafçı tara

fından işgal edilmiş olan tribünün 
etrafında tepelerinde İngiliz arslanı 
ile Amerikan kartalı bulunan direk
ler yükselmektedir. 

Yu9oslav Naibi 
Berlinden Döndü 

Belgrad, 10 (A.A.) - Naip Prens 
Faul ile Prenses Olga, saat 9.35 te 
Almanyadan Belgrada dönmüşler ve 
istasyonda Başvekil, Nazırlar ve da
ha bir çok kimseler tara!ından selam
lanmışlardır. 

Böylelikle her yerde olduğu gibi 
aile hizmetinde bulunanların da hak

Giresun, 10 (A.A.) - Hamidiye 
sız ve li~·akatsiz yere para almaları -

Hamidiye Giresunda 

mektep gemisi dün saat 11 de 1ima- nın Ö'\Ünc ge~ilmiş olur. Ne dersiniz 
nımıza gelmiş, öğleden sonra mutat bu fikre? 

==---o-.:.:=-
Eğ rid i rd e Çekir9e 

Battery Park ile Nevyork sergisi 

arasındaki saha iki milyon seyırcı 

tarafından işgal edilebilecektir. --<>--
Hükümdarlar sergiyi ziyaret et- Japonya Tekrar 

ziyaretler yapılmıştır. Akşam komu

tan ve subaylar şerefine belediye ta

rafından bir ziyafet verilmiştir. 

Egridiz (TAN) - Beş, altı köyde 

çekirge sürüleri görülmüş; jandar

ma, amele ve köylünün müşterek 

gayretiyle bunlar tamamen imha o

lunmuştur. 

meden evvel belediye reisi Laguarda Protesto Edildi 
ile vali Lehmann tarafmdan tertip e- Şanghay, 10 (A.A.) - Ingiliz va-

dilen bir kabul resminde hazır bulu- tandaşı Tinkler'in ölümü dolayısile 

nacaklardır. Iııgiltere hükumeti Japon makamla-
Alayın geçmesinden üç saat evvel rma bugün ikincı bir protesto notası 1 

güzergahta seyrüsefer durdurulacak- ! tevdi etmiştir. ' 

Anatole France'ın 
Kütüphanesi Satıldı 

Faris, 10 (A.A. ) - Muharrir Ana

tole France'ın meşhur kütüphanesi

nin 146 kitaptan ibaret ol:an bir kısmı 

müzayede ile 266 bin franga satıl -
mıştır. 

.... ---------------------- H A D i S E L E'R i N i Ç Y Ü Z Ü ------,----------------~. 

• Fraı&~a m·kiınıharhi;\'esi, Almanyanın Fransa hududu 

üzerinde inşa ettiği ve aşılmaz mahiyette olduğunu 

sii)•le<liği Sit-gfried hattını icabında yarmak için bir 

JJlan haz1rlan11ştlt'. Fransız Generallerinin kanaatine 

göre, Beride ancak taarruzi harplerle bir netice almak 
mümkündür. 

Bundan ha<ıka Fransızlar, Almanyanın İsviçre tarikiy

le yapaMJeceği bir taarruza karşı tedafüi ve taarruzi 
mahiyette bir harı> planı hazırlamışlardır. 

İtalyan ceph~sine karşı hazırlanan plan ise, taarruzi 
bir mahiyettedir. 

• 
• 

Arnavutluğun Sanla Kuaranta limanının bun
dan böyle Port Edda aclıyle tanılacağı haber ve
riliyor. Edda, Sinyor Mussolininin en büyük kızı
nın adıdır. 

Sovyet Rusya Ba~vekili Molotof, son nutkunda Sovyct 
ittifakının kıymetini tebarüz ettirmek için "Rus velU
diyeti, hir emniyet kaynağıdır. Nüfusumuz süratle 200 

mil~·one. yaklaşıyor,. demiş ve şu izahları da vermiş
tir: "En son niifus sayımına göre, nüfusun üçte biri şe
hir halkıdır. Bu da memleketin ne derece sanayitcsti-. ~ 

ğini göstet'mektedir. 1926 da nüfusun yüzde 17 si sc-
hirlcrde ~ u~ı;ı:ordu.,, " 

ı 

İspanya Krallık 
Tiyatrosu Yandı 
Madrit, 10 (A.A,) - Madrit krali

yet tiyatrosuna depo edilmiş olan el 
bombaları ile patlayıcı maddelerin 
dün akşam saat 20.15 tc infilak et
mesi neticesinde 3 asker ve yoldan 
geçen 10 kişi yaralanmı§tır. 

Tiyatro binası tamamile harap ol
muştur. Çıkan yangın. civar binalara 
da sirayet etmiş i~e de iki saat için
de söndürülmüştür. lnfilak, bir kaza 
neticesinde vukua gelmi~tir . 

Marlen Ditrih 
Amerika Tabiiyetine Geçti 

Los Angeles, 10 (A.A.) - Dı.in Los 
Angeles federal mahkemesi huzu-
runda yapılan kısa bir muameleyi 
müteakıp sinema artisti :rvlarlene Di
etrich Amerikan tabüyetini ikitsap 
etmiştir. 

---0--

Bir Kaçakçı Tüneli 
Londra. 10 (Hususit - Bugün 

Fransa ile Belçika hududu üzerinde 
gizli bir tünel kcşfolunmuştur. Ya
pılan tahkikat neticesinde Lünelin 
tütün kaçakçıları tarafından kulla -
nıldığı anlaşılmıştır 
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Bu Baba Katil midir ? Bilmecemizde 
Kazananlar 

11 - 6 - 939 

Otel müşterisi avlamak Okuyucularımızın 
yolunda çıkan yaralama Verdikleri Cevapları 

ANKARA RADYOSU 27 Mayıs tarihli "Bilmece • Ell•lnı;ıea" 

mızı doğru hulledenlerden hecti;e kaza-
nanlar: Ttirkiye Radyodifüzyon PostalaTl 

MÜREKKEPLİ KALEM KAZ.~l'JANLAR Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Beşiktaş kız orta okulu 40 Ti.i:ktirı Öl

çen, Göztepede Göz sokak 2 No. da İnci 
T. 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 KW• 
A. Q. 19,74 ın. 15195 Kes. 20 KW· 
A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 KW· Dün meşhut suçlara bak~n :ıslıye - Yalan söylüyor bay hakim ya-

dördüncü ceza mahkemesi, Sirkecide lan .. Ben her gün vapurlarda hamal
Hüdavendigar caddesinde oturan o- lık yaparım. O gün de bir yolcunun 
tel simsarı 1333 doğumlu .Mahmut bavulile bir çuvalını vapurdan dışarı ı 
oğlu Emini karnından yaralıyarak 1 ç1kardım. Adamm eşyası da varmış. 
barsaklaı mı dışarı döken K:ıraki.iyde Beraber onu sormıya gittik. Döner
Karamustafapaşa cadd~sinde oturan ken iki hasta adam bana Bandırma 
hamal Ahmet oğlu Ahmedin duruş- otelini sordular. Gösterdim. Halbuki 
rnc:.sına başladı. Hadise mayısın yirmi bu Emin ve beş arkadaşı, hasta yol
ikinci günü olmuş, suçlu tevkif edil-. culara sülük gibi yapışırlar. Onhrı 
miş, yaralının kati rapoı-u alınmadığı doktor bulacağız, otele götüreceğiz, 
icin duruşma tehir edilmişti. diye. soyarlar, soğana çevirirler. Ben 

Evvela davacı şikayetini anlattı: insani bir vazife yaptlktan sonra yo-
- Hadise günü Bandırma vapuru luma devam ediyordum. Eminle şim

ııhtıma yanaşmıştı. Bandırmalı hem- di dışarda duran şahit Ahmet ve üç 
şchrilerim gelmişlerdi. Bu suc;lu Ban arkadaşı benim önüme geı;tiler. Ah
dH"malr yolcuları kandırmak ve p::ıra- met beni tokatlamıya ba;:ladı. Bun
lcırını almak istiyordu. Ben mani ol- lar da vuruyorlardı. Beni bir paçavra 
mak istedim. Bu Ahmet hemen kar- gibi ayaklarının altına aldclar. Emin 
nıma bıçağım sapladı ve kactı. Has- belinden bir de kırmızı saplı Bursa 
taneye kaldırılmışım. Uç gün sonra bıçağı çıkarmıştı. Beni öldürecekti. 
kendime geldiğim zaman karnıma ve Benim de cebimde tırnak makası var 
barsaklarıma üç yerden ameliyat ya- dı. Onu elime aldım. Boğuşurken ya 
pıldığını gördüm. Barsaklarını dışarı
ya dökülmüş. Bundan sonra her an 
hayatım tehlikededir. Dava ediyo
rum. 

Reis şöyle bir sual sordu: 
- Şahsi istida verdin mi tazminat 

istiyor musun? 
Davacı bu suali kaqılarkcn: 
- Bu adamın nesi v~r ki alayım .. 

Hayır, teminat istemiyorum, dedi. 
Söz sırası suçlunun idi: 

Bir F olograf ia 
Teşhis 
Tetkikatı 

bu makas, yahut davacının elinde bu

lunan bıçak kendi karnına saplan -

mış, benim haberim yoktur, dedi. 

Bundan sonra Fatih ni~ancasında 
30 numaralı evde oturan Ali oğlu 
Şükrü ile otel simsarı Bursalı Ahmet 
şahit olarak dinlendiler. Bunlar da
vacıyı teyit ediyorlardı. Gelmiyen bir 
şahit vardı. Muhakeme onun için ta
lik edildi. 

lki Deliyi 
Kaçıran 
Bir Gardiyan 

Müddeiumumilik şimdiye kadar Kanunusaninin on beşinci gümi cık-
Istanbul adliyesinde pek az ra:;da - şamı Bakırköyündeki Akıl hastane
nan bir fotoğrafla adam teşhisi tet- sinin dokuzuncu kovuşundaki hasta
kikatını yaptı. Emniyet müdürli.iğü- 1 lar yemeklerini yemişler. Hast;Lar -
nün fotoğraf mütehas3ıslarmdan mü- l dan ikisi yemek masasının birisini 
teşekkil bir ehli vukufun ihtisasları- ha~ duvarına yanastırmışlar, mer
na müracaat etti. Hadise sudur: diven gibi kulianaralt so.Kagu -aua -

Oflu Ibrahim oğlu Ahmet isminde mışlar ve kaçmışlar. 
bir delikanlı, lstanbulda bir hırsız- Ayni koğuşun memuru Ali oğlu 
lrk yapmış, bir sene iki ay hapse Mehmet vazifesini ihmal ettiği \re 

mahkum olmuş, hapishanede yatmış dikkatsizlik gösterdiği için rlün asli
ve çıkmıştır. Bartında ve Giresnnda y<Y birinci ceza mahkemesinde duruş
bazı eşyaları çalınan kimseler bu Ah- ması yapıldı. Şahitler dinlendi. Suç
medin mahkumiyetini gazetelerde o- lu kendisini müdafaa ederken: 
kllmuşlar ve Giresun müdd~iumumi- _Ben yemekten sonra hastaların 
liğine müracaat ederek hınızın Istan- bdaşıklarını yıkıyordum. Arkadaşla
bulda olduğunu söylemişlerdir. I rJm her vakit bunlara nezaret eder-

Giresun müddeiumumillği vaktile lerdi. Ben de onlara güvenerek vazi
Ahmet isminde bir hırsızı yakalıya- fomi yapıyordum. Işimi bitirdim. Has 
rak Bartından Giresuna getirtirken, lalal'l koğuşa sokmak için aşağıya in
Ahmet yolda jandarmalann elinden dim. Hastalarrmı birer birer sayarak 
kaçmış ve bir daha yakabnamaınış- koğuşa soktum. Ikisi noksandı. Burı
tır. Giresun müddeiumumiligi dos - ların masayı duvara dayayarak kaç
yayı Istanbula göndererek bu Ah- tıklarım gördüm. Ben dıkkatsizlik 
medin yakalanmasını ve Gi~e.suna yapmadım. diyordu. 
gijnrlPrilmesini istemiştir. Müddeiu- Müddeiumumi iddiasrrıı !>öyledi. 
mumilik hapishaneden çıkan Ahrrıe
di yakalatmış, hüviyetini tesbit et
miştir. Babasınm adı Ethemdir. Gi
rı:sun müddeiumumiliği.ıin aradığı 

Ahmedin babasının adı ise lsmaildir. 
Mahkum Ahmet: 

- Benim babamın 3.dL Ethemdir, 
Ismail değildir. Giresun müddeiunm
misinin aradığı Ahmet ben değiiim, 
demiş. . 

Giresun müddeiumumiliği Is+an -
bulda aranan Ahmedin bir dtı fotoğ
rafını göndermiştir. Buradaki Ahın!.!t: 

- Bu fotograf benim değildir, eli
yor, itiraz ediyordu. Işte müddeiumu 
mnik bu fotografın ouradaki Ahme
de benzeyip benzemediğini tetkik i
cir. Emniyet müdürlüğü mütehassıs
larının fikrine müracaat etmiştir. J\Iü 
tehassıslar yüzde 70 bu fotografın 
Ahmede benzediğini söylemişler. 

Müddeiumumilik müteh'issıslarıa tet
kiki katiyet ifade edemediği ic:in Ah
medin hürriyetini tahdit edccı-k olan 
tevkif işini yapamamıştır. Giresun 
müddciumumiliğinden müt~nmıim 

malumat istenecektir. 

Sucluya ceza kanununun 230 uncu 
maddesine göre ceza varilmcsini is
tedi- Muhakeme karar için ba~ka bir 
güne bırakıldı. 

Bir Gün Hapis 
Sınan matbaaSlnda makinistlik ya

pan Mehmet Süleyman evvelki gün 
gece metresini sokak ortasmda döv
mek suçilc di.ın Sultanahmet sulh ü
cüncü ceza mahkemesine verilmı~tir. 
Metresi daha evvel davasından vaz
geçtiği için mahkemede bulunmuyor
du. Hakim suçunu sabit gördü. Ken
disine bir gün hapis cezası vei.'di. 

Bir Re sim Sergisi Açıldı 
Ressam Şeref Akdik, dün Taksim

deki daimi resim ve heyl•d salonuıı
da bir resim sergisi açmqtff. Sanat
kar. sergide. muhtelif zamanlarda 
yaptığl 30 tablosunu te~hir _ ctm~kte-

d · Bilhassa Pariste y:ıptıgı ctuiler ır. 

nnarı dikkati celbetmi~tir. Sergi bir 

müddet açık kalacaktır-

........................................ . 
Bu Hafta TA K 5 İ M Sinemasında 

Aş 
Şarkın 

Biilbülii 

ın Göz aşları 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

ABDU .. LVEHAB'ın Sesiui 
dinle~ iniz. 

Yaz fiatları : J 5 - 20 - 25 Kr. Loca 100 kurus. 

Neşrediyoruz: 
Yetiş. Beyoğlu Kabristan sokak ı::ı:ı No. da T. 

kurtulmak için bu emayeli işlediglne hük
medilebilir." 

Kası mpaşa orta okulu 127 
Tarık Mengü 

• "Tanrının yarattığı bu ınallıl çocuğu, 

İbrahim. 

RESİM MODELi KAZANANLAR 

Tekirdtığı müdrieiumunıi mu::ı,·ini k:ıı·

deşi Sevim Sezen. Diyarbakır eczanesi sa

hibi Ragıp oğlu Fikret Güıı,av, İstanbul 

birinci ilkmektcp 492 Celal GLil 

SULU BOYA KAZANANL.AR 

[Bundan bir kaç gün evvel, 6/ 
6 1939 tarihli nüshamızda kurtu
luş ümidi kalmıyan hasta çocuğu
nu öldüren bir babanın hikayesi
ni okudunuz. Jürinin bu bab:ı hak
kındaki kararını söylemeden ev
vel, okuyucular'ımızm gönderdik
leri cevapları neşre devam ediyo
ruz. Jürinin ne karar vereceğini, 
sebepleriyle beraber yazarak he
nüz bize göndermemiş olan oku
yucularımızdan bu husustaki ka
naatlerini derhal bir mektupla 
bildirmelerini rica ederiz. Gelen 
cevapları neşretmeğe devam ede
ceğiz:] 

- eski İspartalıları taklit ederC'<-•ine - kas- İpsala merkez mektebinde 100 l\.Tustafa 
den öldüren baba, katildir. Çıiııkii, çocuk Özbey, İstanbul Sirkeci Demirkapı Kıım 
kendi yaşayışından az çok memnun olma- mey;danı Perlaöz Türkan, İstanbul Gedik
saydı, her ne şekilde olursa olsun haya- paşa Ne\'iye sokak 39 No. da Aırnhit Sü
tına son verebilirdi. Baba, çocuğımu öldü- zan Capyan. 
receğine milletin açtığı hastanı?l<'rclen bi
risine verebilir ve tabii ömrünü ikmol et
mesi cihetine !lidebilirdi. Jürinlr• hukuku 
umumiye namına ve mevzuatı kanuniye 
dairesinde bu katil babayı mahl<:ürn etme
si muvafıkı adalettir." 

Adapaza rında Kurtu l uş ll':'l halle
ainde 1 num arad a Necdet Durusu 

"Tedavisi gayri kabil bir derec~de ma- e 
lül olan çocuğunu kloroformla öldiiren bir "Bu babanın oğlunu öldüJ"me-:i, lmmnlık 
babanın katil olup olmadığı suali cidden noktai nazarından, ~iiphesiz. büyük bir 
çözulmeğe değer bir meseledir. kabahattir. Fakat. birkik o.~lunun bü'.iin 

Bence: "Sosyetenin bi.myesine,hangi ba- tedavi ve rnasranara rağmen cemiyet kin 
kımdan olursa oL-;un onun dinami!( teka- bir ''hiç,, olarak kalması ve onıuı cekt!ği 
mülüne zarar Yerecek her şeyin yok edil
mesi lazımdır." şekli münakaşasız kabul e
dileceğine göre: bu babanın tedavisi kanıl 
olmıyaıı bir hastalıktan malül çocuğunu 

öldürmesi; onun hem vicdnna ve hem de 
so~yeteye sıkı sıkı bağlı bulunan bir ıns;m 
olması dolayıslle yerinde bir h::ır~kettir. 

Bu belki ferdi olarak düşünülünce gnyri 
vicdani olduğu kadar gayri insani olar:ık 

düşünülebilir. Ve belki de cemiyetin oto
matik kanunları bu hareketi affetrniyebi
lir. Fakat eğer mahkemeler sosye+f'rıin en 
yüksek vicdan ve adalet yerini tem~il erti
yorlarsa \•e eğer bu şekilde bir ba~a mah
keme huzuruna çıkıyorsa kanunun şümulü 
dahilinde olmasa bile onu derhal aCfctnıc
lidirl'?r. 

azabın bı:ıba uzeriııde pek büyü\: t?.sir yap~ 
ması, oelunu öldürmesine seb~bivel ver
miştir. Binaenaleyh, ji.irinin bu r'Jhl halle
ri de nazarı i1 ibara alarak beract karan 
\'ermesi lfı7ımrlır." 

Eyüp K ızılmeselt N'l. 13 de 
M. V. Al'ioba 

• 
"Bu bııba. ı>ğer dPli değiJ,c:e, nıııhııkkak 

katildir. Evladını boP'azlamağıı hir~il" şe

kilde hakkı yoktur. Devletin, hu ,e:ibi has
talar icin hastaneleri vardır. On·1. or::ıya 

yatırması lazımdı. Bu suretle ITICdrn aza
bından ve maddi masraftan da b:r dPrece
ye kadar kurtulmuş olurdu. Fakat. bu lıa
ba, bunları diişünmPmis. oğlunıır hiç de
ğ;ilc:e bir hekim ocağında ölmesine bile 
imkan vermemiş yavrusunu boğa7fayıp 

öldürmüstür. Bunda çocuğun ne gün::ıhı 

var? Bence, baba, tam manasik bir evlôt 
katilidir ve m11hkum olması r;erektı-." 

Gö lpaı:arı kazas1nt:ta katip 
A . İncel 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 

Samsun hususi muhasebe birinci mü
meyyizi H<ısHn Dikmen, Adııp .. zarı SoP:an
pazarında Yakup Sar<ıç oğlu lHuzaffer, 
Mersin belediye ikinci katibi Ali Rrşat oğ
lu Nevzat Yalım. 

KART KAZANANLAR 

Üsküdar İhsaniye H:.>rem i::;kelesi cad
desi 42 No. da Mesut Kutlaş. G:ıziaııteı:ı 
Karagöz caddesi tiımiı·cı 1\'IehıneL vasıta

sile Kemal, İpsala merkez okulu 138 Ke
nan Atlı, İstanbul Sirkeci Saadtt. 

Az Daha Boğuluyordu 

Mavnacılar cemiyetinin 96 numa
ralı mavnası hurda demir yükü ile. 
Ayvansaraydaki çeltik faln·;kası ö
nünde batmıştır. Balatta köprli ba
şında Balıkçı Hamdi, derhal batan 
mavnadaki demirleri almak için so
yunarak denize dalmıştır. Ahmedin 
denize daldığını görenler dakik:llar 
geçtiği halde çıkmamasından şüphe
ye düşerek imdat istemişler ve Ah
met, denize girişinden on dakika son
ra baygın bir halde çıkarılarak imda
dı sıhhi .otomobili ile hastaneye gön
derilmiştir. Ahmet denize daldığı za
man mavnanın üstüne gideceği yerde 
dipteki çamura saplanm1shr. Haya
tından endişe edilmektedir. 

Çünkü; aksi halde sosyetenin bi.iııyesine 
parazitler yetiştiren ve onun tekilmülüne 
sed çeken, fena bir inkişafa meydan ve
r~n. herhangi bir fiil nasıl rıefret erlilme
ğe layıksa ve onu derhal bu hallerin ö
nüne geçmek cemiyetin olduğu kadar fer
din de nasıl vazifesi ise sosyetenin bünye
sine zarar verecek heı·hangi bir rnı:n \'eya 
inkişafın önline geçen sosyete veya fert 
alkışlanmaga hak kazanmıştır. 

, ............................... ~ 

Pazar , 11. 6. 1939 

12.30 Program. 12,35 Türk mt.i1.iği -
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me· 
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müı!K 
(Karısık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Bir U\·er
ti.ir - Pi.) 19,15 Türk müziği (Fasıl he· 
yeti) 20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Neşeli olaK
lar - R. 20,20 Türk müziği (Kadın J..:iirne 
okuyucuları) 1 - Kürdilihicazkar pes
revi. 2 - Arif Beyin - Kürdillhicaz\dır 
şarkısı- Kanlar döküyor. 3 - Arif Beyin 
-Kürdilihicıızkar şarkısı- Sende aceP 
uşşaka eziyet mi çoğaldı. 4 - Arif Bey:n 
-Kürdilihicazkar şarkısı- Gurup ett! 
güneş. 5 - Kemençe taksimi. 6 - Di
van -Ok gibi hubJar beni yaydan yabana 
attılar. 7 - Rifat Beyin -Kürdilihi.:F7.' 
kar şarkı- Bu şeb recayı dil oldu. 8 -
Rahmi Beyin -Kürdilihicazkar ~arkı-

Mahmuru şevkim ruhum pür ahsen. P -
Küridilihicazkar saz semaisi. 21 Korıuşnıa 
(Doktorun saati) 21,15 Müzik (Büyük bir 
virti.iozun plakları) 21,45 Musiki konuş· 
ması (Milli musikilere dair 14 konuşrrıi.1 

- Halil Bedii Yönetgen) 22 Müzik (Kil· 
cilk Orkestra - Şef: Necip Ask1n) 1 -
Gustav Lindner - Bagalelle (Fantezi) 
2 - Beetho,·en - Menuet (~ol major), 
3 - J. Brahms - Macar dansları No. 
5 - 6, 4 - Tschaikowsky - Gürtesiz ş"lr· 
kı, 5 - J. Stratıss - Ritter pasman (Ko· 
mik operasının balesi, 6 - Rio Gebhardt 
- Noktürno (Ninni) 7 - Clemt?ns 
Schmalstich - Kupidon ve 5 kısımlık 
aşk hikayesi a) Yaklaşma, b) Ask vaJci, 
e) Başbaşa. d) Gezinti, e) Kavgacılık ,·e 
barışmıı. 23 Son ajans haberleri. ziraat. 
esham tahvilat, kambiyo - nukut borsa~ı 
(fiyat) 23.20 Müzik (Cazband - Pi.l 
23,55 - 24 Yarınki nroııram. 

Toplantılar, davetler : 

Müsamere Tehiri 
Kızılay Beyoğ l u Şubesinden: 

3 Haziran 939 Cumartesi akşamı Bo-
monti bahçesinde cemiyetimiz menfaatine 
verilecek müsamere havanın muha,efe
tinden ötürü bizzarur 17 Haziran 939 r::w 
ınartesi akşamına aynı programla tehlı' e· 
dilmiştir. 

Eğer, jüriyi teşkil edenler, sosyetenin en 
v.'.d.-rQlr: ..cıtıl1.,.nnn o..a.hin ·.,,,~"'lnl!\rt"f!'t~ ıv.i~t.o-ı 
şekkil ı~e, katil diye tevkif eal!er. bu oa- --~->-111+-~fA°.tv~~a~~'Jji ~lı"f?,~~~f n · 

1939 Ağustos 
OSKO YA bayı affetmelidirler.'' 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet Ve· 
1 

kafeti Hıfzıssıhha şubesi katiple
rinden Necmi Mutlu 

• 
"Jürinin vereceği karar beraett:ı'. Cün-

kü, bu baba, sefil ruhlu, 5.di bir 'tatil de
ğildir ve bu itibarla mahkum olmağa hak 
kazanmamıştır. "Her şeye rağme~ı oğlunu 
öldürmeğe hakkı yoktu, bir 1''lba sıfatile, 
bunu yapmıyacaktı, mukadderata boyun 1 
eğecek, kaderin çizdiği yolu takirı edecelt
ti" diye düşünenler olacaktı!'. F'alrnt, bu 
zavallı babanın bu elim kararı verinceye 
kadar ne ıztıraplar içinde klvrandığı, bu 
akıbeti soğukkanlılıkla karşılıyabılmek i
çin de ne çetin vicdan mücadeleleri içinde 
hırpalandığını unutmamak lôzımc':ır .• Ei- ı 
r~ni,n su sebepleL·den beraet kanın vernıcsi 

~~m~~ 1 
l - Baba namuslu, çalışkan, evine, ka-

rısına fazla düşkun olarak tanınmıştır .. , 
Oğlunun bu red vaziyetine tahammül ede
memiş, hayatının sonuna kadar kurtu1a
mıyacağı bir hastalıktan işkence çekme
mesi için onu kurtarmıştır. 

2 - Bu çocuğun cemiyete hildiın bir u
zuv olarak yetişmesine imkan yoktur. 

3 - Onun hastalığı, aile ocağına olduf~ı 
gibi, etrafa da ıztırap vermekte bıı!unmt.:ş. 
!'le~eden, ümitten eser kalmamıştır. 

4 - Bu vaziyet karşısında, o an için. 
babanın suurunu kaybetmiş olması dn 
mümkündür." 

Haydarpaşa Devlet Dem iryollnrı 

memurlarından Rauf Duran 

• 
"Bu baba katil değildir. Onun bu hctre-

keti tereddi etmi~ bfr ahlakm ifadesi de 
sayılamaz. Çünkü, Amerikalının filJUru es
ki dünya inş:mlarınmkine mızaran d< !rn 
az mistik ve buna binaen dııha sağlımı ve 
ınüsbettir. Üstelik bu babanın. içtimai va
zifesini layıkile yapan iyi bir Amerikalı 

olduğunu da biliyoruz. 
Bııba, her şeye ragmen çocuğunu öldür

meli miydi? Yanlış bir iı:: te vnpnıı~ olsa. 
bu hareketin bir şefkııt eseri olrıu1dığın1 
kim iddia eclebılir? O ı:;oC"uğumı ;iJdürmek 
değil, kurtarmak için bu son çareyP brı~

vurmuşlur. Ve o zamana kadar rh kendi 
hayatı bahıısımı olnınsı nıüınkiin b:r yar
dlmı yapmaktan çekinmemiştir. 

Bu b:ıba katil değildir. Belki, far.la ve
fakar ve mU~iik olmaktan suçh!dur, o ka
dar." 

Tophane: H. Mlthat 

• 
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"Bu adam. katildir. Mahkli!JI e·lilmeli
dir. Çünkü, çocu~unu ~evmediği. 1"/ sene 
gibi uzun bir müddet için de oha, bütün 
tedavi masraflarına karısının zor~ ile kat
landığı ve belki de bü~ ürse ve iyileşirse 
kendisine yardımı dolnmur ÜP,i.:l:ııde ol
duğu mıl;ı~ılıyor, \'e gene belli l,i, k;ır1.>ı 

çocuğuna çol< dü~kündür \'e bahJ, c:inııyl'ti 
karısından Jrnber~iz işlenıiştir. Bir.aena
Jeyh, bııbanın çocuğun tedavisi için h::ır
c:adığı ma~rafüırdan , .e şahsi ii''iıılildcn 
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3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değlştirmE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruljluk. 
pul i!Avesi lAumdır. 

aamıtıı11s4!tıı 
Muamele 
Vergisi 
B ir kaç giin enci, hir arkada· 

§tınız, \'ergilerin tahakkuk vc
tahsiUnde halkın karşıla tığı zorluk
lnrı tetkik etti. Vergi iı,lerinde ihti
sns sahibi olan genç bir a\'ukatınuz. 
nrkadn ınuzın suallerine çok şayanı 
dikkat ce\'aplar verdi. Üç giin siiren 
bu uzun mülakatı okuyanlar, anla
mışlardır ki, \'er~i isterimiz, üzerin· 
de ısrar \'e dikkatle durulması la
zım gelen ehemmiyetli ıne\'zular sı
rasında )'er almaktadır. Biz hu neş
riyatımızın halka temin edeceği fay
dayı ümitle beklemekteyiz. Bugiin. 
hi:zi, bu me\7.U üzerinde 1ekı-ar ko
nuşmağa da,·et eden sebep, o ne~ri
:rntımız üzerine muhatap olctuğumuz 
bir cok haklı ııikayetlerdir. 

Bir cok mektupları doldurnn bu 
şikayetleri tahrik eden sebep te, 
")luamele \'ergiı.i,, dir. 

Dikkatle okuduğumuz şikityet 

mektuplarından anlanıaktayu ki: 
1 - Muamele vergisinden devlet 

istifade edememektedir. 
2 - !\luamcle \:ergisi, bir çok va

tandaşları, hllckiirbf'a alıştırmakta· 
dır. 

3 - l\h!amcle \ 'ergisi, kiiçiik :o:a
nayiin inki~afına mani olmaktadır. 

4 - Muamele \·ergbi, halkın da 
ke e ine dokunmnktndır. 

:\hıamcle "'ergisi, bir C'Ok vatan
dnsları hilekarlığa alıştırınaktadır: 
..... ... • " ' .. .. "" 1 1 

vergiden kurtulmak i~in, tnll\ azaa 
yapmak mecburiyetinde kalmakta· 
dırlar. Bu yiizden, bu ,·ergi tahı.il 

olunamadığı için, devletin kesesine 
zaten bir ~ey girmemektedir. Bu 
yiizden, kü~iik tezgahlar büyiiyeıne
mekte, kiiçük imalathaneler, fabrika 
halini alamamakta, ,.e küçlik sanayi, 
içlerinde iptidai makineler işliyen 
han odalarında sürünüp 'kalmakta
dır. 

Ve yine bu ylizden, bir cok eşya
lar, pahalıya mal olmakta, halk, 
kendisine daha ucu7.a temin eclilchi
lccek bir çok e~yalara. avuç dolusu 
para "\'ermektedir. 

Yukarıda kısaca hulasa cttii:imiz 
hu iddialar, nazarı dikkate alınırsa. 
muamele vergisinin zararlarıuı kav
ramak kola;ylasır. 

Bugün bir ~ok \"afanda~lar, "Mu
amele vergisi,, ni, muamele engeli 
saymaktadırlar. Ye hu en..,.cli. orta
dan kaldırmanın en mlinnsio ~:uresi
ni aramak zamanı çoktan gelnıi:ı bu
lunmaktadır. 

Nitekim, halkla konuşmaları sıra
sında, Cümhurreisiınizin dinlediği 

bir çok \'atandaslar da, muamele 
\"ergisinden şik;iyet etmi~lerdi. Ctiın
hurreisimizin not defterlerinde bu şi
kfı~'etin de yer bulması, bir çok Yn· 
tandaşlnrı büyük \'C haklı hir iimide 
düşürmüştür. Zaten, bu iimidin bli
~ üklüğü. bize gelen ~ika:n~t mektup
larından da anla~ılmaktadır. Yalnız, 
bize mektup yazan \'atandaslardan 
birisi: ~ 
"- Bu basit ~ildiyetle. db·or. Bi7:

zat Cümhurreisiınizin alakadar ol
masına sıra gelmesini bekleıııeııwli

~ iz. Hatta Ciimhurı-cisimizi, tm ka· 
bil kliçiik şikayetlere muhatap tnt
ınak bile, onun, memleketin cok da
ha bii\'iik \'e cok daha chem;nivetli 
daval;ra hasrede<'eği \'aktini, israf 
etmek olur!,, 

Bizce, muamele ,·ergisi hakJ,ında· 
ki i}ikayetlere olduğu gibi, o vatan
daşımızın bu mülahazasına da hak 
\'ermemek mümkün değildir. 

Bu itibarladır ki, biz, bu husus
taki umumi temenninin, Maliye Ve
kaleti tarafından bir an evvel nazan 
İtibara alınmasını temenni ediyoruz. 

Muamele vergisi hakkmdııki şika
~·etter ortadan kaldırıldığı takdirde. 
kiiçiik sana\•iimiz, - göğ-;ünii daral
tan çembt•rler koparılmı::o ~ihi - ra· 
fıat, \'e geni~ bir nefes alacnl;tır. 

TAN 
·- - -
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~.-~&l?ir &~O™! ~lUJ~A\~&ınllın@Ö :: 
Bir Bilet ve B • Ahlik 

yanınızda beş altı ya~la-
rında bir çocuğunuz var 

sa tren ve tramvay meselesi .. 
binip inme, yer bulup ayakta 
kalma, ayağa basıp başkası
nın üzerine yıkılma gibi ma
lum dertlerden başka - ayrı
ca bir üzüntüye sebep oluyor, 
rahatınızı büsbütün kaçıran 
helecanlı ve ehemmiyetli bir 
şekil alıyor. 

Hatta bir ahlak ve terbiye ha-
disesi mahiyetine giriyor, insanı 

nc!siyle mücadeleye siirüklüyor. 
Küçüğe bilet almalı mı, alma

malı mı? Yani yaşını saklamalı mı, 
saklamamalı mı? Daha doğrusu Ye 
açıkçası yalan söylemeli mi, söyle 
memeli mi? 

Tabii bileti almalı, yalandan 
sakınm;h ... Fakat, ya çocuğunuz 
hamdolsun benimki gibi, yaşını 

fazla gösteren gürbüz, yiğit yapılı, 
biıyi.iksü yavrulardan ise? Nüfus 
cüzdanı yanını.~da bulunmadığı 

takdirde yine parayı saymalı, mü
nakaşadan çekinmelidir. Biletçi -
nin gözünde rontken cihazı ve eli
nin altında bir laboratuvar dolabı 
yoktur; biletle beraber bir de beda 
vasından enstantane yaş raporu 
veremez. 

Fakat herke.s böyle düşünmıi -
yor, büyüğü küçültüyor ve maruf 
tabir hilafına kubbeyi habbe ya -
pıyor. Geçen gün biletçinin "kaç 
yaşı~da?" sualine "beş buçuk!" di
yen bir hanımın hesabına köşem -
de yerin dibine geçtim. Bu, beş 

buçuğunda dediği kızın göğsünde 

iki adil şahit, şehadet parmakları -
m kaldırmış, ''Haşa!" diye iıdeta 
"' ---·· . __ ., -····~""" '--••-·. 

Tramvay vatmanları ile bilet • 
çileri dert yanmayı severler. O ce
vaba uğrayan, lakin şahitlerin be
lagatli ifadelerini hüküm me\•zuu 
yapmaktan utanan biletçi de ge -

lip beni buldu .. Zahir dert dinle -
meğe müsait, babacan bir halim 

var. "Şu kız hiç beş buçugunda o

lur mu, dedi, insaf!" Teselli ettim: 
"Anası beş buçuk yaşında dediği 
zaman beş buçuk kuruş vermekten 
kaçınmıyor, kendi yaşını küçült -
mek için böyle yalan söylüyor. Ka 
dındır, bu bahiste alıngandır, ku
suruna bakma!" dedim. 

Biletçi giılümsedi. Ben de bir 
bunalmış işçiye tebessüm bah"e _ 
debildiğime memnun oldum. ~ 

Lakin. bir gün daha tuhafı _ 
na rast gelmiştim. Kadın, 

yaşı sorulan çocuğu için: 
- Dün beşine bastı~ 
Dedi. Bilet parası vermedik : 

ten başka ayrıca mahdum bey için 

biletçiden uzun ömürler duası ve 
ailesi için de tebrik bekliyordu. 

Fakat sonra aklıma geldi: Yu

karıda anlattığım hanım, kızının 

yaşını, iki dik başlı şahide rağmen, 
doğru söylediyse ... Öyle ya. farze
diniz ki İstanbulda değiliz de Pe -
ru hükumetinin merkezi Lima şeh 
rindeki tramvaydayız. Bir madam, 

yanında da küçük bir kız oturu -
yor: kızcağızın kucağında da bir 

kundak; kundakta bir yeni doğ -
muş bebek; bu bebek o kızcağızın 
göğsüne başmı dayamış, meme e -
miyor. Tam o sırada biletçi ge!i -
yor. Madam tek bir bilet istivor Bi 
letçi hayretle kızı ve kucağ;nd3 -
kini gösterip soruyor: 

- Kaç yaşında? 
- Beşine yeni bastı! 
Şimdi bu madam yalan mı söy 

lemiştir? 

Görüyorsunuz a, bilet ve ya\. 
mevzuu hayli çetin bir meseledir 
ve ağzı süt kokanların süt verme -
ğe başladıkları bir devirde gittik
çe çetinleşmektedir. 

İyisi ayakları üzerinde durabi -
lip kendiliklerinden yürüyenlerin 
hepsini bilete tabi tutmak ... Kun -
daktakiler henüz evlat ve ayal S3-

Mese es 
Yazan: 

Refik Halid 
hibi olmnğa başlamadılar; o zaman 
gelince yenisini düşünüriız. 

Trenlerde disiplin daha sert -
tir; biletçi ile münakaşaya 

imkan bulunamaz. Tramvaydaki 
gibi yakın durakta inip kurtula -
mazsınız da ... İlk günleri, haklı o
larak, trende ben de çocuğuma bi
let almıyordum. Yaşı soruluyor -
du, doğrusunu ~öyluyordum; fa -
kat anlıyordum ki karşımdakini i1<
na edememişim, bakışı manalı .. Bi
rinci mevkide bulunmama rağ -
men yalancı mevkiine düştüğümü 
görüyor, utanıyor, üzülüyordum. 
Nihayet "aman, dedim, bundan 
sonra ona da bilet alayım da hak
sız ithamdan, azaptan kurtula • 
yım!" 

Fakat kurtulamadım. 
Zira, bu sefer biletçi yum,.uk 

kadar çocuğa kocaman bir bilet al· 
mak suretiyle gösterdiğim aptalh
ğa veyn israfa karşı yine gözleri -
ni manalı miınalı yiizi.tmde gezdir
mcğc başlamıştı. Eskiden, evveJiı 

cocuğa bakıyor, sonra beni süziı -
yordu. Neler düşündüğünü şöyle -

.'.1--· .. 

"- Kndınlnr hamamına götnrülse 
babanı da cetlr diyecekleri ynljUı, ye
tişmiş bir çocuk. Ne yazık ki yirmJ o
tuz kuruş için yalnn:ı tcnezznı e • 
den ahlfıksız bir babaya diışmüş. Gel 
de böyle bir b:ıb:ı elinde kalan \'O -

tıın yavrusundan hayır bekle! F<.'nıı 

dersler ala ala, kötü görenekler i
çinde onun da terbiyesi bozulnC'ak. 
Vııh za\'allı çocuk! Hele şu hasis, yn
lancı babaya da bakınz; utanmadın 
birind me\•kie de kuruluyor, aza -
met satıyor. Üçüncüde otur da ara
daki farkla oğluna bilet al, fazilet 
göster, behey sahtekar!'' 
Evet. bilet alahberi bu tarzdn

ki tenkitten kurtuldum; fnkat al
dığım için de yeni çeşit bir itnp 
başladı. Bu defa, evvela, beni ac:ı
ip bir bakışla süzüyor, sonra mer
harl".etle çocuğa bakıyor. Anlıyo • 
rum. diyor ki: 

"- Hesabını kitabını bilmeyen bir 
baba ... Böyle adam ıslah olma~. fc -
ltıh bulmaz. Kumarb:ız mıdır. dııl. -
vereci mi, birinden mi vurmuş, ne
dir, paralan serpip geçiyor. İşte ev, 
bark kuramıyacak, çoluğuna, ço<' ı
ğuna mal bırakamıyat·ak bir aile re
isi... Borç içinde, meteliksiz yuvar -
lanıp gidecc.k. Gel de şu yanındı ki 
mınl mini, se\•imli, zeki subvan.ı a
cıma; bu fena göreneklerle .mah\ o
luşuna keder etme!" 
Bilet alsnm da, almasam da bi-

letçilere kendimi beğcndireme • 
dim, vesselam! 

K ab~hat bende: Karşımdaki -
.. nın aklından geçirdiğini yü 

7.unde, gözünde okumak huvun -
dan vaz geçmeliyim; işi anİama
mazlığa vurmalıyım. Zekamı bo,-

lecc, aleyhime israf edip gidi\·;. 
rum, rahatımı kaçırıyorum. Y • nı 

kısacası zeki görünen budalalar -

danım. İstifade budala görünen ze

kilerdedir. Zeka. meğerse bir ka -
pao., bir tuzakmış, en iyi gizlen~bi
leni en çok işe yararmış. Parıl nl
nl yananından herkes kaçıyor: ku
surlarımın kuyruğu sıkışır diye .. 

Nasrettin Hocanın az bilirıen 

bir hoş fıkrasını hatırlıyorum: 

Hoca değirmene buğday götür 
müş; orada dizili duran çuvallar
dan avuç avuç alır, kendi çuvalına 
doldururmuş. Değirmenci: "Ne y.ı
pıyor:sun ?" deyince: 

- Ben budala bir adamım, ak
lıma geleni işlerim! 

Demiş. Değirmenci: 

- Budala isen niye kendi cu
valındaki buğdayları halkın ÇU\'a
Iına doldurmuyorsun? 

Diye itiraz edince hoca şu ce -
vahı vermiş: 

- Yo ... Ben o kadar da budala 
değilimi 

Ben, başkasının çuvalından ken
di çuvalımı doldurmak istemiyC' -
rum; lakin kendi buğdayımı da 
başkasının çuvalına dolduracak 
derecede ahmak olmak istemem: .. 
Daha yaşına girmemiş olan çocu -
ğuma bilet almakla, yazık ki, ba
şım hakkında istemediğime uğra -
mış oluyorum. 

Çocuğa bilet alıp almamak 
meselesinin kitaptaki yeri -

ne gelelim: 
Geçende bir ecnebi mecmuası 

"namuslu musunuz?" başlığı al -
tında, bunu bilmiyorsak anlama -

mız için bir takım sualler tertip 

etmişti ve on altı sualin ikisi bilet 
işiyle ilgiliydi: 

1 - Biletçi vakit bulup size ye 

tis~meden tramvaydan iner misi -
niz? 

2 - Çocuğunuzun yaşını bilet. 
çiden saklar mısınız ? 

Bir tnne de ben Hiıve edeceğim: 

3 - Bir kıta evvel binip te bi

letçinin geç gelmesinden istifade 

ederek tek kıta bileti alır mısınız? 

Tramvay, görüyoruz a, ecel araba
sı, işkence makinesi, filan derken 
ayrıca bir de nhlfık terazisi şeklini 

alıyor. Hem de en ufak bir kar gö
zetmek için yapılan münasebet.:iz
likleri, şerefsizlikleri meydana çı
karan bir ölçü, hır miyar, bir me
henk taşı! 

Yukarıdaki iki sualden istifo -
demiz iızami yedişer buçuktur, ü
çüncüsünden ise ancak iki kurus! 

Namus ve şeref bu kadar hic • 
ten şeylerle ölçülür mü? Ölçülür. 

Hatta !renk mecmuası bizden şu -

nu bile soruyor: Birinin kibrit ku

tusunu ve gazetesini bilerek sak -
lar, kulJnnır mısınız? 

Zira namusun tarifine mık tnr 

girmez; o bir "kemiyet" değildır, 
keyfiyettir: Bizi kendi gbzümüz • 
den ve başkalarının gözunden dü -
şurmemeğe sevkeden yuksek '1ıs: 

İnsan yalnız başkasına zarar ver -
meyen işler için açık goz olabilir. 
Bıletçiyı aldatmak ne bir tuhaf -
lıktır, ne de marüet ... Sadece ie -
refsizliktir. 

Gişede kendinden evvel gel-
miş olanın önüne yılan gibi 

kayarak sinsi veya nobran çehre t.a 

kınarak aksi, yahut da omuz ka • 

bnrtarak afili. herhangi bir şekıl

de geçmek tc bahsettiğim mecmua 

nın sualleri arasuıda yer almıı:tır. 

Geçen gün ti.tnelde biri öyle yaptı, 
suratına bir anzavurluk taktı, gog

sünü kabarttı, koltuklarını sişirdi, 

hulasn bir sürü sahte eda ve tavır

larla kendisine hayli zahmet ver
di, nihayet bizi arkada bıraktı ... 
Aklınca o bu gösterişle: 

- İtiraz ederseniz şakam yok -

tur; göriiyorsunuz, sert. kuvvetli, 

nalet bir herifim. hır çıkarırım! 

Diyordu. Bileti alıp geçtikten 
sonra ylizünii yumşattı. omuzları-

nı indirdi, size, bana, hepimize 
benzedi. Dört adım önce vapura 
veya vagona girmek, bu sahte Şi
kago haydudu rolünü takrnmağa 

değer miydi? Boksor olama -
dığıma, acıdığım kısa dakika -
lar, işte böyle açık gözlerin cc -
nesine yumruğumu indirip göz -
terini kapayamadığım demlerdir. 
Fakat boksör olmakla da iş bitmez 
ki .. Meşhut cürümler mahkemesi -
ne duştun mü o hoyrat ve düzen -
baz adam - gazeteler Jisnniyle • 
kendi halinde, karıncaya basmaz, 
sineğe ilişmez, hak, hukuk tanır 

bir vatnndaş olurdu; ben ise allkı
ran, baş kesen! Aynca, kişe önun
de haklarını müdafaa ettiğim şa -
hitler, hep birden ve bir dilden, 
ellerini gözüme dikerek: 

- Vuran bu idi! 
Derlerdi; adalet yerini bulnr -

du; fakat ben de! 
Hayat dahi bir bilet kişesino 

benziyor: Bazısı sıradakileri atla -
tıp öne geçmek sanatını iyi biliyor. 
Benim senelerce evvel ikbal ve re
fah kişesi önünde bıraktığım sayı
lı tanıdıklardnn bir kısmını, hfıliı 

biletlerini alamamış vaziyette bul
dum. Bir kısmı ise o zaman mey -
danda yoktu; şimdi, içeriye kurul
muş, bekleyenlere gülümsüyor. 

Burada bir lisan inceliği var-
dır: Oğluma "açık göz" de

ğil, "güzü açık" olmasını tavsiye 

ederim. Açık göz, fırsattan baş

kasının zararına herhangi şekilde 

olursa olsun behemehal istifade 

edici manasına gelir. Gozü açık 

ise hakkı olandan usul ve kaide 
dahilinde menfaatini koruyan de
mektir. Açık gözden korkmalıdır. 
Fakat işin ncaibi, açık gözlerin goz 

leri çoğu defa, kapalı değilse bile 

yarı örtüliıdür, yere bakar. Dikkat 

ettim: Hiyle göz göze gelerek va -

pılan bir marüet değil. Bir kıta ek

sik bilet alan veya çocuğunun ya

şını küçülten tramvay yolcusu bi -

letçinin yüzüne bakarak konuşa -

mıyor. Baksa bile o gozlerde ör -
tticti bir buğulanma sez.iliyor. 

. Tevekkeli, yalan söyleyen ço • 
cuğa, analar "bakalım gözünde no 

yazıyor?" demezler. Biletçi de müş 

terilere bu suali sorabilseydi hay

li açık gözlerin foyası meydana çı

kardı. 

işte, bütün bu ahlak meselele

rine, şeref ve haysiyet düşüncele -

rinc. hatta gönül ve vicdan azap
larına hafifinden temas ettiği için
dir ki nakil vasıtalarında biletin e
hemmiyeti vardır. Bereket ki mee 
muanın kaydettiği ve benim hah -
sini yaptığım münasebetsizliklere 

pek az rast geliniyor. 

Alelade dilencilik bilet kaçak

çıhgından ve sıra atlamacılığın • 

dan şer itibariyle, zannederim eh
vendir. Zira dilenci sanatını, ma
hiyetini, içtimai mevkiini açıkça 

meydana koymuş bir adamdır; o -
na inanmakla mükellef değiliz; a
ramızda daima bir mesafe bırakır 

' haddini bilir. Kendine göre bir di-
lenci terbiyesi bile mevcuttur. 

Dılenci işini açık gören bir sa
nat ehlidir; inanıp aldanmamak e
linizdedir; aza da kanaat eder. Bu 
itibarin fena sanatların en az za -
rarhsıdır. 

M ademki söz gelişi dilencıden 
bahsettik, bilet meselesi -

nin aldığı ciddi, ahlaki, ağır şekli 
giderip sizi de, kendimi de moral 
dersinden kurtarmak için musaha
bemi bir dilenci fıkrasiyle bitit-e • 
yim: Adamın birisi bakmış ki di
lencilik karlı bir iş. dilencilerin iıs 
tadınn ba~ vurarak kendisine ders 
vermesini rica etmi!';. Hoca demiş 
ki: 

- Oglum, dilencilikte üc sart 

5 

"Hüvelbaki .. ler 
Yazan: ŞükCıfe Nihal 

Eski harfleri okuyabilen bir ta
lebe, bir gün öğretmenine he

yecanlı bir mlijde \ermiş: 
- Efendim, ben (Baki} nin meza-

rını buldum. 
- Nerede buldun? 
- Efendim, ..•. l\lezarlığındn. 
- Pcknlô., nasıl anladın Bakinin 

mezarı olduğunu? 

- Efendim, üzerinde yazıyordu. 
- Ne yazıyordu? 
- ullü\'clbaki" diye yazıyordu. 
Talebenin bu keşfine hocası ile 

beraber uzun uzun gülü tük. Sonrn 
kendi kendime derin bir acı ile dii -
şiindüm: 

Sanatkarın bizde ne zavallı bir 
bahtı vardır. Çok defa, dirisinin far
kındn olmadığımız gibi, öldükten 
sonra da, arasıra gençliğin yaptığı zi
yaretler müstesna. unutur, gideriz. 
Türk edebiyatımn ciltlerini doldu • 
ran kıymetlerin her biri bir yanda, 
bakımsız, çökük toprnklar altında .... 
Bazılarının nerede olduğunu bile ne 
bilir, ne de dü ünür ve ararız. Bildik
lerimiz, buldukJarımız da ihmaller 
yiizünden kaybolur. 

Tak im mezarllb'lna aparhmanlar 

yapılırken, Şinasinin kemikleri top -

landı, kaldırıldı, amma, nerededir? 
Bir zaman Karacaahmettc Ne-

dimin mezarını bu]an bir edebiyat 
meraklısı, etrafına, madenden liile -
)erle ü ili bir parmaklık çevirtmiş 

,·e şairin meşhur mısramı yazdıra • 
rnk asmı : 
"Ey Nedim, ey bülbülü şeydan, ne

den hamuşsun ?" 
Bunu gören bir mektep müdürii, 

ziyaret etsinler, diye talebesini Kn
racaahmcde götürmii , lakin, Nedi -
min mezarında kara topraktan \'e e -
ki bir ta;:tan başka bir şey bulama
mıştı .. Açık gözliilcr tarafından par
maklık sökiilın{iş; Jaleler a ırılmıs! ..• 

Üç yıl en·cl, bir bntJ saatinde ~e
nazesi cf nnevi bir azametle kaldırı
lan, hakkında günlerce siitun füun 
ynz.ılar yazılan lliımidi unuttuk bi -
le! .. 

Daima böyleyiz ..•• Co ar Ye susa
rız ... 

Bü~·iik ü tat için yazılanlar top
landı, bastırılacaktı, unutuldu, kaldı. 
Ne mezarı yaptırıldı, n~ Uzcriııe hir 
kitabe kondu. 

Biiyiik Fikret, Eyiip mezarhğımn 
eteklerinde, nıüte\'azı bir tn altında 
yatıyor. Haşim, orada, nıiinzc\'i, sarp 
bir tepede ... Cenap, Bakırkö~·ündc. 
Sezai bey, Recai zade, kimscle;in uğ
raınadığı Göksu mezarlığında .. 

Sanatı anlayıp kıymet \'ercııler; 

bir sanatkarın mezarı öniinde, onun 
mane\'İ ha\'asından ilham bulmak i . 
teyenler, hu dağınıklık, bu ihmal, hu 
kayıplar arasındn onu nereden ara • 
yıp bulacaklar? .. 
~e olur, hi:T.iın de bir (Panteon) u

muz ol n! Kalbimİ7.İn en giizcl. en 
ıınutulnıaz hcyecanlnrını kendilerine 
borçlu olduklarmuz; ruhlarınuzn hi· 
lik, güzellik, ~ iikseklik a ılııvanl~r . ' 
şereflerine lôyık hir mnbetdc, hir tek 
mezar iilkesinde toplan a.. Yorgun 
ba ımızı arasıra o ınnbedin oğuk taş 
!arına dayayarak dinlendirsek.. 

Snnat. acı, fc\'ernn ha~ atımıı.ın 
tek biiyiik tesellisi değil mi? 

Erişemi~·.cccğimiz ideallerin, \'a • 
rnmıyacağımız ~onsuzhıkların atrsin
de kavrulurken, hiç bir zaman kan
dırıcı bir nefes alamıyan kalpleri -
miz, bu ateşle kül olnnların toprağın
da nemli bir hn\'a ile serinlemez nıi? 

vardır: "Kim olursa olsun; nerede 
olursa olsun; ne olursa olsun!" 

Aradan bir kaç gün gecmiş, di
lenciler i.istadı bir hamam halve -
tinde yıkanırken içeriye yeni ta
lebesi girmi , avuç açmış. Adam • 
cağız hayretle demiş ki: 

- Yahu, ben senin hocanım. 

Benden de mi sadaka istiyorsun ? 
- Kim olursan ol! 
- Peki amma hamamdayım. 
- Nerede olursan ol! 
- Üzerimde bir şey yok, ne ve 

reyim? 
- Ne olursa olsun! 
Hoca bu parlak istidada havran 

olarak talebesinin alnından öp -
müş. Ayni dilenciler hocası. içti • 
mai mevki sahibi ne dilenciler var 
dır ki, onların sade alnından değil, 
fıczini teslim ederek muhakkak 
dayanamaz. ellerinden de ooerdı:. 
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T ARiHTEN YAPRAKLAR 

AMELi iLMiNE 
UYMIYAN BiR 
ALiMiN 50 U 

•••••••••••••••••••••••• 
(( öprillü oğlu Fazıl Ahmet pap 

babası sadrazamken Erzurum 
da vali idi. Orada Vanlı Mehmet • 
fendi adlı bir hoca ~' ilmini 
\'e cerbezesini bejendi, babasının 

Yerine sadrazam olunca da o ada
nu Avcı sultan Mehmede tanıttı, 

laray vlızı yaptırdı, Bojaziçinde 
\re Anadolu yakasında bulunan Va 
lliköy, ifte bu hocanın adını tapr. 

Vani efendinin Feyzullah biın -
ll bir damadı vardı. Çok zeki 
~e çok bilgili h o ç a 1 a r d a n -
dı, Kaynatasınm MVki ile Avcı 
l4ehmec:Un muhabbetini kazandı, 
Şehzadeler hocalıjına tayin olun -
du. Bu ErzWıımlu genç hoca çok 
Jnajrur ldfilerdendi. Paraya, §Öh -

rete, gösterfte düşkündü. Herke -
•hı kendlslni tanımasını ve herke -
•hı kendisinden bahsetmesini ister 
dl İşte bu hın ve bu huy yüzünden 
evini aaray haline koymU§tu, bir 
hoca gibi delil bir laükümdar öbi 
1apyordu. 

1 887 yılında bir g(ln padlph 
Edirnedeydi. Harp etmekte 

\re boyuna bozulmakta olan ordu
nun muzaffer olması içhı bütün te
hir halkı duaya çıkmıftı. Avcı Meh 
ınet bu kalabalık aramda hoca 

ll'eyzullaJı efendinin bir si1ril uf&k
la ve büyük bir t.anı.,a Jl8 ,eWI -
llni ıördfl. ,...., ... lml1ar 

"i , •• &ıfSndeterek: ona fU IÖzlerl 
yıem: 

- qtemadan ~lNı .bk edam, lm
tahor aja ,tbi ardında bir aüril 

llVri küWılı upk ıezcttrma. A • 
damıarmı aıaltsm ve onlara tiil -
bent sanlının. 
&traz sonra da Feyzullah efendiyı 
lehzadeler hocalıjmdan çıkardı. 

l'atat çok geçmeden bir ukeri a -
)aklanma yuz götterdl, Avcı Meh
lbet tahtından indirlldi, yerine kar 
dep ~ultan Suleyman (ikinci) pç. 
ti. İsyanda hocanın parmajı var -
dı, bu 1ebeple Erzurum& ıürüldü, 
1ecü yıl orada kaldı. (1894) te tah

ta Avcınm oğullarından ikinci Mua 
tala gelince Feyzullah efendinin 

bahtı tekrar uyandı. Çilnkil yeni 

Jaibıklrm hocuı idi ve bu aWta u
Ryan talileri değil, ölü talileri bi
le uyandıi'ırdı. 

N ltekim hoca, Sultan Musta -
fa tarafmdan hemen İstan -

~ getirlldi ve teyhülislAmhja 
'-Yln olundu. Lik:bı o, padişahın 
Utttatınc:lan ve kendine son derece 
lttnıat g<i9termesinden pniardı, kı
" bir müddet içinde olullarmI 
lr.zukerlije çıkardı, bir oğlunu teY· 
-lıültaJtmbk piyesiyle naldbüleşraf 
hptı, bütün yübe.k vazifeleri a.k-

• ••••••• 

Yazan: 

M. Turhan 
TAN 

Fakat....... &-
zere. halk hu soyguncu aile

ye dt, bili7ordu, ~ bir .be
lA plmesini lati7ordu. B~ 11111nıııl 
hOpıutauzJuk Dihayet bir ubrl ta
yan ile açıla Çlktl, Ddncl 11..W. 
- fe7hüliaJ•mtyle ve feYhCWalA -
mm otullan ile beraber - Edim• 
deyken İltanbuJda müthlf bir sil -
rültü koptu. Hocalar, bir lmım. u
ker ve bütün halk el ele vermif -
lerdi. Feyzullah efendi ile olulla
nnın, adamlatuun k:ovulmuı içhı 
mazbatalar imzalıyorlardı, heyet -
ler seçilip Bdinıeye yolluyorlar -
dı. 

Vanl efendinin damadı bu a. 

yaldanmayı padtfahtan !181ı:lamala 

çalıftı, mazbata ıe~ ~ 
yakalatarak birer tarafa stirdtı. Bu
nun üzerine latan~\\ıd.a 'büJilk 
bir kalababk EclfrıiW ~ yQrü 
mele bafladı. Padlph, bu vut • 
yette ifl haber ıldı, telAf ve kôrku 
içinde kaldı. Lakin hoca ile olallA
rmı bir Wızada feda etmedi, ede -
madi. Yine onlann telkinlerine b 
pılarak JBDJDciaki aakerle btan -
buldan gelenleri püskürtmek ilte
di. Fakat lkl fırka ~arp karpya .... 
lir ıelmez tüfekler havaya bOpl
tıldı, askerler birleflp kueaklaftı 
ve Bdinıeye ptUeret padiph 
tahttan indirildi, yerine i1çüncü 
Ahmet aıetirildl (1703). 

Y eni padiphın ilk lfi - alev 
aaçalı aardıktan sonra sür

gün adı ile Edirneden uzaklaştın -
lan - Feyzulah efendiyi ve ojulla
nm ıerl getirtmek, tayancılara tes 
lim etmek oldu. Si~i Karakaı 
Muatafa, yeniçeri Turlçanh Ahmet, 
Cebeci x~ Ali &fbi elebaiılu' 
197ldlHal._ ~ flc cin a · 
dada iuttular, ma•111111 - m&Jldt;. 
Din CWffıtrfal ~-~ 
nelerini söylettiler. Sonra burnu -
n~, d11d.,,DJ, Jndajnu keetiler, 
kanlan aka .. bir hamal ~pi
ne ten bindlrdller, Bcumeııtn blt
puarma eötGrdüler. Oricla oynak 
yerlertni kırarak, etini hani hanl 
bıçak:layarak öldürdüler. Fakat bu 
eeza71 da Wi aönnedller, cesedin 
•Yalına ip taktılar, bir düzine pa -
pas ve (iç yüz kadar hiriattyan ı• 
tirdiler, ldllle tlAhlleri olruta oku
ı. ceHCli ıürii:klettiler ve Tunca 
suyuna attılar. 

Ojullarından Naklbületrafh -
la çıkanlmıı ve babamdan 

IOJIN 191hülial&mJria ıetlrilmesi 
11l7a ~ ecUlmif olan Fetbul -
Wmı•.-ı-ı te.1141, aaray ka -
pı..- konuldu. Bu vilaAyı yuaıı 
bir tarihçi: 

"SüpluınıJJah, bu ne- hikmet -

tir? Bfbyadan kafuı beilenltrln 
bir k:ısmmı - l(lZelliklerden, genç-

1iklerinden, bahaciırlık1'ruıdan ve 
bUııtar& benzer 1ebeplerden dolayı
tek tWt ~an bulunurdu. Olema
daıı olan, bu bdar zaman devı.t 
IGnn bu adamlar için kilçük bir 
acı711 dlteren olmadı, herk• Jl
net okudu" diyor. 

ıt.ml yollarda JObelmek el. -
111. hallan Ji1NllDe Pmet ve halk: 
tarafından MVilmek:cUr ki devlet 
9Clam1anm mesut eder. 

l'abuına, dostlarına ve adamlan • ı--~---------~--~----------
~ dairttı, koea lmparatorluiu çift 
""it haline koydu, milyonlar topla
dı, 1ayıaız hanlar, hamamlar, ko • 
-.ıar yaptırifı. 

O, sade bir teYhiilisllm göriln

~ istemiyordu, Atabeylik kuru -
~u. fmpaİ-atorluju bir kurwı
tu içinde kendi fikrine söre idare 
ettiit gibi nüfuzunun olu1larına. 
torunıarın. da kalD>M'DI latlyer • 

d'll. Bu dilfÜDCe ve bu emelle ken· 
dhıden 10nra ojlu Peth111Jahm 

leJbOUaJ•mlıla ıeçirllmesl için pa 
ditaha yemin ettirmlftl. 

Sadrazamlar, bu adamın yanın 

da Ufak gibiydi. Ata binerken ll

Zenlfalni tutuyorlardı. Bunu y.ap -
8'aJanlar, bir fıraat dilfilıiilüp i
dal!l olunq.yarlardı. Jlul.laa o, her 
fe1di ft padlpbtan en buit kiti • 
he kadar herkes "hiç" ti. 

U Y.,.,..la 
1 ÇocaJıla KıMlan 
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EGITME 
Organizasyonu 

1 naan, her yeni pyi, J»iraz 
hayret ve tereddütle kv

plar. O, hayatında, gorgülerinde, 
muhitinde delifiklikler yapılma
aından hotlanmaz, ltiyatlan i~ınde 
kendini huzurlu g6rür. Çünkü ber 
delifiklik ondan yeni bir intıbak 
ve itiyat kazanmak. için yeni bir 
ceht iater. 

Elitmen ile birlikte köy elitlmi 
de ortaya çıkınca bir çoklan - işin 
eaasmı tetkik etmeden - itiraz et
miye bqlaclılar. Bir kısmı da ''yü
rümez, yürüyemez,, diye hüküm
lerini önceden vermif oldular. Fa
kat bu dünya üzerinde her yeni
lik ve her yeni hareket, dalma u
mumi kanaatin aksine, hık.Arına 

hatta bununla megu1 olanın taz
yik ve tabkk edilmesine ralmen 
tahakkuk etmlftir. Alim K1od ıfer
nar'ı, iddia ve bulUflanndan dola
yı, ilk önce, akademi arkadqları 
itham etmifti. Halbuki Klod Ber
nar bugünkü tababetin hakiki va
m ve c:Wıialdir. 

Diler taraftan insan, hakiki d~ 
jel' ve kabiliyetini göaterdiji ka· 
dar hakiki olUfUDU da tanzim edil
mlf topluluk içinde temin edebi -
lir. O, hakiki terbiyesini bütün ha
yatı müddetince, bilere'k bllmiy~ 
rek, bu topluluktan alır. imanı, il
mi bir surette, içinde yapdıjı ve 
mukadder.tını mukadderatına ka
rıttırdıil cemiyet dlpnda, ele al
mıya imkb yoktur. Cephede ken
disi gibi on bef, yirmi adamı, ha
yat ve ölüm karfısında en modern 
ailihlar ve en ince zekl elelinden 
aeçen pJAnlarla ÇU'J>lfllrak. idare 
eden yahut idare vedfellni ÜRrlD8 
alan bir ...,. ...... ...,,.. 
bir tMall .,.,. JmntaD ... mu-
hpJrAk ı.t. "'* .,. M, 111alaa1H ihti
yaca göre tanzim edilml§ blr prog
ramla başarabilirdi. Evvela o, köy 
baya~ ve tabiatle mücadeleye 
elveıifli al1&ba l&hipti. Muhiti i
çinde, çöldaki anla lib1. tabiaı
ten plen bütün kuvveüerte IDtl
caclele etmlftl. Biz bir köylüye _. 
hlr hayatında, ilk: urnanki intJbak
mlıJdarına ,esre tetkik ederek, a
hiri hi1kibnler vermek, ltiyadmda
JlZ· Bizlm tabiatten ne kadar u
.zak yqadılumzı ona ait intıbak ve 
mukavemet kudretimtzl ne kadar 
kaybettlilmbl bir an bile düşün
meyiz. Niçe'nln biltUn fellefeslnde 
müdafaa •ıtill o fevkalbe.,r ada
mın dayanabileceli virllit'yi ise 
yalnız köy gencinde bulabiliriz. O, 
tablatln 1911liiine brp bilyük bir 
mukavemet pterdl&l gibi valıfi 
hayvanlarla da milcadeleden asla 
çQtnmez, seçeıı yıl Kuşada• köy
lerinde kaplanla iki aat •vat et
tikten IODl'a onu öldQren tay gen
einln maceruını okuyanlar unut
mamıttır. 

Sürüy• hücum eden kurtlarla ba
zan bolu bolaza gelen köylülere 
alt hikayeler çoktur. Bir tehirlinin 
kurtla mücadelesi dejil, kurdun ü
zerine aaldırmuına phlt olmuı o
nu kendilllbıden yere serer. 

• 
I htl78Ç amaNJS bllun&le 01'-

taya Ç11nnca J&Pllacak lf 
küçük köy okalu elemanını kendi 
içinden bulmak oı.caktı. 

Biitmen lı:unlan. ber bflyOk ve 
kıymetli lfler &lbi. bilyOk bir ı.. 
wzu ve IMlfzHk içinde orcanfze • 
dildi. Kura için lbım gelen eleman
lar oldutu libi kursları idare ede
cek eleman kadrolarını da ima ... 
manda kurmak mo.tünclü. Dk ted 
rilat müfettlflerl vardı ld. launlar 
iyi tabail aören ,,. bluat wzifel .. 
ri icabı okuyan ve malekte tutu
nabihnek için okumak nıecburiye
tinde kalan bir aümre ldl. Bunlar, 
köy ve köylü ile daima tema ha
linde bulunUJOl'ı.rdı. içlerinde çok 
enerjik, ytibek, içtimai bir tuura 
V8nlUf, kiylüyi yakıncka tetkik 
etmit ve mf1nevftrtmbıe meçhul 
köy alemi baJr1nnda, her bakım -
elan kıymetli .... ıer vermlt olan
lar vardı. Dk tahsl1l kontrol eden 
bu zümre lu ıibi kurslar için ge
reken bütün vudlan, maiyetJerl, 
bilgllerl halwdf, Kaarif wktlJlll. bu 

dmrenin içinden, - ful ft teo-

~ YAZAN:~ 

l~ımKüi~I 
.rübeli olanlarmı ilk kurulan kurs
ların bqma tef olarak ıec;inli, Di
ğer müfettiflerl de kurslarla iJ&i
lendirerek, gelecek yıllarda açıla
cak kurslar için yetiftlrmiye ehem
miyet verdi. Bundan bafka koyler
de çalıprak, zeki, faaliyet, tecrü
be ve köylüyü tanımada kendini 
psteren ~bir talim 
heyeti kuruldu. Bunların da hat
larına tecriibeli ve kültürlü bqöj
retmenler getlrildl Bunlar kursun 
hıtammda, köycü baföjretmen adı 
ile, eiitmenle idare edilen, yekdi
terme 7a1rm on k6"b bir Devi teı-

llt ...- A,Jı-lıor 
~ ~~· rlle bir mahir tenekeci, ClU -
varcı ve marangozlardan mürek
kep kıymetli elemanlar da Ui.ve • 
dllcy. 

un açılacak vlllyetlerde 
kursl1n açıhflndan iki ay 

6nce, Murtt Vekilllli ilk ıedrlsat 
müfettlflerlni, muayyen direktif -
lerle, baldJd seferber bir hale koy
maktadır. Her müfettiş, teftlf böl
gesi dahilindeki bütün köylere gi
derek orada askerlllinl bltinni§ 
gençlerin hayatım tetldk etmekte, 
kendilerUe tema ederek zekl ve 
kabiliyeti hakkında bir kanaate 
varmakta, IOllra bunları imtihana 
tabi tutmalı:tadır. R• bakımdan en 
önde plen, tuna ötı«men ıwn
zedi MÇWr, bunların fitler! doldu
rularak maarif m6dürl~leri vam
tuile Babnhta ahderillr, BaJran
hk ta ihtiyaç nilbetinde n•m-U 
eeçtikten IODJ'a, bunlar celbedlle
rek, kari ı..u,. baflar. 

Kursun yedi aJhk devamı müd
detince, kura hayatı haJdJd bir ar
kadqlık duysu ve havası içinde ge
çer. Beiı burad.ek:i lntıbalanmı ,.. 
çea J1l Izmlrde, Kmlçullu köy öğ
retmen okul1111da. açılan kursa alt 
müphadelerime dayanarak yazıyo
rum. Şefler de dahil olduğu ha1de 
hepm BakanhlJn verdiği tahsisat
la ayni lf elbllesini glymifti, ayni 
yemeli yedi, çalıpmıda, iı~ tabir 
caizse nete ve nlı:mbda, maddi ve 
manevi aynı ruh ortaklığı, his ve 
fikir birlill içinde yapdı. Yepyq 
..,.uaruıa hiçbir hlyerarp pte
rilmedi. Yalmz it içinde, itin a
rurt lulchiJ hiyer&111 vardı ve bana 
tamamen tuurlu ve içten gelen bir 
•na v. itaat ,a.teriliyordu. Bu 
haw, sabalatan alrpma kadar, den 
hanede, clemlrbanede, tarlada, bah
çede çaııpnlan yormuyor, bllnia 
çalıpmı heyecan ve hamlelerlnl ar
bll)ordu. 1Pn .. çalıfm&nm aman
- kanunu hiç faı.o yapmadan, 
hükmünü icra ediyordu. Hepli D

ıııan yataklar üzerinde yatıyor, ay
ni mua ı.tmda yiyor, ayni tb
küyil 16ylöyor. 19JÜ8tte bnpk 
bir halde ayni otob6aıe blnlyor, ,... 
ya )'ilri1mek 'icap •ttlli aman ka
filenin bapnd.t ptlyorlardJ. 

Gilndiiz, p;oırama eöre, akpmı 
be.tar çah111chlr halde pce1erl ,.,_ 
ler, elltmeDlerle bir IUt silren ter

belt bir konupna yaplJOl'1ardL Bu
nda Wngp, köy konulan ele .. 

myor ve bir tefin bana dedlli Iİ:
bi "kamerin gecelerl ekinlere,, ,ap 
tılı telire bemer tellrler hull olu
yordu. Gunün birinde bir numet 
haber vermeden kurstan aynbmf
tL B~ bütün kursta., derin bir te:
euiirle karplanıyor. fakat 4 gün -
ra nammdtn kadllilindeil kursa 
döndülfl aörülQyor, tendlalne k:ar
p ne muamele yapılıyor diyecek
siniz? 

Geldilini g6ren arkadafları. b'r 
ff!1 söylemeden, uzun yoldan dö
nen ve çok sevilen btr arkada' ga
bi, onu lı:uoakbyor. Akf&IU da kurs 
tereflne eilence tertip ediyor 

B iz, böyle bir hava içinde ge
çen yedi aylık bir kursun 

ilkbahar aünefinin meyvalan ol • 
~ ilbl, o kaylil genci 
ne bcfu bllidl mublttne ,are, ol 
gaf("tiOilf''tre llh'teUf vatörfirl 
mücehhez bir hale ~t\rdillni ya
kından ICirclüJı:. Onlarm kunta Jten
d1 bl~ ve b.~lle bamlı
yara.k, ızmır~ ıem.iı 
ttk1.n ~ de nvkle, tak
dirle temap ederelı: bol bol alkı~ 
lamalı: fırsatına nail olduk. Onlann 
yekdilerfne karp balhl1.k, arkada,, 
lık, mü1am1ha flkrlni, münevver 
biz zümrede -egoizmin yarattıtı re
kabet ve klBk•nçlık dola7JSile 
bulmak mümkün olmadıjıııı kay
dedeyim. 

Bu vuıflar onların meziyetlerf. 
ni tefkil ederler. Her kun, sonla
rına dolru köylere giderek den 
tatblbb yapbnr ye buftlar da na1b 
nt1ere den vwtrler. ~ Wda
de, Izmir maarif mlldtiri1 Ali ... 
Orkutwı riyuetinde. ilk tedriiat 
mOfettltlerlle merkea ~ 
Jeri bu derslerde bulummya davet 
edildi Direktarin llÇtitl dd ... 

- Od den verdi, Soma ver&
Jerl denleri arbdaftan tenkit et• 
tL Hatalan en in~ nöktalara a
dar pyam hayret bir milphade w 
isabetle tesbit etmiflerdl ve ba
lar yalmz hakikati IÖJllreıı Dlr tllil
Wıaza ile ortaya konuldu. O bdar 
ki, ilk tedrll&t miifettifleri c19 bir 
aralık bmıu blru fazla bQlmıp 

baf1whı.r. Bllbnen naımetlerlnllr 
tenkidi bittikten IODr• lfiz feknr 
dersi veren elltmene veriJdt. Hs
lı:el tı.yeeanla ver8cell cevabı let 
liyordu. o, .. ,.. tabll Wr taY1ila, 
biç heyecan ve telllGr pterlDl
aen: 

- Arbdqlarumn ~ 
dik:lı:at1e dlJa)edtm, eledi, Her liy-
lenen .a. de bfaaw koJ'dmn. liln 
akınbama kapıJarü bu bataıan 
yaptım, fakat cltnlecHktell IOlll'a 

bunlan kiJ okuhmda tlknr ~ 
memlye çalıpcalnn. 

Hayret a.ıtı ml? HalbaJd ~ 
il den bizi tatmin 9tmlftL 

Onlar, içinde cevher tqı7an bel
lrl bir bam madde halinde kona 
geldtler. ruat cevherleri iytCe "" 
Jenmtf bir halde karanblı:ı.n .., -
clm)atmalı: için. b1rer ... b8ftncle 
11:6,.ı.tne d6nd61er. 
Zamanın kıymeti p ftJa aı oıo 

lUfUllda delil. onun Vt btr IUl'IMe 
kullamlmalJnda ,..ar. ş.ban bit 
ddzüneyi ba1mıyan .,.. içlncW:i 

muvaffalrı,etl, seUtl an-t WU. e
dilen ft bir ldMlle JUlm'Ulmı1an 
d6rt bet ,.. Glt8a bdllıl1IL 
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Düğünün Azameti 
Sultanların Beraber Getirdikleri Şekerleme Kervanı 

Parçalanıyor ve Bunlar Halka Dağıtıhyordu 
Yanına on ild kadem uzunlukta 
ve yedi kadem yuklekllkte bır 
galeri yapılarak Kaptan Paşa ile 
bahriye erkAnı için dö§etildi. 
İbrahim Pqa sarayuun knrşı· 

sında şimdi SuJUınehmet camii
nin işgal ettlit yerin bir kısmın
da saray mızıke11 ve duğün na
hılleri bulunuyordu. Daha B§&ğı· 
da ve yine o tarafta Acem elçisi
ne bir yer ayrıldı, tavanına bir 
kaç yuz mumlu muhteşem bira
vıze asıldı. Bu yerin yanı başında 
Fransız sef"ıri için bir yer yapıl
mıştı. Fakat bu elçi, Avusturya 
elçbııtne takaddum ettirilmesini is
temiş ve red cevabı alınca (Pek 
hıristiyan) olan Fransız Kralının 
elçisi için putperestlerin (Yani 
Turklerin!!) ayinlerinde bulunmak 
munasip olamıyacagı bahanesiyle 
duğüne gelmemişti. Bu sebeple 
boş kalan yer Tatar ve Leh elçi
leri tarafından işgal olundu. 

Kaptan Paşa karargihımn kar

şısında şerbet ve ayran gibi serin
Jetıci şeyler hazırlıyacaklara mah
sus bir çadır kuruluydu. Meyda
nın ortasına iki direk dikilerek, 

birine kırmızı boya, ötekine zey
tinyağı sürulmuştu. 

İkinci direğin tepesine - bin
lerce fener taşıyan - büyük bir 
çember kurulmuştu, Atmeydanı 

geceleri onunla aydınlatılıyordu. 

Rumeli ~ İbrahim P 
"'Düğüncu başı,, a y e mdy ın 

inzıbatına memur edilmişti. So
kullunun damadı Cafer Paşa şer
betçi, Kaptan Kılıç Ali Paşa mi
mar başı adlan altında birer va
zife almışlardı. Meşinden kaba el
bise giymiş beş yüz kişi, boyunla
nnda hava dolu kırbalar olduğu 
halde meydanı dolaşıyorlar ve in
tizamı bozacak surette hareket e
denlerin üzerine kırbaları boşaltı
yorlardı. Bu adamların - üzerine 
ottan yapılma palan örülmiış bir 
e~e binmiş olan - başlan şu. 
mühim memuriyetine il.ive olarak 

halka soytuılık etmek vazifesıyle 
de mükellefti. 

1582 haziranının birinde Sul
tan Murat - pek buyuk 

bir debdebe ile - Topkapı sara
yından çıktı, Atmeydanmaki lb
rahim pqa 181'ayına geldi. Ala
yın sonunda sırmalı elbise gi~ miş 
Ç&VUf ve müteferrikalarla saray 
ağalan ve asker bulunuyordu. On
dan sonra sunnet nahilleri geli
yordu ki, yirmi metre ve daha zi
yade uzunluğu olan dört tanesi
nin etrafında seksen yeniçeri var
dı. Daha sonra altın işlemeli ve 
kırmw renkte elbise, iki siyah 
sorguçlu kavuk giymiş olan veli
aht (Salonun oğlu Mehmet) geli
yordu. Sağ kulağuıda gayet ağır 
pahalı bir yakut görunüyordu. 
Belinde - elmas gibi traş ve al
tınla tezyin edilmiş - billlir sap
lı bir çelik topuz sokuluydu. 

Safonun oğlu düğün mevkiine 

gelince ilk iş olarak babasının e
lini optü, sonra kendine tahsis o

lunan yere çekildi. Bu sırada sun
net nahilleri, sarayın karşısına di

kilmifti, mızıka da oynak havalar 
çalıyordu. İki giın ufak tefek o
yunlarlı\ geçti. tl'çüncü gün sul
tanlar - bir şekerleme kervaniy
le beraber - Atmeydanına geldi
ler. On, on lkl esir bunları takip 

ordu. unlar bir takıDı zor o-

di. Kılıçlarla birbirlerini vurdu
lar, mızraklarla birbirlerini deldi
ler. Içlerinden biri kendi vücu
düne bir demir harbe sapladı. 
Başkalan da kollarına oklar sıra
ladı. Bir takımı arkalanna at nal
lan çaktırdı. Hepsinin vücutların
dan su gibi kan akıyordu. Padişah 
her birine para ihsan eyledi, ce
sarette en ileri gidenine dört bin 
akçelik bir timar verdi. 

Şekerleme kervanı içinde dokuz 
fil, on yedi arslan, on dokuz pars, 
yirmi iki at, yirmi bir deve, dört 

Nakleden : $elltbettln Fuat 

zürafa, dokuz deniz kızı, yirmi 
beş doğan, on bir leylek, sekiz 
turna, sekiz ordek variiı ve bun
lar tabii cesamette yapılmış olup 
zarü eğerler ortülü on beş hay
van tarafından taşınıyordu. 

Bu şekerler parçalanarak, hal
ka dağıtılırken, cambazlar yağlı 
dırekler, dikili ve burmalı sütun
lar uzerinde hünerler gösteriyor
lardı. Sonra ortaya yeni nahil
le; geldi. Bunlar ilk getirilen na
hillerden daha büyük olup, her 
biri, otuz metre uzunluğundııydı, 
on yedişer böliıktli, muhtelif renk
te yedi balmumu topundan terek
küp ediyordu, hepsi ehram şeklin
deydi, en kiıçiığünün kaidesi dört 
beş arşın muhitindeydi. Ozerlt'ri
ne kuş, hayvan, meyva, aYtıa ve
saire resimleri asılmış olan bu 
nahiller erkeklik kudretinin ve 

• tenasül bereketinin timsali sayılı-
yordu. Fakat onlan şehrin her 
tarafında dolaştırabilmek için, so
kakları genişletmek ve bu zaru
reti tatmin uğrunda da bir çok 
evleri ya kesmek, ya yıkmak la
zım gelmişti. 

E rtesi gün vezirler hediyele
rini takdim etmek üzere 

buzura kabul olundular. Sadra
zam Sinan Paşa, padişaha mükel
lef eğerler vurulmuf beş at, şeh
zadeye de muhteşem libaslar, al
tınlar i inde ve incili örtülerle 

yavüf paşa yirmi bin altın kıy
metınde, sekiz at ve sırmalı ku
maşlar getirdi. tl'çüncü vezir Ha
dım Mesih Paşa, ikisi mükemmel 
eğerlenmiı dört atla, otuz bin al
tın değerinde yüz elli kat elbise 
sundu.Manisada, padişahın berbe
riyken, vezir yapılmış, ondan dola
yı cerrah lakabı verilmit olan 
Mehmet pap, on bet bin altın kıy
met biçilen atlar, elbiseler, köle
ler, gümüş oyuncaklar takdim 
etti. 

(Devamı var) 

TEFRiKA No. 17 

Annem bunu söylerken, eliyle öyle bir hareket 
yaptı ki, kalbim birdenbire bmkuldu. 

- Anne, amıeciiizn, aöylelene ne oldu? 

incitti. Sade kendi nefsini düffinüyor. Anne, f§'te 
ne mal olduğunu sen de gördün artık .. BeD deme
mit ınlydim? .• 

- Ne mi oldu? Babanla kavga ettim. 
Ve gozler! dolu dolu vakayı anlattı: 
- .... Kavga, ''Sergey,, in yüzünden çıktı. Şup

heliz çok ayıp, çok feci ... Aja)Myin gidecek diye bt. 
nz yiyecek hazırlıyordum. Semaveri yakbm. e 
kadar ekmek varsa, hepsini kestim. Herkeain onu
ne birer parça koydum. Tabii babana da hJue9ini 
bınktun. Fakat gelip te, kendisine isabet eden par· 
çayı gorür gormez, bağırmaia ba§ladı. 

Ne IU~leHm, bir türlü dinlemiyordu. "Biz uç 
Jdpylz, Sergey, Fenya, bir\. de ben, dedim. Hepimi
zin hiuellne de ancak, o kadar isabet etti. Katiyen 
bir lokıJu fazla almadık.,, Lif adlatmak kabil mi? 
Kıyametleri kopardı. 

.ApDa gelen her f8Yl aoyleclilden 11e>nra, nihayet 
dedi ki· 

- "Yarmdan itibaren sizden ayrılıyorum. Ben 
hepinizden fazla çahftığım, hepinizden çok ekmek 
aldıiJm halde. hepsini siz tılumyorsunuz. Ayn pi· 
§irip, ayn yiyecelbn1., Ne denir? 

- Pekili, oyle olsun, dedim. Ayn pifir, ayn ye. 
Ne yapalım 9 Allah selimet versin ... 

Annemi dinlerken. gözlerime yqlar doldu. Hld· 
det ve kin yqları. .. EVet kalbimde lnkiMr, öfke ve 
kaynıyan bir kin var. :rwt gbz yqlanm ne kader 
iclz, ne kadar pyanı merhamet ..• 

Anneme teselli vermeje çbpyorum. Boynuna sa
nlır optum. Dudaklarım gayri ihtiyari haykınyor: 

- Hodbin hodbin adam' Taı yürekli hodbin' 
Senden ııefret ediyorum 1 Ojlun cepheye gitsin 
sen ondan bır parça ekmeli esirııe ba' 

AnlllztD gözlerimiz çarpıştı. Annemin gözleri ne 
dehfetll! .• Onlarda da ayni atefl sezdim. ikimiz de, 
babama karp, ayni kini hisaediyeruz. 

Vücudümde bir ürperme dolaftı. irkildim, bir 
kötqe çeJdld · m; ve gözlerimi ellerimle örttim. 

Haleti ruh.iyemi Iiıyıldle tahW edemiyorum. içim
de bir llÜl'Ü duygular çarplflyor. Fakat öyle anlı· 
yorum ki annem, babama, benden daha fazla kin 
besllyor: Ve ondaki kin hiç yabfallyacak, hiç IÖD
miyecek bır kin.... Annemin samimi olarak barıt
muma ihtimal veremiyorum. 

19 ltlqu 
"Aleksandroviç annemin geldiilni her halde 

işitn>iş olacalrtı. · J'ekat ldmbllir neden, bir müddet 
ıorwınwdi. Nihayet bugün çıkh, geldL 
BermuUıt mab~ı>. meyus ve tablatlyle, nç. Hiç 

bir feY soylemeae, insan anun gozlerinden aç oldu
junu enlıyor. Feri uçma,, küçücük iöaJerinin ba
kıp. en mina1ı cumlelerden daha belli. 

Galiba, pek fena ;eratı içinde yaflyor. Günde 
Uç ym gram kader ekmek . alabiliyor: Bir de, nde 
suya bir tabek çorba ile cüz'I bir aylık. lfi ağır ve 
yorucu: Otelin tqhJdarını ve IObla temizliyor. 

Zavallı, gAya e'bneynlnln yanına, kendi evine 
geldi! içeri girer ghmez, edifell nazerlarla etrafı 
süzdü; ve eJdip karanlık bir kCSfeye büzüldil. Çeh
resinde, etrafındakilere k8l'fl bArfz bir itlmatmzlık 
okunuyord~. Şayanı merhamet ve yalvancı gözler
le a'Yf' ayn hepimize baktı. 

Annem kenc:Usbıe biraz erzak verdi. TetekfEür bi
l• Atnıeden. salak salak nakett aldı dizlerinin a. 
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IOLDAN aA6A V• 
Y UKARDAN A tAcll: 

l - An.adoluda b r yer. 
2 - Valide e Oymak. 
3 - Sırrı meydana koymak, 

cl6kmek e Vade, mOddeL 

4 - Blr harf e Blr sayı e bir 
• Su. 

1 - Yan, JU8lf e Blr erkek lmıl. 

'1 - Uzak e Bır erkek lami, 

harf 

8 - Kadınlar Japar e Blr meyva • 
Bır harf. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Usküdarlıların Emlik 
Vergisinden Şikiyeti 
V kudar semtinde tamam dört seneden

berı em1'k \ erı i alındılı yoktu. Şımdi 
belediye birdenbıre şiddetll faaliyete geç
U. bu ay içinde bu dort senelik vergıyi 
bıı den \ ermeğe halkı tazyike başladı. Üs-

udarda emlak ve akar, apartıman han 
\ e h am gıbl ırat getirir emlik sahıbı 
yok den e doğrudur. Yüzde doksan doku
zu ailelerimızı çlnde banndırdığımız çü
rük t'Bnk evler.. Bunlara 'aktile haklı 
h k ız konulmuş emllk vergilerinın bele
dıyeye aıt sllpruntU, tenvirat vesaire ile 
birlı!<te böyle bir ay içinde ııddetle dört 
aeneutı birden f)ııur mı? İl ne olacak7 

SerU Hfl1. 79tak 7QrPJl, tencere kazan 
har bir umumi pen
~ maUQbu, 

tıdDnWı oJaa ne ille, bu da 
aile tuınm ki tamam 

bir •Yda bu hfrllnn._ emlllc ve belediye 
verıl nln "1ctnu olan 70& ~ birden 

orJar. Halbuki k el1l liralık bi-
le evuı 70k. 

Sbridl bu hale f, tlda1 ve kabiliyeti 
ted17e lketllerek bJr C8N buJmMIDI Va• 

Um d meli ve temin etmelfdlr. Bir 
emlllc verslafnln 20 sem içinde ... ııenell
jinl bile birden verecek lçbnlme on ki i 
çıkmaz. İyül mi bunun IOll ııenellllni hiç 
olmazsa Oç taksitte ve üç ayda, diler ıee
m b km1f ııenelerlnl de blr sene i.çlnde 
hafif taks tterle almılar. Bu ırureUe tedi
ye mkln da olur, devJeUn kanunu da ye
rini bulur, latenllen para da toplanmıl o
lur. 

Verıi borçlulanndan• 
Ahmet Nlzım, ••kir, Celll, Vahit 

pimızin 'azife idlr. Bu halin bir an e 
önüne geçılmesinı ri a ed yoruz. 

* Beltarlartlan versi almalı 

z. o. 

Memlekette yardıma en çok muhtaç 
lan çok çocuklu memurlardır. Koylüd 
çocukları altı yed ya ında istihsal uzu 
rı arasına girdili halde, memurun ç 
ları en az 18 - 25 ya ına k dar istih1'k 
zuvlandır. Memurun bayat prUan elli 
terinden çok ajırdır. 

Memurun evi, bağı, mülku yoktur. JI 
şeyi hatt! suyu bile atın alır. KöylQıı 

çoculu ne kadar fazla olur a, l tlh ll 
o nlsbet'e !azla olduju halde, mem 
çocugu r:• kadar fazla t>lursa masrafı da 
k rl r fnzla olur. 
Znmal"ımızda memurun çocutunun b 

y3tını lr:'lz nmak için bilgi ve ıhtisas 
hlbl olmak, en az orta tahsılinl tama 
mak şartbr. Memur çocuklarının yf)'il. 
yış ve hatt! kalem, kiitıt 11bi ihtiyaç 
tatmin karşı ında mektepteki arkada 
seviyesinden dQn ve yo ul derecede 
maması llzımdır. 

Köylüye, tüccara sanatkira para ile 
itil; tarla. tohum, kredi vererek ve 
vergi mukellefıyetlerinden istisna ec1 
yardım etmeli. Halbuki memur devle 
i ini görür, bunun 1 Uhsal kuV\'etl 
artmasına ncak çocuklanna para ya 
mı ystpın k1a olabiliyor. Memur çalışın 
a maqı ve ikramiyesi verilmez. 
Kımlere çok çocuklu demeli' t gö 

yıışına lirmiş ve tah ılde olmıyan ç 

9 ..ı.. Güzellik e b r nota 
10 - Bir çaJıı • Fena • Bir uzvu- Bir 11.,.iye ifira 

muz. 

lan, çok çocuk arasında saymamalı. 
'kazanma ya11na glnn ve tah lde de 
üç çocuklw çok rocuklu sayılmaz. 
üçten t zla çocuğu ol nl ra, çok çoc~ 
denir KUtahyada kilçuk bır maranıozum. Be 

YENi NEŞRiYAT : 
beygirden aşağı elektrik ile müteharrik bir Bekirhk vergı ne gelınce· Beki 
daire desteresini icap ettikçe günde beş on enede 30 lira vergi almak llzım ıe 

evli ve fakat çocutu olmıyanlardan 20 
defa kullanıyorum ve ayda ancak 30 - 35 çocukludan 10, iki çocukludan beş YEN! TÜRK - Eminönü Halkevl taT'a

fından ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 
78 inci sayw intipr etmiftir. 

kilovat elektrik cereyanı sarfedi70rum. verıt almalı. 

2535 sayılı kanunun ikinci maddesi (S) * 
YENİ ADAM - Yeni Adam'm 232 inci 

sayısı zengin milndericaUa çıktı. Bu sa
yıda İlhami Bekir'in çok güzel bır roma
nı tefrıkaya başlanıyor. Ayrıca lsn il 
Hakkı Baltacıoğlu, HUsamettln Bozok, 
Hüseyin Avni, Suphi Nuri, Selmin Sıber, 
Ç~ Tollu, Zeki Faik, Nusret Kürkçü
otlu, Fuat tzer imzalı yaz.ı.lar ve resimler, 

fıkrası haricinde 1ı:aldın diye ayda 10 Ura Bcı,oartenilı Kamanlafanun 

dış sosyete, Kultur, kıtap haberleri, ha /
tanın dOfun~eıi vardı A7r1ca Yeni A
dam Anaıklopedisi adlı eser üave olarak 
verilmektedir. 

maktu muamele verıtslne tAbi tutulmak 

istendim. İtırazım reddolundutundan dev- bir Jilefi 
let ş(ırasına gittim, henilz neticeyi alama-

dım. 2430 sayılı kanunun 1 inci madde.:i Nahiyemızle KPmalıye r ınd ytJ 
auaaı ınilu-1erl •ıam .. verıiailJe ta- masuıa bqlarulan eose yedi svtıv.en 

beridir hA1A yapılamadı. Kamunlult t:ıf " bl tutuyor. Hıtlbuki ben perakenclfPylm. 
.n.'U ~!6M4ill~--'yru rırat Jr•nqn- ,. ..... -1 

ı. a nız!fu-at Ü: er ne ku ul c k 
Sarfeltijim mıktar ayda 30 - 35 kilovat 
e ek k ct!l'eyam. t.-ıerr vergi ille io li
ra. Şimdi ben ne yapabılfrlm? 

KUtahya: KUçUkça,.ıda mlSble ve 

dotrama ev i Bekir Delen 

* KöpriiJelri N77GF aatıcdar 

U. K~qtt ~ peye b lan 
Ud Oç ldiOmetnıllk bir mesafe k lm 
Bunun da bır n e\ \el vap 1m hu-·· .. 1- 1J• 

alakadarların nwn d kkatini ee'bed 

Yeni Çocuk la ilçesi 

Şubeye Davet 
• .,ıktat Aakerllk tubulnden: 
Beşiktaş A kerlik şubesinin eczacılar 

defterinin 151 sırasında kayıtlı eczacı e
mekli yüzbaıı Mehmet otlu tsmaıbn akı· 
beti şubece meçhul olduğundan 1Ubeye 
müracaatı llln olunur. 

Sayın İıtanbul beledly..ıntn her hUSUIÇ!l 
dedikleri tatbik olunm\lltur, hepimiz de 
memnunuz. Fakat ehemmiyet vermedikle
ri bir nokta \ar: Köprünün bir bqından 
bir batına kadar fkl keçeli açık camekin
lar içinde aenar simitçilerin yerleri de
tıştirllmlyor. Bu gibi şehrin gllzelliğinl bo· 
zan şeyleri ortadan kaldırmak elbette be-

Belediye Kabataş iskelesinin ~ 
nnda bulunan Namazgılh ile yanı 
daki odun deposunu istimlik ede 
yerinde bir çocuk bahçesi yaprnO"l 
karar vermiştir. Belediye reis mua 
n1 Ltltfi Aksoy bu maksatla dun 
bataşa giderek istimlik edılecek 
hayı tetkik etmiştir. 

time koydu, ve bir elirle sımş}kı tuttu. 
Dizlerınm üstuncleıd 6u pB'İet onu, adeta boğu

yor gibiydi. Busbutün mahcup ve şaşkın bir haldt 
ne yapacagmı, ne diyeceğini bir ti.ırlu tayın qd~ 
mıyoniu. .ıtu• 
Kardeşime acıdım, çok acıdım. Tasalı, kurumuş 

ve sefil simasında ancak iptidai ve vahşi insanların 
yüzünde okunabilen acıklı ifadeleri gördükçe, kal
bimde, ıztırap büyük ve ağır bir değirmen taşı gi
bi dönüyor. 

Ansızın gözüm diz!erinin üstüne lli§tl... Dizlerf
niıı üstündeki pakete, erzak paketine ... 

Aman yarabbi, ne garip '§ey? Ne feci dunU'·· 
Kalbimdeki merhametten eser kalmadıtım, içimde 
müthij bir kinin kudurduğunu hissedlyorwn. Bu 
kuduran aç bir insanın kini. Bir açın ktnl. Biz de 
açız. Erzak namına ne varsa, onu da .Aleksandro
viç,, e verinek. llODl'a ne yiyeceğiz?. Dd uç gune 
kadar bizim de, erzakımız tükeniyor. 

Ne oluyorum? Bendeki bu acalp ıabavvül beni 
acaba ne hale IOkacak? Yoku ııpkı babam gıbi 
mi olacağım? 

Yatab yettım. Uzun .. ddet\aıwı ederek kar
defll1le karşı duyduğwn hisler içinde merhametin 
en fazla yer tuttuğuna ruhumu, kendı kendimi ik
naa çallftmı. Evet, Ollll .cı,oruni: Bu muhakkak. 

Sonra kalbimi dialedtm. Bu sefer de, hır avuç 
erzakı ona kaptınpmııa kızdım! Biz de açız. 

20 Ma7U 
Annenwı UydeJl getirdlğl erzaktan, Jaha tam 

Oç günlök yi,ecellmiZ var. Şimdiden fakat, feci 
blr korku kellimi sarmaia ba§ladı. 
·~ claJtem ve kederli, ajzımıza giren lok

malan ..,ıpr. Bu hali gordükçe, botulur &ibl ~ 
lu.)wam. Aıak aldıiı ekmekten kimseye kırıntı 
bile vermiyor. Halb~i o, sekiz yüz eW gram ka· 
dar elı70r; ben iki yüz elli gram alıyorum, annem 
de aza.. "Borla., üç yüz on iki buçuk sram. BJz ü
çümaz. ekseriya, birlikte yiyoruz. Annemle "Bo
"8 , ekJr.eklerini belediyeden alıyorlar; ve son u
~nlatda muntazam alamBmaja bafladılar. Çok 
ükür, ben muntazaman alıyorum. 

Annemin kalbindeldleri vazıhan okuyamıyorsam 
da, bana oyle geliyor ki onunla Boris'in ve b'!w.m 

aramızda bir nevi itllif hasıl oldu. Hatta, bwıa bir 
nevi ittifak ta diyebiliriz. Bu ittifakın hedefi ba· 
bam. Ve babam, bunu hillediyor. \ 

Kork11yorum, böyle ,eyleri 'diıfÜDdükçe, fena 
baJd9 korkuyorum, 

21 ltltıyU 
Bu evden taşınacağız. Bir odada dort ki§iııiıı yat• 

maaı çok güç oluyor. 
Esasen yengemle bir arada oturmak ta imkan

m. Annemle Tanrının IÜJıd p1laklaf1yorlar. Om
rümde yengem kadar kaba ve fin'at bir kadına te
sadüf etmec\illl. Bana oyle geliyor ki, bize kari' 
beslediji haset ve kinin sebebi bir parça enakınıd 
olınuıdır. Halbuki onlar bizim erzakımuı:a mub~ 
olınaden da pekA1i bbdeıı iyi karınlarını doyuru
yorlar. 

n •.-
mttı. .. Anmmln köyden tetirdili bir avuç un da 

tükendi Şimdi ne yaı-c•lız?. Artık tayuılarla .,., 
§IUllaia çalıfmak lAzım. v eslka ile verilen eımı• 
bazu. üç dört gün hiç çıkmaz.. O zurwı ne ya 
eaps!!. 

OOfündükçe aklımı oynatacatım. Aç açma na 
yaf8Dll'?. 

Bir harta doya 

"Yeni köy,. de m 
meccanen. Parasız o 

Anneaa bu kadar uzap 
<Hem pastahaneye, hem de Wl)8Jlltn 
kaya ÇOk uzak) Diyor. 

..,_ ·~ Ostrof) çalıpyor. Bllftlll 
hemen lbnan& yakm bir yer. Her 1iiJı •blıbley 
uat Mirim. if b1!fına nasıl J8tilecet? 1.ikin, ... 
ifte mar eden bilfıaaa babam. •• 

Şehlrin barlclnde yapmak ona lkl noktadan fa'r 
dah ıönmüyor Blrl. kıp kolayca odun tedank ecir 
bilmek hnkAm; Udnclsl de, köylerden nlsbeten .,. 
cuz bir fiyatla paUıtea satın alabilmek ihn!dl 

Bua ıelinee, ptbri bırakıp ta, oraya goç e~ 
hiç hoşunu &itmiyor. Babemm mannı cmaet 
1ikk.i edivorum.. 
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Bir Gece Ahırkapı Basılmıştı 
Halk Bunu Haber Ahnca Telaşa Düşmüş, Cephaneleri 

Vermemek için Tedbir Düşünmiye Başlamıştı 
Geçen her gün, ona bir kaç yol 

daşı katmıştı. Tam yirmi er olmuş
lar ve artık milli şeref ve namus 
koruyuculuğuna koyulmuşlardı. Br 
gün, Kozan - Haçin yolunu tut -
muşlar, ilk intikam ateşini tutuş -
turmuşlardı. Pozat gediğinde, Mi
sak adında bir ermeni zabiti ile 
yanında bulunan dört ermeni feda 
isini pusuya düşürüp vurmuşlar -
dı. Bu hadise, o havaliyi işgali al
tında bulunduran düşmanları ve 
hele ermeni intikamcılarını evvela 
korkutmuş, sonra da kudurtmuş -
tu. 

Kuduruklar, etrafa saldırmış -
lardı. Hasan ile arkadaşlarını bu -
lamayınca Pozat köyünü olduğu 

gibi yakmışlar, köylünün varını 

yoğunu yağma etmişlerdi. Bu vah
şeti de kafi görmiyerek köyün muh 
tarı Hamza ile kardeşi Musayı da 
Kozan hükumet konağı önünde 
parçalamışlar ve düşmanlar bu 
harekete göz yummak suretile ger 
çekten hakka ve medeniyete olan 
taraftarlıklarını açıkça göstermiş -
lerdi. 

Zavallı millet, bahtsız yurdun 
içinde böyle taraf taraf doğranıyor, 
mutlak bir aciz içinde kıvranıyor
ken Vahdettin, hiç oralı bile olmu
yordu. Şahsını, tacını, tahtını kur
tarmak, kulu olmayı kurduğu düş
manlarına kompliman yapmak i -
çin o da zavallı Türkü, Türklüğü 
boğmağa uğraşıyordu. 

• 
* * A hırkapınrn fedakar sandalcı-

ları, ancak Türklüğe layık 

nlan müstesna bir feragat ve cesa
retle İzmit körfezindeki kardeşle -
rinin cephane ihtiyaçlarını temine 
çalışıyorlardı. Taşıyorlar, taşıyor
lardr. Değirmendere, Örcün, Saray 
lı, Hamidiye, Tatarihsaniye, Asar
köylerindeki milli mücahitlere di
ğer köylerin halkı da katılmışlar -
dı. Bu birliğin yarattığı varlıkla 
da canlarını, mallarını ve ırzlarını 
soygunculardan kurtarmışlardı. 

Kurt İzzet reis ile arkadaşları
nın, hiç bir menfaat beklemiyerek 
can ve başla giriştikleri bu gizli 
faaliyet, nihayet kara kulakların 
kem gözlerine çarpmıştı. Ahırka -
PI, Çatladıkapı hafiye salgınına uğ 
ramıştı. Her taraf göz altına alın
:ınıştı. Düşmanların polisleri ve 
Yerli yardakçıları, bir gece yatsı 
Vakti, ansızın bu iki semti sarmış
lar, sahile yakın olan mahallelere 
dağılmışlardı. Şüphelendikleri ev
lere girmeğe, yalnız aramak değil, 
sandık ve sepetleri bile didikleme
ğe başlamışlardı . .Bu ani araştır -
nıa, civarda oturan yurtkul ve ha
dimlerini bittabi telaşlandırmıştı. 
Çünkü, bir çoklarının evlerinde 
sandıklarla cephane bulunuyordu. 
Bu variyet karşısında, muhitin fe
dakarları ayaklanmıştı. Canlarını 
\'erecek, fakat cephaneleri, bu na
:ınert hafiyelerin ellerine teslim et
:ıniyeceklerdi. 

Karanlık sokaklarda, omuzla

rında ve kucaklarında cephane 

sandıkları bulunan karaltılar be

lirmişii. Sandıklar, evden eve, 

bahçeden bahçeye ve hatta pen
cereden pencereye taşınıyor, 'uçu

ruluyordu. Araştırıcılar, girdikle

ri evlerden elleri boş çıkıyorlar

dı . Hırslarından morarıyor, diş 
gıcırdatıyorlardı. İşte, bütün şüp

heli evlerde, yorgunluktan yüzle

ri kızarmış, helecandan yürekleri 
kabarmış insanlardan başka bir 
Şeye rastlam:ımışlardı. 

Onlar, bu insanların ken -
dilerinden korktuklarına, telaş
landıklarına zahip olmuşlardı. 
liainler, bilmiyorlardı ki, kabaran 
:Y-ilrekler korkudan değil, yorgun
luktan, kıskançlıktan çarpıyordu. 
Yüzler, hırs ve heyecandan kızar
mıştı. Bir türlü hatırlayıp ta, ba
kamadıkları düşük omuzlar hep 
sandık taşımaktan morarmıştı. 

Kurt İzzet Reis 

B askıncılar, muvaffakıyetsiz

liğin verdiği ıztırapla kıv

ranarak sahile inmişlerdi. Ahır

kapı kayıkhanesini de arıyacak

lardı. Tam kayıkhanenin bulun
duğu istikamete dönerlerken, iç
lerinden biri, denize bakmış ve 
bağırmıştı: 

- Bakın, bakın, şu tarafa. Ha
inler sandalla kaçırıyorlar san· 
dıkları. 

Bütün kara yüzler o tarafa dön
müş, kem gözler sandala dikil
mişti. Bağıran alçağın dediği gibi 
hainler değil, yurdun fedakar ev
latları, o zamana kadar, sandallar 
dolusu kaçırmışlardı. Bu giden 
sandal da sonuncusuydu. Içinde 
Kurt İzzet reisin kardeşleri Rıza 

ile Abdullah vardı. Onlar da gö
rüldüklerini anlamışlardı. Bütün 
kuvvet ve metinlikleriyle kürek
lere asılıyor, gecenin karanhkları 
arasına sokulmaya uğraşıyorlardı. 
Biraz sonra sahilden ve denizden 
takip başlamıştı. Yavrucuklar da 
tutulacaklarını anlamışlardı. Fa -
kat, canlarından kıymetli bildik
leri hamulelerini düşmanlara tes
limi pek ağır bulmuşlardı. Boğul
mayı göze almışlardı. Hemen san
dalı devirmişler, cephane sandık
larını denize gömüvermişlerdi. 

İki saat sonra, düşman polis
leri Kurt İzzet reisle Rıza ve Ab
dullahı, denizden çıkarttıkları on 
sandık cephaneyle .birlikte, Aya
sofya polis merkezine götürür
lerken, reisin diğer arkadaşları 

da, biraz evvel yükledikleri büyük 
balık kayığına atlamışlar, Mar
maranın karanlıklarına sarınarak 

çala kürek körfez yolunu tutmuş
lardı. .. .. .. 

Ç o1ak İbrahim beyin, damat 
Feridi yok etmeğe sevket

tiği yurtsever erler, gecelerini 
de, gündüzlerine katmışlar, ra
hat ve huzurlarını bırakmışlar ve 
bu devletli hainin yolu üzerine 
sıralanmışlardı. Bekliyor, gözlü
yorlardı. Fakat, menhus t3.li, hain 
Feride yardım ediyordu. Onu, bir 
türlü beklenildiği yollardan ge-
çirmiyordu. (Devamı var) 

Domates Güzellik Verir mi? 
Domates yemesini çok sevdiğini 

haber veren bir bayan okuyucu
muz, geçen gün burada çıkan kır
mızı domates yazısının bir eksik 
tarafını bulmuş, mektubunda: 

- Domatesin güzellik işindeki 

rolünü de öğrenmek isteriz .. 
Diye yazıyor .. Sayın okuyucu· 

muzun bir kaç defa hakkı var. il· 
kin, bir genç kızın her şeyden, 
her şeyi istemeğe hakkı olur. Son
ra da kırmızı domates hıyar sala
tasının üzerine pek yakışır. Hı
yarın ezmesi yüze ve ellere sürü
lünce cilde yumuşaklık ve güzel
lik verirse, acaba, onun yanına 

yakışan kırmızı domatesin de bu 
hassası bulunup bulunmadığını 
düşiinınek haklıdır... Daha sonra 
da kırmızı domatesin kendisi gü
zel bir sebze, yahut yemiştir. O· 
nun yalnız görünüşü bile yuval·· 
lacık bir kızın kırmızı kırmızı ya
naklarını hatırlatır. Kendileri gii· 
zel olan yemişlerden güzellik bek
lemek tc, ötedenberi adet olmu!i
tur. Mesela güzeller tarihinin en 
şöhretli simalarından olan Linon 
de Lanklo, seksen yaşındayken, 
peşine yirmi yaşındaki delikanlı· 
ları düşürecek kadar güzel olma
sını her gün bir düzüne portakal 
yemeyi adet edinmesine atfeder
miş. 

O halde, hiyarın yanına pek 

yakışan ve portakal kadar, belki 
ondan daha ziyade, tcüzel oJ:ın kır
mızı domates te, acaba, güzeHiğe 
hizmet eder mi? 

Vakıa, kırmızı domates türlü 
türlü, hem de bol bol ölciirle vi· 
taminleriyle vücudün geliŞınesine, 
kemiklerin irileşerek kuvvetlen· 
mesine, dişlerin beyaz ve parlak 
olmasına haylice hizmet etse ge
rektir. Fakat, şimdiki genç bayan
ların istedikleri endam güzelliği 
bu türlüsü değildir, sanıyorum. 
Yüz güzelliğini, bir tablo gibi, is· 
tedikleri şekilde yapmak kendi el· 
lerindediı-. Dişlerini güzel yap
mak ta dişçilerinin elinde ..• 

Onların, her nedense, iste.tikle
ri endam güzelliği uzunca ve bi· 
raz ince boy, dar bir göğüs ve o
nun &ibi dar omuzlar, (Galiba er· 

keklere hnkim olmak için) uzun
ca kollar, gene ince ve nzw1ca 
parmaklar, tabii gür ve parlak 
saçlarla onlara yakışan ok gibi 
kirpikler ve bakışlariyle görenleri 
yaralıyacak parlak - biraz <la ıs· 

lak - gözlerdir. 
Bayanların beğendikleri bu ti· 

pi verecek olan, tam da, tiroit 
guddesinin fazlaca işlemesidir. 
Demek ki, domateste tiroit hor
monunu fazlaca çıkartacak bir 
madde var mıdır? Onu aramak 
lazım... Bu hormonun yüzde alt
mışı iyot olduğuna göre, şimdiki 
modaya uygun endam güzelliği

ni veren maddenin de, bu maden 
olduğuna hükmedilebilir. 

Halbuki kırmızı domates, .ken· 
disi parlak giizel olmakla berabı>r, 
bayanlara giizellik verecek iyot 
bakımından pek te, parlak bir şey 
sayılamaz. Çünkü onun terkibin
deki iyot yüz gramda ancak 0,007 
miligramdır. Giinde yüz gram 
kırmızı domates yemek kolay ol
sa bile bununla güzellik temin e{
ınek biraz güç olur. 

Yiyeceklerden ıüzellik aranıhn
ca, en iyisi sarnusak yemektir. 
Bakını-ı, onun yüz gramında 0,094 
miligram iyot bulunur. Yüz gram 
sarmısak yemek te, çok güç bir 
iş olur, fakat pastırmadan bir 
hayli miktar kolay kolay yenilir. 
Pastırmanın güzellik verdiğine en 
iyi şahit, şüphesiz, Kayserinin gü· 
zel kızlarıdır. 

Pastırmanın kokusundan çeki
nenler için, deniz kenarı olan ~yer· 
lerde, karides yemek hatıra g~lir. 
Onun da yüz grammda tamam ta
mam 0,09 miligram iyot bulunur. 

Ondan da hoşlanmıyanla:r, bu 
mevsimde, taze fasulya yerler. 
Bunun yüz gramında 0,032 mili· 
gram iyot olduğundan günde 300 
gram taze fasulya yenince insnn 
yüz gram taze sarmısak yeıni'l gi· 
bi olur. Fakat aradığınız maden 
fasulyanın yeşil taraflarınıla hu
lund uğu için onun kuru taneleri
ne emniyet etınek caiz değildir. 
Kuru fasulya pilavla yenildiğin
den olacak, ikisinin de iyodu mü
savi miktadda, yüzde ancak 0,002 
nisbetindedir. 
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B en bankaları hiç sevmem. 
Herhangi bir bankaya gi

rer girmez, derhal kendimi kaybe
derim. Bankadaki memur kalaba
lığı, demir kafesli pencereler, tu
haf para manzaraları beni serse
me çevirir. 

Herhangi bir iş için bankanın e
şiğinden adım atar atmaz adeta 
abdallaşırım. 

Fakat aylığım yüz dolara çıkınca 
benim de kanaatim değişti. Para
mı ancak bankada sa.klıyabileceği
me kanaat getirdim. 

Kendime çeki düzen vererek, bin 
bir azap içinde baııkaya girdim, 
memurlara şöylece bir göz gezdir
dim. Kendi namıma bir hesap aç
tırmadan önce, banka direktörile 
görüşmek icap edeceğini düşün -
düm. 

Uzerinde "cari hesap., yazısı bu
hman bir gişeye yaklaştım- Bura
daki memur, uzun boylu, soğuk bir 
adamdı. Onun sadece manzarası bi
le beni yerin dibine geçirdi. Se
sim mezardan geİiyormuş gibi bo
ğuk boguk çıkmıya başladı: 

- Banka direktörünü görebilir 
miyim? diye sordum - ve manalı 
bir tarzda ilave ettim - fakat yal
nız olarak .. 

"Fakat yalnız olarak,, cümlesi
ni ne için söylediğimi ben de bil
miyorum. Memur: 

- Hay, hay, dedi ve banka di
rektörünü çağırmak üzere birisi
ni gönderdi. 

Direktör ciddi bir adamdı. 
- Direktör siz misiniz, diye sor-

dum? 
Direktör: 
- Evet, dedi, ben direktörüm. 
- Sizi yalnız olarak görmek 

"'mUmkün mü? 
Bu "yalnız,, kelimesini tekrar 

etmenin hiçte manası yoktu. Fakat 
bu kelimeyi telaffuz etmeden söy
liyeceğim şeyler de bana manasız 
görünüyordu. 

Banka direktörü korku ile yü
züme baktı. Adamcağız kendisine 
müthiş bir hakikatten bahsedece
ğimi zannediyordu. 

- Buyurunuz, şu tarafa gide -
lim, dedi. 

Ve beni hususi bir odaya gö
türdü. Anahtarla oda kapı

sını açtıktan sonra: 
- Burada bize kimse mani ol

maz, diye ilave etti. Buyurunuz, o
turunuz! 

Karşılıklı oturduk ve biribirimi
zin yüzüne bakmıya başladık. Bir
denbire sesim kaybolmuştu. 

- Her halde Nat - Pinkerton'un 
bürosundan geliyorsunuzdur, de
di. 

Esrarengiz halimden ötürü he
rif beni polis hafiyesi zannetmişti. 

Pinkertona rakip bir müessese
den geldiğim hissini v~rmek için: 

- Hayır, ben Pinkertonun bü
rosuna mensup değilim, dedim. 

Bir müddet düşündükten sonra, 
guya beni yalan söylemiye mec -
bur etmişlermiş gibi bir nedamet 
duyarak: 

- Size doğrusunu söyliyeyim 
mi? Ben polis hafiyesi filan deği
lim. Ben, bankanıza cari bir he
sap açmak üzere geldim. Bütün pa
ralarımı bankanıza vermek istiyo
rum, dedim 

Bu sözüm üzerine banka direk
törü biraz hafifledi. Fakat ciddiye
tini muhafaza etmekte devam et
ti. 

Adamın yüzünden edindiğim in
tıbalara göre beni Roçildin oğulla
rından biri zannettiğini anladım: 

- Yanılmıyorsam, bi.ıyük biı' 
hesap açtırmak niyetindesiniz, de
ğil mi efendim? diye sordu. 

- Evet, dedim, çok büyük bir 
hesap .. Bir defada elli altı dolar ya
tıracağım, ondan sonra da her ay 
muntazaman ellişer dolar yatıra -
cağım .. 

Banka direktörü ayağa kalktı, 

bir kapıyı açarak, bir memur ça
ğırdı. Kulakları tırmalayacak ka
dar yüksek bir sesle: 

- Mister Monthomeri, dedi, bu 
efendi cari bir hesap açtırıyor, şim
di elli altı dolar yatırmak istiyor. 
Haydi bakalım, güle güle! 
Ayağa kalktım .. 

O danın duvarlarından birinin 
içinde kocaman bir demir 

kapı açık duruyordu. 
- Allaha ısmarladık, dedim ve 

1<asanm içine girdim .. 
Direktör soğuk bir tavırla: 
- Dışarı çık, dedi; ve bana bir 

başka kapı gösterdi. 
Bir memurun oturduğu küçük 

bir pencereye yaklaştım. Sinirli bir 
tavırla, yumak haline getirdiğim 

paraları ona uzattım. 
Yüzüm sapsarı idi: 
- Işte, dedim, bu paraları yatı

racaksınız! 

Memur, kendisine uzattığım pa
raları aldı ve onları bir başka me
mura uzattı. Bu ikinci memur, ba
na uzattığı bir kağıda, para mik
tarını ve ismimi yazmamı söyledi. 
Bundan sonra ne yaptığımm pek 
farkında değilim. Onümde bir çek 
defteri duruyordu:- • 

Boğuk ve titrek bir sesle sor -
dum: 

- Paralarım yatırıldı mı? 

- Evet yatırıldı. 

- Şu halde ben bir çek yazıp 
bir miktar para çekebilirim, de -
ğil mi? dedim. 

Zaruri masraflarım için altı do
lar çekmek fikri kafama geldı. 

Birisi küçük pencereden bir çek 
defteri uzattı, bir diğeri de çeki 
doldurmam lazım geleceğini söyle
di. 

Orada bulunanlarda, malul 
bir milyoner olduğum fikri 

uyandı. Bir çek defterıne bir şey
ler yazdım ve memura uzattım. Me
mur kendisine uzattığım çeke bir 
göz attı: 

- Nasıl? diye hayrct!e sordu, 
demek ki, siz bütün yat1rdığınız pa
rayı geri alıyorsunuz? 

-

Çek defterine altı dolar yıızacak 
yerde elli altı dolar yazdığımı an
ladım. Bu mesele üzerinde muha
keme yürütmiye vaktim yoktu. 

Bütün olan bitenleri izah etmek 
mümkün olmadığı hakkında bende 
bir fikir uyandı. Yer açılmış ta ben 
adeta yerin dibine girmiştim: 

- Evet hepsini, dedim. 
- Demek siz bankadaki bütün 

paralarınızı geri çekiyorsunuz? 
- Evet, son santimine kadar. 
Memur büyük bir hayret ıçinde: 
- Demek siz bund:ın sonra ban· 

kaya hiçbir zaman tek bir santım 
yatırmamak niyetind2siniz? dedi. 

- Evet, hiçbir zaman. 
Ben çek yazarken herhangi bir 

şeye gücendiğime dair banka me
murlarında bir kanaat uyandıgı 

hakkında aklıma budalaca bir l"i
"kir geldi. Dargın ve gücenmiş bir 
insan hali takınmıya çalıştım. 

Memur, paraları vermiye ha
zırlandı: 

- Nasıl tediye etmemi cmredı· 
.fOrsunuz? diye sordu. 

- Anlıyamadım? 

- Nasıl tediye etmemi emredi-
yorsunuz? 

- Ha, evet.. Memurun 
anlamıştım. Düşünmiye 

görmeden cevap verdim: 

- Ellişerlik olsun .. 

sualini 
lüzum 

Memur bana ellilik bir banka-
not uzattı: 

- Ya geri kalan altı doları? 
- Onları da altışarlık veriniz! 
Memur, altı dolarlık bir banka

not daha uzattı. Ben kendimi ban
kadan dışarı attım. 

Kocaman kapının arkamdan ka
panışından önce içerde bir kahk:ı
ha tufanı koptuğunu işıttım. 

Işte o gi.ındenberi paralarımı 

bankaya vermiyorum. Gündelik 
masraflarım için lfızım gelı::n para
fa.rı, pantalonumun cebinde taşı -
yorum. Biriktirdiğim paraları ise, 
gümüş olarak çorabimın içinde sak
lıyorum. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü · uanları 
1 - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3758) metre mik'abı müs

kirat "953,, metre nıil:abı tütüne ait olmak üzere ceman (4711) metre 
mikabı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Tahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde metre mi
ka bının muhammen bedeli sif İstanbul 30, memleket dahilinde veril
diği takdirde 36,30 liradır. Muvakkat teminatı hariçten getirilecekler 
için U0.599.75,) lira, dahilden verilecekler için (12.825,75) liradır. 

III - Pazarlık 26/VI/939 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesirıdel.;:i alım satım komisyonunda vapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle eb'at listeleri her gün Kabataşla levazım ve mü
bayaat şubesi müdürlüğü veznesinden (855) kuruş mukabilinde alına· 
bilir. 

V - Tamamı veya bir kısmı için pazarlığa iştirak etmek istevenler 
muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın % 7.5 kuruş hesabile te•ni
nat paraları veya banka mektuolarile ve dii!er kanuni vesaikle adı ge-
çen komisyona gelmeleri. (4084) 

Harp Okulu Komutanhğından : 
Bu sene hariçten harp okuluna girmeğe istekli bulunanlar için 'İrmi 

dört yaşına henüz girmiş olanlarla üniversite ve diğer yüksek okullar
dan tahsilde iken harp okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları 
sınıf imtihan neticesini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata gö
re evsafı haiz olanların harp okuluna alınacakları ilan olunur. (412il 
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(Ba§L 1 incide) 

ve n araya CYUf an ) Paris gazetelerine göre 
(Bt;ıŞı 1 incid<•) - ~ Pari.s gazeteleri de ayni mevzu i· 

Evvela Yugoslav refikimi~i tc • le meşgul olmaktadır. 
min edelim ki, Türk - lngiliz Figaro, hem Sovyetlcrle yapılan 

anlaşması Balkan paktı ruhuna mu- müzakereleri, hem Lort Halifaxın 
halif değildir. Çünkü bu anlaşma, dün söylediği nutku tetkik eden ya-
Ti.ırkiyeyi Balkan paktı ile üzerme zısında diyor ki: 
aldığı vazifeleri yapmaktan mene• . "Halifax, İngilterenin artık ka -
memektedir. Bilakis Türkiye ingili.: bul ctmemcge azmetmiş olduğu ııcyi 
lerle bu anlaşmayı yaparken Bal . tespit ediyor, zira beynelmilel an -
kanları kurtarma hususunda daha laşmalar müstemirren istihdaf edil -
kuvvetli amil olacagına kani olmuş- diği ve zayıfların hudut ve istiklal • 
tur. leri kuvvetliler tarafından ihlal ed.H-

Br.:lkan devletlerinin vaziyeti ma- diği müddetçe Avrupada hayat ve 
liımdur. Orta Avrupadan geJen isti- mevcudiyete imkan olmadığını hil -
liı silindiri karşısında küçük Bal - diriyor. Buna mukabil Halifax, İn . 
kan devletlerinin mart içinde geçir- gilterenin milletler arasında daha i-
dikleri buhranh ve sıkıntılı günleri yi hayat şartlarına hadim olmak için 
unutmamak lazımdır. Yugoslavya ha- daima yapmağa amade olduğu şeyi 

la bu sıkıntılardan kurtulmuş değil- bildirmiştir ki Daladier de ayni fikri 
dir. Bu akın karşısında Balkan dev- mudafaa etmiştir." 
leUc:rinin tutunabilmesi icin ya e!- Mister Chamberlainin nutku 
birligi yaparak bir fcdcrc.lsyon vücu- (Baş1 1 inci<le) Diin ingilterenin tanınmış lider1c-
de getirmeleri, ve yahut bu akını Gafenko saat on yedide Tak.sime rinin çoğu miıhim nutuklar !2Öyle-
durdurmakta ve Balkanlarda sulhu gelerek iıbideye bir çelenk koymuş mişlerdir. Mister Chamberlain Bir-
idamede alakadar olan devletlerle ve hususi defteri imza etmiştir. Bu mingamda söylediği nutukta hem 
birleşerek bir muvazene tesisine ça· merasimde emniyet müduriı He Be - harp sebeplerini kaldırmayı istihdaf 
Jıc;maları zaruret halini almıştır. Tur- yoğlu kaymakamı da hazır bulun -

1 
eden, hem de dünyaya kuvvetle ta-

kiye - Ingiliz anlaşması Balkanlara muşlardır. 

1 

hakküm aleyhinde olan bir siyaset 
bt: muvazene unsurunu sokmuştur Dost devlet Hariciye Nazırı, Tak- takip ettiğini söyliyerek bunun için 
ve ondan sonradır ki, Balkan mem- simden doğruca Rumen konsolosha- ı İngiltereyi zaafı yüzünden .şerefsİ7: 
leketleri biraz daha rahat nefes almı- nesine giderek orada Rumen koloni- veya felaketli bir şart kabul etme-
ya, ve rnukadderatlar1m daha slikun · · k b ı t · 18 d b d d sını a u e mış ve e ura aıı n 1 mek uğurunda azami dereced~ sili'ı.h-
ile tayin imkanına mazhar olmuşlar- l k p l ı · b" ayrı ara erapa asa ge mış ve ır ı ladığını anlatmış ve "Teslihatımız o 
dır. müddet istirahatten sonra Haydar - ı· kadar geniştir ki, hiçbir memleket, 
Şunu da unutmamak lazımdır ki, k 1 o · b ı paşaya geçere 9.1 trenıne ağ a - ı bu memleketle mücadeleyi göze a-

Turkiyenin hayati menfaati yalnız h · b" l A k ı nan ususı ır vagon a n araya ha- lamaz. Biz, bir kimsenin de sebep 
Balkanlara munhasır degildir. Turki- k · · re et etmıştır. olmadığı bir harp yüzünden feliı.ke-
y0 tehlike ve tehdide maruz bulu:rnn 1 Muhterem misafirimize memfo - te maruz olmasını da istemiyoruz. 
Akdenizdeki hayati menfaatlerini ko- ketimizi ziyaretlerinde Rumen hari - Daima mukabeleye hazır olduğumuz 
rumak hususunda yalniz Balkan it-
tifakına güvenemez. Tot.:ılite:- O.evlet- ciye Nezareti siyasi işler müdürü ile bir şey varsa dünyaya kuvvetle t.ı-
lcr sahillerimız karşısındaki adalnrı hususi kalem müdür, Rumen matbu- hakkümdiir. Böyle yapmazsak, dün-
tahkim ederken ve bila sebep Ama- at umum mi.ıdürü Drago ve 8 Rurr.en ya sulbünü korumağa imkan knl-
vutluğu isgal ederek burasını bir at- gazetecisi iştirak etmektedir. Misafirimiz, vapurdan çıkıyor maz" demiş, daha sonra İngilterenin 

Dost Na b t bununla beraber Almanyanın ve her 
lama tahtası gibi kullanacaklorını i- zırtn eyana ı 1 şubat 1939 da teşkil ettiği "Yeni hangi milletin meşru ve makul me-
Jan ederken, Türkiye Akdcnizdcki Gafcnko dün kendisiyle görüşen Milli Renesans ceı>hesi,, h\ik(1111etin- 1 ta ibini dinlemeğe ve tetkike hazır 
menfaatlerini korumak için liızım ge- bir muharririmize şu beyanatta bu - de ve şimdiki Kalinesko kabinesinde 
len tedbirleri almnkta hürdür. Balkan lunmuştur: olduğunu da ilave ctmi~tir. 

de Hariciye Nazırlığı vazifesini mu- Edenin bir nutku 
paktı bu hususta onun elini kolunu 
bıığlıyan hi9bir l:.:ıvd.ı ihtiva clmez. 

S onra Balkan paktına dahil dev
letlerden bı.iyük devletlerle 

aynca anlaşmalar yapan ilk devlet 
Turkiye degildir. Balkan paktına da
hil bazı devletler ayrıca küçük antant 
n<amı altında bir siyasi grup vücud::
gctirmişlcr ve bu grup mımına da ba
zı biiyük devletlerle ynrdım aııla~

ır.aları aktetmiı;lerdi. Bu aniaşmalar, 
Balkan paktını bozmamış, Balkan 
de\'letlerinin kendi ar lannda daha 

'' - Türki~·eyi ~·l'nİdl'n ziyaret et- h&faza etmiştır. 
ııutlr.Jırsntını hulduii:uından d91a ~ 
yı son derece memnunum. Türki -
ye ile Roınanyn arasındaki dost
luğun ne kadar kun etli olduğu • 
nu biliyorsunuz. 

Almanlar Çekleri 

"mha Ediyor . 
Billınssa samimi dostum Harici • (Başı 1 incide) 
ye Vekili Ekselfıns Şiikrii Snra · bin kişilik nüfus içinde 3 bin kişiden 
coğlu ile, beynelmilel vaziyetin ibaret olan Alman ekalliyeti tarafın
her zamandan daha enteresan bu- dan selfımlanmıştır. Çekler cenaze 
Sunduğu bir anda tekrar gorns • merasiminde hazır bulunmamıslar 
ınek, benim için, hususi ehcnı1~1i- j dır. ~ 
yeti haiz bir hadisedir. 
Ekseliins Sarncoğlu ile, iki memle
keti alakadnr eden müşterek mc . 
selelcrl göri.i eceğiz. 
Bu güriişmelcr, Balkan Anta11tı • 
nın ebedil:!ştirilmesi gayesine ma
t uf olacaktır. 
Ankııradan döniisiimiizdc daha ıı-
zım görii iiriiz." 

Halk korku içinde 
Cinayet hakkında yapılan tahkikat 

henüz bir netice vermemiştir. Bunun
la beraber polis şimdiye kadar 150 
kişi tevkif etmiştir. Bunların arasın
da Beneş'in eski partisinin organı o
lan ( Ccske Slovo) gazetesinin başmu
hıırriri ile bır kaç avuk:ıt ve doktor 
ve maliyeci vardır. 

Mister Eden, dün söylediği bir nu-
"""'" .. iıq;nu::ı~ııı ı;ıcın:ıt,;ıuı---,Yt: nu· 

manyaya teminat verdikten sonra o
nun artık geri dönmesine hiçbir im
kan bulunmadıgını söylemiştir. 

Muhalefet liderlerinden Mister 
Greenwood, bu vadide bir nut:ık söv
lemiş ve İngilterenin tuttuğu siy~
seti azim ile tatbik edeceğini izah et
miştir. 

İngiliz müdafaasını tanzi'me me
mur Nazır Lord Canfild ise fngilte
renin pek büyük mesuliyetler yiik
lendiğini ve bütün bu mesuliyetleri 
ifa edeceğini, 1ngilterenin "zayıflara 
veyi" demediğini, bilakis onlarla be
raber hareket ettiğini söylemiş. İn
giliz hava kuvvetinden bahsederken. 
kalite bakımından hiçbir hava kuv
vetinin ona üstün gelcmiyeceğini an-
latmıştır. , 

ıı - 6. 939 

''"" Talebe Müsameresi 

Müsamere veren ·talebe muallimlerile 

Kor.ya, (TAN) - Lisemiz talebesi, belediye sinemasında bir müsamere 
vermişler, "Gazan, operetini temsil etmişler, milli oyunlar oynamışlar 
ve güzel parçalar çalmışlardır. 

( 

Tireboluda Biçki ve Dikiş 

Kurı talebui ve muallimleri 

...TirAhnlu f'r. Nl.-..BJnl'Dn eher_Elc.vlinin aC'J.ım.JıirJci ve....dildc_. .. nıMu 
nu bitıren kızlarımıza diplomaları verılmiştir. Bunların mahir ellerin· 
den çıkan eserlerden mürekkep olarak Halkevinde on günlük bir sergi 
açılmıştır. Sergi, zevkle gezilmektedir. 

Derbent köyünde tarla 
yüzünden cinayet oldu 

Hopa, (TAN) - Münazaalı bir a-
razi meselesi, bu işle alakası olmıyan 
bir hizmetçinin öldürülmesine sebep 
olmuştur. Tafsilat şudur: 

tahsildarlarından Mehmet Arslanın 
hizmetçisi, hayvanları işte bu tarla· 
ycı kaçırmış, altı senedenberi çayırlık 
haline gelen tarlada hayvanlar bir 
müddet otlnmışlardır. Rasim, buna 

sıkı münasebetler tesisine mani ol
mamıştır. Bugün de Türkiyenin Jn
giltere ile anlaşmnsı, diğer Balkan 
devletlerinin vaktile büyük devletler
JP- yaptıkları yardım anlaşmalarından 
farklı değildir. Çunkü bu anla~ma da, 
diğerleri gıbı tamamen tedafüi mahi
yettedir. 

Bir Rumen gazetesinin dediği gibi, 
"Turkiyenin Avrupadaki hayati men
fa&.tleri, Tiırk politikasının sndık ve 
nıüstaknr bulunması, onun Balkan 
prıktından mutevellit mükellefiyet \e
rini ifa için en iyi bir zaman teşkil 
eder. Türkiyenin bütün diplomatik 
faaliyetlerine yalnız sulh zaviyesin
den bakmak lllzım gelir. Bu şartlar 
altında bu anlaşma, Balkan devletle
rinin beş senedenberi dirayetle ve 
korşılıklı emniyetle bir teşriki me!"ai 
ııi.imunesi göstererek ve siyasi rüşt
lerini isbat ederek idame ettirdikleri 
Balkan sulhünü tehlikeye düşürmek 
istiyenlerden başkaları için asla bir 
tehlike teşkil etmez.,. 

Grigoire Galenkı~ kimdir? 
Dün şehrimize gelen Rumen Hnri

ciye Nazırı Grigoire Gafenko, 1092 
dl.:' Barlad'da doğmuştur. Isviçrede li
seyi ikmal ettikten sonra Cencvrede 
hukuktan mezun olmuş ve Pari.ste 
doktora diplomasını almıştır. 

Romanynya dönüşünde 1913 tc tnp 
çu olarak haı be iştirak etmiş, Büyük 
Hc.rpte evvela topçu zabitlıği, sonra 
dn tayyareci1ik .etmiştir. K<'ndisi Ro
manyanın ileri gelen piloUarmdan
dır. 

Halk, korku içinde katillerin hu -

lunması iı;in konulan miiddctin 

bitme ini beklemektedir. Mağaza· 

lnrın bir kısmı henfö; açılmanu~ . 

tır. Sokaklar hemen tenha dene -
cek bir vııziyettedir. Halk esas 

Viçe nahiyesinin Derbent köyünde 
Çiçekoğlu Rasim ve Abdurrahman 
oğlu Osman müştereken bir tarlaya 
sahip bulunmaktadırlar. Lakin Ha
sim, altı yıldanberi Osmanı bu tnrla
d:ın istifadeden meneylemektedir. 

İngiltere Harbiye Nazırı Hor Bc
lişa, diin söylediği bir nutukla bir
kaç ay içinde İngilterenin '1azeri 
kuvvetinin 750.000 i geçeceğini, bu
nun ise Avrupa devletlerinden her
hangisinin kuvvetine muadil olacağı- • 
nı anlatmı~tır. 

Osmanın hısımİ olan Ji'opa maliye 

Biga - Dimetoka 
Yolu Bitti 

kızmış ve köy kahvesine sigara almı
ya giden hizmetçiye rastlayınca kav· 
gaya başlamıştır. Ikisi, birıbirlerini 
tokatlamışlar, Rasim, yirmi iki yn
şındaki genç hizmetçiyi kur~unla ol· 
diırmüş ve tevkif edilmiştir. 

Ayaspa~~ Köyüne 

Su Veriliyor 

Çorum Gençlerinin 
Temsilleri 

"Çorum,, dan yazılıyor: 
Halkevi temsil kolu gençleri, 

"Kör,, piyesini ve ''Soyulan hırsız .. 
komedisini, ıki gece temsil etmişler
dir. 

Gençler, ayni eserleri cocuk esir
geme kurumu menfaatine oynnmak 
üzere "Iskilip,, e gitmişlerdir. 

Koyulhisarda Köprü 
v kt 

Koyulhisar (TAN) - Kelkit ırma

ğı üzerindeki aşağı ve yukarı namiy
le anılan köpruler çok harap bir va
ziyettedir. Bunların yeniden beton 

olarak yaptırılması takarrür etmiş
tir. 

Burada yeni bir hiıkümet konağı 
da inr:a edilmektedir. 

Gordüğü kıymetli hizmetler dola
y!sile Coroamı Romaniei (kılıçlı) ve 
Steaua Romaniei (kılıçlı) nişanlarilc, 
v~ bir çok hava muhnrcbelcrinden 
sonra Mihai Viteazul, ve Ingillcrenin 
askeri haç nişanı ile taltif edilmiştir. 

Hnrpten sonra gazetecilik mesleği
ni ihtiyar etmiş, Vremea mecmuası
nı çıkarmıştır. 1922 de Argus gnze
tcc:inin müdurü olmuştur. 

Orient Radio telgraf ajanlığını te
si:. etmış, sonra da nazır oluncıya ka
dar tesis etmis bulund·ıgu Timp;.ıl 

gazetesini çıkarmıştır. 
Gafenko,·1928 de Hariciye Nezare

ti katibi umumiligi vç kabine riya
seti katıpliğıne tayin olunmuştur. 

1929 da Münakalat ve Ticaret Ne
znreti katipliğinde bulunmuştur. 932 
de tekrar Hariciye Nezareti katipliği
ne tayin edilmişitir. 

Kendisi mebusken eski Falticeni 
- Milli - Köylü Partisini teşkil etmiş
tir. 20 ilkkfınun 1938 de Patrik Mi
ron Cristea'nm teşkjl eitigi milli it
tihat hukumetinde Hariciye Nazırlığı 
na tnyin edilmir.tir. l\liron Cristea'nın 

\'aziyctindc bekleyen iki askerin 

yanıııda duran ve ıntıa7.zam bir çi· 

çek demeti ile işarı:tlencn hadise 
mahalline yaklaşmaktan ictinap 
etmektedir. 
Askerler, civardan geçenleri şnp

kalnrını çıkarmıya icbar ettikleri i
çin dun ufak tefek bazı hadiseler ce
reyan efmiştir. 

Konulan memnuiycte rağmen 2.çık 
bırakılmış olan pencerelere gece mü
kerreren ateş edilmiştir. 

Kladno mınt,ıkasının Alman n~fi 
Neussel, şehre tnhmil edilen 500 bin 
kuronluk cezanın yüzde ::Jfl inin Ya
hudilerden, geri kalan yiızde 20 si
nin de Beneş taraftarlarınca tediye 
edilmesine karar vermiştir. 

Fevkalade tedbirler alındı 
Neussel, halkın vakayiin vahame

tini müdrik bulunmadıgını ilave et
miştir. Bu cümleden olarak şehrin 
dış mahallelerinde bazı işçilerin Çek 
şarkıları söylediklerini kaydetmiştir. 
Neussel, bu sebeple bütün restoran
ların ~apntılmasım emir ve ispİl'tolu 
içkilerin satılmasın ı yasak etmJştir. 

Çek Dahiliye nazırı. katmerin bu

lunmasına yardım edecek olaniara 
50 bin kuronluk munznm bir mitka
fat vadetmiştir. Miıkufat miktarı bu 
suretle 150 bın kurona çıkmıstır. 

• 
Alman gazeteleri ise, dünden iti-

baren İngiltere aleyhinde başladık
ları hücum hareketine devam ediyor 
ve İngilterenin Alman ticaretini im
hayı kasdettiğini söylüyorlar. 

Alman gazeteleri, müstemlekeler 
meselesinden de bahsetmekte, Gene
ral Reader ile General Ebbin'in bu 
yoldaki beyanatını ne~retmektedir. 

Genel Direktör Dün 

Tetkikler Yaptı 
Istanbulda bulunan Beden terbiye

si genel direktörü General Cemü Ta
ner, yanında istişare heyeti aznsın· 
dan Burhan Felek, Gureş federasyo
nuna getirilecek olan Ahmet Fetgeri. 
Deniz federasyonuna gctirileceıt olan 
Abdurrahman, Bölge direktorlı Fet
hi Başaran, Deniz ajanı Şazi Tezcan 
olduğu halde evvela Kuleli lisesine 
gitmişler, kurulacak olan antrenör 
kursu için tetkiklerde bulunmuş, o
radan da Beykoza giderek Beykoz 
klübiinü teftiş etmiştir. 

Antrenör kursu icin iiç kişi tayin 
edilmiştir. Diğer rivayetler heniiz ta
hakkuk etmemiştir. Şimclıki halde 
tayin edilenler llhami, Hıısrımettin 
Gürel, ve Zekidir. 

Biga (TAN) - Yıllardanberi na
tamam bulunnn Biga - Dimetoka na
hiyesi yolu ikınnl edilmiştir. Dime
tokanın muhtarı Mustafa, bfr::ün na
hiye gençlerini toplamış, eski ve ivi
caçlı yolu kazdırıp, iyi bir istikwnet 
tayin etmiş, kasabamızın beledıyc 
hudutları içinde de çalışarak, bnğ
lardıın sahiplerinin rızasiyle biraz 
yer almış ve yolu Bigaya kadar ik
mal etmiştir. Bu hususta j\ındanna 
kumandanı Celiılin de yardımı do
kunmuştur. 

----oı----

Hafikte Spor Sahası 
Sıvas ('l'AN) _ Hafik l;ıeb liye,;;i., 

buyük bir sahayı istimlak ederek, 
Hafik spor kliibünun emrine verP'i'>
tir. 

Bigada Yeni Park 
Biga (TAN) - Kasabamızın beş 

dakika ilerisindeki Hızırçavuş mey
va bahçesi güze! bir park haline ge
tirilerek halka açılmıştır. 

Çaltıhbük Köyünde 
Mektep 

M. Kemal Paşa (TAN) - Çaltılı 

biik kiJyiındt• yarım knlmış olan üç 

dershaneli ilkmektep binasının inşa.
atı ikmal edilmektedir 

M. Kemal Paşa (TAN) - Hüyük 
bir köy olan Ayaspaşaya iki kilo
metre uzaktaki iyi suyun de:nir bo· 

rularla getirtilmesi kararla~tınlmış
tır. Bu maksatla köy bütçesinden 
bir miktar tahsisat ayrılmıştır. Bur· 
salı tüccardan Rüştü ve Mustafa E· 
gel kardeşler, lazım olan 450 lira 
kıymetindeki demir boruları teber· 
rüan temin edeceklerini vaadeyle· 
mi:;;Ierdir. 

Tarsus idman Yurdunda 
"Tarsus,, tnn yazılıyor: 
İdman yurdumuz, yeni elemanlar· 

la bu sene kuvvetlenmiştir. Içel bi· 

rincisi olan Mersin idman yurdunu 

ikiye karşı üç; Adana Seyhan spor 
klübü takımını da ikiye kar~ı dort 
golle ycnmiştır. 

Arapkirde imar 
ve Temizlik 

Arapgir (TAN) - Belediye çarşı· 

daki harap dükkanları yıktırtmıŞ· 

yolları genişletip güzelleştirmet;e 

başlamıştır. Pis ve çirkin olan aşçı. 

ekmekei ve kasap dukkanlariyl ':! di· 

ğcr dükkanları temiz ve muntazarrı 

bir hale getirtmi tir. 
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SAT 1 Ş 1LAN1 
lstanbul Dördüncü icra Memurlujundan : 
Huliısi tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23285 ikraz No.sile borç 

alınan paraya mukabıl bi .. inci derecede ipotek gösterilmiş olup mon:un 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivu
kuf tarafından (1031} lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Yedikulede 
Fatih Sultan Mehmet mahallesinin Ta§han sokağında eski 8, 10, 12 
No.h gümrük emini Hasan ağa vakfından sağı Hafız İhsan meyhanesi, 
solu Ahmet veresesi hanesi, arkası Taşhan, cephesi yol ile çevrili mağa
zayı mı.iştemil ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Mahallen 10, 12, 14 No.ları havi gayrimenkulden 12 No.lı dükkan ha
len haneye kalbedilmiştir. Heyeti umumiyesi ahşap olup içinde elektrik 
tesisatı vardır. 

10 No.lı kısım: Zemini tahta döşeli bir oda. bir mutfaktır. 
12 No.h kısım: Zemini taş döşeli bir taşlık, bir hela, bir oda, bir mut-

fak, ve hır odunluktur. 
14 No.lı kısım: Zemini taş olan bir antre, bir mutfak, bir hela. 
'Ost kat: 10, 12 No.lann üzerinde olmak üzere bet odadır. 
Mesahası: Umum sahası 91 metre murabbaı olup bu miktar üzerine 

bina inşa edilmiştir. Bahçesi yoktur. 
Yukandc hudut, evsaf ve meS&hası yazılı gayrimenkulün tamama a· 

çık arttırmaya konmustur. 
1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 19/6/939 tarihinden iti

baren fJ34 3798 No. ile İstanbul dördüncu icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlinda yazılı olanlardan 
fazla maliımat almak isteyenler işbu şartnameye ve 934 3798 dosya 
No.sile memuriyetimiı:e müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbetin· 
de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi e\filecektir. 
(Madde: 124). 

3 - İpotek sahibi ala<'aklılarla diğer alikadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarmı işbu !lan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 ..... Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini okumuş ve ltizwnlu mahimat almıt ve bunları tamamen kabul et
mi" ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 17 7 /939 tarihinde Pazartesi günü saat 13 den 15 şe 
kadar İstanbul dordii"lcü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin 'o 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan di
ger alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin e
dilmiş alacaklarınm m:C"muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
1/8 939 tarihinde Salı günü saat 13 den 15 şe kadar İstanbul dördüncü 
icra memurluğu odas:nd2 arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacRk
lan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan khme derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 1'endisinden 
evvel en yuksek teklifte bulunan Jdıme anetnüf oldulu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz.sa hemen on bel ırun müddet
le arttırmaya çıkanlap en çok arttrana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için o 5 den hesa!> olunacak faiz ve diğer zararlar 
11yrıca lı kım: ıuıce! :r-.ılm !<.:ııı::n ınemurıyctımızc~ aııcıaan tahsil olu· 
nur. (Madde: 133). 

7 - AhC'ı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi senelik vakıf tiviz bedelini ve ihale karar puMannı vermeğe mec
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delli.liye resminden 
mütevellit belediye rü:n.ırr.u ve müterakim vakıf icaresi aylıcıya ait ol
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda 
gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (4171) 

Türkkuıu Genel Direktörlüğünden: 
C BRÖYELILERE 

Bu yıl motörlü kampa getirilecek planör pilotlarından vaziyetleri 
derhal çalışmağa müsait olanlar haziranın ilk haftasından itibaren ta
limlere başlatılacağından bu gibi arkadaşların Ankarada Türkkuşu goe
:nel direktörlüğüne, taşrada Hava Kurumu veya Türkkuşu şubelerine 
acele müracaatları rica olunur. "3976" 

* Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci . Allnacak. 

1 - Genel Kurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Dı
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazır
lama yuvasına) Orta okul mezunlan alıncktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacak 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, Anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16. En çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverltli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak, 
E - Ana ve babaınnın yoksa, velisinin nzuını gösteren vazıh ad

resli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullannı bitirdik

ten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaı olarak vazife 
görmeyi taahhüt etmek (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına gel· 
dikten ve hava sağlık heyetince yapılacak ka.t'l muayene iyi netice 
verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - C:redikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörliik· 
!erine, askerlik şubeleri başkanlıklarına. Türk hava kunımu ile Türk· 
kuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt maamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazım gelen 
şartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek lstiyen orta okul me
zunlan kayıt edilmek üzere Türk bava kunımu şubelerine, ~rada 
Türkku"1 genel direktörlülüne müracaat edilmelidir. '3845> 

Gerede Belecllyeılnden : 
Senevi en az yüz ev tesisatı yapmak ve tesisat ücreti kendisine alt ol

mak şartile aylığı kırk liradRn elektrik fen ve hat memurluğu vazife
sinde cahşmak üzere ehliyetnameli bir memur alınacaktır. Taliplerin 
Gerede belediyesine müracaatlarL (41641 

TAN 

Genç.ve taze görünmek 
ıs terseniz 

PUDRANIZA BiR KAŞIK 

Cil-

KREMA 
KôPOGO 

zan kuru 
muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes
beder. Çün
kü, pudranız 

cildin tabii 
yağlı ifrazatını 

masseder. Yeni 
bir iÜzellik ted· 
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak
sınız. Kullandığınız 

pudra kutunuza bir 
kahve .kqığı miktarm
da "krem köpüğü'• 
ilave ediniz ve karl§tın. 
nız. Bu sayede pudranın 

cildin tazeliğini massetme
sine mani olur ve yumuşak
lığı muhafaza ve idame eder. 
Hali hazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
matlub nJsbette "krem köpü
tü" kanftınlmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; yeni 
Tokalon pudrasıdır. Tokalon 
pudrası terkibindeki krema 
köpüğü sayesinde saatlerce 
sabit kalır, ne rüzgar ve yağ
murdan, ne de terden kat'iy
yen müteessir olmaz; tende 
temin ettiği "Mat" tazelik ve 
sevimliliğini bozmaz. Tokalon 
pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gün zarfında teninizde 
temin edeceği güzelliği görü
nüz. 

~ ........................................ ... 
FOTO MAGAZiN 

Ayhk Edebi, içtimai, Tarihi ve Fenni Mükemmttl 
Salon Mecmuasının 14 üncü Say111 Çıkmııtır. 

İran İmparatorunun gelini Prenses Fevziyenin İran tabiiyetine 
kabulu hakkındaki kanwrnn bir kopyesiyle ve Nizamettin Nazif'in 
İran Şahının d.igünde bile Ataturk'u hatırlayıp için için agladıgını 
musavver nefıs yazısiyle bezenmiş oldugu halde çıkmıştır. 

Büyiık Şair Yahya Kemalin Foto Magazin için hazırladığı duşUn
ce - nefis siiri ve ustat Fazıl Ahmet Aykaç'ın Vasifi Tazmin (Nedim 

J ~· BAKER Mağazalarının • 
Sattığı kostüm ve parde

süler, emsalsiz bir 

biçimdedir. 
SAGLAM 

llK 
ucuz 

Hali hamda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 

satTJmaktad ı r. 

Yolu) şiiri ile daha bır cok degerli yazıcılarımızın hikaye ve yazı- KAYIP - 937 senesinde Sen &-
lan renkli tablo ve reF:imlerle suslü olduğu halde neşredilmistir. nuva mektebinden aldığım tasdikna

meyi kaybettim. Yenisini alacagım-
• •••• •••••••••••••••••••••-' dan eskisinin hükmü yoktur. 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliğince 2259 sayılı kanun hükümlerine göre yazdmlma

dıkları için hususi tibiler tarafından bastınlmakta olan okul ders ki
tapları için tenzi 'atlı giımruk tarifesine tabi tutularak memlekete ithal 
edilmek iizere filigramlı kagıt mi.ısaadesi verilmesi ve bu kitapların sa
tış fiatlarının da bu esasa göre yeniden tesbiti karıarlasmıstır. 

Bu kitapları basanların 20 Haziran 939 tarihine kadar Maarif Vekil
ligine müracaat ederek hangi sınıflann kimler tarafından yazılan hangi 
kitaplarını ne nevi kagıt ÜI.erine ne miktarda bastıracaklarını ve bunun 
için ne kadar kMıda ıh•iv:? ·tarı bulundugunu ve bu kağıdı ne vasıta 
ile hangi tarihte getirteceklerini bir beyanname ile bildirmeleri rica 
olunur. "2161,, "4012,. 

Kasımpaıa Mai ye ş-.si Tahsil Şeflijlnclen: 
Cinsi Adet Ebadı 

Araba krasörü 4 
Giırgen kalas 16 8 X 230 
Çöp kovası 200 Tamam 
Şubemize 935 senesi kazanç vergisinden borçlu Yolcu Zade lsken

der caddesinde (Şişhanede İtfaiye garajı yanındaki garajda) Ziya Ab
dullah ve Aleksandır Burga namına yapılan,..,takibat netıcesinde hac
zedilen ve yukarda evsaf ve cınsl yazılı araba kruörü ve gürgen ka
laslar 16/6/939 cuma günü öğleden sonra aleni müzayede ile satıla
caktır. Taliplerın yevmi mezkiirda bu garaja müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. (3818) 

Hasan M. Ataman • 

S A·G l I G 1 N 1 Z 1 
KO Rl iV lJN UZ: 

En boş ve ta1:>ii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Amerika ve Avrupa fen ale
minin terkiblerine uygun tesi
satla hazırlanır. Mide, barsak 
karaciğer ve safra yollannı te
mizler, muannid inkıbazları ve 
ağız kokusunu giderir. Hazmi 
teshil eder, nefaset ve fevkala
deliği ile en müşkülpesendlerin 
bile teneleıdenberi mazharı tak
diri olmuş en hoş meyva tuzu
dur. 
İNGİLiz KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBuı.. 

Istanbul Asliye dördüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Panos ve Hayganoş tarafından N -
§8Dt&pnda Hacı Mensur sokağında 

19 No. da oturan Şerif aleyhine 938 
2613 numara ile açılan alacak dava
sının yapılan muhakemesinde: Mi.ıd .. 
deaaleyhe ilinen yemin davetiyesi 
gönderildiği halde mahkemeye gel -
mediği ve binaenaleyh yeminden ka
çınmış ve yemin edeceği vakıaların 
da sabit olmuı sayılmasına ve ancak 
sekiz gün zarfında arzuhal ile yemin 
edeceğini beyan edip muayyen gün
de gelmesi için müddeaaleybe tekrar 
tebligat yapılmasına ve bu suretle 
H. U. M. K. nun 337 inci maddesinin 
ifası luzumuna ve yine gelmediği tak 
dirde yeminden kaçınmış olduğuna 
ve yemin edeceği vakaların sabit ol
muş sayılacağına dair verılmiş olan 
kararın katileşeceğinin ve ona göre 
esas hakkında hüküm verı1eceğine ve 
işbu tebliğin de ilanen yapılmasına 
ve muhakemenin 3. 7 .939 pazarte.t 
günü saat 14 de talikine ve bunun 
için de müddeaaleyhe yirmi gün 
mehil verilmesine karar verllmiş ol
duğundan yukarda adı ve adresi ya
zılı müddeaaleyhin mahkeme günü 
ve saatinde mahkemeye gelerek tek• 
lif olunan yemini ifa etmedili tak· 
dirde valoalara sabit nazaıile bakıla
cağı ve bu babtaki ilan varakasının 
bir suretinin de mahkeme divanha
nesine asılmış olduğu ilan olunur. 

• Saç baknna 
1 Güzellijia ea birinci prtl. 

Petrol Nizam 
Kepeklen ve saç dokulmesinı 

davı eden tesiri mücerrep bır 
ıllçtır. 

KAYIP - Izmıtten 3ldığım nüfus 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala • 
cagımdan eskisinin hükmü yoktur 

Seyfettin oglu Muharrem 



ız 

MEMUR ALINACAK .... 
TÜRKiYE DEMiR YE ÇELiK 

Fabrlkaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalannda istihdam edilmek üzere 

Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek 
kudrette imtihanla memur alınacaktır. 

Seçme İmtihan; 12 Ha~iran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankara
da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İs
tanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 

Umumt Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 

alacaktan matbu iş talimatnamesini kendi el yazrlariyle cevaplan
dırmalan ve icap eden vesaikin asıl veya musadd~ suretlerini de ek

llyerek 10.6.939 tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şube-

si Mudürlüfüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 
edenler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 2öre tayin 

edilecektir. 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumharah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .aşağıdakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

' ,. 500 n Z,000 • 
4 • zso • 1,000 • 

40 " 
100 ,, 4,000 " 

100 " 
51) n 5,000 " 

120 .. 40 " 
4,800 .. 

110 n zu .. 3,ZOO ,. 
DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, ı Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve ı Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. ...................................... 
Olgunlu İm ·ı anlarına 

Gireceklere Yarchmcı Kltaplar: 
100 Fllozofi el kitabı Cemil Sena 100 Kimya bakaloryası 
zoo Felsefe noUarı Cemil Sena 80 Kimya meseleleri 
50 Felsefe bakaloryası M. Namık 100 Kimya tecrübeleri 
80 Edebiyat bakaloryası Muvaffak 65 Kimya kılavuzu 
80 Edebiyat özü Sad. Nüzhet 125 Riyaziye olgunluk ha· 
30 Fızik kanun ve düsturları Şevki zırlama meselesi 
50 İnsan anatomi ve fizyoloji A. Nezihi 75 Kılavuz cebir 2. 

Mazhar 
İzzet Kemııl 
Avni Refik 

Avni Refik 

M . Doğan 
Mithat Doğan 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçtan besler, lcölderini kuvvet. 

lendirlr, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

INGtLtz KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoflu - lstanbul 

TAN 

M 0H1 M 1 LAN 
Münakalat Yekciletl lstanbul Deniz Tic:aret 

Müdürlüğü 

Denizcilere ilan 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü ile Kara

köy arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve dubalar zincirleri
nin altına konmuş olan deniz altı kablosunun tamir edilmek üzere 
kaldırılacağı alakadarlara bildirilir. 

11 - 6. 939 

Taksim PANORAMA Bahçesi 
leshktir Tanburt SALA HA D D 1 N Pınar 
Kemani N U 1 AR Tekyay ve arkadaıları : 

Bestekar Udt Mııırh IBRAHIM lzmlrll MELAHAT 
il il 

Klarnet 
Piyanist 

Okuyanlar: 

•• 
SALiH 
ANJEL 

AYDA 
Hl RANT SU EDA 

Küçük NECMiYE 

AGYAZAR· 
NADiRE 

FARUK 
Ayrıca Rakkas Çalıkuşu ve arkada şlan Bayanlar tarafından Milli A
nadolu Zeybek ve Laz oyunları m üşkülatla bir araya getirebildiği

miz muhteşem saz hey' eti her akşam bahçemizde icrayı ahenk ederler ...................................... : .... 

12 Haziran 1939 da başlıyacak ve 15 gün sürecek olan tamir işi için ı 

kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacak- ı .,••••••••••••••••••••••••••••ı 
tır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri 1 

'-denizcilere ilin olunur. "4151" .. i Karacabey panayırı 
, .......................... --....... ... ................. llliım ................ ... 

ESKi OSMANLI IMPARATORLUGUNUN 
DUYUNU UMUMIYESI 

Paru, 6 Haziran 1939 

MAVERAYI ERDEN MÜMESSiL SENEDATI 
20 Haziran 1939 tarihinden itibaren, Maverayi Erden mümessil se

nedatının 7 numaralı kuponuna mukabil: 
1 !sterlin Liralık sened için: E, 0:1:0 
2 1/2 .. " " " E, 0:2:6 

Karacabey Belediyesinden : 
Karacabeyin Her cins Hayvanat ve eşyayi tüccariye panayırının 15 

Haziran 939 perşembe gününden itibaren dört gün devam etmek üzere 
açılacağı ve halkın her türlü esbabı istirahati temin edileceği ilan olu-
nur. (3997) 

5 ,, .. ,, " E, 0:5:0 ı"~!J~~ 
-rwe•>• ••• .. ......., --.a. o 1 .i-,.r-·--WV&"'-""Sunuı-ı """""C!'l\.~rnte ugnr-_.clO ~ -·-~~~~~-~;------•_....,llllll"'!'lllllllll!l!IJ!!l!!!!!l!!~!!!!!~!!!!!!~•~!!!!ll-... 1~·-

mış Düyunu Umumiye Meclisi alakadarlara ilim eder. İşbu meblağı "-..-"7 
Türkiyede, senedin ibraz edildiği günün rayici üzerinden Türk lirası İstanbulda Yalı köpıü sokağında Eminönünde Topkapı tramvaylar 
olarak ve iş'arı ahire deyin, aşağıd}iki müesseseler tarafından tediye nın durduğu yerde kain Bankamız emlikinden Ayniye Hanında ayrı 
edilecektir. ayrı kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaranın kira müddeti H 

Ankarada : - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 Haziranda tamam olacaktır 
- Osmanlı Bankası. Bunların hepsini veyahut herhangi birini kiralamak istiyenlerin 12 

İstanbulda: - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Haziran 1939 Pazartesi günü saat 14 de her birisi için 500 lira ilk te-
- Osmanlı Bankası, Deutsche Bank. •••••-' 1 minat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Servisine müracaat

ları . (4109) 

SAT 1 Ş 1LAN1 
lıtanbul Beılnci lc:ra Memurluğundan : 
Cemal tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24082 ikraz numara:;ile 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafından 530 lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş 
olan Boğaziçinde Tarabyada Büyük Kolçiyari sokağında eski 84 yeni 70, 
72 No.lı bir tarafı Di:ntri Kalfa bahçesi, bir tarafı İnce veresesinin ar
sası, bir tarafı Tıngır oğlu bahçesi tarafı rabii tarikiam ile mahdut sırf 
mülk bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Sokak kapısından girildikte malta taşı döşeli bir antre, zemini top
rak sıvasız bir oda mahalli vardır. 

Birinci kat: Bu kata taş merdivenle çıkılır. İki oda ve zemini taş bir 
mutfak mahRlli ve bir neUdır. 

1kinci kat: Bir merdiven başı üzerinde iki odadan ibarettir. 
Mesahası: Tamamı 43 metre murabbaı olup bunun 27 metre murab

baı bina, aeri kalanı bahçedir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 17 - 7 - 939 tarihine rastlıyan Pazartesi gi.ınü 

saat 13 ten 1 e kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek. 
aksi takdirde en son arttınlnın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün müddetle temdit edilerek 1 - 8 - 939 tarihine rastlavan Salı 
günü saat 13 ten 15 e kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması y~pı· 
lacak ve bu ikinci arttırmada da arttrma bedeli muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş mü
savi taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammt-n 
kıymetin % 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir banka
nın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve deUJJiye 

resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senlik taviz 
bedeli mü~teriye aitt\r. 

2004 numaralı İcra ve İflis kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç ka- ı 
lacaklan ve daha fazıa ma~ı1mat almak isteyenlerin 19 - 6 • 939 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttır
ma şartnamesile 938/5005 numaralı dosyasına milracaatlan ilan olu-
nur. (4175) 

lstanbul Daimi Encümeninden: 
Bebek - İstinye yolunun tevsii için istimlake tabi tutulan Emirgan 

caddesinde 58 numaralı yalının enkaz satışı (3) üç bin lira tahmin edi
len bedel mukabilinde açık arttırmaya konulmuştur. Buna ait şartna
me, Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
yevmi ihale 26 - 6 - 939 Pazartesi günü (225) liralık teminat akçe veya 
mektubile birlikte saat 14 buçukta Daimi Encümende hazır bulunmala-
rı ilan olunur. (4049) 

lstanbul Limanı Sahll Sıhhiye Merkezi Ekslltme Ko· 
misyonundan: 

1 - Merkezimize ait DAYANIR istimbotunun tekne, kazan ve ma-
kine aksamı açık eksiltıne suretile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 2328 lira 25 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 

A - Fenni şartname ve liste, 
B - İdari şartname. 

4 - İstekliler bu şartnameleri 12 kuruı mukabilinde merkezimiz l• 
vazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 27 Haziran 1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara
mustafa paşa sokağında mezklir merkez binasında eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 17 4 lira 62 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesika

larla en aşağı 3000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika göster-
ıneleri şarttır. "3970,, 

Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı: 
ZonCJuldak Ereili Kömürlerl lılehnesi Genel 

Direktörlüğünden : 
İşletmemiz tarafından Zonguldakta karadon Asma ve Çaydaman 

mevkilerinde inşa edilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 
yıkanma yerlerinin kalori~ ve sıcak su tesisatı için yapılan teklif
ler haddi layikınc!a görülmediğinden işin ihalesi 21-6-939 tarihine 
talik edilmiştir. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 

80 Tabii hilaller el kitabı " 75 Kılavuz cebir (tahlili) M. Doğan ========================================================== 

2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli, 
proje ve resimler.10 lira mukabilinde işletmemizden alınabilir. 

3-Tekliflerin 21-6-939 carşamba günü saat 15 şe kadar Zongul
dak'ta İşletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmiş bu
lunması meşruttur. 150 Tabil ilimler 75 Kimya bakaloryası 

lstanbul: INKILAP KITAIEYI 
Dr. A. R. B. Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L4tfü oöaDtlNCO. Gazetecilik ve 

Nepiyat T. L Ş. Basıldıtı yer TAN Matbaası 


