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5 ICUIUŞ GONLOK 

Hatayın Kurtuluşu 
Dün T esit Edildi 

H;,ayJaki. alayımızın Komutanı 
Kurmay Albay Şükrü Kanatlı 

Fransız Kumandanı 
Mulıarririmize: ı 

" Fransız Kıtaları Temmuz 23 den 1 

Evvel Topraklarınızdan Ayrdacak, 
Yurdunuzda Misafir Gibiyiz .. Dedi 

Antakya. 27 (Hususi surette giden arkadaşımız bildiri- j 
yor) - Buraya gelen kolonel Kole, bugün beni kabul ederek ' 
suallerime şu cevaplan verdi: 

- Yapılmış olan anlaşma mucibince temmuzun yirmi 
üçünden evvel Türk topraklarından ayrılmış olacağız. Şu an
da Hataydaki vaziyetimiz bir dost evinde oturmakta olan mi
safirden farksızdır. 

HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllmlerlıı ve mektep talebesinin en lcUvvetU 781'· 

dımcaı, çocutun en zengin kQtOphanesidlr. Çocuğunu •
ven her babanın 7BvrtıSU1'• verebllecetf en gQzeJ hedi7e. 

dlr. Milesseseınlz tarafından neıredllmistfr. Evinizde bir 

tane bulundurunuz. 

Mançuri - Mongolutan lautludunJa Japon tayyarelerini gözliyen Mongol makineli nelaleri 

Sovret - Japon 
Tayyare Muharebeleri Şiddetlendi 
iki Taraf Büyük Filoları Çarpışıyor 
Polonyalılar Alma;-j 
Asliert Tayyaresini 

Dütürclüler 

UZAK ŞARK HADiSELERi 
lngiliz Sefiri Japon Hariciye Nazırından 

Verilen Protestonun Cevabını istedi 
Londra, Z7 (Hususi) - Vaqo.. 

__ ......___. ...... .._. ..... ~ __ .... _... ..... _......,r---.. •.. ~x ..... ~a .... ~,~2~7~<~1ıı1..,..~~ ......... ~)----·Bugcln de :.foskova ile Tokyo 
man askeri tayyaresi bir Leh Ussil Mogolistan - Mançuko hududu üzernde devam eden tayyare 
olan Gydynia üzerinde, ihtarlara muharebelerinden bahsetmekte, iki taraf da digv er tarafa ait 
rağmen uçmakta devam ettiii i. 
çin tayyareye ateş edilmiı ve tay. bir çok tayyareleri düşürdüğünü söylemektedir. 
yare denize düşmli§, mürettebat Souyetler 26 Japon tayyaraini tahrip etmi,la 
buradan ıeçen bir Alman vapuru Moskova, 27 (A.A.> - Tass Ajansı tebliğ ediyor: Mogolis-
tarafandan kurtanlmııtır. tan ümhuriyeli dahilindeki Sovyet - Mogolistan kuvvetle-

'

ri Genel Kurmayından alına::ı mal(i. 

1 1 S 
mata göre, 60 kadar Japon avcı tay• 

ngı• ı· z - ovyet ;;a~!:d~~d~;~e:7a~b~:!~!6 ~~~ 
cıvarında ihW etmıştır. Bunun uze-

. rine Mogolistan topraklarında Mon· 

k 1 
golriba üzerinde elli Sovyet - Mo-

mu•• za ere erı· ;~ta:!":'=u.:~:ı:rlt.: 
suren ve çok çetin olan bu muhareı. 
be Japon tayyarelerinin mağlubiyet! 

Paris, 27 (Hususi) - Gazeteler• İngilterenin Moskova 
sefirine ve Mister Strang'a gönderilen son talimata nazaran. 
İngilterenin Sovyet tekliflerini kabul etmiş addolunabileceği
ni ve müzakerelerin ileriye doğru büyük bir adım attığını 
anlatmaktadır. 

ve kaçmasiyle neticelenmiştir. Sov
yet - Mogol avcı tayyareleri Japon 
tayyarelerini Gançur'a kadar takip 
etmişlerdir. Muharebe esnasında 25 
Japon avcı tayyaresi dürşürülmüş

(Sonu So.: 10, Sü: S) 

SATIE . BINASI T AHKIKA Ti 

Denizbanktan dün yedi 
Memur daha dinlendi 

Sorgu laalıimi Sami ErJ.,. 

Satie binası işindeki yolsuz
luk iahkikatı ile dün de müd
deiumumilik ve dördüncü sor
gu hakimliği meşgul olmuştur. 
Sorgu hakimi Sami Erden, dün 
sabah eski Denizbank muha'be
re, yapı servislerinden üçü ka
dın olmak üzere yedi memurun 
şahit sıfatile ifadelerine müra
caat etmiştir. 

Ojleden sonra sorgu hWmi bir 
keşif için daire haricinde ç~ğın
dan phitlerin dinlenmesine devam 
edilememiştir. Tahkikatın bugünkü 
seyrine göre hazırlık tahkikatının on 
gtine kadar ikmal edilebileceği tah. 
min edilmektedir. 

Dün öğleden sonra eski tramWay 
şirketi direktörü ile şirket erkanm
dan üç kişi de phit sıfatiyle sor~ 

hikimllğine müracaat etrnışler, hl-
(Soau Sa: ıo. sa: SJ . 



PENCEREMDEN 

L'art Turc 
Yazan: M. Turhan TAN 

Bu, bir kaç bakımdan üzerinde 
durulmasını gerekli gördüğü • 

müz Fransızca bir eserdir. İsim, bel. 
ki muhtevası kadar cazip. Çünkü 
"Türk sanatı" sözünde tarihin hem 
nefis, hem mazlum bir faslı münde. 
ıniçti.r. 

Nefis, dedik. Zira sanatla zarafe
ti, rikkati ve lazım geldikçe de aza
meti, haşmeti - giineştcki hararet 
''e ziya, denizdeki renk ve ebat gibi. 
sım sıkı birleştirmekte Türkler, bü • 
tün milletlerden büyük kabiliyet 
göstermişlpr ve çok mühim sanat e • 
serleri vücudc getirmişlerdir. Bu e
serler zarif ve nazik olsun, haşmetli 
,.e azametli bulunsun, tek bir sıfatla 
ifade olunurlar: Nefis! 

l\lazlum, dedik. Çiinkü Tiirkün sa
nat kabiliyeti ve yarattığı o nefis sa
nat eserleri garp uleminde uluorta 
inkar olunuyordu. Hayır, o hakikat, 
inkiira da layık görülmiyerek sade • 
ce "yok" sayılıyordu. Bütün garp ta
rihçileri.elli altmış yıl evvele kadar. 
bu körHikte, bu miinkirlikte hemen 
h~men müttefikti. 

İşte Güzel Sanatlar Akademisi 
profesörlerinden sayın üstat Celal 
Esat, "Türk sanatı" adı altında neş 
rettiği bu fransızcn eserle bir yandan 
necip milletimizin biitün tarih çağ. 
lan içinde yarattığı sanat eserlerini 
- ilmi usullerle • tasnif ''e tesbit edi. 
yor. Bir yandan da garbın Türk sa
natkarlığı hakkındaki gafletini gide. 
-recek vesikalar ortaya koyuyor. 

Gaflet deyip geçmiy~lim: Avru -
pa \'e Amerikanın Tiirk dehasından 
doğmuş sanat eserlerini • her ne se
beple olursa olsun • tanımamasr, bil
memesi ve milletimizdeki sanatkar. 
lık ruhunu inkar etmesi yüzünden 
yalnız tarih tağlit ' 'e tağşiş, yalnız 

hakikat tahrif ve inkar edilmi~ ol • 
muyordu. iktısat ve siyaset viidile -
rinde de milletimiz ziyan görüyordu. 
Çünkü sanatsız bir milletin medeni
yet manzumesinde alacağı yer mut. 
laka değersizdir. 

Em altmış yıldnnbcri Türkün bu 
eephedeki kıymeti de sezilmeğe, in. 
kardan ikrara doğru dönülmeğe baş. 
lanmıştır. J~akat bu dönüş pek ağır 
bir şekilde vukun geliyor ve eski ba
til zihniyet hcniiz yıkılmamış bulu • 
nuyor. Şu halde CclUI Esat, milli ma. 
hiyette bir davanın miidafaasını • 
ilmine, irfanına giivenerek • kendi 
kendine deruhte etmiş \'e bu eseri 
böyle bir ülkii ile ortaya getirmiş 

demek oluyor. 

Acaba eser, o büyük davanın cid

diyetiyle mütenasip bir kıymette mi
dir? Ben buna, müsbet ce,·ap ''er -
mekte tereddüt etmiyorum. Çiinkii 
fistat • ifrata kapılmak, habbeyi kub. 
be yapmak gibi ilme ''e fılime yakış. 
mayan hareketlerden uzak kalmak 
şartiyle • Tiirk sanatının Türk tarihi 
ile beraber yaşa<lıfını isbata ınuvaf. 
lak olmuştur. 

Celfıl Esat, bu pek miihim kita • 
hında Tiirk sanatını iptidai Ti.irk sa. 
natları, orta ve küçük Asya sanatları 
diye ilkin iiçe ayırıyor, orta Asya sa. 
nallarını, İslamlıktan evvel ve son • 
ra olarak yine ikiye ayırmayı miitc • 
akip kiiçük Asya Tiirk sanatlarını da 
Selçuklu \'c Osmanlı olmak üzere 
ayrıca ikiye böHiyor \'e bütün bu 
devirlerin mimarlığa, nakşe, çiniye, 
tezhibe, hatta, minyatüre, halrya, ku. 
maşa, toprak işlerine, kakmalara. 
mozayika, şişeye, yani sanat mef • 
bumuna dahil hütiin mevzulara 
taalluk eden vesikalar sıralıyor. 

Kitap hu suretle Tiirk sanatı de. 
nllen tarihi, beşeri \'e medeni haki • 
kati tebariiz ettirirken: "Çoban ve 
kavgacı bir kavim olan Osnıanlıla • 
nn ne sanatı, ne de sanatkarı \•ar _ 
dır'' diyen Gosset'lere; "Türk sanatı 

mı? .. Türklerin orijinal \'e şahsi bir 
sanat yarattıklarını ispat etmek gliç
tür" demiş olan Violet le Duc'Jcrc 
susturucu, utandırıcı cevaplar da 
vermiş oluyor. 

Sayın üstat Celiil Esadı candan 
ve göniilden alkışlarken Tiirkiyede 
tıbaat sanatının en olgun bir seviye. 
ye yiikseldiğini hu biiyiik eserin ba. 
sıfmasında - adeta • tebellur ettirmiş 
«tlan Devlet l\1ntbansını da tebrik et
meyi vazife bilirim. O matbaa bu e. 
l!lerde • hele resimlerin basılmasın -
daki sanatkiirlıkla • temin ettiği gii. 
sellikle gcrccktcn Jftihar edebilir. 
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Maden Ocaklarının 
idaresi Birleştiriliyor 

Münakalat Vekili Dün de 
Tetkiklerine Devam Etti 

Çatalağzı Elektrik Santralı için Yedi Buçuk 

Milyon Lira Harcanacak 
Münakale ve Muhabere V c -

kili Ali Çetinkaya dün öğleden 
evvel İstanbul Deniz liman ri -
yasetine giderek kendisine tah
sis edilen dairede bir müddet 
mesgul olmuş ve oradan Ticare
ti Bahriye mektebine gitmiştir. 

Vekil mektepte yapılmakta o
lan imtihanlara girmiş ve tale
benin verdiği cevaolarla yakın
dan' alakadar olmustur. 

Mektebin daha mütekamil bir ha
le ifrağı için tetkiklerde de bulunan 
Ali Çetinkaya oradan tekrar liman 
riyasetine avdet etmiştir. Öğleden 
sonra, yine liman riyasetindeki dai
resine gelen Vekil, Denizbank tara
fından sipariş edilen vapurla
rı inşa etmekte olan fabrikaların mü
tehassıslarını kabul ederek bir müd
det kendilerile görüşmüş ve serdet
tikleri noktai nazarları dinlemiştir. 

Krup fabrikasının mümessili de Ali 
Çetinkayayı ziyaret etmiştir. 

Münakalat Vekili Ali Çetinkaya, Deniz Ticaret 
Mektebi imtihanlannda 

Çatalağzındaki elektrik santralı için ihzari inşaat 

Zonguldak (TAN) - İş Bankası Umum Müdürü Saltı
nattin Çam, iştirakler servisi şefi Esat Kerilol ve Kozlu Kömü 
riş şirketi müdürü İhsan Soyak, burada, maden müesseseleri 
hakkında tetkikatta bulunmuşlardır. 
Maden kömürü ocaklarının ve bil-!-:-

Bir ara Devlet Denizyolları ve Li
man İşleri Umum Müdürleri de li
man riyasetine giderek işleri etra-

fında görüşmüşlerdir. 

Devlet Denizyolları ve Lıman ış

leri Umum Müdürlüklerinin kadro
ları ikmal edilerek Vekaletin tasdi
kine arzedilmiştir. Karoların bugün, 
yarın tasdikten çıkıp alakadarlara 
tebliğ olunacağı muhakkak addolun
maktadır. 

hassa İş Bankası kömür ocaklarının 1 İ·· •ı• K f 1 
bir elden idaresi için birleştirilmele- zmı ın ur u uş 
ri düş~~~~düğü söy~enilmektedir. Bayramı 

Belediyedeki Tahkikat 
Buyuk elektrık santralı 

Eski Muamelata Ait Tahkikat Çatalağzında biiyük elektrik san
tralının inşasına 1 ağustosta başla
nılacaktır. Ankara - Zonguldak de
miryolqnun 401 - 403 üncii kilomet
releri arasındaki iki kilometre mu
rabbnlık saha, Etibankça köylüden 
satın alınmıştır. Burada şimdilik, 

banka mühendis ve müteahhitleri i
çin, 9 bin lira değerinde üç bina ya

İzmit, 27 (Hususi Muhabirimiz
den) - Yarın (bugün) yeşil ve güzel 

\. 

İzmitin düşmnn işgalinden kurtuldu- Tamamlandı, Yeni Tetkiklere 
Fezlekeleri 

Başlandı 

pılmıştır. 
Çatalnğzı büyük elektrik santralı

nın 7,5 milyon liraya mal olacağı, 
yapılan keşiflerden anlaşılmıştır. 

'Kastamonu - Zonguldak yolu 

Vilayetimizi Kastamonu vilayeti
ne bağlıyan Zafranbolu - Araç kaza
sı hududu şosesinin ynpılması için 
Nafia Vekllleti 100 bin lira gönder
miştir. Araç kazasından vilayetimiz 
hududuna kadar da şose inşası için 
Kastamonu vilayetine 100 bin lira 
yollanıldığı anlaŞllıyor. Her iki ta
raftan inşaat yakında başlıyacak ve 
itmam edilincıe, Zonguldak - Kasta
monu vilayetleri arasında yol temin 
edilmiş olacaktır. 

Z-:>nguldak Belediye bütçesi 
Fevkalade bir içtima akteden 

Zonguld:ı~· belediye meclisi, 939 be
lediye bütçesini 196,459 lira olarak 
kabul etmiştir. Elektrik bütçesi 
mülhak olarak 63.155 lira üzerinden 
tesbit olunmuştur. 

Di§çilerin Toplantlsı 

ğu mesut günün 19 uncu yıldönümü
dür. İzmit ve bütün körfez sahilleri Mülkiye müfettişleri, şimdiye ka
neşe ve şntaret dolu, büylik bir bay- dar belediye merkez teşkilatında 
ram günü yaşamıya hazırlanmakta- yaptıkları tahkikata ait fezlekelerin 
dır. ' bir kısmını hazırlıyarak Dahiliye 

famit, işgalin, esaretin acı ve .zalim Vekaletine göndermişlerdir. Müfct
giraabınd;ın y~nmır ,,0 3,rJcıhnı~ IJlr ti!;lPr hn ~n ıYiinlı>rt'I,. ,:ı .. lrnncı .. rva

harabe olarak kurtulmuştur. Fakat, tuvarla zat işleri muamelatını tetki
bugün İzmit, yurdun en verimli ve ke başlamışlardır. Bunlardan başka 

eski elektrik şirketi zarruı.nında enden mamur parçalarından biri halin-
dedir. 

Çalışkan ve enerjik bir belediye 
elinde olan İzmitte imar plfını çizdi
rilmiş, su, elektrik, mezbaha, yol, 
park. ağaçlık, cadde, nhtım ihtiyaç
ları önlenmiş ve inkılap ülkesinin ön 

safta gelen bir diyarı olmuştur. 

İzmit, yarın (bugün) bayramını 
böyle bir dekor içinde kutluhyacak
tır. İzmitin kurtuluş bayramı İzmit
lilere kutlu olsun. 

POLiS: 

ERİMİŞ DEI\IİRI.E YANDI 
Şişlide Kameti isminde bir zata alt de

mir dok!lmhancslnde çalışan Cemal, ka
znndan dökülen erimiş demirle aynklann
dan yanmıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
knldmlmııılır. 

YANGIN 
Fatihte Çotıkknş sokağında Muharre

min C?vlnde yangın çıkmış, pencere per
vazl:ın Ve? bir kısım eşya yandıktan sonra 
söndilrülmUştilr. Yapılan tnhkikat netice
sinde atesin mangaldım sıçrayan kıvıl

cımdan ileri geldiği anlaşılmıstır. 

delere konulan elektrik direkleri 
meselesinde yapıldığı ihbar edilen 
yolsuzluk hakkında da tahkikata baş
lamı{~ardır. Bu ihbara nazaran 35 
liraya mal olması Iazım gelen her e
lektrik direği belediyeye 130 liraya 
mal edilmiştir. Bu meselenin tahki
kinden sonra müfettişler Dolmabah
çe havagazı şirketile belediye ara
sında sekiz sene evvel tadil edilmiş 
olan mukavelemane meselesi de tah
kik edilecektir. 

~,.ekkep yedi kişilik bir grup dün Be
yoğlunda bir taranın teftişi yapmış
tır. Müfettişler bu teftişi iki ba
kımdan yapmışlardır. Biri, gıda 

maddeleri satan esnafın temizliğe 
,.;!a"ot o~1n ptn·u:a'1;ı ... 1.,.._; ... _ J..;l"'oooo 

meyvaların açıkta satılmaması nok-
tasından, ikincisi, şehrin zarafetini 
bozan manzaraların tesbitiair. Bu 
teftişler neticesinde bazı esnafın, 

müteaddit beledi tenbihlerc rağmen 
gıda maddelerini açıkta, toz ve top
rağa maruz bir vaziyette sattıkları, 
bir kısım esnafın da çürümüş ve ar
tık yenilmesi sıhhi bir mahzur teş
kil eden meyvalArı ucuz fiatlarla 
halka sattıkları görülmüştür. Bun
lar derhal beledi cezalara çarptırıl
mışlardır. Bundan başka caddelerde 
şehrin görüniişünü çirkin gösteren 
birçok vaziyetler de tesbit edilmiş
tir. Bunların izalesi Beyoğlu kayma
kamlığına bildirilmiştir 

• 
Gazi Köprüsü dubalarının inşasın

da kullanılan boya meselesinden do
layı, inşaatı der.uhte eden şirketle be
lediye arasında çıkan ihtilaf halle
dilmiştir. Şirket dubaları yeniden 
ve iyi kaliteli bir boya ile boyama
ğı kabul etmiştir. 

• Yeni imar planında usıtfıdarla Hay 
darpaşa arasında kunıtacak liman 
meselesi ve bir de Karabükte kuru
lacak şehir planı hakktnda alakadar 
vekaletlerle temas etmek üzere bir 
hafta evvel Ankaraya giden şehir 

Diş tabipleri dün akşam Etıbba 

Odasında altı aylık umumi toplantı
larını yapmışlardır. Teavün sandığı
nın beklenen randımanı vermediği 

anlaşılarak, ayrıca bir sigorta şirke
ti ile temas edip nzanın ayrı ayrı si
gorta ettirilmesine karar verilmiştir. 

e Rızapaşn yokuşunda Şark Hanında 

bir yangın başlangıcı olmuş ise de, ateşin 
büyUmcslne meydan verilmeden itfaiye ta 
rafından söndürülmilştilr. Yangının elek
trik kofrasının kontak yapmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Bu tarihten evvel belediye ile şir
ket arasında aktedilmşi mumavele
namedc belediyenin göstereceği 

lüzum üzerine şirketin tesisatını pa
rasız olarak başka yere nakledeceği 
l}akkında bir kayıt mevcut olduğu 

halde bu kayıt tadilat esnasında kal
dırılmıştır. Bu yüzden, Dolmabahçe
de yapılacak stadyom dolayısile, 

buradaki tesisatı başka yere kaldır
ması şirketten istenilir! ı:--n şirket bu 
tesisatın kaldırılması masrafı olarak 
300 bin lira talep etmiştir. Bu kay
dın General Operatör Cemilin zama
nında mukaveleye konulduğu ve bi
lahare bu tadilnt sırasında tekrar 
çkarıldığı tesbit edilmiştir. 

mütehassısı Prost bugün şehrimize 

mü- dönecektir. • 
Belediye m üf et tişlerinden 

S U. A L-'··· .. -
S - Bulgar Sadık tefrikası ki. 

tap halinde basılacak mıdır, mu -
harriri kimdir? 

C - Bulgar Sadık tefrikası ki. 
tap haline.le basılmıştır, muharri 
ri bizzat Bulgar Sadıktır. 

• 
S - Mehmet Akifin Safahatı 

nerede bulunabilir? 
C - Ankara caddesindeki A , 

sari ilmiye kütüphanesinde bula • 
bilirsiniz. Bir kısmı tükenmiştir. 

• 
S - Diinyo lisanlan içinde en 

zengin lisan hangisidir? 
C - İngilizcedir. 

• 
S - Muharrir Kerime Nadir 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

nerede oturmaktadır? 
C - Emirganda Attar Aptie -

fendi sokağında üç numarada. 

• 
S - l\femlcketimizde Psicolo. 

gie Expcrimental'e ait bir eser var 
mıdır? 

C - Yoktur. 

• 
S - Gazi Terbiye Enstitüsüne 

girme şartları nedir? 
C - Buraya lise mezunları i . 

le 6 yıllık muallim mekteplerin -
den mezun olanlar müsabaka ile 
alınırlar. Beş sınıflı öğretmen o -
kulundan mezun olup ta en az bir 
sene muvaffakıyetle muallimlik 

yapanlar da iş, resim ve beden ter
biyesi şubesine müsabaka ile alı • 
nırlar. Buraya girmek için mual
limlik yapmış olmak şart değildir . 

• S - Sicilli niifus nizamnamesi. 
nin 1297 senesi 21 ağustos ,.e 8 şev. 
val 1298 de muteber olmasına na. 
zaran bundan evvelki nüfus tez • 
kcrelerinde mevcut tek tarihler 
Rumi mi, yoksa Hicri mi kabul e. 
dilebilir? 

C - Şimdi Rumi ve Arabi kay. 
di yoktur. Yalnız Devlet Şurası , 
nın bir kararına göre İstanbul nü. 
fus kayıtlarında tek doğum kaydı 
ile mukayyet olanların doğum ta. 

CEVAP 
rlhleri Arabi, taşra sicillatında 

tek tarih ile mukayyet olanlarda 
ise doğum tarihleri Rumi addedil
mektedir. • 

• 
S - Bina sigorta tarif el eri ten 

zil edildi. Yeni tenzilatlı tarifeleri 
nerede bulup tetkik etmek miiın • 
kündür? 

C - Sigorta kumpanyalarının 
çe sigorta acenteleri ile ikraz ve 
istikraz muamelesi yapan mües -
seselerin kaffesinde. 

M aaril V eküi Mülkiye 

Mektebinde 

Ankara, 27 - Maarif Vekili Ha

san Ali Yücel dün Mülkiye mektebi· 

ne giderek saat 12 ye kadar talebe
lerin imtihanlarında hazır bulun
muştur. 

Şirketler-in Yaz 
Tarifeleri 

Adalar ve Boğaziçi yaz tarifeleri, 
Şirketihayriye ve Denizbank İşlet
me müdürlükleri tarafından hazır

lanmıştır. Tabettirilmekte olan bu 
tarifeler birkaç gün içinde halka 
tev.lİ olunacaktır. 

1 temmuzdan itibaren Devlet De

nizyolları Umum Müdürlüğüne ge
çecek olnıı (Akay) ın ,-- •-·u- • 
yanut o temhluzaa tatbık olunacak-

tır. Kadıköy - Haydarpaşa hattı ta
rifesi haziranın 15 inde değişmiş 

olduğu için bu hatta yeni bir deği

şiklik olmıyacaktır. Yalnız Anado

lu ve Adalar hattı tarifelerinde deği

şiklikler vardır. Tarifeler halkın ih

tiyaçları gözönüne alınarak tanzim 

olunmuştur. 

Boğaziçi yaz tarifelerinin tatbiki· 
ne 1 temmuz tarihinde başlanacak· 
tır. Ayni giin Şirketihayriyenin inşa 
ettirmiş olduğu Anadoluhisarı plajı 

ve gazinosunun açılma töreni de ya
pılacaktır. Her iki idare de ayrıca 

tenezzüh seferleri tertip edecekler
dir. 

TRAMVAYDAN DÜŞTÜ 
Edirnekapı ile Sirkeci arasında işleyen 

bir tramvay arabası Fatihte Malta dura
ğında duracağı sll"adn yolculardnn Ömer 
yere atlamak isterken dilşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı tedavi 
altına alınmıştır. 

PENCEREDEN DÜŞTÜ 
Fatihte ikisi bir evde oturan Ccmııl " 

Mustafa ismindeki çocuklar birinci kat 
pencere\ nin önilnde oynarlarken bun
lardan Cemnl sokaga dtiı;erek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı tedavi 
altına alınmış, kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

TA K V I M ve HAVA 

28 Haziran 1939 
ÇARŞAMBA 

6 ncı ay Giln: 30 

Arabi: 1358 
Cem. evvel 11 
Güneş: 4.81 - Öğle: 
İkindi: 16.18 - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İmsak: 

Hızır: 54 

Rumi: 1355 
Haziran: 15 

12.16 
19.05 
2.10 

- Hava Vaziyeti 
Ycşllköy meteoroloji istasyonundan alt• 

nan malO.matn göre, yurtta hava Karade
nizde· şark kısımları ile doğu, cenubu şar
k! Anadolu bölgelerinde çok bulutlu 99 

mevzll yağışlı, orta Anadolunun şark ki• 
sımiarında buluUu, diğer bölgelerde um'1• 
miyeUe açık geçmiş, rtizgtırlar bUtUn böl
gelerde şimali istikametten orta kuvvet· 
~. cenubu şarki Anadoluda kuvvetlice e1-

mlştir. 
Dün İstanbulda hava açık geçmiş, rUs• 

gAr ~lden saniyede 1 - 2 mC'tre hızla 
~- t 14 tc hava tm:ylkı 1013,2 mi· 

11bar idi. unet en yüksek 32,l 'e en 
dillOll 11,'I aantlgrnt olarnk k ydedilmil
tlr. 
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ı _BUGüNll 
Arnavutluk Yolu 
ile Balkanlara 
Tecavüz 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

1 talyadan gelen haberlere göre, 
İtalyan mahafili, Arnavutlu • 

ğu, Balkanlarda yapmak istedikleri 
propaganda için bir merkez olarak 
kullanmaia karar vermişler ve bu
nun için bütün Balkan dilleriyle ga. 
zeteler çıkarmayı münasip görmüş -
ler. 

İtalyan maharili Arnavutluğu is. 
tiladan istihdaf olunan maksatların 
birini daha açığa vurmuş oluyorlar. 

Biz Arnavutluğun işgali sırasm. 

da yazdığımız yazılarda bu işgalin 

Balkan yarımadasının sırbna saplan. 
mış bir hançer olduğunu anlatmış • 
tık. 

Arnavutluğun işgali, "Balkan Bal. 
kanlılanndır" düstur ve şiarına vu. 
rulmuş en ağır bir darbedir. 

İtalya, yalnız Adriyatiğin ağzını 

seddetmek ve daha başka bir suru 
stratejik istifadeler temin etmekle 
kalmamıştır, üstelik Arnavutluğu 

Balkanlarda genişlemek için bir kai
de olarak kullanmak niyetinde oldu
ğunu da göstermiştir, 

İtalyanın Arnavutluğu bir propa -
ganda merkezi olarak kullanmak is
temesi ise, bn genişleme siyasetini 
tatbik yolunda attığı ilk adım sayı • 
lır. Bu adımın hedefi Balkanları i
çinden teshir etmek, Balkanların ev
vela manevi varlığını çüriitmeğe ça
lışmak, ve vaziyeti ikinci adım için 
hazırlamaktır. 

Balkanlılar, mil1i rüştlerine var -
mış, ve Balkan varlığını, Balkan bir
liğini ve beraberliğini her şeyin fev. 
kinde tutmağa karar vermiş olduk -
ları için, herhalde İtalyan mahafili • 
nin bu kararına karşı vafi tedbirler 
almakla mukabele deceklerdir. Hem 
de hu tedbirleri şimdiden almak ve 
İtalyanın Balkanlarda genişlemek İ
cin atmak istediği adımı peşinden 
körletmek srcrekfrr 

İtalyanın Balkan ve Balkanlıla -
ra karşı aldığı vaziyet, Balkanlara 
zorla tahakküm emelinin, İtalyan si
yasetine hakim olduğunu apaçık 

göstermektedir. 

Balkanlıların emeli ise hiç bir 
kimsenin tahakkümüne boyun eğ • 
meden hii.r yaşamak, kimsenin siya. 
setine alet olmıyarak kendi siyaseti. 
ni tatbik etmek \'e kimsenin menfa. 
atlerine değil, yalnız kendi menfa • 
etlerine hizmet etmektir. 

Bu böyle olduğu için, İtalyan 
mahfilleri tarafından vexilen yeni 
kararlar, herhalde bütün Balkan 
mahfilleri tarafından sağlam bir u _ 
yanıklıkla karşılanmağa layık gö • 
rülecek ve elbirliği ile mukabil ted. 
birler alınmasına saik sayılacaktır. 

Çünkü bu vaziyetler karşısında 
gösterilecek ihmal veya lakaydi, da. 
ha tehlikeli adımları ancak teşvike 
yarar. Balkanlılar ise, kendi aleyh • 
]erinde hiç bir hareketi teşvik etmi. 
yecek derecede uyanık, uzak görüş. 
llidürler ,.e bunu her lahza ispata 
hazırdırlar. 

Konyada Güzellik 

ve Temizlik işleri 
Konya (TAN) - Yeni valimiz Ni

zamettin Atakerin emriyle belediye, 
parkların etrafındaki tahta parmak
lıkların kaldırılması, eski usuldeki 
dükkan kepenklerfnin değiştirilmesi, 
fenni esaslara istinat etmiyen ve çir
kinlik iras eden inşaatın men'i kara
rını vermiştir. 

Belediye reisi doktor Muhsin Faik 
Dundar da yeni emirler vermiştir. 
Temizlik işleri sıkı bir kontrole tabi 
tutulmakta, şehir içindeki ahırlar 

kaldırılmakta, yaş ve çiğ yiyecek 
maddeleri muayeneden geçirilmek. 
tedir. Temizliğe dikkat etmiyen 
kahve ve lokanta sahipleri cezalan. 
dırılacak, icabında işten menedile
cektir. 

Bir cenaze otomobili alınması ka
rarlaştırılmıştır. 

Zindankale mevkiinde, etrafı du. 
varlı bir pazar yeri yapılmaktadır. 

Bundan böyle bütün lağımların 

beton borulardan yaptırılması lüzu_ 
ınu kararlaştırılmıştır. 

Halepte ltalya1 

Propagandası 
Talebeyi Faşist 
Elbisesi Verip 

Avlamak istiyorlar 
Halep, (Hususi) - Emir Abdullah 

Hazretlerinin temmuz iptidasında 

Lübnanı ziyareti tekarrür etti. Zi
yaretin programını Lübnan hüktı
metilc birlikte hazırlamak üzere dün 
Ammandan Binbaşı Salim Ali Bey 
Beruta geldi. 

Lübnan Maruni Patriği gazetelere 

~on tasrihatında, Suriyenin krallık 

olmasının ve krallığa da Emir Ab
dıullah Hazretlerinin getirilmesinin 

munasip olduğunu söylemiş ve Emi-

rin yüksek idaresinden bahsetmiştir. 

Diğeı- taraftan İtalyanlar da 
Halepte şiddetli bir propaganda
ya giriştiler. Halepteki İtalyan 
konsolosu Halepten İtalyaya seya
hat edecek mektep talebelerinin 
hiçbir masraf vermeden bedava 
seyaha! edebileceklerini ve bu ta
Jebclere üstelik birer kat faşist 
elbisesi de hediye edileceğini bu
radaki ajanlan vasıtasile ilan et
ti ise de, şimdiye kadar hiç kimse 
böyle bir müracaatte bulunmadı. 
Bütün Halep gazeteleri bu seya
hate hiç kimsenin iştirak etmeme
sini yazmaktadır. 

.......... _.. ·~"'!!''*' ...... 

Gizli Terbiyesi 
Berlin, 27 (Hususi) - Danzigte 

16 - 20 yaşlarındaki Almanların 
Şarki Prusyada birkaç hafta sürecek 
talim ve terbiye görmelerine karar 
verilmiştir. Bu talim ve terbiye son 
derece gizli olacak, hiç bir kimse bu 
askeri terbiyeyi nerede aldığını bil
miyecek ve çocuklar ana babalariyle 
dahi muhabere etmiyeceklerdir. 

Cianonun Babası Öldü 
Roma, 27 (A. A.) - Mebusan mec 

lisi ve hariciye nazın Kont Ciano -
nun babası Kont Constanzo Ciano di 
Cortellazo, evvelki gece Toskana da. 
bilinde Morianoda kain malikane _ 
sinde ani olarak vefat etmiştir. 

Suriyede kabine buhranı hala de
vam etmektedir. Önümüzdeki pa
zartesi günü Suriye hükumetinde 
ali komiser tarafından mühim te
beddülat meydana getirileceği siyasi 
mahfeller tarafından söylenmekte
dir. 

Arnavutluk Krah 
FransayaGidiyor 

Eski Arnavutluk Kralı Ahmet Zo-

go ile Kraliçe birkaç güne kadar 

Fransaya hareket edeceklerdir. Kra

lın hususi katibi ile maiyetinin mü

hiın bir kısmı bugün vapurla Mar

silyaya gideceklerdir. 

Kralın İngiltereden ikamet müsa

adesi istediği ve bu müsaadeye inti

zaren bir müddet için Versayda ki

raladığı bir köşkte oturacağını daha 

evvel bildirmiştik. Kralın hususi ka

tibi ile maiyeti Marsilya yolile Ver

saya gidecekler ve kralın Fransaya 
gelişine ait hazırlıklarla meşgul ola
caklardır. 

En verin bugün evlenme çağına gelmiş olan çocuklan: 
Sağdan sola doğru: Rana, Ali, Türkan, Mahıpeyker. 

Enverin Çocukları 
Memlekete Geliyor 

Enverin 20 Y aşmdaki Oğlu Ali Ankaraya 

Gidip Harbiyeye Girmek istiyor 
Enverin çocuklarının vatana av- rin ikisi kız, biri erkek olmak üzere 

detleri için hazırlanan kaııun layiha- üç, Kamilin de bir kız çocuğu vardır. 
sı Meclis ruznamesine alınmıştır. Evlenme yaşlarına gelc:ı Enverin 

Bugünlerde müzakere edilecek o. kızları ile diğer kardeşleri Paristen 
lan bu kanun kabul edilince çocuk- memlekete kabulleri için Cümhuri
lar derhal Paristen hareket edecek- yet hükumetine bir istida vermişler 
lerdir. ve bu istida üzerine bu çocuklarm 

Enverin sakıt hanedan azasından memlekete kabullerinde bir mahzur 
olan eşi memleketten ayrılınca evve-ı olmadığı görülerek avdetleri için la
la Nise gitmiş, kocası öldükten son- zım olan kanun layihası hazırlan. 

ra, kocasının kardeşi mühendis Ka-
1 
mıştır. 

mil ile evlenmiş, oradan çocukları \'e 1 Enverin en büyük kızı Mahpeyker 
kocası ile beraber Almanyaya geç-1 bugiın yirmi üç yaşındadır. Faris 
miş ve bir müddet orada ikamet et- 1 Tıp Fakültesinin üçüncıi smıfmda
miştir. Bilahare Almanyadan San dır. 

Remoya geçmişler ve son zamanlar. Bu genç kız Fransa Maat'if Neza
da da Pariste yerleşmişlerdir. Enve- reti tarafından bir takdirname ile 

• 

takdir olunmuştur. 

~
:Ortanca kızı Türkan yirmi iki 
aşmdadır. Paris Kimya Fakültesi
ın ikinci sınıfına terfi etmiştir. Tür 

kan da tahsilini yurtta ikmal ede. 
cektir. Uçüncü çocuğu Ali bugün 
yirmi yaşındadır. Bu sene Paris Lise
sini ikmal etmiştir. ·Ankara ya gidip 
Harbiy8)•e girmek arzusunu göster
mckted ir. Kamilin kızı Rana henüz 
on altı yaşındadır. Çocukl-lr, burada 
amcaları Emekli General Nurı Gilli
oğlunun nezdinde ikamet edecek. 
!erdir. 

lstanbulda amcalarından başka E
mekli Albay Nurettinin eşi olan ha

laları da vardır. 

Macar Mekteplerine Devam 
Edebilecek Yahudi Talebe 

Eski bir bahriye zabiti olan mü " 
teveffa, teessüsündenberi faşist fır. 

kasının fiili bir mücahidi idi. Abdülfettah Yahya Paşa, Köstencede vapurdan çıkarken 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Gazeteler, 
önümüzdeki sene içjnde Macar mek 
teplerlne devam edebilecek Yahudi 
talebe nisbetinin yüzde 6 yı tecavüz 
edemiyeceğini haber vermektedirler. 

Yalnız Budapeşle ve Mistole şehirleri 
müstesnadır. Bu şehirlerde Yahudi 

nüfusunun fazlalığı sebebile bu nis. 
bet, arttrılabilecektir. 

Kıbrıs Sularında lngiliz 
Manevrası 

Atina, 27 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre bir İngiliz donanması, Kıbrıs 
sularında büyük manevralar icra e
decektir. 

Mısır HariciyeNazırının 
Bükreşteki Beyanatı 

Gümrük ve inhisarlar 
Müsteşarh9r 

Ankara, 27 (TAN Muhabirin
den) - Güml'iik ve İnhisarlar Ve
kaleti müsteşarlığına gümxükler u
mum müdürü Mahmut Nedimin ta
yini muhtemeldir. 

Londra, 27 (Hususi) - Mısır Ha
riciye Nazırı Abdülfettah Yahya pa. 
şa bugün Röyterin Bükreş muhabiri
ne beyanatta bulunarak kral Karol 
ile veliahtinden gördüğü iltifattan 
son derece hoşnut olduğunu, kral 
Karolun veya Gafenkonun Mısırı zi. 
yaret etmesinin gösterilen hüsnü 
kabule mukabele için pek kıymetli 

bir vesile teşkil edeceğini söylemiş, 

daha sonra iki taraf arasındaki iktı. 

sadi münasebetleri takviye için Mı • 
sırın iş filemine mensup bir heyetin 

Romanyayı ziyaret edeceğini anlat • 

mış. Kendisinin Gafenko ile Balkan 

antantı reisi sıfatiyle de görüştüğü
nü ilave etmiştir. 

Yunan Krah ltalyada 
Atina, 27 (A. A.) - Kral George, 

veliaht ve zevcesi, prenses Katerina 
ve maiyetleri bugün Korfudan Hel • 
las yatına binerek İtalyaya hareket 
etmişlerdir. Floransada Yunan pren 
sesi İrenanın dük di Spoleto ile izdi.. 
vacında hazır bulunacaklardır. 

HADİSELERİN i'ÇYUZU 
8 ltalya Trablusta 325 tayyare biriktirmi,tir. Bu 

miktar, lngilterenin Nilde ve Fransızların Tu· 

nusta bulundurduklan tayyare miktarından faz. 

ladır. ltalyanların Trablusta tahşidat yapmala

nndan maksat Mısıra taarruzdur. Çünkü ltalyan. 

lar Mısırın Tunustan daha az müdafaa tertibatı· 

na malik olduğuna kanidirler. 

* 9 Alnrnnynda ecnebi dö,•izi o kadar azalmıştır ki, iş için 

memleket haricine gitmeleri mutat olan banker ve 

tüccarın bile ınenıleketi tcrkctmesine nıiisande edil. 
mcnıektedir, 

• 
@ Londrada Polonya, Romanya ve Türkiye murah· 

haslarile lngiliz murahhasları arasında iktuadi 

müzakereler cereyan etmektedir. Romanyalı/arla 

yapılan müzakereler bitmiştir. Anlaşma bir iki 

gün içinde imza edilecektir. lngiltere Romanya

ya 5,500,000 lngiliz lirası kredi açacaktır. 
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Fikir Buğuları 
Yazan: B. FELEK 

Sıcaklar, densiz bir misafir gibi 
birdenbire üzerimize çullan • 

dı. Plaj ve sayfiye sahiplerinden 
başkası pek memnun değil. Gerçi 
mevsim İcabı ama, üç gün evvel açık 
pencere önünde oturulamazken şim. 
di sıcaklığın otuz beş dereceyi bulu
şu biz fanilere iyi tesir etmiyor. 
(Allah Abdulkadir Ziya ve emsali • 
nin yardımcısı olsun) Bu ani ısınma
nın neticesi olarak fikirlerimiz bu
ğulandı. Sade bizim değil, karifori • 
mizin de, Nitekim dün hüviyetini bil
dirmeyen bir okuyucumun bana gön
derdiği mektupta şu fıkra var: 

Adamın biri: 
"- E\•e giderim yar yok! Çarşı

ya giderim kar yok! Kah,·eye gide. 
rim zar yok! diye hülyalanırken gaf. 
let basıp uyuya kalmış. Uykusunda 
yüksek bir dağ tepesinde "Felek" a
dında birinin isteyene helalından bir 
kuruş, istemeyene haramından yüz 
kuruş verdiğini görmüş. Uyanınca 

hemen o civardaki yüksek dağa koş. 
muş, hakikaten kamil bir zat rüya -
smda gördüğü gibi kendisine hela -
lından bir kuruş haramından yüz 
kuruş teklif etmiş. O da helalından 
bir kuruşu kabul ederek almış; çar. 
şrya gitmiş. Yirmi paralık ekmek, 
yirmi paralık balık almış; eve getir. 
miş. Karısı balığı temizlerken kar • 
nından bir mücevher çıkmış... On -
dan sonra büsbütün masal. 

Her ~eyden evvel, şimdi dağ ba
şında oturup para dağıtan hayır sa • 
bipleri kalmadı. Sonra paranın he • 
lal ve haram nevileri kalktı. Daha 
sonra balık karnından mücevher çı
kan de\·irler çoktan tarihe karıştı. 

Lakin sıcak yerinde olduğu için beni 
olduğu kadar okuyucumu da bunalt
mış olmalı ki böyle hülyalara dal -
mış. 

Balık karnından mücevher çık • 
ması sözüne intikal ettim. Birisi rüş
vet alırken yakalanmış. Beş liralığı 
yuttu diye iddia etmişler. Adamca • 
ğızın karnını yıkanu Jar. Suyunu 

tahlil etmişler. Bir türlü kağıdı yut
tuğu belli olmamış. 

Rüşvet yiyenin midesinde, kar • 
nında ,·eya kanında herhangi bir i .. 
lıimet keşfedecek fen adamı beşeri • 
yete ne büyük iyilik edecektir değil 
mi? 

Daima tekrar ederim: İki şeyin 
yendiği itiraf edilmez, yenilmediği 

ispat edilemediği gibi: Dayak ve rüş. 
vet. 

• 
l\leni israf kanunu \'ar. Böyle ka. 

nunlar benim hoşuma gider. Çünkü 
israfa hiç tahammülüm yoktur. ta • 
nıyanlar bilirler ki şahsen müsrif a. 
dam da değilim. Lakin israfın mana. 
sını ve şümulünü tayinde ittifak e • 
demiyoruz. 

Meseli şu düğün meselesi. 
İnsan hayatında kaç defa evle • 

nir ki; bu uğurdaki sarfiyatı israf sa. 
yalım. 

Kaş defa evlenme deyince ister is. 
temez aklıma şu fıkra geldi: 

Kıyamet kopmuş; mahşer kurul. 
muş. Herkes dünyada yediği haltla
rın hesabını vermeğe davet edilmiş. 
Ya bizzat Tanrı teala. yahut ta~;n et. 
tiği sorgu melekleri herkesi istintak 
ediyor, 

Pek tafsilatını bilmiyorum. Her • 
kes mesleğine, mezhebine veya eoğ. 
raf! bir taksime göre sıraya dizilmiş, 
İlahi müstantiğin önünden geçiyor. 
Sıra boynu bükük bir biçareye geli. 
yor. Çelimsiz, asabi ve düşkün. Hü. 
viyetine ait sorgulardan sonra ha • 
yatta başlıca ne gibi eziyet çektiği 
soruluyor: 

- 25 sene evliydim. Cevabım ve
rince hitabı izzet vaki oluyor: 

- 36 ıncı cennet bahçesinin elli 
ikinci köşkiinde havadar bir daire ve. 
rini:r.. Dünyadaki cefasına mukabil 
safalansın! 

Arkadan gelen, bu hükmü işitin. 
ce sevincinden gö:r.leri yaşarıyor ve 
kendisine sorgu tevcih edilmesini sa. 
hırsızlıkla bekliyor. Fazla bekletmi • 
yorlar. Resmi suallerden sonra dün. 
yadaki zahmetleri hakkında bir diye. 
ceği olup olmadığını soruyorlar: 

- Üç defa evlendim! Diyor. Bu 
eevapBari taalayı öfkelendiriyor: 

- Cehennemin 72 inci bodrutr: 
katındaki 136 ıncı karanlık hucrey• 

(Lütfen Sayfayı çevirini~) 
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Eski Bir D nizban·k Memuru 
Müdür Muavinini Dava Ediyor 

Denizbank mühendislerin -
den Sermt, eski Denizbank U· 
mum müdür muavinlerinden 
Harun aleyhine Galata sulh ce
za mahkemesinde bir dava aç
mıştır. Davanın mevzuu şudur: 

Bundan bir müddet evvel, müdu
riı umumi muavıni Hnrun, Sermedi 
çağırarak limanların atolyesindeki 
bazı aletleri Istfnye doklarına naklet· 
mesini emreylemiştir. Sermet te: 

- "Teşkilat icabı ben liman işlet. 
me müdurlı.iğlinün emrindeyim. A· 
lctleri göndermckligim için tahriri 
emir vermeniz lazımdır,, demiş. Bu
na asabileşen umum müdür muavini 
ertesi günü Sermedi müdiırıi umu
miye şikayet ederek kendisine karşı 
bir takım kaba sözler söylediğini 

Limanlar Umum Müdür Muavini Hamit Saracoilu 
dünkü muhakemede şahitlik ederken 

bildirmiş, mudürü umumi de Ser. sinde bu davanın duruşmasına baş.. 
medin vazifesine nihayet vermiş. lanmıştır. Şahit olarak ısski Deniz 

Bu suretle işinden ayrıla11 Sermet Bank Limanlar işletmesi Mtidiırü ve 
Harunun umumi müdüre söyledik- halen Limanlar Umum Mudür Mu
lerinin yal.an olduğ~?u ~e ke~disinin 1 av.ini. Hümit Saracoğlu dinlenmiştir. 
kabalıkla ıtham edılıp bınnetıce tah- Hamıt Saracoğlu ifadesinde: 
kir olunduğunu iddia ederek Harun - Sermet haklıdır. O zamanlar 
aleyhinde hakaret davası açmıştır. tamamen benim emrimde idi. Ve 

Dün Galata Sulh Ceza Mahkeme- tahriri emir olmadan aletleri naklet-

Muhakeme Edil n 
Maarif Memurları 

Sahte Şehadetname 

Olan İki Memurun 
Tanzim Etmekten Suçlu 

Tecziyesi İstenildi 

seydi, kendisini tecziye ederdim de
miştir. 

Bundan sonra müddeialeyh yekili 
hadisenin üç ay evvel vaki olduğunu 
ileri sürerek müruru za:nann uğra. 
*ğını ve binaenaleyh davanın reddi 
Jaazım geldiğini iddia etmiştir. Muha 
keme bunun tetkiki için talik olun. 
muştur. 

Cezayı Verdi 

Tayyareye Bindi 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 

Mahkemesi dün bir Alman artist ile 
bir Polonyalı pehlivanın pasaport ka 
nununa muhalif hareketlerinden do
layı sorgularını yaptı. 

Alman artist Matmazel Gertrüd'-

Dün Ağırceza Mahkemesinde sah. Suçlu Abdürrauf şimdi ortadan tür. Kendisi ecnebi tabiiyetinde bu. 
te mektep şehadetnamesi yaptıkları kaybolan Kamil isminde birisine mü lunduğu halde polise hab~r verme
ve kullandıkları iddia edilen lstan- racnat ederek bana Maarif müdürlü- den lstanbuldan Ankaraya gitmiştir. 
bul Maarif müdürlüğü orta tedrisat gundcn Hayriye Lisesinde okumuş Hakim Reşit tahkiknt evrakını oku
burosunda varide mukayyıdi Rıfkı ile gibi bir sehadctnamc sureti al de. 'dukt:ın sonra :sucluva 'Ttlr'k!:0 ı..mp 
Abdürraufun duruşmalarına devam miş. Ka~il de diğer suçlu Rıfkıyı bilmediğini sordu. Suçlu 
edildi. Müddeiumumi Ferıdun Baga- bulmuş. Rıfkı ona 29 91 937 tarihli • - !stnnbula geleli üç ay oldu. 
na iddiasını söyledi. Her iki suçluya bir şehadetname sureti vermi~tir. Bu Türkçeyi ve Türkleri çok sevdiğim 
da Ceza Kanununun 342 inci madde- şehadetname sureti lstanbul Mandf için dilinizi öğrendim. Tercümansız 

sine göre ceza verilmesini istedi. Müdürlüğü damgasını ve mühürünü cevap verebilirim. Dedi. Sonra da 
Müddeiumuminin tahlilinden oğre. taşıyan bir kağıda yazılmı~ \'e altına kendisini şöyle müdafaa etti: 
nildiğine gore hadise şöyle olmuştu: da Maarif Müditrı.i Tcvffü: Kut ile ka - Ben Istanbulda idim. Bir gün 

1 

lem şefi Saidin imzaları atılmıştır. sanatkar Zozo Dalmas bana Anka

kapatın ve bes dakika sıfır derece Mahkeme darphane fen heyetine bu radan telefon etti 
beş dakika 40 derece hararet veriniz; şehadetname suretini tetkik ettirmiş ı - Burada mühim bir müsamere 
Buyruluyor. damga ve mühürün hakiki, imzala- vereceğiz, hemen hareket et. Dedi. 

Ömriindc bir kere evlenmiş ola. rın snhte ve taklit olduğu neticesine Ben de trene atladım. A:ıkaraya git-
varmıştır. 

na verilmiş tatla hUkmü gördiikten Müddeiumumi iddiasını söylerken 
sonra kendi hakkındaki bu şedit ce. suçlu Kamil hakkında müruru za
zadan perişan \'e hayran olan kul 0 • man müddetıne kadar araştırma ya. 
)anca cesaretini kucaklayıp soruyor: pılmak için evrakının ayrılmasını 

- Aman l'arabbi! Benim suçum istiyordu. Muhakeme karar için !!6 
nedir? Şu önUmdekini cennetlik et • Eylw saat on dörde bırakıldı. 
tin de beni neden cehenneme atıyor. 
sun? 

Tekrar hitabı izzet \'aki oluyor: 

- Ey kulum! Senden evvelki ev
liliğin ne olduğunu bilmeden haya • 
tmda bir kere evlenmiş ve 25 sene 
evli yaşamış. Sen bir değil iki değil, 
:Jç kere evlenıni sin! Ondan ötiirü 
ıeni cehennemlik ettim. 

Keskin feraset, keramefo göbek 
attırır derler. (Öyle demezler ya! An
cak höyle kaleme geliyor da böyle 

yazıyorum!) Tabii bu fıkradan anla. 
dınız ki; evlenme denilen şey insn • 
nın başına ömründe ancak bir defa 

gelir. (iki üç: kere evlenenler bu u • 
mumi kaidt!yi ihlal edemeyen anor. 
mallcrdir!) Bunda da israftır diye 
clüf"•Un yaptırınnz ak evlenmenin ta. 
dı nerede kalır? 

Ha! israf mı arıyorlar? Ben gös. 
tcreylm onlara: 

Cebinde bir lirası varken her ak. 
şnm bir nıeyhnne ''eya birahaneye 
gidip bir liralık iski içenler; 

Koca ının cebinde iki lirası var • 
ken birini aynğınu giyeceği çoraba 
verenler; 

Üç defa giydiği bir robayı "eski. 
di!" diye kaldırıp şuna buna \'eren. 
)er; 

Hulfisa: Kazandığından Cazln sar. 
{edenler hep müsriftir)cr. Asıl bun. 
tarın israflarınn çare bulmalıdır. 

Hunların yanında kırk yılda bir dü
gün yapıp beş on dostuna bir diiğün 
çorbası içircn adam bence dünyanın 
tn masum \'e muktesit adamıdır. 

Dükkanı 

teşlemiş 
Dün, Ağırccza Mahkemesinde Be. 

yoğlunda Derviş apartımanının itti
salindeki bakkal Yaninin bakkal dük 

kiınını kasten yaktığı için tevkif edi
len Dimitri oğlu Yani ismind.-:? bir 
gencin muhakemesine devam edildi. 

Müddeiumumi Feridun Bagana iddi
asını söyledi. Suçluya hem hırsızlı.1<. 
tan ve hem de kasten yangın çıkar
maktan Ceza Kanununun 493 ve 3fl9 
uncu maddelerine göre ceza verilme
sini istedi. 

Hiıdisc şöyle olmuştur: 

Suçlu Yani hadıse gecesi Dervış a
partımanının arka tarafında bakkal 

dükkanına girmiş. Dükkanın iç kapı. 
sının sürgiılcrini kırmış. Kasada bu
lunan paraları, saati ve yükb hafif 

kıymetli eşyayı çaldıktan sonra dfüc 
kanda bulunan bütün deiterleri, du

varlarda asılı duran süpürgeleri top
lnmış yazıhanenin önüne getirmiş ve 
ustiinc de bir teneke gaz dokcrek a. 

tcşlemiştir. Yangını polis derhal ha
ber almış ve itfaiyede yetişerek sön
dürmilştür. 

ltraiye yangını söndürıniye çalışır 
ken dükkanın arkasında odunların a
rasında bir adamın saklandığını gör. 
müş ve yakalam1ştır. Bu Yanidir. Us 
tünde çaldığı para ve saat bulunmuş 
ve tevkif edilmiştir. 

tim. Polise haber vermesini unut

muşum. Hakim suçunu sabit gördü. 
Kendisini beş lira para cezasına 

mahklım etti. 

ikinci suçlu Polonyalı pehlivan 
Françesziki idi. O da polise haber 
vermeden Dinara güreşmıye gitmiş. 

tir. Suçlu Türkçe bilmiyordu. Mah
kemeye Dinarlı Mehmet pehlivanla 
gelmişti. Hiıkim Almanca veyahut 

Lehçe bilen bir tercüman arıyordu. 
Dinarlı :Mehmet pchli\•an ortaya 
çıktı ve: 

- Ben hem Almnnca, hem Lehçe 
bilirim. Hangi dille isterseniz terciı
manlık yapabilirim. Dedı. Hakim Di 

narh Mehmet pehlivana doğru ter
cümanlık yapacağı hakkında yemin 
ettirdikten sonra suçlunun müdafa
asını aldı. Diyordu ki: 

- Ben Dinarn alelAce!e hareket 
etmiştim. Polise haber veremedim. 
Şimdi de Lehistandan anamın öldüğü 

ne dair telgraf aldım. Tayyare ile 
gideceğim. Beni affediniz .. 

Hakim pehlivanın suçunu sabit 
gördü, onu da beş lira para cezasına 
mahkt1m etti. Pehlivan derhal beş Ji. 

rayı verdi ve akşam tayyare ile Le
histana hareket etti. 

Hapishane ve Tevkifhane 
Kadroları 

Adliye Vekfileti di.in İstanbul ve 
Üsküdar hnpisane ve tevkifone kad
rolarını müddeiumumiliğe tebliğ et

miştir. Hapisanenin boşaltılmasından 
sonra 31 gardiyan açıkta kalmıştı. 

Dün toplanan adliye cnci.imeni bu 
memurlardan bir k1smını yeni kadro 

çerçevesi içine almıştır. Eski hapisa
ne ve tevkifane memurlarından bir 
kısmı da terfi ettirilmişlerdir. 

TAN 

Yeni Barem Proieleri Üzerinde Anket 

Memurlar Barem için 
Ne Düşünüyorlar? 

ilkokul Öğretmenlerinin 
Vaziyeti 

KnmuUıydn müzakeresi yapılmakta 0 • 

lan barem kanunu biz ogretmcnlerin tcr
fihine hcmC'n hemen hiç yer \"ermemı~
tir. Ynlnıı bu yıldan sonra okuldan yen.! 
tıkan öğretmen nrkad:ışlar için müzakere 
edılmekte olan barem kanun projesi fyi
cedir. Bizim gibi on seneyi ll}eslekte ge
tirmiş ilk okul Öğretmenlerinin mnaşı za
ten lkf bin olduğuna gllre bizim için ka
nun bir mfına ta:ııımmun etmemektedir. 

Gebze Aydınlı okulu Baııöaret
meni Rahmi Saygın 

• 
Memuriyette Tahsil Esastu· 

Barem kanun layihasının BUyuk Mil
let Meclisinde tetkiki dolayısile bazı gıı
zcte sütunlarında, ml'.'muriyetlere tayin 
ve tt'rfllerde tahsil esasının kaldırılması 
"e tahsil gormemlş veya noksan tahsil 
görmüş olanlarla, yük.,ek tnhsil görmUş 
olanlıırın memuriyetlere tayin ve terfile
rinde ayni hukuk ve şartlara sahip ve tilbi 
tutulmaları hakkında yazılar okuduk. Ve 
bu yazıların Uıhrlkile biz de bu hususta
ki clUşüncemizl ynım::ığa mecbur olduk. 
Bu ynzılnrda iki sn:ıtllk bir imtihan neti
cesinde clrle edilmiş olan kunı diploma
ların kıymeti olmadıgı ve diplomasız fa
kat tecrübeli nıcmurlıırın vi.ıcutlarından 
daha fazla istifade edildiği ileri sürul
mektedlr. 

Bir dc!ıı diplomalar onların zannettik-
11.'ri gıbi iki saatlik bir imtihanın mahsu
lü degll, uzun yıllnrda çlırümilş dirsekler 
işlemiş kafnların mnhsulUdür. Hele Cüm~ 
huriyet de\•ri, on senedir okuttuğu talcbt'
lere kolay kolny diploma vermiyor. 

Memuriyetlere tlıyln ve tcrfılcrde tahsil 
esasını kaldırac:ık olursak, herkes daire
lere müU'ızlmetıc devam edecek, ufak ma
asln işe başlıyacıık ve mcsleklnde terakki 
ve tenli edccl'.'ktlr. Şu halde mektepte pa
ra sarfile, emek sıırfile ortaınektC'p, lise 
ve yüksek tnhslll görmekten lse bir dai
rede mü!Azlınetle işe b:ışlnmak daha iyi
dir. İnsnn bu suretle bir iki senelik mü!A
zimeUe maasa gecerek mııaş ta alır, vnzl
fccle de yükselir. Mektepte okuyan y{ik
sek tahsilini bltırınecY'(! kadar o mcslekin
dc nayıı )'UKJI ınus 01 e;aınır. 

Hakikati söylemek lAzım gelirFe, me
muriyet cvveltl bilgi, saniyen tecrübe 1-
eidlr. Bilgi ise tnhsllle olur, bir kimsenin 
memuriyet başında çalışıp yorularak ve 
aile ve cocuk sahibi olarak ayni zaman
da hususi tahsil ve tctebbü de ynpması 
imklınsızdır. 

Memuriyetlere tayin v~ ter!ilerde tah
sil esasını kabul etmekle iltimasın da önü
ne geçilmiş olur. ÇUnk{i tahsil esası kal
kınca bunun yerine memuru tayin eden 
Veya terfi cttfr(!CCk olan llmirin Şahsi 
takdir hnkkı kaim olacak ve Amir de çok 
kere herhangi bir tesir altında olarak ta
yin ve terfilerde pek te bitaraf ve Adila
ne hareket cdemlyeeektlr. 

Herhangi cihetten bakılırsa bakılsın 

memurlyeilere tayin ve tt'rfllerde tahsil, 
kültür, seviyesi arnnmıyacnk olursa: 

Mektepleri kapamalı, dairelere milla
zlm sakirtıer almalı. .Amirlerin herhangi 
bir tesir altında ve bltarnf olmıyarak me
murlıırı tayin ve terfi ettirmelerine mü
saade etmeli, bırakınız cnvuşlnr zabit, 
mUbaşlrlcr Mkim, kdtipler kaymakam, 
olsun. 

(imzası mahfuzdur) 

• 
Eski ve Yeni Muallimler 

j 
nrkadn:ılarımızın hesabına seviniyoruz. 
Znten bu d!.'rcce tahsil görmüş diğer mes
lek mensuplarından 16 lıra ile l&e ba5lıyan 
memur yok gibidir. Öğretmenin terfıhlne 
dogru yapılım bu hareketten çok memnu-
nuz. Yalnız on yıl, on beş yıl muvaffnki
yetle cnlışan munllım mektebinin eski 
mezunları bu hususta znvnllı gibi görünu
yorlar. Çıınkü eski mezunlar Yedi yıl eh
liyet ve llyakııt gö tcrerck, fikren, be
dl'.'nen enerji sarfederl'.'k iki derece ter
fı ettikten sonra 20 llrııyı bulmuştur. l\Ii· 
s<ıl olıır<ık kendimden bahsedeyim: Beş sı
nıfıl mıınlllm nıektehlni bltirn1iş ve diplo
mayı almışımdır. l!l28 nisanında mesleğe 

girdim. 1 Maoşıma yapılan zamlar sıraslle 
932, !135, 938 yıllarında olmuştur. Şimdiki 
mansım 22 liradır. Projede 22 lik derece 
olmaclığına göre 25 lira benim için hakkı 
müktesep olsa bile gene sekiz yıllık mtıs
bet çalışmadan istifade edemiyorum de
mektir. Bu yıl mesleğe girecek arkadaş 
Oç Vl'yahut dört yıl sonra 25 lirayı ala
cak, o vakit te ayni şartlan haiz dlploma
lnrı taeıyan 15 yıllık öğretmenle dört yıl
lık öğretm!.'nin maa~ı bir olacaktır. 

Eu nisbetslzllğin düzeltilmesi 107.ımdır. 

Anndolu Feneri Ba§ö!!retmenl 
(lmusı okunamamı§tır.) 

• 
Eski Memurların 
Kıdem Hakları 

B6tce encümeni tarafından hazırlanıp 
Meclise sevkedılecek olan bankalar ve 
müesseseler baremine ait projenin muvak
kat maddesinde isabetsizlik olduğu ve bu 
yüzden birçok mC'murlnrın m:ığduriyctıe
rlnı:! sebebiyet verileceği knnaatindl'.'vim 
(F.ğer ~onunun o maddesini yanlış a~la: 
mış lııcm kanaatim doğru olrnıyablllr. Fa
kat oradaki sarahate göre zannetmiyo
rum.) 

Bıınkıı me'Tiurlarının ekserisini orta ve 
lise tahsilini bitirenler teşkıl eder. Bun
lardan tahsil d,rret'elerl ayni ve bankaya 
intisapları da ayni olduğu halde bir kıs
mı talihsizliğinden - 50 - 60, bir kısmı da 
- şanslıırınciıın - 100 - 120 lira ücret al
maktadırlar. 

7 - 8 sene e\'Vel bu şekilde yani biri 
60, diğeri 100 lira olarak bankaya giren-
11'.'rln Üt'retlerlnt mezk<ır kanunun muvak-

• . . 
müstahdem olanların Ucretleri tahsil de
recelerine ve bu kanuna tlıbl müesseseler 
Ue diğer yerlerde geçen mUddetlerinin 
mecmuuna ve bu kanunun beşinci mad· 
desine ve yüksek mektep mezunları itin 
iki, diğerleri itin fü; senede bir terfi esa
sına göre tP.sbit edıllr ve kanunun neşri 
tarihinde müstahdem olnnlnrdan hizmet 
mUdcletleri Ü<: seneye kadar olanların bir 
fıızln olanların iki yukarı dereceye geçi
rilmeleri <'nizdlr. Ru fıkra mucibi aylık

ları tesblt edilenlerin alacakları aylık ha· 
len almakta bulunduklon miktarı gece· 
mez) demekte olduğumı göre tesbit eder
sek pek büyiik haksızlığın bulunduğu 

meydana çıkar. Çünkü: 60 lira alan yine 
- dahli olacnğı derece, halen almakta ol
duğu maaşı gcçmiyeceğinc ve hizmet müd
deti hiçbir işe yarıyamıyacağına göre - 60 
lirada ve hem de dört sene müddC'tle kaln
cııktır. Diğer 120 lira alan ise - maaşının 

müsoltllğl ve hizmet milddctlnln işe yo
ramasındnn - yine ayni parayı alac .. ktır. 
Şu hale nazaran birisinin 60, birisinin de 

120 lirada kalması acab:ı doğru mudur?. 
Bundan başka halen mil!ıtnhdem bulunan 
orUı ve lise mezunlarından yeni kanunun 
derecelerinden aşağı maa~ alanlar da çok· 
tur. :Yeni girenlerin (A. muvakkat mad
deye göre) eskilerden fazla Ucretle çalış

mnları da haklı mıdır'. Muhakkak zanne
diyorum ki Mecliste bu hususlar göze 

Memurlar hakkındaki barem projesi çarpar. 
bundan sonra mezun olacak ilkmektep T. c. Ziraat Bankası memurların· 
öğretmenlerinin lehinde olduğu için bu dan M. Alp.ar 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
{20000) adet telefon rehberi tab'ı eksiltmesi 6 - 7 • 939 perşembe gü

nü saat 15 de kopalı zarfla İstanbul Telefon Müdürlüğü binasında Sa
tın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel (8500). muvakkat teminat (638) lira olup şartna
mesi her gün Levazım Amirliğinde görülebilir. 

İstekliler mezkCır günde saat 14 de kadar kanuni vesikalarile tek
lif mektup ve muvakkat teminatlnrını ihtiva eden kapalı zarflarını Ko-
misyona tevdi etmiş bulunmalıdır. (4469) 

lnegöl Hastanesi Baıtababetinde" • 
Hastanemizde bir hastabakıcılık açıktır. 

Aylığı "30,, lira ücrettir. Ayrıca yemek ve yatmnsı hastaneden temin 
edilmektedir. 

Şerait: 

1 - Türk olmak, okur, yazar olmak. 
2 - Hüsnühal snhlbi olduğuna dair bulunduğu mıntaka polis daire

sinden musaddak vesikn gr.>.termek, Adliyece ilişiği olmamak. 
3 - Yaşı 25 ten aşağı~ kırktan yukarı olmamak. 
4 - Hastanelerde hastabakıcılık vazi!csinde çalıştığına dair baş ta-

babetlcrce musaddak vesika göstermek. 

5 - Hüviyet cüzdanının sureti ve iki adet 6X9 ebadında fotoğraf. 
6 - Yol parası kendisine aittir. 

7 - Mezkur şeraiti haiz olanlar vesikalarının ya asıllarını veyahut 
musaddak suretlerini ve sarih adreslerini bir haftn zarfında hastaneye 
bildirmeleri. "4651,. 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiyo 

Radyodlfilzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
163!1 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

Çarşamba, 28. 6. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği -
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
tl'.'orolojl haberleri. 13,15 - 14 MUzlk 
(RlyR!ll'.'ticOmhur B ndosu - Şef: İhs:ın 
Kilncer) 1 - E. Rcevcs - Hobomoko: 
Hint 5arkısı 2 - J. Fudk - Kış rüzgar
ları (Vals) 3 - G. Parcs - Konser uver
türil 4 - Tschaikowsky - Hazin şarkı 

5 - Massenct - "Le cld., operasının an
traktı ve balet parçaları. 

19 Program. 19.05 Müzik (Vnl lar -
Pl.) 19.15 Tiırk m{ıziğl )Fa ıl heyeti) 20 
Memleket saat ayarı. ajan~ ve mete'>ro
lojl haberleri. 20.15 Konu5JTln. 20.30 Türk 
ınüzıği (Müı;terek ve solo teganni) 1 -
Nihavent peşrevi. 2 - !sm'lil H'.I ~kı Bl'.'y 
- Nlhıwcnt a tr scmnl - Seni hükmil e
zel. 3 - Rakım - Nihavent şarkı - Ne 
yanan kalbime baktı. 4 - Ut taksimi. 
5 - Sarnhattln Pınar - Niha\'cnt şarkı 

- H:l)(ı yaşıyor. 6 - Saadettin Kaynak 
- Nihavent :;:arkı - Gönfil nC'Clir bilene. 
7 - Nıhavent şarkı - Hatınmdan hl<: 
çıkmıyor. 8 - Artnkl - Nihavent şar
kı - Gel güzelim çumlıcaya. 10 - Refik 
Fcrs;:ın - Nlhavenet sarkı - Kız sen gel
din Cerkeştcn. 21.10 Haftalık posta ku
tusu. 21.25 Neşeli plfıklar - R. 21.30 MU
zik (Oda müziği - Pi) 22 MUzlk (Ktı
cuk Orkestra - Şef: Necip Askın) 1 -
Franz ı.ehar - Çarcvic operetinden pot· 
puri. 2 - Lcopold - Karlsbad hatırası. 
3 - Grleg - Pcrp;Unt süiti 4 - Jac. Grlt 
- Mnr~ 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, komplyo - nukut borsa
sı (fiyat) 23.20 Mü7.ik (Cıızband - Pl.) 
23.55 - 24 Yannki program. 

;-:;~;~;~~~ 
~,-"'-...... '"'-.!~ ~~~ 

Şubeye Davet 
Emln!inU Aıkerllk Şubesinden: 

Eminönu şubcsı halkından olup orta 
askeri ehliyetnamell kısa hizmetliler 1 
Temmuz !l31l da yedek subay olnılu hazır
lık kıtasındn bulunaenklarından 30 HazJ
rnn 939 da flUbeye müracaatları lli\n olu· 
ııur. ,,. 

Fatih Aıkerllk Şubesinden: 

Yıldızda Hnrp A~demisi emrinde bu
lunan hcs:ıp \'e muamele memur o'rnluno 
talebe alınacaktır. 

"_ ,.. • .,_ _ " n ___ .. ıu 'kol, nııın 1.ll 

şubede kayıtlı bulunan yedek subaylar
dan işbu okula girm!.' e istekli olanların 

nCıfus c01 I nlarllı:! Fnt h nskM"lık şubesine 
mUraenat etmelCTI lllın olunur. 

1 - İhtiyat zabiti olmak, 
2 - Yaşı 32 den f zla olmamak. 
3 - Dl er şerait kendisine ~bece söy

lenecektir. 

·~----~o------
T o plan t ı la r, davetler: 

Halkevinde Konferans 
EmlnlSnU Halkevlnden: 
29 Haziran 939 perşembe günU saat 

17.30 da Cağaloslundaki salonumuzda 
Sosyal Yardım Şubesi Başkanı Dr. Sü
reyya Kadri Gür tarafından (Yaralanma
larda ıılınacak tedbirler) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

Davetiye yoktur. Arzu edenler gelebi
lir. 

ÖLÜM HABERLERi 

Müessif Bir Ölüm 
Mülkiye müfettişi Camal Günencin 

eşi Bayan Mcltıhat Gönenç tedavi e
dilmekte olduğu Taksimde Kışla ar
kasındaki Fransız hastanesinde vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün saat 11,30 
da hastaneden kaldırılararl: oğle na. 
mazı Teşvikiyc camiindc kılındıktnn 
sonra Feriköy mezarlığına defnedile
cektir· 

-<>-
MEVLOT 

1 Temmuz 939 Cumartesi ikindi 
namazını müteakıp Teşvikıye cami
inde Ustad Ağaoğlu Ahmedin ruhuna 
Mevlut okunacaktır. 

Dostlnrının ve arzu buyuranların 
gelmelerini çocukları rica eder. 

Acele Satıhk Ev ~ 
Eyüpte Otakçılardn Abdur. 

rahman Şeref caddeslnd 43 
No. lu (bir dlikkfın, bir bahce 
ve iki katta beş odayı hnvil bir 
bap hane acele ve ucuz rntı
hktır. Taliplerin Eyiıpte Camii
keblr karşısında Attar Bny A-

bidine müracnatlnrı. -

Istanbul ikinci Ifliıs Memurluğun
dan: Müflis Bignli Halilin şi:-ndıye 

kadar geçen işleri hakkınd:ı ifluc; ida
resince alncaklılara izahat verilerek 
icap eden tedbirler alınmak uzerc .. -
lacaklıların 4/7 /939 Sah güniı saat 
13,30 Dairede hazır buluamalnrı Idc:ı
re karariyle ilfuı olunur. \18814) 
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ABONE BEDELi 
TOrklye Ecnebi 'f 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

1 Sene .... 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
100 

Kr. 
• .. .. 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ıurasiyle 30, 19, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmt-k !5 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluk 
pul UAvesl lAz.ımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Sokakları 
Kapayan 
Taştan Kafesler 
Dün Avrupa devletlerinden biri. 

nin tehirlerde tayyarelerden 
atılacak zehirli gazlere.. kaqı korun. 
ma tedbiri olarak, evlerin bahçe du. 
varlannı yıkmaia karar verdiğini o. 

.kuduk. 
Bu duvarlar sokaklarda havanın 

tteyrine mani oldutu için ve yerlere 
,.ayılacak zehirli gazlerin de dağılıp 
ıuçmasma enıel teşkil edermiş. 

Bu haberi okurken gözümün önü. 
mıe İstanbulu getirdim. Eski 'harem 
'hayatı, evlerimizi kafeslerle ışığa 

'Ve gilnefe kapadığı gibi, bahçeleri • 
mizi de taştan yüksek duvarlarla çe. 
'Vimı.iştir. Evimizin içi görünmesin 
41iye pencerelere kafes, bahçede do. 
lapn karımın görmesinler diye et • 
rafa duvar koymuıuz. Bu duvarlar 
yalnız harp zamanında değil, sulh 
zamanında sokaklann hava alması • 
na mani oluyor. fstanbulda fazla ola. 
rak şehirliye tabiatin güzelliğini ka. 
pıyor. Beıiktaşa giderken sağlı sollu 
yükselen saray duvarlanm yolcuları 
nasıl dar bir koridora hapsettiğini 

hepimiz hergiln görüyoruz. 
Kafesleri attığımız gibi, bahçele. 

rimizin etrafına çevirdiğimiz duvar. 
]an da yıkalım. Tabiatin güzelliğini 
kendimize hasretmeyelim. 

* '-r•nya ile 
Sovyetler ArasrnCla 

Uzakşarkta Tientsin meselesin • 
den doğan hadise kapanmadan, Sov. 
yetlerle Japonlar arasmda Dış Mo. 
golistanda mevzii bir muharebe cere. 
yan ettiği öğrenildi. 

Dıı Mogolistan, İngilterenin Mı. 
sın vaziyetindedir. Sovyet Rusya ile 
arasında askeri bir ittifak vardır. 
Ordusu So'Vf'etler tarafından idare 
edilmektedir. Hariciye Komiseri Lit
vinof Jstifasından evvel Sovyet şa • 
rasında Dq Mogoliıtana viki olacak 
herhaııei bir taarruza derhal moka. 
bele edileceifni bildirmlıtir. 

İşte buıün Dq Mocolistan budu. 
4unda Sovyetlerle Japonlar aruuıda 
cereyan etmekte olduğu bildirilen 
muharebe, Japonlann Dış Mogolis • 
tan hududunu geçmek istemelerin • 
den doinıuştur. 

Japonyanın burada Sovyetlerle 
bir harbe tutuımak isteyeceil tah • 
min edilemez. Sovyet kıtalan ile harp 
lıalinde iken, Çinin imtiyazlı mınta. 
kalarmda İngiltere, Fransa ve Ame. 
rikayı kızdıracak hareketlere teteb
biis etmesi ise mantığın kabul ede • 
eeif bir hal değildir. Onun için bizce 
'bu hidJse mevziidir, ve bunun bir 
Japon - Rus harbi dofurmw ihtima
li pek udır. 

~ 
1y1 llr Vafandaı 

Kime Derler '1 

Amerikada ilimlerden milrekkep 
'bir heyet iyi bir vatandaşın haiz ol • 
ması lkım celen meziyetleri tesbit 
ederek, buna cöre bir sual listesi ter. 
tip etmişler. Her vatandaşa, ne dere. 
ceye kadar iyi vatandat olduğwıu 
anlamak için bu sualleri soruyorlar. 

Bu sualler arasmda hakikaten bi. 
ze garip görünecek sualler vardır. 
Meseli: 

- Ne kadar seyahat ettiniz? DL 
ye soruyorlar. Bu suale Amerika 
Cilmhurreisl ıu cevabırrmiı: Bir 
buçuk milyon kilometre. 

Biz vatandatfann vaziyetlerini 
bu suallere göre tesbite kalksak içi • 
mizde tam n4umara alacak pek az in. 
san bulunur. Fakat çok seyahat et • 
mek iyi vatandaşlığın hakikaten i . 
caplanndan sayılabilir mi? 

TAN 

Türldyenfn yaptığı son anlaımalar, lallranlarda, Alrdenizde ve 'Avrupanın her ıfyaıi vaziye· 
tinde sulh cephesini çelflc bir duvar haline getirmiıtir. Kütahya Mebusu arlcadaıımız Sadri 
Ertem, sulh cephesinin cihan sulhüne temin ettiği avantajları bu makalesiyle tahlil ediyor. 

• • • 
Cç Ptr&liilSÜP ve 

T ürk - İngiliz anlaşmasın
dan sonra Türk - Fran

sız ittifakı sulh ve demokrasi 
cephesinin ikinci zaferini teş
kil etmektedir. Akdeniz ve 
Balkanlar icin çok kıymetli 
bir sulh garantisi olan bu an
laşmanın faydalarını, beşeri 
kıymetini izaha lüzum gör -
müyoruz. Bunun neler ifade 
ettiğini dost ve düşman ceo
helere kulak verenler derhal 
anlarlar. 

Dostlar bu anlaşmanm beşeri 

ve reel kıymetini derin bir hazla 
idrak ediyorlar sulh düşmanları 
yeis ve ıztırap içindedirler. Anlaş.. 
manın büyük değerini unuttur • 
mek için ellerinden geleni yap • 
mak istiyorlar. Bir eserin muvaf • 
fakıyeti için daha başka delile ih. 
tiyaç var mı? 

Cümhuriyet Türkiyesi: 

I - Beşeri ideal, 

il - Geopolitik, 
ın - Milli bünye bakımından, 

Sulh cephesinde yer almış ve 

ikinci anlaşmayı da yine bu mak. 

satla imzalamıştır. 

Akdeniz ve Balkanlarm sulbü. 
nü garanti etmek davasının 

be§erl hüviyeti çok vazıhtır, bu 
vuzuhu büyük ve keskin hatlar 
halinde insanlarm vicdanına ak • 
settiren sebepler arasında Avru • 
pa kültür tarihinin inkişafı birin. 
ci dereceyi işgal eder. 

Avrupa medeniyeti dediğimiz, 
ylni 16 mcı asırdanberi Avrupa. 
da insan ve millet hakkını tesise 
~-ı ..................... _.,., ftlo.hrl. *-1 
setesıyıe, sanatı ile insanlarm fer. 
di ve milli hürriyetlerini üzerinde 
münakaşa kabul etmez birer bedi. 
hi hakika~ haline koymuştu. Bil • 
hassa 1789 dan sonra milletlerin 
kendi mukadderatlannı bizzat 
kendilerinin tayin etmesi esası mil 
letler arasında modern hayatın bir 
düsturu halini almıştır. 

Bunun içindir ki Rönesans ter. 
biyesi almış olan milletler Çek ta. 
arruzlanndan sonra inandıktan 
bir fikrin, ibadet ettikleri bir aki. 
denin tecavüze uğradığını gördü. 

B ugün bütün Avrupada soru
lan bir sual var: 

- Danzig meselesi ne olacak? 
Acaba Almanya burasını zorla 

alacak mı? 
Almanyanın bu hareketine kar

şı Lehistan mukabelede bulunacak 
mı? 

Yoksa ikinci bir Münible mi 
karşılaşacağız? 

Harita vaziyeti bir hayli aydın
latmaktadır. 

Bir kere koridor nedir? Burası 
Almanya ile şarki Prusya arasına 
gerilen bir arazi parçasıdır ve 1919 
da Versay muahedesile vücude 
getirilmiştir. Buranm adı Pomor
ya ve Lehlilerle mesktln olan bir 
yerdir. Lehlilerin anlatışına göre 
burada oturanların dörtte üçü 
Lehli ve dörtte biri Alman
dır. Hitler ( 24 • 4 • 939 da ) 
bu koridordan tamamile Alman
lara ait olacak bir yol açmak ve 
bir demiryolu uzatmak istediğini 
anlattı. Fakat Lehlller bu talebi 
reddettiler. 

Almanlar Danzigin hür bir şe
hir olduğunu ve 1919 danberi Mil
letler Cemiyeti idaresinde bulun
duğunu, fakat bunnla beraber bir 
Alman limanı olmaktan çıkmadı
ğını söylüyorlar. Danzigin idaresi, 
bir Ayan meclisinin elindedir. Ve 
bu meclisin ekseriyeti naziattir. 

Lehlilere göre 1772 de Prusya, 
Avusturya ve Rusya tarafından 

taksim edilmeleri üzerine Danzig 
de ellerinden alınmıştı. Gerçi Leh
lilerin 1926 dan başlıyarak inşa 

ettikleri Gdynia limanı bugün 
Danzig'den fazla iş görmektedir 
Te Danzig'in 7 milyon tonu geç-

TlYıtrlküye 
Yazan: 

SADRİ ERTEM 
ler. Alman ve İtalyan taarruzları 
önünde beşeri galeyan, "milli ha. 
kimiyet" prensibini korumak için 
derhal bir cephe tesis etti. 

Bu cephede "millet hakkını" ta 
nıyan herkes yer almıştır. Bu 

cephe mukavelelere, muahedelere 
dayanan bir cephe değildir. Sade. 
ce beşeri vicdanın emrettiği yolu 
tutmuştur. 

Cümhuriyet Türkiyesi bu beşe. 
ri cepheyi daha mukavelelerini 
imzalamadan tutmuştu. Milli Şef 

İnönü Türk milletinin bu beşeri 
davayı nasıl telakki ettiğini 29 
mayıs 1939 tarihli nutkunda şöyle 
anlatıyordu: 

"Nüfusu çok milletler gibi, nü. 
fusu az milletlerin de müstakil ve 
milli bir hayata müstahak olduk • 
lan samimi olarak kabul edilme 
lidir. 

"İnsan cemiyetlerinin, büyük .. 
leri tarafından yutulması mukad • 
der olduğu nazariyesini, hiç bir yer 
için kabul etmiyoruz. Benliğine ve 
şuuruna sahip olan her milletin 
dokunulmaz müstakil bir devlet o. 
larak yaşaması hakkı, insanlığın 

sarsılmaz müşterek bir akidesi o • 

Beynelmilel münasebetlerimizde, 
bizim zihniyetimizde bulunan dev. 
letlerle müşterek prensip ve em • 
niyet davası, bizi müşterek cep • 
heye sevketmiştir. Siyasi anlaşma. 
}arımızı ve ittifaklarımızı bu zavi. 
yeden görmelidir.'' 

Bu beşert vicdan hükümleri • 
ne itaat eden Cümhuriyet 

Türkiyesi için coğrafi sebepler de 
emniyet meselesinde hangi cephe. 
yi seçmesi lazım geldiğini ihtar et. 
mektedir. 

Cümhuriyet Türkiyesi için em. 
.niyet bakımından demokratik cep. 
hede yer almak, hudutlarını ve 
cephelerini ona göre tayin etmek 
ayni zamanda bir akıl ve hesap 
meselesidir. 

Demek istediğimiz nokta şu • 
dur: 

Türkiye Cümhuriyeti kalbi ile 
sulh cephesini tutarken mantık ve 
akıl da onu o cepheye sevketmek. 
tedir. 

Realitelerin, aklın kaplan ile 
idealin birleşmesi hayatta düşüle. 
bilecek tezatlara mani olacak ye. 
gane kudrettir. 

Denizlerde İngiltere ile, Av • 
rupa kıtasında Fransa ile ta -
rihi epey uzun bir devreye mal o. 
lan bir emniyet birliği vardır. 

1 ngiltere ile olan münasebetler 
18 inci asırdan sonra başlar. 

Çok defa birbirinin davasını ken. 
di davası halinde mütalea etmek 
mecburiyetinde kalan iki devletin 
bu psikolojiye sahip olmasını za • 
rurileştiren sebepler dünya üze • 
rindeki yayılış esnasında ayni cins 
düşmanla karşılaşmış olmaktan 
başka bir şey değildir. Kısacası: 

Akdeniz emniyeti bunu en iyi şe. 
h•-4- ~-::.1- -..ı-l..:1:-.. 

Fransa ile olan münasebetle • 
rin tarihi daha 16 ıncı asra kadar 
çıkar. Kanuni Süleymanın ordu -
ları ile Fransa krallığı arasında iş 
birliğini, ittifakı zaruri kılan sebep 
bugün de ayni şekilde, dünya 
emniyeti bakımından taptazedir. 

Cümhuriyet Türkiyesinin bütün 
temayüllerinin, kararlarının men • 
baı halktır. Halkın sosyal bünye • 
sidir. 
Bu bünyenin dili olarak demago • 
jik organların hepsini bir kalem • 
de inkar edebilirsiniz. Milli bün • 

yenin ifade ettiği temayülleri L 
zah edecek ancak Türkiye halkı • 
nın sosyal kuruluşudur. ,..,.-

Türkiye halkı iş nevi itibari. 
le mütecaviz olacak bir nü. 

fus kitlesine sahip değildir. Nüfu. 
sun yüzde sekseni köylüdür. Bu • 
nun tecavüz gibi, harp taraftarlı • 
ğı gibi arzusu yoktur. 

Sanayi faaliyeti henüz iç pa • 
zarları bile fethetmiş değildir ki 
yeni pazarlar için harbi bir gıda 

telakki etsin. 

Harp sanayü ne hususi serme. 
yenin elindedir. Ne de tamamen 
kurulmuş haldedir. Bunun da bir 
harp organı olmasına imkan yok • 
tur. Halkımızın sosyal seviyesi, iş 
hayatı tabii bir surette sulh sev -
gisine dayanır. 

İmparatorluğun yüklerini taşı. 
maktan bitap bir hale gelen hal -
kımız tabiate hakim olmak, tabia. 
ti hakkiyle istismar etmek, insanı 
hakiki kıymetlerin menbaı telak. 
ki etmek arzusundadır. 

Müsbet ilmi inkişaf ettirmek, 
ona göre bir hayat seviyesi tayin 
etmek isteyen bir cemiyette tabü 
inkişaf ancak sulh yolu ile olabi • 
lir. 

Bu tabii vasıflara Türk milleti. 
nin tecrübelerini ilave edecek o • 
lursanız onun, niçin sulh\\ sevdiği. 
ni ve niçin sulh cephesine iltihak 
ettiğini daha kolay anlarız. 

Harbin ne olduğunu, sulhün na 
sıl bir nimet telakki edil • 

mesi lhım geldiğini Türk milleti 
kadar kimse takdir edemez. Bu he
sapta MilU Şef İnönü tamamen 
milletimizin timsalidir. Kendisi 
'h..r:rl •• waJJıii dea HeıJ ,.. ...,.Jderlle 

yaşamış bir halk arasında doğ • 
muştur. Bizzat askerlik sanatını 

yakından tanımıştır. Harbin ne ol. 
duğunu, cephe hattının bir mille. 
tin hayatında ifade ettiği elemleri 
kitapta okumamış, kendi hayatın. 
da tecrübe etmiştir. Tıpkı milleti. 
miz gibi sulhe ateşten, ıztıraptan 

merhalelerle geçerek kavuşmuş • 
tur. 

Bu sebeplerdendir ki, Türk mil. 
Jeti hissi, akli ve bünyevi sebep • 
lerle demokrasiler cephesini ter -
cih etmiştir. 

Danzig Hadiseleri 
Gdynia: Leh koridorunun limanı

dır. 1926 dan baslıyarak l.nşa olun

maktadır ve bu sehir icln 20.000.000 

İneiliz lirası saı lcdilm11itir. Şehrin 
bugünkü ticareti Danzlg'e üstündür. 

ALMANYA. . 
8f"LIN 

• 

Lehistan vaziyeti dikkatle takip 
etmekte \ e İngiliz - Fransız müzahe
retine dayandıktan başka Rusyanın 
yardımını da kabule hazırlanmakta
dır. Bundan ba \ a Lehistan bir mil· 
yon askeri sUAh altında bulunduru
yor. 

miyen faaliyetine mukabil 9 mil
yon tonluk faaliyet yapmaktadır, 
fakat Lehistan h!li Danzig'e da
yanmakta ve Gdynia'ya giden de
miryollar da Danzig'den geçmek
tedir. Bundan başka Lehistan Ha
riciye Nazın M. Bek, Danzig'in 
Vlııtül nehri ağzında bulunduğu,. 
nu, bunun bir Leh nehri olmasına 
mebni Danzig'in Lehistan için pek 
tabü bir deniz limanı olduğunu 

anlatıyor. Buna mukabil Geob
bels. Almanyanın o halde Ren neh-

Danzlg: Milletler Cemiyetinin hi
mayesi altındadır. 1930 dan başlıya
rak bu limanın ynptığı ticaret Gdy
nlaya donmektcdir. 

. 
Alman askeri mütehassısları Ber

linin Leh hududundan 125 mil me
safede bulundugunu, İngiliz ve Fran
sız tayyarelerinin Alman şehirlerine 
tanrruz ederek LehisUın şehrllerln
den alacakları mahrukat ile Alman
yadan tekrar Frnnsaya dönebilecek
lerini unutmuyorlar. 

rinin ağzını ve ağzındaki Rotter
damı istiyebileceğini söylüyor. 

Her Hitler, birkaç defa, bütün 

Almanların Rayh içinde birleşme

leri lazım .geldiğini anlatarak aha
lisi Alman olan Danzigi de iste
mişti. 

Danzig'e "Hür şehir,, deniliyor

sa da burası bir ülkecik teşkil e

der. Genişliği 754 mildir. Ve nü
fusu 407 .000 dir. 

En son rivayetlere göre Al-

'°"' ... . ..'tl 
. ..... ·-.. ······~ ı 

· ... '\~ ,,_,,.,... \ . 
... -~ .····. ..... ·. 

v'e~ •• ,..... . ..... 
• ROl'\ANY 

Eskiden Almanyaya aıt olan Me
me! 1923 ten ba lıyarak Litvanyaya 
verilmiş, daha sonra Almanlar tara
fından istirdat edilmiştir. Bu liman 
Llh anyanın iktısadl hayatına hA· 
kimdir ve buranın lşgalı Lehlilere 
bir ibret dersi teşkil etmiştir. 

.. • .. '!' 

manya Hariciye Nazın Von Rib
bentrop, Milletler Cemiyetinin 
Danzig komiseri Profesör Burch
hardt'a Almanyanın Danzig yü
zünden bir gerginliğe sebebiyet 
vermiyeceğine dair teminat ver
miştir. Fakat Lehistan siyasileri 

bu teminata emniyet etmiyor ve 
Danzig'den istim toplıyan Alman 

propagandasını dikkatle takip edi
yorlar. 
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Toprak Vatan, 
Gök Vatan :ıcr .(. 'l ~ 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Vatan hududunu, toprak sıllll' • 
larda çizdik. Bu etrafı çizilmlJ 

hududun içindeki toprak, bütün tari. 
hi, bütün müesseseleri, kültürü, me. 
deniyeti, taşı toprağı ile \•atandır. 

Vatan sevgimizi bu toprağa bağla • 
dık. Bu toprağı eşeleyip biçen köylü, 
alnının teriyle bu toprağa ne kadar 
bağb ise, kanını bu toprak için dö • 
ken asker, bilgisini bu yurdu yük • 
seltmek için yayan öğretmen, yazı • 
cı, mütefekkir, devlet makinasını çe. 
viren diplomat, ve onun yardımclSI 

memur, fabrika dumanlariyle bera • 
her kolunun emeğini bu toprağa dö. 
ken işçi, vücudu ile, ıayile, kafasile, 
gönlü ile bu toprağa bağlıdır. 

Ya cökler? .. 

Toprak vatan da, gökler vatan dl. 
şında mı? Şimdiye kadar düşmanı 

toprakta beklemeğe alıştığımız için, 
vatanı çerçeveleyen bu kubbeyi top. 
rak kadar içimize sindirmedik. Yer. 
den göğe baktığımız zaman, yıldız • 
ların parıltısı gözlerimizi kamaştır • 
dı, boş, derin maviliğin rengi, yük • 
sekliği şairlere ilham verdi. Uçan 
kuşların kanat çırpışlarını hasretle 
seyrettik. Gökyüzü, yeryüzündeki • 
ler için sır dolu bir alemdi. 

Mongolfiye biraderlerin ilk balon 
uçurduklan günden bugüne kadar 
geçen asırlar, gök yüzünün sırlannı 
çözdü. Yere bastığımız toprağa ne 
kadar hükmediyorsak, gök yüzünün 
hakimleri de bizleriz. Artık diişma. 
nı toprakta beklediğimiz kadar, gök 
yüzünde de bekliyoruz. Vatan sevgi. 
miz gökleri de içine aldı. Alnının te. 
rini toprağa akıtan köylü bu topra
ğa ne kadar bağlı ise, cesaretini, ha. 
yatını, varlığını gök yüzüne pefket 
çeken tayyareci de ıök vatana o b. 
dar bağlıdır. 

Göklerin hududunu emniyet al • 
tına almak için herıün adedi artaa, 
gök kahramanlannı, ordu kuman • 
danlan gibi, minnetle selimlıyorm. 
Tflrkkaşunun, dört bin kilometrelik 
seyahatten dönen neferleri, düşman 

hudutlarını keşiften dönen, gökleri 
biraz daha vatanlaştıran bir zafer 
kolu gibi döndüler. Bu gençlerin 
gözlerindeki cesarefe, imana, fedai. 
liğe baktığımız zaman, toprakla g6 • 
kil birleıtiren tek vatanın ışığını görü 
yoruz. 

Yer yüzünün aksi göklere vunır 

mu? Artık mavi sema, kuşlann kanat 

çırptığı sonsuz bir boşluk değildir. 

Medeniyeti, kültürü, milletlerin yük. 

seliş seviyesini göklerde anyorm. 

Okyanusu aşıp geçen Lindberg, Stra

tosfere çıkan pilot, göklerde bin bir 

zafer kazanan yaratıcı insan, g8k 

yüzünü de, milletlerin tarihi, miiea. 

seseleri, kültürü, medeniyetiyle sa • 

hip oldukları vatan haline getinlf. 

Şimdi diişmanı toprakta beklediği • 

miz kadar orada da bekliyoruz. 
Türk gençliği vatan severliğini 

göstermek için yer yiizünden gök 
yüzüne çıktı. Bu göklere ne kadar 
kuvvetle sahip olursak, toprak o ka. 
dar emniyettedir. Bugün yaratıeı 

dünya ıencinin gözü göklerdedir . 
Okyanusları aşmak, Stratosfere 

çıkmak, tayyare<"ilikte birinci millet 
olmak, eesur tayyaredler yetiştir • 
mek, milletleri medeniyet ve kül • 
tür bakımından ikinci bir imtihana 
çekti. Toprakta birinci asker millet 
olan Türkün, göklerde d2 birinei 
millet olması, Türk gencinin t'esare. 
tini, imanını, idealistliiini imtihana 
çekti. Türkkusunun tertip ettiği se • 
yahatten muvaffakı:)·etle dönen 
gençleri bu imtihanı kazanmış gök 
vatanın çocuktan olarak selamlıyo. 
ruz. Fakat gökler, Türk gencinden 
çok daha büyük fedakarlıklar bekti. 
yor. 

lir Aile, Yddırımdan 
Mahvoldu 

Balıkesir - Şamlı n3hiyesinin 
Kamçılı kôyündekı tarlasında çalışır

ken başlıyan yağmur üzerine bir ar
mut ağacının altına sığınan Halil, 
kansı Vasfıye ve 16 yaşlarındaki o
ğulları Mehmet Ali. düşen bir yıldı. 
nmın tesirUe ölmuşlerdir. 

Çağı§ nahiyesinin Akbar köyünden 
Hurşit oğlu 22 yaşında Yakup ta bir 
yıldınm lsabetlle ölmüştür. 
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Toni Kalento hcumı Coe Luizin kendi meyhaneaindeki 
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Kandırada 

Susuzluk Var 
Kandıra (TAN) - Kasabamızda 

susuzluk ıztırabı devam ediyor. Mu
ayyen zamanlarda gayet az akan 
çeşmeler başında kova ve tenekeler
le bekleşenler, hazan sıra yüzün
den söyleşenler, hatta su alamadan 
dönenler görülmektedir. Belediye
mizin, bol su temini için vaki te
şebbüslerini bir an evvel müsbet 
neticeye vardırması lazımdır. 

itfaiye teşkilatı lazım 
Kasabamızın bir ihtiyacı da, itfa_ 

iye teşkilatıdır. Orhan mahallesin
de tutuşan bir ot yığını, bu ihtiya
cın şiddetini yeniden göstermiştir. 

Eski tulumbalardan ibaret itfaiye 
teşkilatı, ot yığınını, bir saate yakın 
zamanda söndürebilmiştir. İtfaiyemi
zi motörleştirmek için zaman geçL 
rilmemelidir. 

Belediye, mahalle aralarında bu
lunan ot yığmlarım ve saman depo
larını kasabamız haricine çıkartmak 
için harekete geçmiştir. 

Kandıra - Şile yolu .,.._ 
• . ~ ·- Kandırayı Şileye bağlıyacak olan 

~'i~· _ ~ ...._ 1 Akçaova yolunda taş ferşiyatına de-
• "\,->-Wa.r.1...M1P• vam ediliyor. Bir üçüncü silindir 

edı)'~T daha getirtilmiştir. 

Kafasını Ezip 

Çocuğunu Öldürdü CİHAN BOKS SAMPiYONLUGU 
1 

Coe Luiz mi! 
Toni Kalento mu? 

YAZAN: 

Eşref Şefik 

Bu iki dövüşçünün 
bana eski bir cihan 
ma ın1 h tırlatıyor: 

karşılaşması, 

şampiyonluğu 

Meşhur Dempscy, en parlak za
manındayken Arjantinli Firpo is
minde dev gibi bir adamla dövüş

müştür. 

Firpo, iki eliyle öldürecek gibi 
vuran meşhur Dempsey'e bir yumruk 
tesadüf ettirmişti. Dempsey, gözü. 
nün üstüne aldığı yumrukla ringden 
aşağı uçmuştu. Meşhur Dempsey'in 
harikultıde mukavemeti, maça deva. 
mına imkan verdiği için o müsaba. 
kay1 kazanmıştı. 

Kütahya (TAN) - Köprüörcn na
hiyesinde feci bir hadlse olmuştur. 
Kahveci Arifin beş ya~ındaki oğlu 

Hüseyin Kayalı, sokakta oynarken, 
şimdilik meçhul bir sebepten dolayı, 
Ibrahim oğlu 15 yaşında Mehmet ta
rafından kafası taşla ezile.:ek öldü -
rülmüştür. Küçük katil tutulmuştur. 

Kızdtepedeki Tarihi 

Cami Harap Oluyor 
Kızıltepe (TAN) - Hıilagfınun 

Bağdat seferi esnasında yakıp yıktı
ğı kasabamızın eski büyüklüğünden 
kalmış olan ve 26 metre yüksekli
ğinde bir gözetleme kalesini de ih
tiva eden Artık oğullarından Hü
.. om~tHnin vantırmıs oldu~u tarihi 
ve büyük cami harap olmaktadır. 

Kızıltepenin Türklüğünü taştan 

bir abide halinde teyit eyliyen bu 
eserin tamiri iki yıldanberi düşü

nülmüşse de, yapılan iş bir keşif ra. 
poriyle plandan ileriye geçememiş. 
tir. 

Maarif idaresi, kalenin yıpranmış 
olan yerlerini yaptırtmaktadır. Bir 
tarih ve sanat eseri olan camiin ve 
müştemilatının da yıkılmaktan kurta
rılması ve bir an evvel tamiri la-

Bu vakayı tekrardan maksadım; zımdır. 

, böyle dövüşçülerin pek tekin olma Karamanda 

Belediye işleri 
dıklarım göstermektir. 
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Beynelmilel İzmir Fuarı 

Hatay için Hususi Bir Pavyon Tanzim 

Ediliyor, 3 Çeşit Mahsul Teşhir Edilecek 
Izmir, (TAN) - 20 Ağustost:ı açı

lacak olan dokuzuncu Izm1r enternas 
yanal fuarı hazırlıklarına süratle de
vam edilmektedir. Mevsimin yakla~
mış bulunmasından inşaata hız veril
miştir. Açık hava tiyatrosu hayli 
ilerlemiştir. Anfiteatr ~ekıinde olan 
bu yer, çok güzel, bir tiyatro halini 
alacaktır. Sergi sarayı ve diğer pav
yonlarda da hummalı bir çalışına var 
dır. Bazı pavyonlarda dekorasyona 
bile başlanılmış bulunmaktadır. 

Anavatana ilhak edilmek üzere 

bulunan Hatay için güzel bir pavyon 
yapılmaktadır. Burada, Hatayın her 

çeşit mahsulü teşhir edilecek, ayni 

zamanda bu pavyon Hatay istiklalini 
ifade edebilecek mahiyette tanzim o

lunacaktır. Hatay iktısat müsteşarı 
Celtıl Akyürek şehrimize gelmiş, bu 
işle meşgul olmıya başlamıştır. 

Fuar sahasındaki elektrik tesisatı 
yer altına alınmıştır. Almanyadan 
yeni direkler getirtilmiştir. Bunların 
rekzine yakında başlanacaktır. 

Bu sene küşat merasimi yapılacak 

Bir Haftahk 

olan Dokuz Eylul Kapısında da inşa
at ilerlemektedir. 

Romanya hükumetinin yaptıracai,ıı 
pavyonun tanzimi için bir Rumen he 
yeti şehrimize gelmiştir. Heyet fuar 
komitesiyle temaslarını bılirıniş. ha
zırlanan plana göre Rumen pavyonu 
nun inşa tarzını bildirmiş ve yerini 
tesbit eylemiştir. 

lzmirde yeni in,aat 
Izmir, (TAN) )- Belediyenin inşa 

ettirmekte olduğu şehir garajının 

birinci katı bitmiştir. Buradan isti
fadeye de başlanmış; mülhnkata iş
liyen kamyonlarla belediye otobüs
leri bu garajda toplanmıştır. Şimdi 

de garajın ikinci katı 70 bin liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. lnşaata 
siıratle başlanacaktır. 

Vasıf Çınar bulvarında yapılmakta 
olan (Ege Kız Enstitüsü) binası için 
de Nafıa Vektıletinden l7 bin liralık 
tahsisat gelmiştir. Şimdiye kadar sar 
!edilen kırk bin lira ile esas duvar. 
ları inşa edilmiş bulunan enstitü bi
nası, bu sene tamamlanmış olacak
hr. 

Hatay 
İhracat ı Piyasası 

Haziranın son haftası için piyasa. , Hatayın ana yurda iltihakı üzerine 
mızdan yapılan ihracatımızın yekü- bu vilayetimize evvelce getirllmiş o
nu 358,964 lirayı bulmuştur. Bu mik 

1
1an bir çok ucuz emtianın ve zaruri 

tarın 188,671 lirası Almanyaya gön- 1 madelerin ilhak üzerine şehrimize 
derilen malların tutarıdır ki, fazlası 1 getirilerek piyasaların sarsılmasına 

yapak olmak üzere yün çorap eskisi, ı sebep olabileceği endişesi mevcut 
muhtel~f. deri, _ti~t~k, barc;a~, paçavra, 

1 

idi. Fakat Hataydan alına~ mevsuk 
av derısı, cevızıçı, kepe!ttır. Çekya- malumata göre daha evve1ce orada 
ya da 124,930 liralık fazlası keten to- adeta zincirleme şeklinde bir çok !a

humu olmak üzere yaprak tütün ve tışlar yapılmış ve muhtelif piyasa 
hububatla ceviz, Italyaya 22,248 lira 

mallarının bu satışlar yüzünden Js
lık kuru bakla, deri tiftik, arpa, ke-
çi kılı, Moravyaya ve Fransaya da tanbul piyasası fiyatlarını bulmuş 

olduğu anlaşılmıştır. keten tohumu, çiroz, zeytin tanesi, iç 
... n .. ; .. ., ,,;,, ı ,, ,,.,,;., ;ı., ..... " ,.ı ............ .. fc.... Bilhassa ipek mensuco.t, cı ... : --
Diğer muhtelif memleketlere de kiı- mulat, parfomen gıbı vaktıyıe i' ran 

sadan ve Suriyeden Hataya geçµUş 
çük partilerde muhtelif ham madde-

ler sevkedilmiştir. 

* Almanyaya son günlerde yeniden 
bir çok mallar gönderilmiştir. Alman 

kleringi normal şekilde işlemektedir. 

olan malların fiyatları çok yüksel. 

miştir. Yalnız bu gibi mal!an ilk o 
larak toplıyan Hatay tüccarları bu 

farkı fiyattan istifade etmişlerdir. 

Kahve, şeker, kakao gibi maddeler 
de ucuza alınmış ise de bugün artık 

Tüccarlarımızın alacaklan da bir ay Türkiye piyasalarının fiyatından sa
içinde Merkez Bankasına tevdi edil- tılmıya başlanmıştır. 
mektedir. Dün şehrimize üç Alman 
müessesesinin birer mümessili gel
mişlerdir. Bu mümessiller piyasa

larımızdan muhtelü deriler, meşin, 

hububat ve kuru bakla satın almak 

r 
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Kalento, Siyah Kaplanın çenesi

ne veya mide boşluğuna\ o savurma 
yumruk?anndan birini hakkiyle tut
turabilirse, cihan şampiyonunun işi 

Karaman (TAN) _ Su ve elek- için alakadar tüccarlarla temasa baş 
trik tesisatımızın daha muntazam lamışlardır. Dün Almanya için piya
bir şekle konulmasını temin için, samızdan fazla miktarda kuş yemi ve 
Ankaraya gitmiş olan belediye rei. deri satılmış ve ihracat muameleleri 
simiz Ziya Göncü, belediyeler ban- yapılmıştır. Italya için de külliyetli 

~t~lil.t:K 
Londra rı .9275 

Coe Luizle dövüşecek olan Kalen
tonunbir galibiyetten sonra alınmıf 

korkunç reami 

' sarpa sarabilir. 

Cihan şampiyonluğu ıçın N ev
york'ta yapılacak Coe Luiz - Kalen
to maçının tahminini bugüne bırak. 
mıştım. 

Bu çok mühim maçın bu yaus1r" 
iki giındenberi başımın içinde dola. 
şan şu iki cümleyle başlıyacağrm: 

"Coe Luiz iki eliyle de fena vu
ruyor,, 

"Ama Kalcntonun iki yumruğun. 
da da danaları yere serecek kadar 
kuvvet var,, 

Kendi hesaplanma göre yürüte. 
ceğim tahminlerden evvel, Siyah 
Kaplan, Coe Luiz'in hasmı Kalen. 
to 'yu biraz anlatayım: 

Kalento nasıl bir adamdır? 
Kalento, şimdiye kadar hiç bir 

boksörde rastlanmıyan acaip bir ya
radılıştadır. Gi.ınde bir büyük fıçı 

bira ve paket paket piıro içtiği hal
de, sıkletine ve boyuna göre, süra. 
tinden bir şey kaybetmemiştir. 

Bu içkili boksörün vücudüne ge
len yumruklara karşı da büyük mu
kavemeti olduğunu Amerikan mü
nekkitleri tasdik ediyorlar. 

Kalento, yumruklara mukavcme. 
ti hakkında gazetecilere verdiği be
yanatta: 

"İçkiye fazla bağlı olduğumla a
lay edenlere bir ders olsun. Yum. 
ruklara mukavemet için vücudün 
kafi derecede yağlı olması sistemini 
ben buldum.,, Demişti. 

Filhakika yağlı vücutlar yumruk 
ıztırabını kurulardan daha az hisse
der. Fakat buna mukabil süratleri 
azdır. Bunun için boksörlerin idman 
tarzları lüzumundan fazla yağları 

eritmek gayesini takip eder. 
Coe Luiz'in bu defaki hasmı şu 

anlattığım bakımdan da her boksö
re benzememektedir. Muhakkak olan 
bir şey varsa, Kalento Siyah Kapla
nın şimdiye kadar karşılaştığı ha. 
sımların hepsinden daha okkalı vu. 
ran bir dövüşçüdür. 

Yaradılışına en müsait gelecek 
dövüş sistemini de bulmuştur. Yum. Bence bu heybetli ve korkunç a. 
nıklarının yerine isabet ettiği vakit damın meçhul kalmış tarafı, çenesi. 
herkesi devirebileceğini bilen bu dev ne yiyeceği yumruklnra mukavemet 
adam, müsabaka başlar başlamaz, hassasıdır. 
hasmının üstüne doğrudan doğruya C oe Luir.' e gelince 
çullanmayı ndet edinmiştir. Rtıkiple- Coe Luiz'i anlatmağa ihtiyaç gör-
rinc mukabil hücum için fırsat bı- müyorum. Zenci kanaatimce, o üs
rnkmadığından savurduğu yumruk- lüpta dövüşen boksörlerin ideal bir 
lardan birinden birini tutturunca, ı nümuncsidir. Her manasiyle daha :i. 
hi.ıkimiyeti ele slıvcriyor. yi bir boksördür. 

Mü,terek bahiıler 
Düne kadar iki boksörün şansı Ü

zerine tutulan bahisler, üçte bir nis
betinde Coe Luiz'in lehineydi. Fa
kat Kalento'yu tutanlar onun ham
le farkından ziyade Zenciyi bayılta
rak kazanacağına dair bahse gir. 
mektedirler. 

Kalento ne diyor? 
Coe Luiz'in hasmı haftalardanberi 

Siyah Kaplanla alay etmektedir. 
Kendisine bakılırsa. Coe Luiz onun 
üç yumruğile yeri öpecektir. 

Bizce netice 
Benim tahminim, maçın mutlaka 

rakiplerden birinden birinin müsa
bakanın sonundan evvel iskarta ola

cağına varıyor. 

Maçın sonunu getiremiyecek olan 

boksörün de, kendi iddiası ve onun 

lehine bahse girenlerin aksine ola
rak ~alento olacağına hükmediyo. 
rum. 
Yalnız Coe Luiz tarafından mağ. 

lup edileceği saniyeye kadar dev a
damın hayli tehlikeli olacağı kana

atindeyim. Fakat tehlike ne olursa 
olsun Coe Luiz'in kırbaç gibi çakan 
yumruklarının Kalcnto'yu yere se
recek kadar sert ve yerlerini bulur 
darbeler olacağını da aklımdan çı

karmıyorum. 

Bakalım netice hangi tnrafı haklı 
çıkaracak? .• 

kasından seksen bin liralık kredi te. 
min ederek, buraya dönmüştür. 

İtfaiye teşkilatının takviyesi, biL 
hassa serian bir arazöz alınması da 
belediyemizden temenni edilmekte
dir. 

Gazi ilkmektebinin bahçesindeki 
yanm asırlık ve içi kovuk ceviz a
ğacı, mahalle çocukları ateş oyunla
n yaparken, tutuşmuştur. Mesele 
biraz geç görülmüş, toplantı için 
mektebe gelen muallimler bunu ilk 
olarak farketmişler ve belediyeye 
haber vermişlerdir. 

İtfaiyenin tulumbası küçük oldu
ğu için, ateşin söndürülmesi bir sa. 
at kadar sürmüş, ağaç tamamen 
yanmıştır. 

Çaycuma, Kaza 
Olmak istiyor 

Zonguldak (TAN) - Vilayetimi. 
zin Devrek kazasına bağlı olan Çay
cuma nahiyesi, Devrek kadar büyi.ik 
ve belki ondan da şirindir. 63 köyü
nün 24 ünde mektep vardır ve bir 
çok köyleri telefonla birbirine bağ
lıdır. 

Zonguldak • Bartın şosesi üzerin
de bulunması hasebile lktısadi ehem
miyeti de olan Çaycumanın halkı, 
kasabalarının kaza merkezi olmasını 
istemektedir. Her cuma kurulan pa
zanna, civardan 2 - 3 bin kişinin 
geldiği Çaycumanın nihayet kaza 
yapılacağı umulmaktadır. 

miktarda susam ve yumurta alına
rak ihraç muameleleri ikmal edil
miştir. 

lıçi Kursları 
!ş Kanunu ve nizamnamesi hü-

kümlerine göre yüz ve yüzden fazla 

işçi kullanan iş yerlerindeki işçilere 
kurslar verilmesi hakkındaki hük. 

mün tatbikine başlanacaktır. Bu 
hükmün ne şekilde tatbik olunabile

ceği hakkında müzakerede bulu'lul

mak üzere gelecek Pazartesi günü 
öğleden evvel sanayi birliğinde "oir 

toplantı yapılması kararlaştırılmış

tır. Toplantıya fazla işçi istihdam e
den iş veren büyük müesseselerin 

mümessilleri davet cdilec~klerdir. 

Ncvyork 126.\\.' 
Parls 3.355 
Miltıno 6.6575 
Cenevre 28.2325 
Amstcrdanı 67.21 
Bertin 50.7825 
Brüksel 21.o .. > 

Atina 1.0825 
Sofys 1.56 
Prag 4.335 
Madrld 14.03 
Var&ova 23835 
Buda peşte 24.8325 
Bilkres 0.905 
Bclgrad 2.8925 
Yokohama 34.605 
Stokholm 30.52 
Moskova 23.8925 

ESHAM VE TAllVİLAT 
Ergani 19.26 
Sıvas Erzurum II 19.84 
Sıvas-Erzurum 111 19.85 
Sıvas-Erzurum IV 19.81 
Sıvas-Erzurum V 10.85 
1933 % 5 Hazine tahvili 15.75 
1934 % 5 Hazine tahvili 30.-
1938 % 5 Hazine tahvili 70.-\.,, ______ _J 

Münakalat Vekôleti lstanbul Elektrik lıleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 17972) on yedi bin dokuz yüz yetmiş iki li
ra tutan 211 adet muhtelif cins cereyan rcdüktörü ve 10 adet Tevet
tür Transformatörü kapalı zarf usu lile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1347.90 liradır. 
3 - Eksiltme 27 - 7 - 939 perşembe günü saat 15 de Metro han bina

sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idare levazımından parasız olarak tedarik 
edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak saat 14 de kadar 7 inci kattaki komisyon katipli~ine imza muka-
bilinde verilmiş bulunması lazımdrr. (4529) 



28 - 6. 939 ı' AN 

Tienıin'deki / ngiliz imtiyazlı arazisinin bir meydanı 

Yeni Bir Buhran: 
Tiencin Meselesi 
O n ~ün kadar oluyor: Yeni 

bir beyn elmilel buhra n 
dünyanın hiç umulmıyan u zak 
b ir köşesinde patlayıverdi. H er 
gün Danzig, Polonya veya Slo. 
v akya etrafında müthiş bir ate. 
şin parlayıvermesinden korkan 
m erak ve tecessüs gözleri şinıdl 

Uzak Şarkta dolaşıyor; h erkes, 
Tiençin'de 3.000 İngilizi abloka 
altına alan -ve Büyük Okyanus 
kıyılarında beyazların menfaat. 
!erine karşı açıktan açığa cep. 
he k u rmak istiyen Japonyaya 
karşı İn~iltere ve müttefikleri 
acaba n e vaziyet alacaklar diye 
bekleşiyor. 

Fakat maziye doğru seri bir göz 
a tarsak Tiençin meselesinin Ingil
tere için olduğu kadar bütün dün
ya için de bir sürpriz teşkil etme
mesi lazım geldiğini görüyoruz. 
Hakikatte bu mesele on gün evvel 
değil, son asrın son günlerinde J a
ponya bir donanma yapmak iç:in 
Ingilterenin yardımını temine mu. 
vaffak olduğu gün başladı. Hoca
sının emperyalist misı:ı.ilerini bu 
kadar iyi takip eden bu açıkgöz ta
lebeyi elinden tutup yükselten de, 
şimdi ateş damı sarma<lan nasıl 
söndürmeli diye tedbirler arayan 
Ingiliz Başvekili Mr. Chamberla. 
in'in babuı idi 

O n dokuzuncu asrın sonlarına 

doğru idi. Ingiltere Afrika
da Sudanın ve Transvalin feth ile 
meşgul iken bir aralık A.sya işleri. 
ne bakamamış, meydanı boş bırak
mıştı. Bu sırada Ruslar bir taraf
tan, Almanlar bir taraftan boş bul
duJdarı yerlere sokuluyorlardı. Bu 
esnada Fransızlar da Hindiçininin 
işgalini tamamlamak ile meşgul 
idiler. 1896 da Kayzer !kinci Wil. 
helm, Almanyayı Uzak Şarkta bil· 
diği gibi harekette serbest bırak
mak prensibini İngiliz kabinesine 
k abul ettirmiye çalışıyordu. Salis· 
b ury'nin senelerden beri Alman. 
yaya karşı takip ettiği siyaseti ter
keden Joseph Chamberlaın Büyük 
Okyanustaki adamlardan bir çoğu
n a Almanların yerleşmesini hoş 

görüyordu. Yeni Ingiliz kabinesi 
XIX uncu asır içinde seleflerinin 
bimmetile kurulan o muazzam impa 
ratorluğu ayak üzerinde tutabil
mek için milletin yüklendiği mali 
ve askeri mecburiyetleri hafiflet
mek tarafını tutuyor ve bunun için 
tedbirler arıyordu. Birmingham'ın 
ve sanayi teşkilatının şampiyonu 

sayılan Chamberlain, gittikçe ar. 
tan ecnel::ii rekabeti karşısında işi 
tatlıya bağlamak ve "dil ve kan 
kardeşi,, Amerikalılar ve hemen 
ayni vasıfları vermek istediği Al
m anlarla uzlaşmak istiyordu. Afri
k a ile ayni zamanda Asyayı da İn. 

giltere menafiine en uygun gele
cek şekilde taksim edebılınek için 
Büyük Devletlerle anhşınak la
zımdı. Senelerce milletin göz bebe. 
ği olan Chambcrlain 1900 da mün
t ehiplerinin ve hemşerH~rınin iz
zeti nefislerini: "Ang!o • Sakson 
ırkı, müüstakbel tarihin ve alem
şümul medeniyetin en yüksek 
k uvveti olacaktır.,, vaitlerile okşu
yordu. Fakat, aradan çok zaman 
geçmedi; oğlunun bugün Münihten 
sonra hakikatleri görerek siyaseti. 
ni değiştirmesi gibi, baba Cham
berlain de 1901 nihayctl~rine doğ
ru Almanların Uzak Şarkta bazı!'. 

ladıkları oyunun farkına vardı. 

Birden siyasetini değiştirdi. Hatta o 
(Ünlerde Alman matbuatında Ingiliz 

genera1lcrinin Boerlere karşı fena 
muameleler yaptıkları hakkında 

çıkan ağır yazılara karşı hiddetin i 

lngiliz arazisinin methalinde 
nöbet bekliyen bir 

lngiliz neleri 

·-------
' Yazan: 

1 Faik Sabri 

L-E~~-· 
saklamıyan Chamberlain Avam 
Kamarasında "Almanlara 1870 
muharebesindeki metodların_ı ha
tırlatmak en iyi cevap teşkil eder,, 
diye bağırmış ve bazı t~hditler bi
le savurmuştu. Almanya=ttarıcıye 
Nazırı Bulow bu tehditlere karşı: 
"Bırakınız adamcağızı... varsın is. 
tediği kadar graniti ısırmıya uğ
raşsın ... ,, diyordu. O sıralarda Al
manlar Rusların Mançuryada iler
lemelerine müsait bir gözle bakı
yorlardı. lşte bu şartlar altındadır 
ki 1902 de Ingilizler Çinin ve Ko
ranın istiklalini temin içın Japon
larla ilk ittifaklarını yaptılar . Boy 
lece gen ç Japonya Uzak Şarkta sul
hün muhafazası için lngilterenin 
yanıbaşında yer alıyor, donanma
sını tanzim için ondan yardım gö
rüyor ve az zaman içinde büyük 
devletler arasına katılıyordu. 

J aponya 1854 te Amerikalıla

rın zoru ile limanlarını ec
nebilere açmıya mecbur edilmiş, 
bu tahkiri bir türlü hazmedem~. 

mişti. O zamandanberi Japonlar 
bunun acısını çıkarmak için çalış
tılar, fakat intikam almak için Av
rupalılar ile müsavi olmak kafi de
ğildi, bunun içindir ki ,J aplınlar 
onlardan üstün gelmeyi gaye e
dindiler, senelerce hırs ile, azim 
ile çalıştılar. Nüfusun artışı, garp 
çalışma metodlarınm alınması, 

sanayiin ilerlemesi, en uzak pazar. 
!arda bile Avrupa ve Amerik.a em
tiasına karşı yapılan müthiş reka. 
bet, ordu ve donanmatia temin e
dilen kuvvet ve intizam, J aponya
nın bugün elde ettiği yüksek mev
kie süratle varışım tem'.n eden a. 
miller bugünkü mevzuumuzun dı
şında kalıyor. Yalnız şu kadarını 

hahrlıyalım ki Korayı, Mançurya
yı, Şimali Çini ele E,'" ;irdi'.<ten sonra 
bütün Çini kendine baglı bir mem 
leket haline getirmek i::;tiyen Ja

ponya bugün bu maksadının temi. 

ni için Çinde yerleşmiş olan diğer 
büyük devletlerle de uğraşmayı 

göze aldırmış gibi göri.inliyor. 

Ç inde ecnebi kontrolü altında 
bulunan arazi beş nev'e ay

rılır : 

1) Concession denilen imtiyazlı 

arazi, buralarım Çin hükumeti 
muh telif tarihlerde ticaret yapmak 
üzere ecnebi devletlere bırakmış
tı. Bu arazi ekseriyetle nehir ke
narlarında veya deniz kıyılarında 

insanların yerleşmesine pek mü. 

sait olmıyan bataklık yerlerdi. Fa
kat eenebiJer milyonlar dökmüş
ler, senelerce çalışmışlar ve bu a
raziyi işe yarar birer mühim tica. 
ret merkezi haline getirmi~lerdir. 
B u imtiyazlı arazide, ahali tara
fından seçilmiş belediye meclisleri 
ve bunlara bağlı polis kuvvetleri 
vardır. imtiyaz hangi devlete ve
rilmiş ise onun kanunları hüküm 
sürer. O devlet burada asker de 
bulundurur. Tiençin'de, Hanko'da, 
Şanghay'da imtiyazlı arazi vardır. 

2) Beynelmilel arazi, settlement

ler: Bunlar yalnız bir devlete de. 
ğil bir kaç devlete birden bırakıl
mış olan yerlerdir. Burada da 
halk müştereken bir Belediyi:? Mec 
lisi seçer, karışık bir polis teşkilfıtı 
bulunur ve her devlet oraya bir 
miktar asker gönderir. Mesela 
Şanghay'da Fransızların Concessi
on'larından geri kalan yerler bey
nelmilel bir settlemen t'tir; orada 
Ingiliz, Amerikan, İtalyan asker. 
leri bir arada bulunur. Geçenler 
de Japonların işgal ettikleri Amoy 
limanı da bir settlement idi. 

3) Muahedelerle ecnebilere açıl
mış limanlar (Treaty port) lar. Çin 
hükumeti bu limanları ecnebilerin 
yerleşmeleri ve ticaret etmeleri 
için yabancılara açmıştı. Fakat bu 
limanlarda ecnefülerin idari teş
kilatları olmadığı gibi polis ve as
keleri de yoktur. Çingtav, Hanço, 
Ningpo, Fuço, Svato limanları böy 
le idi. Bunların bir çoğu şimdi J a
ponlann eline geçmiş bulunuyor. 

14) Mukavele ile terkedilmiş a
razi, buralarını Çin hükumeti mu
ayyen bir müddet için ecnebi bir 
devlete vermiştir. En mühimmi 
Hong Kong karşısında Çin top. 
raklarında 99 sene. için lngiltereye 
bırakılmış olan yerdir. 

5) En son olarak müstemlekeler 

geliyor. Bunların başında Çinin 

Ingiltereye 1841 de terkctiği Hong 

Kong'u görüyoruz. Burada 20.000 

ecnebi ile 900.000 Çin1i vardı. Son 
günlerde Çinin muhtelif harp sa-

ha1arından kaçan yarım milyon 

kadar Çinli buraya sığınmış bulu

nuyor. Yine bu civarda Macao Por 

tekizlilerin ve Kwangtı.ıng Fran

sızların müstemlekesidir. 

Japonlar Tiençinde Ingilizle
rin teslim etmek isteme

dikleri, katilden suçlu dört Çinliyi 

bahane ederek uyandırdıkları bu 

mesele ile bir kaç gaye temin et

mek istiyorlar: Birincisi Ingilizle
ri Çin parasını korumak için aldık
ları tedbirlerden vazgt?çmiye mec
bur etmek suretiyle gittikçe güç. 
leşen mali vaziyetlerini düzelt
mek, ikincisi Çinlilerin imtiyazlı 
arazideki Ingiliz bankalarında sak 
ladıkları paralara el atmak, üçün
cüsü ve en ehemmiyetlisi Avrupa
lıların Çindeki maddi, manevi va
ziyetlerini sarsmak surı:!tile Asya 
milliyetçilerinin gönlünii avla
mak. Herkes bilir ki Çindc ve di. 
ğcr Uzak Şark meml<?kctlerinde 
kimse Japonları sevmez, fakat bu 
imtiyazlı arazilerden, bu mukave

leli topraklardan, bu yabancı isti
lalardan da ayni derecede nefret 
edilir. Bunlar geçmiş ezgin bir 
devrin artık kapanması lazım ge. 
len acı birer yarasıdır. Bu itibar 
ile Japonlar buralarda beyazları 

rahatsız etmek programlarında ne 
kadar m uvaffak olurlarsa Uzak 
Şarklılara o kadar yaranmış ve 
kendilerini sevdirmiş olacaklarını 
düşünürler. 

==================================================::::;;=- ı 

(HATAY M~KTUBLJ ) 

Hudut Taşını iki Ak 
Saçlı ihtiyar Söktü 

Geçen 5 Temmuzda Türk ordusu Hataya grdiği zaman halkın 2österdiği 
sonsuz heyecan sahnelerinden 

Antak ya, 27 (Hususi stactte gi
den arkadaşımızdan): 

J skenderunla Payas arasında 
toprağa gömülmüş iri bir 

taş parçasının etrafındayız. Yüzle
ri içten bir heyecanla sararmış ve 
gözleri heyecanla yaşarmış insan
lar içinde zabitler, muallimler, kız 
ve erkek talebeler, belleri bükül
müş kadınlar ve saçları, sakalları 
ağarmış ihtiyarlar var. 

Bir aralık ak sakallı iki ihtiyar, 
Mansur oğullarından Çolak Sü
leyman ve Haydar, Hayta oğlu A
li, toprağa gomülmüş taş parçası

nın yanıbaşında haki esvaplı bir 
heykel gibi duran kır saçlı ve bü
yük rütbeli Türk zabitine sokul
dular. İçlerinden birisi daha uzun 
ve daha ak saçlısı: 

- Evladım, dedi. o taşı oradan 
sökmek hakkı bizimdir; biz onun, 
senden, sizden, hepinizden çok çi
lesini çektik. Cünkii biz hepiniz
den yaşlıyız. İzin verin de onu o
radan biz sokelim. 

G özleri yaşaran Türk zabiti, 
tıpkı bir çocuk gibi yalva

ran iki ihtiyara "Hayır,. diyemedi 
ve o zaman iki ihtiyar tıpkı evlat
larının, analarının, kız kardeşle
rinin katiline saldıran birer deli
kanlı dinçliği ve hırsı ile, toprağa 
gömülmüş olan o kocaman tasın 
üzerine saldırdılar. Senelerdenbe
ri içine gömülü bulunduğu topra
ğa kök salmış bir çınar kadar 
yerleşmiş olan o taş parcası. o iki 
ihtiyarın nereden bulduklarını 

kesti rem iyeceğim kuvvetlerine 
mukavemet edemedi. Ve toprağın 
içinden tıpkı çürümüş bir azı dişi 
gibi söki.i1dü. 

İhtiyarların topraktan söküp bir 

kenara attıkları o kaya parçası, 
esaretin mezar taşı idi. Onu ora
dan söküp attılar. Çünkü vaktile, 
yanlışlıkla hürriyetin beşiğine di
kilmişti. 

O zaman genç bir m uallimin 
gür sesini duyduk. Şöyle haykır
dı: 

"- Bu taş İskenderunla Payas 
hududunu ayıran taştır. Biz bunu 
söktük. Çünkü Türkler, birbirle
rinden hudut taşile ayrılamaz." 

y anımda 7 - 8 yaşlarında hır 
çocuk vardı. O sökülen şe

yin ne olduğunu ondan da sordum. 
İzci esvaplı ve İskenderunlu kü
çük Emin. türkçeyi henüz öğreni
yordu. Evvela: 

- O, dedi, taş. 
Sordum: 
- Hudut taşı değil mi? 

Küçük bu sefer arapça cevap 
verdi: 

- Hudut taşı, haceri hicran. 
Anası da yanında idi: 
- Doğru söylüyor, dedi, haceri 

Yazan: 

~daki Arkadaşımız 
{ Naci Sadullah 

hicran, bizim senleerdenberi bağ
rımıza bastığımız taş. 

Genç izciler, üzerine oracıkta 

kesilen kurbanların kanları dökü
len hudut taşını İskenderundan 

Antakyaya götürmek, Antakya
dan tekrar İskenderuna getirmek; 
hulasa taşı Hatay dağlarında, Ha
tay çarşılarında. Hatayın her kö
şesinde, tıpkı vurulmuş bir insan 

kellesi gibi dolaştırmak; gururla. 
sevinçle teşhir etmek üzere kam
yona taşırlarken bütün ~özler 
yaşlı idi. 

Q zaman anladım ki, dün !s-
kenderun - Payas hududu

nun kanlı ve kara taşı, Ti.irk top
raklarından, Türk vatanının kal
bine saplanmış paslı bir hançer gi
bi söküldü. Şimdi Payas hududu
nun taşını sökenler Antakya so
kaklarından geçiyorlar; yarın İs

kenderun müzesine, bir daha hiç 
çıkmamak üzere gömülecek olan 
o taş, Hatay esaretinin cenazesi
dir. Ve önümüzden geçen alay, bir 
cenaze alayıdır. Fakat hangi dü
ğün alayı, esaretin öliisi.inü taşı

yan bu cenaze alayı kadar neşeli 
olabilir ki! 

Halkın alkışları arasından geçi
rilen hudut taşı devlet reisi Tay
fur Sökmenin önüne kadar götü
rüldü, ve taşı oraya getirenler bi
ze şu müjdeyi de verdiler: 

- Bir saat evvel Hassa hudu· 
dunun taşını da söktüler. 

D evlet Reisi cevap verdi: 
- Hassa hududundan sö

külen taş, misakı mim hudutla
rından sökülen son taştır. Ve ar-

tık Türk vatanının bağrına sap
lanmış hiçbir taş, hiçbir acı kal
mamıştır. Ve biz artık bağrımıza 

taş basmıyacağız. 

Bu sözlere, gençliğin göğüslerin

den koparak dağlara yayılan gür 

bir sesi cevap verdi: 

- Basmıyacağız! 

Payas hududunun taşını kendi

sine getirenlere ayrı ayrı iltifat

ta bulunan Tayfur Sökmen, 10-12 

yaşında bir kızımızın adını sordu. 

Küçük çocuk, adını tıpkı yemin 

eden bir asker edasile söyledi. Me

ğer ismi "İstiklal,. imi/ . Görüyor 

musunuz? 

B iraz sonra Tayfur Sökmen-
den öğrendiğime göre vak

tile Atatürkü, esir Antakya ve e· 
sir İskenderun namına siyah es· 
vaplarla selamlıyan küçiik kızca
ğız, birkaç sene evvel ö1müş. Bu 
çok hazin akıbetin bize teselli ve
ren bir tarafı yok mu? O küçük 
kızcağız, simsiyah esvaplarile esa· 
reti temsil ediyordu. Ben eminim 
ki, o kızcağız, matem renkli es
vaplari1e yurdunun esaretini tem
sil etmiş olmanın acısına katlana
madığı için ölmüştür. Ve bugün 
bütün Hatay kızları beyaz ipek el
biselerile hürriyeti ve istikHili 
temsil ediyorlar. Nitekim Tayfur 

Sökmen, kendisine niçin İstiklal 

adının verildiğini sorunca. küçük 

Bayan İstiklal, hiç tereddütsüz şı: 

cevabı verdi: 

- Türkiyede istiklal ölmez de 

ondan!. 

Verilen bir karara göre, çok ya

kında Hatay istiklali uğrunda şe

hit düşenler için yapılacak olan 

çok muazzam bir abidenin inşası

na başlanacaktır. 

Vilayet merk ezi olan güzel 'Antakya 
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Padişah Dönemiyordu 
Ulufe Tevziindeki Yolsuzluk, Askeri Heyecanlandırmış 

ve Padişahı Belgrattan Dönmekten Menetmişti 
Safonun - taçdar oğlunu sefe. 

re çıkaranların biri olduğundan 

dolayı - hoca Saddetine kızgın 

olduğunu Hasan Paşa biliyordu. 
Abdülhalimi himaye için, işte o 
kızgınlıktan istifade etti, valide 
sultana bir rıka sundu, "İstanbul 
kadısından cenabınızın birgıina şi. 

kay eti yoğ iken hoca efen dinin 
telkiniyle derdmendin azli gü. 
nahtır,, dedi. Safo da: "Edirneden 
gelen kadıyı hemen geri gönder. 
Eski kadıyı yerine oturt!,, Emrini 
verdiğinden hoca zade Esat efen. 
di apartopar payitahttan çıkarıl
dı, babasının yanına yollandı (1). 

B u, hoca Sadettini olduğu 
kadar, padişahı da mütees. 

sir edecek bir muameleydi. Hoca 
da ayni kanaati beslediğinden 

alı al, moru mor bir durumda 

perver adam, Belgratta anasının 
öğüdünü hatırlıyarak geri dönmek 
temayülleri gösterdi, fakat ulüfe 
tevziindeki yolsuzluklardan dola. 
yı, o sırada asker heyecan içinde 
bulunduğundan, bu. temayül üze. 
rinde ısrar edemedi, hastalanma
yı da başaramadı, her nefere 
- dedikodu yapmasınlar diye -
biner akçe rüşvet dağıttı ve içi. 
ni çeke çeke yine yola düz~ldü. 

21: Eyltilde, yani İstanbuldan 
çıkıldığı günden tam üç ay sonra 
Erlo [Bizim tarihlerde Eğri] ova. 
sına varılmıştı ve ayni adı taşı. 
yan kale etrafına çadır kurulmuş. 
tu. Şehir ve kale kısa bir mnk::ı
vemetten sahra, teslim olduğun-

dan, Sultan Mehmedin yüzü bi
raz güldü ve hemen lstanbula 
fetihname ve müjdeciler yollan. 
dı. Fakat bu basit muvaffakıyetin 
üzerinden henüz on gün bile ıeç
medcn Arşidük Maksimliy~n ve 
Transilvanya prensi Siksmond 
kumandaları altında i.ki büyük 
ordunun Haçovaya geldiği haber 
alındı, hünkarın da keyfi kaçtı. 

Vaziyet nazikti. Çünkü-Türk 

ordusuna nisbetle - yorgun ol. 
mıyan düşman askerleri sayıca 
da üstün bulunuyorlardı. Üç yüz 
bin kişiydiler, yüz topları vardı. 
Viyana, İspanya, Floransa büyük 
dükalığı, Transilvanya ve yedi 
muhtelif memleket bu büyük or. 
dunun teşekkül etmesine yardım 

etmişlerdi. Onun için ihtiyatlı ha. 
reket etmek ve çok ciddi davran. 
mak lazımdı. 

Halbuki Sultan Mehmet, kendi 

ordusuna mensup bir fırkayla 

düşman piştarları arasında yapı

lan çarpışmada bin yeniçerinin, 

yüz sipahinin şehit düştüğünü ve 
kırk üç top kaybedildiğini duyun. 
ca, geri çekilmek istedi ve bu ar. 
zusunu sadrazama hisettirdiğin. 

den, büyiik bir harp meclisi ku. 
rulmasına ihtiyaç görüldü. Vezir
ler hayret içinde susuyorlardı, 

sadrazam kötü kötü düşünüyordu. 
Hoca Sadettin, bu umumi endişe 
arasında yegane mert insan gö. 
rünmek fırsatını kaçırmadı: 

(Devamı var) 

(1) Naima tarihi - C: ı. S: 144. 

hünkarın yanına çıktı, kaymakam 
Hadım Hasımın "Hattı şerife,. 

gösterdiği hürmetsizliği dile ala. 
rak, uzun uzun söylendi, saltanat 
şerefiyle kendi haysiyetinin ko. 
runmasını ısrarla istedi. Sultan 
Mehmet, o sırada anasından da 
bu iş hakkında bir mektup almış 
olduğu için, hocanın sözlerini ka
yıtsızca dinliyordu. Sadettin efen. 
di susunca, geniş geniş gülümse. 
di: 

,- İkisi de birbirine hayran 
- Hadım Hasanın, dedi, suçu 

yok. Oğlunuzu geri yol,lıyan a. 
namdır. Eğer dediğinizi yapar. 
sam, oğlunuzu İstanbul kadılığı

na tekrar gönderirsem, anamla 
mühazaayı kabul etmi~ olurum. 
Halbuki cennetin, ana ayağı aL 
tında bulunduğunu söyliyen siz. 
sınız, anaya - babaya üf diyen. 
lerin Altahı gücendirmiş olacağı_ 
nı, bize öğreten yine sizsiniz. Şu 
takdirde benim elimden ne gele
bilir kiL 

Üçüncü Sultan Mehmet, bu söz. 

leri söylemekle de iktifa etmedi. 

Sadrazama hitap ederek, bir hat 

kaleme aldı ve bu emirnamede: 

•'Mehdi ulyayi saltanat, sadefi 

dürri hilafet Varide sultan aliy. 

yetüşşan hazretlerinin iradesiyle 

yapılan her işin muvafık oldu

ğunu ve olacağını,, beyan ederek 

hoca zade Esat Mollanın başka su

retle sevindirilmesini bildirdi. 

Sadrazam, bu ferman üzerine 

Edirne kadılığından ayrılmış, İs

tanbul kadılığı makamına ise, o. 

turamamış bulunan genç Mollaya 

kazaskerlik rütbesi verdi. 

S ultan Mehmet, Filibeden 
hoşlanmış ve orada dört 

gün kalmıştı. Şehrin en güzel e. 
vi olup, Meriç kenarında kurulu 
olan bir köşk bu misafirlik günle
rinde ona karargahlık yaptı. Köşk, 
Filibe kadısınındı. Hünkar, Filibe 

den ayrılırken, ev sahibini müka. 
fatlandırmak istedi ve Filibe ka
dılığını kaydı hayat ile ona arma. 
ğan etti! .. Başka bir konak yerL'1-
de de eski sadrazam Sinanın oğ
lu Mehmet Paşa ile defterdar 
Geç.Dehan Ali Çavuş - Ostro. 
gon kalesini Nemseliye teslim et. 
tiklerinden dolayı - zindana at. 1 

tırdı ve mallarını kendi hazinesi- 1 

ne aldı. Bir kaç gün sonra, ikisini 

de affetti. Fakat Mehmet Paşanın 
elinde, avucunda bir şey kalma_ 
dığı için bir vezir dairesi düz_ 
mekte ve orduya o suretle iltihak 
etmekte güçlük çekti, o sebeple 
ele Belgrat muhafızlığında bıra. 
kıldı. 

Padişah, biraz ayak sürer va. 
ziyetteydi. Vaktiyle iki menzili 
bir etmek yollan aranırken o, bir 
konaklık yeri, ikiye bölmek çare
lerini araştırıyordu. Zavallı ten. 

Güzelliklerinin aynası olan parlak di ~terinde birbirine karşı besledikleri 

sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa muntazaman kullandıkları 

yarattı. R A D Y O L İ N sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş 

etlerini ve di§leri kuvvetlendirir, ağza giren mikropları öldürür. 

Böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

Mütehassıs kimyagerler tara
fından senelerdenberi tetkik ve 
tetebbü edilen ve bütün dünya. 
da tesir ve faydası mühim olan 
yeni bir, 

· KEŞiFTiR. 
Püskürtmeye lüzum yok. 
Yakmak lüzumu hissetmez. 

Kürkleri, elbiseleri, çamaşır
ları, halıları, ve saireyi tahrip 
eden GÜVELERİ kökünden yok 
eder. 

Yemek salonuna, yatak odası
na, banyo odasına, mutfa~a. ap
tesanelere koyacak olursanız, 

SİNEK • SiVRiSiNEK 
Hiçbir zahmeti yok. ve bütün haşeratı uzaklaştırdı~ı 
Yalnız odanızın veya elbise gibi fena kokuları da izale eder. 

dolabınızın herhangi bir köşesi- Sari hastalıklar mikroplarını 

ne asılması kafidir. taşıyan haşerattan korunmak için 
Sizin başka bir meş~aleniz ol- EVİNİZE, APARTIMANINIZIN 

madan ASEPTA tableti vazüesi- içine bir veya birkaç ASEPTA 
ni kendi görür. tableti asmak kafidir. 

Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır. 
Sark İsnc>rıcivııri Lahor:ıbıvan. İstanhul. ...................................................... 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Devamlı. 

2 - Müsavilik - Bir nota. 
3 - Yukardan - Denizde bulunur. 
4 - Lezzet - Bir nehir. 
5 - Hayır değil - Mensup - Bir had. 
6 - Engel - Bir para. 
7 - Bir hayvan - Keskinletmek. 
8 - Bir harf - Annesiz hııbasız. - Bir 

renk. 
9 - Dökmek - Teb'a. 

10 - Köpek - Bir sebze .. 

Samsunda Çekirge 
Mücadelesi 

Samsun (TAN) - Samsun ve ha
valisini cidden telaşa düşüren çe
kirge afetine ciddi tedbir alınmazsa 
tütünlerim.izin mahvolmak tehlikesi 
bu havali halkını haklı surette en-
dişeye düşürmüştür. 

28 - 6 - 939 

i•):i'WIA!l&ıl~!tll1:1!!1:11 
I zmir Belediyesinden 

Temenniler 
Bizim beledlye reisi ısehrin bütUn thti- yüz kuruştu. Ben Jki bin beş yüz kuruıı 

yaçlarını, bilhassa temizlik, yol, park, ço- maaıı alırken iki defa memuriyetten infi
cuk bahçelerJ gibi işleri ciddt bir alfıka ile sal ettim, birinci infisıılimi milteaklp tek
takip ve intaç ediyor, Bu sahadaki faaliyet rar iki bin kuruş mnaşla işe başladım. 

cidden şayanı şlikrandır. Fakat arada hal- Maaşım iki bin beş yüz olunca ledelicap 
kın aleyhine gibi görlilen bazı icraat ta yine memuriyetten ayrıldım. Tekr8T mc
var. MeselA sinek mücadelesi için evlere, mur!yete a\•det ettiglın zaman yine iki bin 
dükkanlara yirmi günde bir belediye me- kuruşla işe başlatıldım. Hakkı müktese
murları nezareti altında litresi 9 kuruştan bim olan iki bin beş yilz kuruş maaşı iste
mazot verlliyor. Halbuki mazot dışarda diğim zaman beni VekAlet emrine ::ı.ldılar. 
beş kuruşa satılmaktadır. Uzunluğu 6 ki- Şürayi Devlet bu kararı refetti. Refi ta
lometre olan hükumet önünden Güzelyalı- rihi 3 - 7 - 936 dır. O günden itibaren 
ya kadar otobüs ücreti beş kuruş, t>unun tekrar tayin için uğraşmıya başladım. 

yarısı için yüz paradır. Halbuki belediye Bugüne kadar maliyede henüz bir vazife
kendi işlettiği üç kilometrelik Punta hat- ye tayin edilmiş değilim. Bir sene Vekii
tında beş buçuk kuruş ücret alıyor. Hal- let emri maaşı almıştım, bir sene sonra da 
buki bu hattın tarifesi de eskiden tıpkı VekAletle alft.kan kalmadı diye maaşımı 
Güzelyalı hattı tarifesi gibi idi. Hususi o- da kestiler. Dört ay hiç maaş almadan 
tobüslere haddi istiabisinden fazla bir kişi yaşlıdım. 
bile alınamaz, 22 kişilik belediye otobüs- Şunları yazmaktan maksadım yeni ba-
lerine 50 kişi bile binebiliyor. rem kanununda bir memurun hangi şart-

Talebelere verilen nısıf ücret karneleri lnr altında Vekalet emrine alınabileceği
bir sene için muteberdir. Halbuki belediye nin tasrih edilmesinin unutulmaması için
mektepler tatil olduğµ için 15 hazirandan dir. Memur için Şôrayl De\•lctten daha bil
itlbaren bu karneleri hi.lkilmsüz addedi- yük bir kazn makamı olmadığına göre de 
yor. Bu hareket doğru mudur? onun kararları muta olmalıdır. Aksi tak-
Eğer söylenilenler doğru ise İzmlr be- ctirde memur, ŞQrayi Devlet kararına 

tediyesi emrindeki her zabıtai belediye rağmen de baz3n - benim gibi - hakkını 
memurunu her ay maaşı nlsbetinde ceza alamaz. 
yazmıya mecbur tutarmış ve aylıiı kadar Etki mallye memurlarından Kale-
ceza yazmazsa memuru cezalandırırmış. clkll Mehmet Kemal Canbaba 

Bu pek inanılır bir karar değil. Fakat e 
belediye otobüsleri için talebeye veTiİen Onfoerıite odacılannın 
karnelerin hilkümsüz addedilmesi doğrusu 
biraz üzerinde durulacak bir meseledir. 
Şehrin ihtiyaçlarını karşılamıya çaltşan bir ricası 
belediye reisinin şu arzedilen noktaları 

da nazarı dikkate alacağına şüphe yoldur. 
lzmlr Karantlnede 176 Numaralı 
sokak 1 No. da Süleyman Turgul 

• 
------

Ben tesviyeciyim. Bir istida ile Devlet 
Demlryolları Sirkeci atölyesine müracaat
la iş istedim. İstidamı polis merkezine 
gönderip tahkikat yaptırdılar. Tahkikat 
neticelendi, aradan bir buçuk sene geçti, 
fakat heni.iz bana iş vermediler. 

Kaaımpap Zafer sokak 13 No. da 
Ahmet Aralan 

Biz Üniversite odacı ve hademeleri üı: 
senedenberi elbise alamamaktayız. Hal
buki her sene bizlere birer kat elbise ve
rilmesi için bütçeye icap eden tahsisat ko
nulmaktadır. Üç senedenberl giymekte 
olduğumuz elbise artık taşınamıyacak de
recede eskimiş, yamana yamana artık gi
yilcmiyecek bir hale gelmiştir. Bizleri bu 
acıklı vaziyetten kurtarması için, muhte
rem gazetenizle dileğimizin, mcrhamc>!li 
Üniversite Rektörünün dikkat nazarına u
laştırılmasını rica ederiı.. 

• 
Belediye han odalarından 

Bafrada otuz bin hektara ya.km a. O h ı· d 
· d k k .. k I r ane ın e razı e ısmen uçma uzere ve ıs-

şerefiye alamaz mı? • 
doktor ve 

men de yumurtadan henüz çıkmış k 
k . h tt•w• • .. h lk eczane yo çe ırge zu ur e ıgını goren a , 

Eminönü meydanlığı açılmakla birçok 
hanlar yıkıldığı gibi, Sultanhamamı yan
gınını mUteaklp, keza bh'ka~ hım kaybol
duğundnn yazıhane kiraları tam iki misli 
yükselmiştir. 

ziraat odasında toplanarak Ziraat 
Vekaletine ve mebuslara telgraflar 
yağdırmağa başlamışlardır. 

Ziraat Vekaleti işbu müracaat ü. 
zerine derhal şiddetli emirler ver
miş ve her tarafta mücadeleye baş
lamak üzere ilaç ve alat ve edevat 
göndermiştir. Acil tedabir ittihaz e. 
dilirse, tahribatın önü alınacağı kuv. 
vetlc ümit edilmektedir. 

Bilecikte Yağmurlat 
Yolları ve Mahsulü Bozdu 
Bilecik (TAN) - Uzun zaman. 

danberi yağan yağmurlar, yollar ü. 
zerinde fazla miktarda tahribat yap
mıştır. Sakaryaya karışan bir dere
nin suları o kadar fazlalaşmış ve 
şiddetle akmıştır ki, Söğüt • Güme. 
le "' Ankara yolu üzerinde bulunan 
derenin 12 metrelik bir köprüsü Yl
kılıp sürüklenmiştir. 

Yağmurlar, mahsulata da zarar 
vermiştir. 

Vali ve nafıa müdürü, köprünün 
yıkıldığı yol üzerinde tetkikat icra 
etmişler ve lazım gelen tedbirleri it
tihaz eylemişlerdir. 

-0--

Bir ihtiyar Boğuldu 
Müddeiumumilik dün Köprünün 

Haliç iskelesi tarafından denize dü
şerek ölen Avram isminde 65 yaşın. 
da bir kilise bekçisinin tahkikatiyle 
meşgul oldu. Tahkikatı müddeiumu
mi muavinlerinden Reşat Saka idare 
etmiş Tabibi adil Enver Karan da 
cesedi muayene ederek gömülmesine 

; izin vermiştir. Şahitlerin anlattıkla
lj rına göre hadisenin şöyle olduğu talı 

1 

min edilmektedir. Avram ihtiyar bir 
adamdrr. Dün gece apdest bozmak 

l için köprü merdivenlerinden aşağıya 
inmiş ve muvazenesini kaybederek 
denize düşmüş ve boğulmuştur. 

1 Yine şahitlerin anlattıklarına göre 
A vram buradan inmiş ve biraz sonra 

1 bir cismin denize düşmesinden doğ-
1 ma bir ses işitilmiş, civarda bulunan. 

l 
lar oraya koşmuşlar, denizde bir ııey 
görememişler. Bir saat sonra ceset 
denizin üstüne çıkmış ve köprünün 
üstüne alınarak müddeiumumiliğe ha 
ber verilmiştir. 

OTOMOBİL ALTINDA 
Şoför Envcrin idaresindeki 1515 numa

ralı otomobil Be~lkhış tramvay caddesin
den ge~erken o civarda oturan Mehmedin 
oğlu 8 yaşında Hamdiye çarparak başın
dan ağırca yaralamıştır. Yarnlı Şişli Çocuk 
hastanesine kaldırılmış, soför yakalan
mıştır. 

Orbaoelinden yazılıyor: Kazamızda bir 
doktor yoktur. Eczane de kapalıdır. Has
talardan vakti hali yerinde olanlar. 63 ki
lometre uzaktaki Bursaya gitmekte ve i
laçlarını oradan getirtmekte iseler de, ek
serisi fakir olan halk bunu yapamamak
ta ve ıztır:ıp çekmektedir. Buraya bir dok
tor tayin edilmesini rica ederiz. 

• 
Barem hakkında temennüer 

200 ltra ve daha fazla maaş ve ücret a
lan memurların aldtkları bu paradan ay
da 10, 15 liranın kesilerek küçük memur
ların maaşlarına zam yapılması halinde 
bu miktar kesilme..~ile yüksek maaşlı me
murların maddeten müteessir olmıyacak
ları ve kilçUk memurların yapılacak bu 
zamlarla refahlarının bir derece temin e
dilmiş bulunacağı gibi bu vaziyet devlet 
bütçesine de zarar iras etmiyecektir. Bu 
itibarla yeni barem kanununda bu esasın 
gözönüne alınması faydalı olacaktır. 

Cebelibereket mahkeme zabıt 

kltlbl Ökkl9 Yavuz 

• Ben Cihan ve İstikldl harplerine yedek 
sub.ıy olarak iştirak ettim. 4 buçuk sene 
muallimlik, 8 sene maliye hesap memur
luğu yaptım. En son maaşım iki bin beş 

Han sahipleri bundan istifade ederken, 
acaba belediyenin bir şerefiye hakkı yok 
mudur? Yoksa mal sahipleri istedikleri 
gibi kiraları bindirmekte serbest midir
ler? Bu vazi~ette hayat pahalılığı müca
delesi nerede kaldı? 

K•y•e;ı hanında Yakup Taner 

• 
NevfehirJe sıtma ilerliyor 

Nevşehir (TAN) - İkl, üç sene evve
line kadar sıttna nedir bilinrniyen muhiti
mizde bu afet uimdi adeta salgın şeklini 

alm1ııtır. Burada ve köylerde. 2 • 3 ya
şındaki çocuklardan 70 - 80 yaşlarında
ki ihtiyarlara kadar birçok vatandaş sJt
maya tutulmu~ bulunmaktadır ve elle
rinde kininden başka müdafaa silahı yok
tur. Bu da kiifl gelmemektedir. Kazamız
da sıtma mücadele teşkilatına ihtiyaç var
dır. 

• 
Kırllerlml:ııden Zeki Nalçacıya: 
Şikayetinizde haklısınız. Belediye 'Ilttı

sat Müdürlüğü bütün gazino, lokanta ve 
eğlence yerlerinin tarifelerini yeniden tet
kik ve daha ucuz olarak tesbit etmektedir. 

Tokatta Feci Bir Cinayet 

Bir Adamı Karısı, Kaynanası 
ve Kayınbiraderleri Öldürdü 

Tokat (TAN) - Bir adam, kan
sı, kaynanası ve kayın biraderleri 
tarafından feci sure!te öldürülmüş. 
tür. Katiller mahkum olmuşlardır. 
Tafsilat şudur: 
Topçubağı mahallesinde oturan 

Ali oğlu Dursun Tepenin karısı ha

tun, kocası ile geçinemediğinden, 

annesi Hafize ile kardeşleri Bekir 
ve Ali Çelikol'lara gitmiş, hemen 
kocasiyle ayrılmalarının teminini 
istemiştir. 

Bunlar hep beraber, Dursun Te
penin evine gelmişlerdir. Dursun, 
ayrılma teklifini memnuniyetle ka_ 
bul etmiş, karısının sakladığı taban
ca ve kamasını vermesini, ondan 
sonra eşyasını toplayıp gitmesini, 
bir kaç güne kadar da mahkemeye 
~üracaat etmelerini söylemiştir. 

Hatun, kocasının silahlarını, bun. 
lardan haberdar olmadığını söyliye
rek, vermemiştir. Dursun Tepe de, 
silahları verilmeden eşyanın götü
rülmesine muhalefet etmiştir. Bu 
yüzden kavga çıkmış, Bekir ve Ali 
Çelikol'lar, Dursunu bir kaç yerin-

den kama, bıçak ve kurşunla yara
lamışlardır. 

Hatun da "Daha bu herü geber_ 
medi mi?,, Diyerek kazma ile ko. 
'casının beynini parça parça etmiş, 
kaynana Hafize de ekmek bıçağını 
sokmak ve odunla vurmak suretiyle 
DursunTepenin ölümünü çabuklaş. 

tırmıştır. 

Bu feci sahneyi gören maktulün 

11 yaşlarındaki oğlu ağlıyarak, za

bıtaya koşmuş, katiller hemen tev. 
kif edilmişlerdir. 

Cinayet, şehrimizde derin bir nef
ret uyandırmıştır. MuhakP.me bü
yük bir kalabalık tarafından tskip 
edilmiş, Hatun 22 sene, Ali 18 sene, 
Bekir 12 sene, Hafize de 16 ay hap.. 
se mahktlm olmuşlardır. 

HASTABAKICI 
ARANIYOR 

Cerrahi kısmında çalı;;mış tec
rübeli hastabakıcıya ihtıyaç var 
dır. Istiyen Şişli Sıhhat Yurdu-

na müracaatı . 
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Samandıra Köyünde Bir Çarpışma 
Nafiz Bey Çetesi, Birden Baskın Yapan Düşman 

Askerini Dağıtmış ve ilk Zaferini Kazanmıştı 
Milli fedakarlık ve feragat yolun
da da ilk kafileyi teşkil eden balı. 
tiyarlar arasında bulunmak şe

refini kazanmışlardı. Elbette ki, 
sevinecek, iftihar edecek ve Is
tanbuldaki son gecelerini zevk ve 
sürurla, hatta uykusuz geçirecek
lerdi. Nitekim öyle de yapmışlar. 
dı. 

G ün aydınlamrken Sanyer. 
den sandallara atlamışlar. 

dı. Yarı yolda, Beykozun yeşil 
tepeleri arkasından azametle do. 
ğan güneş, bu fedakarları selam
lamış, yüzlerini, yüreklerini nur. 
}andırmıştı. Sanki, onlara Anado. 
lunun selam ve ilhamlarını sun
muştu. O gün, kafile, Beykoz jan. 
darma bölüğünün deppoyunda 
silahlanmışlar, teçhizat ve cepha. 
nelerini almışlar ve o akşam, ha. 
len nafıa vekaleti elektrik işleri 
şubesinde memur bulunan, yüz.. 
başı Ziya beyle beraber Saman
dıra yoluna koyulmuşlardı. 

Sa.kin, sakit ve bol ışıklı bir 
akşamdı. Tabiatin de o gece bir 
şenliği, cömertliği vardı. Güzel 
kokularını, latif serinliğini bu ka. 
filenin geçeceği yollara sermiş ve 
serpmişti. Her taraf misk gibi 
kokuyordu. Ağaçlarda sıralanan 

bülbüller, bu fedakarlara halas 
ve istiklal neşideleri okuyordu. 
Gece meltemi ile nazlı nazlı sal. 
lanan ağaçlar, onlara baş eğiyor 
ve kulaklarına zafer ve selamet 
temennileri fısıldıyordu. Böylece 
yol yorgunluğu hissetmeden, gece 
yarısından sonra "Samandıra,, 

köyüne girmişler, muhtar Yörtık 
Deli Mehmedin evine inmişlerdi. 

N afiz ve Ziya beyler, arka
daşlannı yatırmışlar, ken

dileri, vukuu ihtimalli olan her 
hangi bir tehlikeyi düşüııerek, 
nöbetçi kaJmışlardı. 

Bulundukları köy odasınm so
kağa nazır küçük penceresi önün
de oturmuşlar, azametle doğan 

güneşi seyre dalmışlardı. Bu es
nada, sokakta sekiz on ya~mda bir 
çocuğun yederek götürdüğü ihtL 
yar bir rum kadını, Nafiz beyin 
gözüne ilişmiş, hayır ilişmiş de
ğil de, adeta batmıştı. 

tiştirmişti. O da, civarda ve hali 
intizarda bulunan bir yabancı 
müfrezeye malUmat uçurmuştu. 
Nafiz ve Ziya beyler, muhtarın 

getirdiği bazı şeylerle kahvaltı e. 
diyor, civarın ahval ve vaziyetine 
dair verdiği malumatı dinliyor -
lardı. Fakat, gözleri sokakta, ku. 
laklan kirişteydi. Bu esnada muh. 
tar odadan çıkmış ve başı al fes
li, avcı ceket ve kilot pantalon. 
lu, taVlr ve hali cidden şüpheli 

bir adam girmişti. Selam vermiş, 
fakat, kim olduğunu ve ne istedi
ğini söylemeden bir köşeye çeki. 
lip oturmuştu. İki arkadaş, bekle. 
medikleri ve hele halini hiç te be
ğenmedikleri bu meçhul misafi
ri süzerlerken, muhtar Deli Meh
met, hakikaten bir çılgın telaşiy. 
le odaya girmiş ve haykırmıştı: 

- Aman beyler kaçınız, bası
lıyoruz. 

Doğruydu muhtarın getirdiği 

haber. Kuvvetli bir müfreze, Sa
mandıra köyünü sarmak ve yurt 
yavrulannı gafil avlamak üzere 
bulunuyordu. Sofra başından fır
lıyan Nafiz bey, pencereden, kö. 
yün mahrecinde gezinen yabancı 
neferlerini görmüştü. İki arkadaş 
silahlarını kapmıştı. Nafiz bey, 
diğer arkadaşlarının yattıkları o. 
da kapısından: 

- Arkadaşlar silah 
Basılıyoruz. 

başına. 

Narasını atmış, Ziya beyin ar
kasından sokağa fırlamıştı. Zaten 
kuşkuda yatan erler hep birden 
sıçramış, silahını kapan Nafiz be
yin ardına takılmıştı. Biraz son. 
ra, mucaliıt1erimiz, koye ve köye 
giren ve çıkan yollara hakim bir 
noktada bulunan mezarlığı tut -
muşlar, Üzerlerine çökmek üzere 
bulunan bir felaketten kurtul. 
muşlardı. Mavzerlerin emniyet 
kanatlan kaldırılmış ve namlılar, 
yavaş yavaş mezarlığa yaklaşan 

yabancı bölüğe doğru uzatılmıştı. 

Hatta bulundukları köylerden çı
kamıyor, eskisi gibi dağ, bayır ge. 
zemiyorlardı. 

Bakırköy mücahitleri, bu faali. 
yetleri esnasında itilaf devletlerL 
ne mensup kıtalara görünmekten 
sakınmışlar, mevcudiyetlerini tak. 
dire şayan bir şekilde saklamış. 
lardı. Buna mukabil, yerli rum 
çetelerini birer birer bulup pa
taklamışlardı. Türk köylülerinin 
öcünü, lavık olduğu gibi, almış

lardı. 

Y alnız, §Urada burada kanlı 

eserlerine tesadüf olunan 
ve günlerce aranıldıkları halde ken 
dileri değil, hatta izleri bile bu
lunamıyan bu gizli varlık, civar
daki rum köylerine dehşetli bir 
korku salmış ve o havalinin asa. 
yişi ile alakalı olan itilaf zabitle
rini de üzücü bir merak sarmıştı. 

Rum çetelerinden başkasına 

görünmiyen bu kuvvetle karşılaş
mak arzularını bir türlü yenemi
yen bu zabitler nihayet, takviye 
ettirdikleri müfrezelerle !stranca 
dağlarına, Belgrat ormanlarına a. 
tılmışlar, bütün yol ve geçitleri 
bağlamışlardı. 

Fakat, ele ve avuca sığmıyan 
bu mücahitler, bir gün sarıldık.. 

ları sahadan, yine kimseye görün
meden, tıpkı bir civa gibi süzülüp 
akmışlar, Bakırköyünün yolunu 
tutmuşlardı. 

Müfreze, Bakırköyünde, bu giz.. 
li mücadele ile alB.'kadar olanla
rın gösterdikleri bir lüzum üze_ 
rine vazifelerinden ayrılmışlardı. 
ÇünKQ, teşxıııı.tın tevsfl ve feda-

karların tezyidi düşünülmüştü. 

Görüşülmek ve icap eden karar. 
lar verilmek üzere Dıramalı Ha
lil ve serkomiser Cavit beylerle 
bazı arkadaşlannın bu toplantıda 
bulunmalarına lüzum görülmüştü. 

(Devamı var) 
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S Çinter9arten'deki Vak'a 8 
~~~ Yazan : Halikarnas Balıkc;ısı ~ 
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B etoncu Hans, Çinterplatz 
meydanının altından geçecek 

olan tünelde beton döküyordu. Cu
martesi idi, akşam olmuştu. üte-
ki amele ve ustalar çıkıp gitmiş. 

lerdi. Fakat Hans kasay~ dökmüş 
olduğu betonu iyice sıkıştırmak 

için bir kaç dakika gecikmişti. 
Gümbüürr diye bir gürültü ol

du. Hans ne oldu, diye merak ede
rek geriye koştu. Tünelin ağzına 
doğru elli adım atmamıştı ki önü
nü tıkalı buldu. Tavanı tutan di. 
rek ve desteklerin bir çoğu bel ve
rip ortalarından kırılmışlardı. Çö
ken topraklar, molozlar yolu tama
wen tıkamıştı 

E rtesi günü Pazardı. Tünelin 
ta dibinde Hans'ın mahpus 

kalmış, olduğunun kimse farkında 
olmıyacaktı. Tünelin ucu Çinter. 
platz meydanındaki meçhul aske
rin mezarı altına kadar kazılmıştı. 

Hans düşündü, taşındı. Dışarıya 
çıkmak için iki yol vardı. Ya yeni 
çöken toprakları kürcklemek, ya
hut küskü ile yukarıya doğru ka
zıp kurtulmak. Hans ikinci yolu 
tercih etti. Çünkü küskü ile topra. 
ğa dokunuldukça topra!t kendi a
ğır lığı ile düşecek, diıştii.ğü yerde 
teşkil ettiği gümeye çıkacak olan 
Hans uğraştrkça yüksalecek, ve 
kurtuluşa yaklaşacaktı. Bu her
halde dağlar gibi çöken toprakları 
habire kürekleyerek arkaya aktar
maktan daha kolay olacaktı. 

Hans hiç vakit sarfetmeden işe 
dadandı. Itti, kaktı, kazdı, yüksel
di. Kaç saat çabalamış olduğunun 
farkında değildi. Ta neden sonra 
küsküsünün ucu bir taşa değdi. Bu 
meçhul asker mezarının taşların
dan biri di. 

Pazar günü Çintergarten'de 
büyük merasim olacak ve 

Her Kündler büyük nutkunu irat 
edecekti. Çimbirtala mihracesi 
Kaklapatla, ve Şebekistan Impa
ratoru Hamise Kahile, Dalçik"l mu 

rahhası Mösyö Koka,_ Tolonya ~u. 
rultayı başkanı Major P'Jrti, meza
ra çelenk koyacaklardı. 

Sokakları kaz adımıyle gelen kı
talar sardı. Nihayet m~rasime işti. 
rak edecek olanlar, bu gibi yüksek 
manalı ve derin ayinlere yakışır 
teenni ve yavaş adımlada ilerliye
rek meydana çıktılar. 

O gün manzaranın azametini 
seyredecek kadar bahtiyar 

olanlar, bu kadar şaşaa ve şanrn 

hep bir arada toplu olarak, resmi. 
geçit yaptığını, yalnız ömürlerinde 
değil tarihte bile görülem1yeceğini 
iddia ediyorlardı. O halin mehabe
tini, asaletini ölünciye kadar unu
tamıyacaklarını gözler yaşara ya. 
şara ilave ediyorlardı. 

tısından romatizma bile olmuştu. 
Makberin üzerine çelankler va

zedildi. Bazısı dar bazısı geniş idi. 
Onlar içiçe kondu. Bu sefer Cim
birtala mihracesi Her Kündlere, 
mukaddes boğanın mukaddes flş
kısından yapılma ceviz gibi sekiz 
tane hapı -büyük hürmet ve mu
habbet nişanesi olarak- yutturma 
merasimine başladı. 

K aklapatla haplarını kendi e
liyle sunuyordu. Kaklapat

lanın sahip olduğu ülke, dünyanın 
en güzel pamuğunu yetiştirdiği, 

ve iki memleket arasında bir tica
ri anlaşma akdedilmek üzere oldu
ğundan, Her Kündler, anlaşma uğ. 
runa, zar da olsa zor da olsa hap
ları yuttu. 

Artık Her Küntler'i'n koca nut
kunu söylemesi sırası geldi. Inledi, 
sızladı, ağzı kızıştı; ;köpürdü. Din. 
leyicileri de heyecanlandı. Sar'ala
rı tutanlar oldu. Bir i.ıd gebe ka
dın çocuklarını düşürdüler. Nutku
nun sonunda Her Küntler meçhul 
askerin mezarına dönerek "kalk 
ey Hans! Intikam günün artık gel
di!,, Diye bağırdı. 

Kadının, o sokak üzerindeki 
köy evlerini birer birer dolaştığı 

halde muhitten ayrılmaması, ço
cuğun arada sırad*-, bulunduklan 
eve doğru bakıp, kadına bazı şey. 
ler söylemesi Nafiz beyi adeta 
şüphelendirmişti. Bu kadın, ona 
Büyükderede arkasında bir küfe 
olduğu ve önünde yedici bir ka. 
dın bulunduğu halde düşmanlara 
casusluk yaptığı sonradan anlaşı
lan bir nımu hatırlatmış ve için_ 
de uyanan şüphesini kuvvetlen
dirmışti. Derhal, muhtarı çağırt

mış ve sormuştu: 

B unlar, tam mevcutlu bir sü
vari bölüğüydü. İki de ma. 

kineli tüfekleri vardı. Müsade
meye çok şiddetli bir tüfek ateşi 
ile başlamışlar, biraz sonra makL 
neli tüfekleri de ateşe iştirak et. 
tirrnişlerdi. Evet, atıyorlar, hatta 
ateş yağdırır gibi kıyasıya atıyor
lardı. Fakat... Bulundukları yer. 
lerden baş kaldıramıyor ve ileri 
birer adım bile atamıyorlardı. 

Çünkü, Nafiz ve Ziya beylerle ar. 
kadaşlarının endahtları çok isa
betli ve tesirliydi. Müsademenin 
daha başlangıcında maneviyatları 
kırılmıştı. 

NAS 1 L YAPILIR? 

Onde Şebekistan Imparatoru yü
rüyordu. Başındaki taç, ülkesinin 
çölllcrinde sürü sürü koşan deve 
kuşlarının kuyruklariyie donatıl
mıştı. Oyle ki mübarek başı, acaibi 
seb'ai alemden Babilin asma bah
çelerine dönmüştü. Nesli tükenmiş 
olan Patarolya sansarınm tüyle
rinden örülmüş harmaniyesi, ar
dina.an yirmi nıetre uzanıyordu; 

ve tarihi kadimi peşinde sürük.le. 
diğine bir remiz oluyordu. Bu kuy 
ruğun üzerine azametli ecdadının 
şeceresi kaydedilmişti. Imparator
dan sonra Cimbirtala mihracesi 
Kaklapatla da Kürei Arzın mıto

lojik Atlas tarafından baş üstünde 
taşınması kabilinden tepesıne ko
caman bir kavuk geçirmişti. Bu 
kavuk Brahminlerin kainatını tem 
sil ediyordu. Sarığın üç tarafından 
fışkıran üç tüy, sırasiyle Brahma, 
Vişnu, Sirayı temsil ediyordu. Mih 
racenin sakalı, çen~sindeı1 sağlı 

sollu ikiye ayrıldıktan sonra, ku
laklarına üç kere dolanıyor, kai
natı sardığına nişan )}arak kavu
ğunun tepesinde fiyongalanıyordu. 
Tam altında dünyanın en büyük 
tarihi elması olan Şaklabani taşı 
sarkıyordu. Onun ardı sıra gelen 
Tolonya murahhası Portinin ba
şındaki miğfer üzerinde, kuluçka. 
ya yatmış gibi bir kar•.al tiıneyor
du. Boynunda, kolunda, göğsünde, 

kangal kangal kordonlar, ve sal
kım salkım tokurdaklar sarkıyor
du. Bacağındaki meşhur, bacak ba. 
ğı nişanı bürcü akrep gibi pırı!dr
ya pırıldıya, paçalarınd.ln sallanı

yordu. Dalçika murahhası Mcisyö 
Koko diplomatların tüylü kukul~ 
tasun başına kondurmuş, ve fiyon. 
galı kordelfilı merasim kılıcını da 
kuşanmıştı. Nutuk söyliyecek o
lanların ceketlerinin arttaki yarık
lanndan, tomar edilmiş nutukları
nın uçları gözüküyordu. 

Fakat birdenbire ne oldu? A
pansızın meçhul askerin 

mezarı yarıldı. !çini.an betbeniz 
kül olmuş askerin hortlağl. kor
kunç bir tarzda yükselıniy~ koyul
du. Kalkarken çelenkler hep başı
na boynuna geçti. M~zardan ÇJk. 

tı. Sendeliyerek bir kaç adım attı. 
Brahmin olan Kaklapatla, herhal· 
de mukaddes fışkıdan yapılma 

hapları, Brahmin olm.ıyan alçak 
kastlardan bir yabancıya yuttur
muş olduğundan, Bramanın öfkeleı 

diğini; ve başka bir gövdeye geçe
rek onu çarpmak istediğini sandı. 
Odü koptu. Bacaklarının olanca 
hızıyla kaçtı. Şebekis~an Impara
toru, sonu nereye çıkacağı belirsiz 
olan bu işte mihraceden geriye ka
lamazdı. O da tabanları kaldırdı. 

Mösyö Koka kaçanlara korkulacak 
bir şey olmadığını, söyl~mek için 
peşlerine takıldı. Fakat diplomatik 
kılıcı bacaklarının arasına takıldı

ğı için yüsüstü düştü. Mösyö Ko
konun kaçtığını gören ve merasi
min heybetinden sinirleri gevşe
miş olan Porti de firar yolunu tut
tu. Bir an hep kaçan kaçana koşan 
koşana oldu. Koca bir kabbalık to 
zu dumana karıştırarak. alabildiği
ne gidiyordu. 

- Mehmet ağa, kim bu kadın? 
Zavallı muhtar, pencereden 

bakmış, merhamet ifade eder bir 
tavırla: 

- Ha!.. Şu kör kadın mı? .. De
mişti. Merdiven köylüdür o. Bi
zim köye tavuk toplamak i~in 
gelir gider arasıra. 

- Niçin bu kadar erken gelmiş 
ya?.. Bu vakitte tavuk toplanır 
mı? .. 

- Yok yok, efendi. Şüphelene
cek bir kadın değil o. 

- Korkarım ki, casus olmasın. 
!yice tanıyor musun? .. 

- Kasavet çekme a efendi sen. 
Biz kötü kişileri biliriz, tanırız, 

tanımasak bile yürüyüşünden an.. 
Ianz. 

Muhtar gerçekten aldanıyor. 

du. Bu kadın bir casusun 
şüphe edilmiyecek bir eli ve 
aletiydi ve bu kadın vazifesini yap 
mış, o sırada ortadan kaybolmuş
tu. Köy içinde bulunan asıl casu. 
sa, muhtarın evine bir çok silah
h insanların eirdiği haberini ye-

O gün akşama kadar. muhtelif 
fasılalarla devam eden bu müsa. 
deme, ikindiye doğru tekrar şid

detlenmişti. 

Bir avuç Türkün koca bir bö. 
lüğe karşı gösterdiği bu kahra. 
manca mukavemete, akşama ka. 
dar şahit ve seyirci olan güneş, 
ufukta hareli kızıllıklara bürüne. 
rek garba doğru kayıyor ve artık 
ortalık kararıyordu. O esnada Na
fiz ve Ziya beylerle arkadaşları 
da, gerı geri sürünerek mezarh~ı 
terkediyorlar, şarka doğru çekili
yorlardı. 

D -ramah Halil ve serkomiser 
Cavit beylerle arkadaşları 

Bakırköyiinden çıktıktan sonra, 
taraf taraf mücadeleye başlamış.. 
lardı. Boğazköylü Bahari kaptan, 
Birbuçuk Nikolanm oğullan Kos.. 
tantin ve Mihal, Köse Kalinkos 

' Karadayı Hıristo ve Arnavutköy. 
Iü Kanbur Pandeli, Çakır Dimit
ri. Kiremitd Atanaş ve Ayayor. 
gili kaptan Panai ve Pandeli çe.. 

teleriyle karsılasmışlar ve gezdik
leri muhitte Türk varlığını her. 
ke~e anlatm1slardı. Artık. o ha
halide bulunan isgalci müfrezele. 
ri dağda. ormanda bağırları de_ 
]inmiş. b;ıc:ları ezilmiş mübarek 
Türk şehitlerini göremiyorlardı. 

Sıcak deniz suyu ile banyo yap
mak pek basit olmakla beraber, 
ufak tefek kaidelerini hatırlatmak 
faydasız olmaz sanıyorurıı. 

Deniz suyunu ısıtarak banyo
ya koymak için iki türlü lüzwn o
labilir. Biri soğuk deniz suyuna 
hiç tahammül edemiyecek olanla
ra devamlı sıcak banyo yapmak İ
çin, öteki de, soğuk denize gire
bilecek olanları - bilhassa küçük 
çocuklan - ilkin sıcak su ile a
lıştırmak için ... 

Denizden suyu eve kadar getir
mek için, tabii, bir kaide olamaz. 
Ona ihtiyacı bulunan herkes onu 
kendine göre münasip bir vasıta 
ile temin eder. Sı<'ak deniz suyu 
ile banyo yapmak için mutlaka 
deııiz kenarına kadar gitmeğe de 
lüzum yoktur. Sıcak banyo yapa. 
cak olanlardan bazılan, zaten, de
niz kenannın havasından bile mü
teessir olurlar... Denizden suyu 
miimkün oldn!!u kadar temiz bir 
halde eve kadar getirtmek yet\. 
şir. 

Sonra da onu - içilecek su gi. 

bi - fıkır fıkır kaynatıp isteni
len dereceye kadar soğutmağa da 
lüzum yoktur. Doğrudan doğruya 
istenilen dereceye kadar ısıtılır. 
Devamlı surette sıcak deniz su

yu ile banyo yapacaklara 33 ile 
38 dereee arasında su lazımdır. 
Daha sıcak istiyenler 40 dereceye 
kadar çıkarabilirler. Ancak o va
kit haş üzerine - hanyo idnde 
kaldıkça - soğuk ım ile ıslatılmlŞ 
bir bez bulundurulmalıdır ... 

Ban)•onun zamanı, doğrudan 
do!!ruya deniz hayosu gibi, sabah
leyin saat 10 ile öğle arı:m, ya
hut öi!leden sonra üç ile beş ua. 
sı. Daha erken yapılırsa, vücut 
yorıun bulunur, daha geç vakite 
bırakılınca da. deniz suvu fazla 

sinirlendirir, uykuya mani olur. 
Kaç gün sırayla banyo lüzumlu 

olduğu önceden kestirilemez. İsti
fade belli ohmc1ya kadar, ondan 
sonra da rahatsızlık görülünciye 
kadar devam edilir. Fazla devam 
edince, baş ağrısından, uykunun 
kaçmasından anht5ıhr. 

Sıcak deniz suyu banyosu, soğuk 
suya hazırlamak için yapılınca, ilk 
gi.inleri 32 derecede su ile başla. 
malıdır. Çocuk pek kiiçiik olursa 
37 derece. Sonra, her defasında 
bir derece azaltılarak 30. cocuk 
olmıvanlar kin 28 derecev~ kadar 
indi~ilir. Deniz suyu hu~dan çok 
aşağı sıcaklıkta olmakla beraber, 
banvonun suvunu daha soğuk yan
mak doğru olmaz, <'iinkü denizde 
insan hareket eder, banyoda hare. 
ket edemez. 

Otuz dereceye, yirmi sekiz de
receye kadar alıştıktan sonra ar. 
tık doğrudan doğ-nıya denize gir
mek mümkiin olur. 

Her han:ronun müddeti - iki 
tiirlü lüzumda da - on dakika
dan baslı;varak, her defasında be
şer dakika arttırılarak ~·anm sa. 
ate. kırk dakika;ra kadar sürer. 
Bazılan sıcak deniz suyu ban. 

yosuna da ilk ~ünlerde tahammül 
edemezler, bilhassa kiicük cocuk
larm uykuları kaçar, vahut· uyku 
arasında sıçramalar g~lir. ÇÖcuk 
olmıyanlar ba15 ağrısından. yürP.k 
çarpıntısından slkf\yet ederler ... O
nun için ilk defalarda giin aşırı 
banvo yapmak daha ivi olur. 

Kimisi de, sıcak deniz hanvo. 
sundan sonra, derilerinin üze~in. 
de kırmızı lekeler dökerler, ekze. 
ma çıkarırlar. O vakit deniz su
yuna, herkesin tahammülüne ~Ö
re. dörtte hir, iiçte bir, yarı yan. 
ya bayağı su kanştırmak iyi gelir. 

H er murahhas kendi memle
ketindeki göreneğe göre a

bideyi selamhyacaktı. Evvela Im
parator Kahile ardını, arkasını 

kesmeden, yarı beline kadar yüz 
defa eğildi. Tüyleri ve harmaniye. 
si bir çarkı felek kesildi. Sonra 
Kaklapatla, mukaddes bakirelere 
ördürülmüş kilim üzerbde secde
ye vardı. Ayaklarını havaya kaldı
rıp, elleri üzerinde yürüye yürüye 
abideye doğru üç kere varıp geldi. 
Kavuğu düşmedi, çünkü saka1iyle 
bağlı idi. Porti'nin eli dosdoğru 
ileriye fırladı. Dört kere Çanta! 
Diye haykırdı. 

Mösyö Koko, kukul~tasınr çı

kartarak üç kere reverans yaptı, 
birşey söylemedi. Çünkü diploma~ 
side söyliyeceği yalanları tükettik
ten sonra dili tutulmuş, can sıkın-

N e olduğunun farkmda olmı

yan zavallı Hans, tünelden 
çıkı• ak için, meçhul askerin me
zar taşını kaldırıncıya kadar akla 
karayı seçmişti. Bunalmıştı. Her
kesin kaçtığını görünce o da onla
rın ardından koşmıya koyuldu. 
Koca kalabalık bağıra çağıra en 
kalabalık caddeye vardı. 

Başta koşan Şebekistan Impara
toruydu. Hızının rüzgariyle tüyle
ri geriliyor. Devasa bir tavus ku
şuna benziyordu. Cimbirtala mih
racesı ıse, kavuğunun altında iki 
ayaklı bir davul gibi yuvarlanı
yordu. 

Kahvede Amerikalı milyarder, 
fişek kralı Kantefil kurulmuş sey
rediyor, istüini bozmuyordu. Ha
dise ne olursa olsun karlı çıkaca
ğına emindi. 

Kokteylini keyifli keyifli içer
ken, "A canım bu ne telaş'? Hiç 
bir şey yoktur. Holivudun büyük 
bir müessesesi, yedi düveli kirala
mış, bir fantezi filmi çevirtiyor
dur, şaka değil, dolar bu!,, Diyor. 
du. 
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MAZON MEYVA TUZU 
i N K 1 B AZ 1 defeder. M i D E ve B A R S A K LA R 1 

kolayhkla ve miilaylm bir ıekllcle boıaltarak rahathk ve ferahhk verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, IULANTI, 
GAZ, SANCI, MiDE IOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, INKllAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EK· 

ŞILIK ve YANMALARINDA ve bütün mide ve barsak ~0:1ukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYV A TUZU aon derece tek•if edilmit bir tuz olup yerini tutamıyan mümuil müstahzarlardan daha çabuk, 

daha kolay ve daha kati bir tesir icra eder. Horoz markuma dikkat. 
Yalnu: toptan satış yeri: MAZON ve BOTON Ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 İSTANBUL 

Hava Okulu Komutanlığından : 
Bava okulları talimatının 86. Maddesinde :vazıh prtlan haiz istekli

ler Dilek klpdı ve vtıllkalarlle Temmuz başlanpcmdan Atustos sonu
na kadar okula bq V11l'Ul'lar. Okulun bulundutu yerin dlflnda bulu
nanlar dilek Uirtlan Ue Veınkalannı posta ile okula ıönderirler. Ve 
alacaktan kaqıbfa dre hareket ederler. 

Madde 88 - Bava okulu ıedikli kıımma &imıe şartlan şunlardır: 
A> Tllrk olacak. 
B) Ortamektep "Lise ıeldsfnd ıuıd,. tahdlini bitirmia. en az 17 ve en 

Sok ZO )'aflnda olmak. Bekar bulunmak. 
C) Sılıhl vul1etl uçaeulakta ve '11~11f ltJerinde kullanılmala elverltJl 

oldatuna dair mtlte..._.lan tamam olan bir hastaneden Slhhat hey'eti 
raporu olmak. Bo7 1,11 den qap olmıJ'acaktır. 

DalUM bulananlar: 
Balmuluklan 7erln as~rllk phesbae mGracaatla muayeneye gönde

rilirler. 'fam tefldlltlı 11.hht lıe7'etl balunan yerde o yerin en btl7Bk ka
mandamna mU.racaatla mua1eneye ~önderilirler. 

D) Ahlilı sallam oldulana ve hiçbir surette suçlu ve mahk6m obna
dıiına dair bulundap 7erln emniyet müdürliiğiinden vera pou. Amlr
Jliinden tasdikli vesika 1röstermek. 

E) Okula almaeak ok11yucular, Gedikli erbqlar haldımulaJd 1505 ... 
J11ı .. anu mudbinee muamele ııreceklerini mektebi bitirdilderiaie ıa 
)'ıl miiddetle Bava sedikli Erbaı olarak vazife eöreceklerini taahhüt 
etmek. 

F) Okulea yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
B) istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktardan 

fazla oluna bunlann içinden riyaziye bllgileri daha iyi ve yabancı dil 
bilenler yenlenir. Bava okullan okuıaeulan Askeri liseler okuyucu
lan gibi yedirilir ve pydlrilir. Kitap ve diler ders için lhım olanlar · 
parasız verilir. 

V) Bava olntDarma kabul eılllenlerden birinci ıınıfı muvaffaldyetle 
bitirenler arasmdan. kabiliyetlerine ıöre, açuca, makinist, telsiz, fotol· 
:raf~ı. ahf ve bombardımancıhia ayrılırlar. "1039 •• "4044. .. 

Sa1111un leledlye Rlyaı~+l•d•• : 
1 ..... Eksiltmeye konulacak iı: Samsunda Çarşamba şosesi gilzerglhm

da Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inpatı mu
hammen k8§if bedeli 60467 lira 99 klll'Uf olup kapah zarf usuliyle eksilt
meye konulmuftur. 

2 - tı vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu i§e ait şartname ve evrakı ıaire apğıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamest 
B - lWttllftl@ pıvjest. 
C - Bayındırlık lfleri genel prtnameal. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni prtnamesi. 
E - Ffllnt prtname. 
F - Keşif ve silsilei fiat cetvelL 
G - Proje ve sair evrak. 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan ba§lta diğer evraklar taliplerine 302 

kuruş mukabilinde belediye heyeti fenniyeslnce verilir. 

l Istanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı Beyoğlu 

Zanbak sokak 23 numarada oturaa 
Ayre tarafından kocası Ahırka1' 
Cankurtaran mahalleli Saraçhane 
llOkak 68 ııumarada oturmakta iken 
halt hazır ikametglhı meçhul Hay
rullah aleyhine ikame e'yledili bo
pnma davuınm icra kılınan tahld. 
kat ve muhakemeai sonuda: m6'
de1aleyhin kanana kaqı pek fena. 
muamelelerde bulunması ~ 
hayatın çekilmez bir hale gelmealnt 
mucip olacak derecede pddetli btz
geçlmslzllk "'1kua 1eldiji UIUlen sa
bit oldulundan Türk Kanunu Keti. 
n1lbWı 134 - 142 ve 150 hıcl madıl 
deleri mucibince lld tarafın bopn
malaıma ve kabahatli bulunan nıüd
deialeyb!n bir 1ene müddetle b~ 
riyle • evlenememesine dair v·ertı~ 
24/ 11/ 937 tarihli 11Yahi hii~ 
müddeialeyhin ikametgihınm ~ 
huliyetbıe binaen onbef li1n mllflt 
detle illnen tebliğine karar veritıifıi 
rek tebliğ yerine geçmek üzere mıtJ. 
kUr hüküm fıkrasının mahkeme -
vanhanesine t8lik edlldiğl ilin ~ 
nur. 

lltanbul lkincl Iflls Memurl.ugıı• 
dan: Müflia Bedros Şahin Ere ait 

.. lup tasfiyesi karargir olan lstaD 
Mercan Tığcılar caddesinde 30/9 
lu dükklnda mevcut kasket ve 
etyanın açık arttırma sureUle 30 
939 Cuma günü saat 16 da mahaU~ 
de IflAs idaresince satılacaktır. Iad.i 
yenlerin mahallinde hazır bul~ 
lan illn olunur. (18815) 

. C ve D fıkruındakl evrak beladlye heyeti femıiyeıdnce tetkik edile-
bilir. , 

4 - Muvakkat teminat nıDttan 4273 Ura 40 kliru§tur. 
!5 - Eksiltme 2017 /939 tarihine m6sadif Perpmbe günü saat 15 de 

Samsun belediyesinde mütepkkil belediye encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

1 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: ,~--E-le_k_trik-Te-s-isa_t_ı --

6 - Eksiltmeye lftlrak edebilmek için Saınsun Nafıa Müdlırlüjünde 
müte§ekkil komisyonu mahsusundan bu 1f1 yapabilecelfne dair vesika 
ibraz etmesi ve lnf88tm devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
veya mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka· 
yıtlı olduğuna dair senei hallye vesika ibraz ve yapı eksiltme prtname
alnhı 4 flncG macldeslndeld vuıfları balz olmuı prttır. 

'I - Teklif mektuplan yukarda ~ lfln ve uatten bir uat evvvel 
beledf)'tt enc~en ~ makbuz mukabllinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların hlıa1armda tekllf mektuplannın yazılıfUlda ve 
bu zarf1arm tevclibıde ve poita ile ,anderllm•inde taliplerin 2490 S. h 
kanunun 82, 33, 84 tlncfl maddelerine ve bu hUSUltald prtname hilkGm
Jeıine harfiyen riayet eylemeleri lbumu Din olunur. "4'30" 

Buna CUmhurlyet Müddelumumllljlnden: 
I - Buna ceza evinin 939 l8lleli lluiran ayı lptidaamdan 1 Haziran 

MO tbOne kadar 939 mali senem artında Bursa Ceza evinin ekmek 
tbtlyacı aşalıdald şartlar datreslncle kapalı zarf UIUlile ekslltmqe çı
bnlmıt ve ihale pnüniln 115 • 6 • 989 pel'fembe gbil tut 18 ela J&PI• 

lacajı Din edilmiş ise de bazı noksanlı muamele dola,.U. ~ mu
k4rda thale yapılamadığından yeniden ilAnat icran komll)'oa kararı 
iktuasmdarı bulunmakla keyfiyet apğıda yazılı olduiu illere l1b o
lunur. 

1 - Safi buğday unundan yapılnı ak ve belediyenin plyuada Odncl 
nevi addedeceii ekmekten olınak ve aynı şerait dahilinde plflrllmek 
ilsen beheri 880 ll'aJD ltibarile her gQn için en az 300 en 9Qk IOC> ek· 
met teslim edilecektir. 

2 - •m•kle:r sabahlan saat 9 da ceza evine teslim edllmlf olwk· 
tır. 

3 - Bvsafı ve mildarı gösterilen ekmelin muvakkat teminatı ım 
lira M kuruftur. 

4 - Teminat banka mektubu veya mal nnclılma Jatmlaclk nakit 
veya tahvillta alt nakit ve ayniyat makbuzudur. 
ı - !bale 10 • 7 • 939 pazartesi lfln6 uat 18 dadır. 
8 - !hale Buna C. Müddelumumtltlfnde yapılaoütır. 
'I - Talipler tüllf mektuplanm ft t.eımutlannı ayrı llJTI Dl&ra 

koyarak 10 • 7 '\ 939 da komisyona asam! uat 18 ya kadar ibra etmeı.. 
ri 1Aznndır.1fu mGddet ~ toma Japıllcak tQJuı. kab'11 edll
mtyecektir. 

8 - Bu lıUIUla ait masraflar ve lllnat tkntlerl ~a ait olaaktır. 
9 - Kanuni evsaf ve ..Wtl bak olup t. mQDlk...,a lfUrak edeaek· 

lerin fazla maliimat almak ve şartnameyi görmek üzere Bursa C. Müd
delumumllljlne veya ceza evi direktörlqüne müracaat etmeleri lflau. 
mu llAn olunur. "4'08,, 

•·•·•• YC1,.rlannC1 mahsus yaz tarifesi 
1. Temmuz 939 Cum..tesl sabahından 

ltlbare• tatbik eclilecektlr. 

1939 modelleri plmiftir. 
Dtlnyanm en aallam Ye ea ucuz, 

M 1 E L E 
SOT MAKINILIRIDIR. 

Paslanma'9 lekelenmes ve bozııl
mu. Yedek abum dalma mev
cuttur, MIELB maldnalarınuu 

mahsus husul Jaimm retmlıftir. 
Flatı: dlter yaflardan daha ucuz· 
dur. Anadoluda acenta aranmak· 

tadır. 

TtaKIYB tJMt1M DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.11 lstanbulda Tahta
kale No. 51 

Taşra Satlf Yerleri: 

Ankara 
Adana 
Kanya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 
Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 

acentaımz: Yusuf Blenclemir ve <>ıuUarı 
" ömer B-.eimez. 

Sıvu 
Rize 
Bafra 
Kutamonu 

" Mehmet. $ükrii. Necati K•t1k~ 
" Sait Akman. 
" Mutafo~lu M. Sakir Özseker. 
,. Neş'et Solako~lu. 
" Süleyman Uz~enecL 
" Alanyalı Abdurrahman Seref. 
" Polathaneli kardeşler. 
,. Kurumahmut o~lu Hafız Salih 
" Mehmet Yönder. 
,. Mustafa Oödllıci.1c(Uı. 
" Musa Güveli ve Şeriki. 
" Sabn C,llbL 
" Mustafa Ldtfü Nuhoitlu. 

111-~"""-- 17 Kırat ayarmda nadide -------• 
8 R ÇiFT PIRLANTA TAŞ 

Sandal bedesteninde tefhir edilmektedir. 8 Temmuz 939 Perşembe 
gflnü müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedestene müracaatlan. 

Zonguldakta 

Ereğli Kömürleri lıletmesinden: 
İşletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve Çaydamer 

mevkilerinde inp ettirilmekte bulunan ifÇl yatakhane, yemekhane ve 
yıkama yerlerinin Elektrik teslsa tı bir müteahhide verilmek suretlle; 
yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812.33 liradır. 
2 - Tesisata aid proje, keşif ve ~tname işletmemızden alına

- bilir. 
3 - Teklifle birlikte % 7,5 muvakkat teminat tevdi edilecektir. 
4 - Tekliflerin 10 Temmuz 1939 Puartesi günü Aat 15 e kadar. 

İfletme Umum Müdürlülllne tevdi edilmlf bulunması ~ 
ruttur. 

82X114 ebadında 
moleAZ kiadı 
Perçhı mücelllt hu-

Ura Kr. 

50 to takri. 1180. -
f:OOO Kg. 

445.-
rufatı ve teferruat 8 ta1am 

33. 37 " 

1 -: Nümune ve UIUııd muelblnce )'Ukarda cim ve mlktm yuıh 2 nı. 
lem malzeme hbalannda aösterilen usullerle "8tm alınacaktır. 

U - Muhammen bedelleri muvakkat temtmıtlan ebiltme fekll ve• 
atleri hllalarmda ,a.terilmi§tir. 

m - Eksiltme 4/VII/939 Sah llhıü Kabatafta Levamn ve Mflba,..e: 
Şubelbıdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gGn sö&il geçen Şubeden parasız aJına..-. 
bilir. 

V - İltek111er ebt1tme fçfn tayin edilen f(ln ve saatlerde ,r, 'ti ~ 
venme paralarlyle birlikte mesk6r komisyona gelmeleri t1An oJU.i 
nur. ••ı&l29" 

Maarif MClflHlnt DlrektirlllBIHlea : 
AJniyat Byrosunda -mUnhal bulu nan Demlrbq Jaetaplın ttyaJ'hll 

çln ukerllttnt r•PDUfı >'afi otuz befl geçmemlf • • as otta 
g6rm0f bir memura ihtiyaç vardır. 

İltekllllr1n 30 • 8 • 1139 Cuma llni IUl -~ hnUlıal~ 
bulunmak ilaıere nilka1arlle flmdid• MÜttrlQOmtlae miir·acaı1111111 
n. (ı68'7) 
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