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ltalyanlar Rodosta Büyük 
Askeri Hazırlık Yapıyorlar 
Reisicümhurumuz, 

Malatyaya Gidiyor 
Malatya, (TAN) - Relsicilmhur 

İsmet inönUne, halkımwn sonsuz 
ttzlmlerlni arzetmek üzere Ankara
ya gitmiş olan belediye reisimiz Dr. 
Cafer özetçi, buraya dönmüştür. 

Belediye reisimiz, kendilerini ka
bul buyuran Milll Şefe Malatyalıla
rın ıevgl ve saygılarını sunarken, 
inşaatı biten Malatya mensucat fab
rikasının kü~at resmini yapma.ıaı:ın~ 
kendilerinden rica etmıı ve İnönünü 
Malatyaya davet eylemistir. 

Mllll Şef daveti kabul buyurmu~
lar beledl;e reisimize iltifat etm•ı
ler: Malatyalılara sevgilerini ve se • 
lArnlannı yollamıılardır. 

Politik Tenkit 
Psikoloiisi 

Yaan: Sadri ERTEM 

TÜRJ-<İYE 
. 

MiLAS 

MUGLA ·sPAAT .. 
BUROUI\ 

ANTALYA 

ltalyanlann tah,idat yaptıkları ve filolar gönderdilrlm Oniki ada 

Siberya JemiryollannJa Lokomotilçiler bir kaç haltaJanberi , 
11az maakeaivle çal1J1yorf,.,. 

Sovyet-Japon 
Harbi $iddetlend H akikati her zaman herke

sin ayni zaviyeden görme 
sine imkan yoktur. Hakikatin 
böyle zamana ve mekana göre 
deği§ik çehrelerle insanlann 
önüne çıkması dalına büyük be
şeri ihtil8fların sebebi olmuş-

Muharebelerine 
Filolarla iştirak 

iki Taraf 
Ediyorlar 

Bazı Adalarda f M:=.·-~+-.....__.-..e":;.· 
o~altılıyw ~~; ~qaıG•:~~ di:;!~f, 11 (A.A.) - Havas ajansının hususi muhabiri ..... eşer~-,Çjf';i6iFii 

rek tefekmtr re 
hip olanlar, yani mantıklarını bir
birlerine intıbak ettirebilenler birer 
.küme teşkil ederler. Bu kümelerin 
görüşleri arasındaki farkın en ba
rizlerini siyasi partiler arasındaki 
program farkları teıkil ettiği gibi 
idare edenlerle mürakabe edenler, 
yahut idare edilenler arasmdaki gö
rüş ayrılığı da göl"Ü§ aynlıklarını 
genişletmektedir. 

Partiler, muhtelif hayat telalı:ki. 
lerini, muhtelif sınıfların efkin u
mumiyelerini terkip etmek, şe- j 
killendirmek istedikleri için bir baş- 1 
ka efkin umumiyenin terkibini mu-ı 
halefetle karşılarlar. -ye ısrarla ha • 
kikatin sadece kendı taraflarında 
oldufunu iddia ederler. Parlamento. 
larda ve Parti matbuatında müna
kaşalar hep bu maksada doğru inki. 
şaf ederler. Bunun için karşı karşı-j 
ya çıkan partiler ve. partili matbu-

1 atta müsbet bir bakıkat denen şey, 
nihayet bir iman halini alır. Her 
iman sahibi hakikatin kendisinde 
olduğunu iddia eder. 

Parlamentolarda bir nevi sofiz
min hikiın olınası bundandır. 

Y zi Çakmak, refakatJn•e pner•I Diln saat 14.'30 da 8 Sovyet bombardıman tayyaresi J 
İuettln Ç•htlar, Mustafa Mut- askeri Ussüne 5 kilometre yakla§arak ateı açmıştır. Japon 

Londra, l 1 (A.A. )' - "Daily Herald,, gazetesinin 12 Ada- lalı ve Hüseyin Avni olduğu hal cı tayyareleri Sovyc·t tayyarelerini takibe kalkmışsa da 
!ardaki hu•usi muhabiri, bu adalarda yapılmakta olan hazır- de hugün saat u de şehrimize bardıman tayyarelerinin rioatini himaye eden Sovyet 
lıklara germi verilc!i ğl ni ga?.etesine bildirmektedir. aelmiıtlr. Şehir kahraman Türk tayyarelerile karşıleşmıı;lardır. Bir Sovyet tayyaresinin dü 

Daily Herald'nı hususi muhabiri, bu mühim '.elııraünda di- ordusunun hafkanı ıorefine h•t- ğü görülmüştür. Japonlar ise 59 tayyare düşürdüklerini i 
yor ki: tan hap don11Dmıştır. etmektedirler. Kara harpleri de kızışmıştır. 

Alman gemileri, Rodos adasına mütemadi surette harp I Karada Ja çarplflyorlar 

~~m~ih~clm~re~~~ra~li~~&l6~~ır--------------~---------~, ·~•ll~A)-~m 
1 harp gemisi demirlidir. Bu ge-I KÔSEIVANOFUN SiY ASJ TEMASLARI Kuangtung ordusunun bir 
"' rnilerin arasında en son sistem ğinde, Kalka nehrinin doğus 

vedi tane denizaltı gemisi de Mançuri topraklarına giren Sovy 

vardır. Bulgar·ıstan Yugoslavya Mogol kıtaatının tamamen Mc; 
• topraklarına sürüldüğü bildiril Oniki Adalar umumi valisi gene· tedir. 

ral Grazianinin emri ile, Patmos su 1 he B a gv l ılık 1arın1 Bir Japonlara göre tayyare za~ adalaru~daki sivil halk tahliye e • 

dilmiş n Kalimos adas1na götii - • 1 Tokyo, 11 (A. A.) - Ordunun 

• v 1 T k 1 d 1 lahiyettar mümessili. Japon kuv rülmüştür. Fakat sivil halktan bir T bl g e e rar a 1 ar s 10 S" 
çoğu; motörlerle Anadolu Tiirk sa-
hillerine ilticaya muvaffak olmut-
lardır. 

Nihayet general Graziani, son ıUn
lerde, İtalyan memurlarına sivil 

halk ile her türlü münasebette b•
Junmayı meneden bir kararnaıne 
neşreylemiştir. 

(Sonu, 5•: 10: Sil: 4J 

lstanbul Parti Müfettişi 

e 1 (Sonu a: ; u: 

Londra, 11 (Hususi) - Bulgar j ''İki devlet adamı, aşağıdaki hu
Başvekili Köseivanofun Berlin zi. susları beyan etmekte mutabıktır. 
yaretinden sonra Yucoslavyada lar: 
yaptıfı ıörüşmeler neticesinde 
neşrolunan tebli(in "Balkan sut. 
hünü temin edecek istiklal ve bita. 
raflık" kaydını bun siyasi maha. 
fili ihtiyatlı fabt müsait bir su
rette tefsir etmektedir. 

1 - Yuıoslav - Bulgar teşriki 
mesai politikasının daimi dostluk 
paktının ruhuna uygun bir şekil
de inkişaf ettirilmesine ve derin
leştirilmesine devam edilmesi Ja. 
zımdır. 

(Sonu: Scı. 10,sü. 4) 

Danzig Gerginliği 

Moskovadaki 
Müzakereler 

Devam Ediyor P artiler neden hakikatleri ilınf 
bir mesele gibi tetkik etmez.. 

ler de hadiseleri doktrinleri önünde 
bir mümin gibi mütalea ederler?. 

Çünkü partilerin mevzuubahs et
tikleri meseleler topyekun sosyal 
davalardır. Sosyal divalan insan ih. 
tirasından hissi hayatından, süb
jektif varl~ğından ayırarak mütalea 
•tmek ilim sahasında bile çok güçtür. 

Tevfik Fikret Sılay Dün 
Sehrimize Geldi 

Tebliğin mealinden Yugoslavlarla 
Bulgarlann Balkan Birliğine aykırı 
bir hattı hareket almağa karar ver
medikleri ve Berlinin Sofya ile Bel. 
gradı henüz rim edemediği manası
nı çıkarıyorlar. 

Bilhassa, Köseivanofun Berlin zi. 
yaretinin akabinde Bulgar mebusan 
reisi Moşanofun bu sabah Parise mu
vasalatı Bulgaristanın mukadderatı
nı mihvere bağlamak istemediğine 
ve yeni yeni temaslar niyetinde ol· 
duğuna diğer bir delil olarak göste. 
rilmektedir. 

Milli Küme ihtilafı 
=--o---= 

Demirsporla 

Londra. 11 (Hususi> - Fon 
bentrop'un ınezuniyet yapmak ü 
Salzburg'a gitmesi, Alman ordu 
başkumandanının da haftala 
sürecek mezuniyet.s çıkması, ve 
dişe uyandır{lcak bir hadisenin 
lenmiyeceğini gosteriyorsa da, D 
rlg'ten gelen haberlere göre, bur 
Almanyadan tekrar silah ve mühi 
mat gelmiş, mühimmat Sohich 
tezgahlannın . depolarına. elekt 
faqrikasına ve belediye salhane 

Sosyal meselelerin insanların ~ ih
tirasları ile ne kadar yakından alaka 
lı olduğunu İngiliz filozofu Thomas 
Hobbes (1588 • 1679) in Elements 
adlı eserinde daha iyi görmek müm
kündür. Hobbes der ki: 

" ... Eier bir müsellesin üç zavi
yesinin iki kaimeye müsavi olduğ'u 
menfaatlerine m111ıayir obaydı a
lakadarların kuvveti yetiştiii nis
bette bütün hendese kltaplan ya. 
kılarak bu nazariye menolunur
du." 
Psikolojik sebep partiler arasın

daki ebedi mücadeleyi körükleme . 
tedir. . .. '-~-,, 

Parlamentolann parti mü 
!erinden işliyemez bir hale · 

(Sonu: Sa. ıo. 

Preru Pol Köaeiuan~lu 
lıabul etti 

Belgrad, 11 (A.A.) - Bulgaristan 
Başvekili Köseivanof, dün Naip 
Prens Paul tarafından kabul edil
miş ve öğle yemeğine alıkonulınuş. 
ıfu~ . 

Bulgar - Y qoslav T eblifi 
Belgrad, 11 (A.A.) - Köseivanof 

ile Markoviç arasında yapılan görüş-
• • • melerden sonra aşaJıdald teb],iğ, 

Parti Mülettifi T evlik Filrret SJay ltenJquu matbuat mümessillerine tevdi edil-
rJılıyanlar anuınJa.. [Yazıaı 10 uncu Sayf&da] 'ml§tir: 

Galatasarayın 
iki Maç Yapmalarına 

Karar Verildi yerleştirilmiştir. 

Danzig'de Polonyalı bir posta 
A.nkan, (Tan Muhabirinden)- vezzii, serbest ~hrin mektuplar 

MilH küme pmpiy_.ntutu mesele- tevzi ederken, 4 nazinin hucum 
si hakkında vuiyetl tetkik ederek uğrıyarak, ağır surette yaralan 
bir karar vermek üzere Beden tır. Polis, mütecavizleri bulamadı 
Terbiyesi Genel Dlrektödüfilnün nı beyan etmektedir. 
emriyle bu akşam toplan•n fut - Londra, 11 (Hususi) - Mis 
bol fedenıyonu teknik komitesi. Chamberlain'in, her hangi bir e 
Deminper -· Galatasaray futbol viki karşısında 1ngilterenin Le 
taJumlannın haqiainin pmpiyon tanla birlikte hareket edeceğine d 
ola~atı hakkındaki hükmünü ver. söylediği son nutuk, Lehistanda 
mittir. Bu karara &öre memleket- rin sevinçle karşılanmıştır. Lehistı 
teki col Avaraj usulünün sureti gazeteleri, nutku Almanyaya ka 
tatbikine ait olan mevzuatta vu -1 bir ihtar telikki etmekte ve nut 

(Sonu: Stı. 10, ri. 3) (Son" Sa: ıo. Sü: 
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p a· arın ilhamı 
Yazan: M. Turh6n TAN 

G cçen ün elime lk; şiir geçti. 
Ayn ayn kaleırlcrden çıkan 

bu neli iirlerin biri (t'kek, öbtirU de 
kadın gUzclliğini tısvir ediyordu. 
Bilmem neden; hi,le, bizim edebi. 
~ atımııda mnnzur olarak erkek ve 
kadın güzelliği • olr eser ayılacak 

ckllde • ta ~ lr olunmamı tı. Leyin 
'\'C lecnun, Ffl'hat ve Şirin, Vamık 
, e Aua gili manzum hikayelerde 
bile bu to1lfeksiktir. Hü nU a k'ta 
ise kı a~· Onun için elime geçen 
bu iir'r hoşuma gitti ve beni, u. 
-zunca fr zaman oyaladı. 

Er•ğc ait manzumenin kısaca 

tere.ne i udur: 
•ı, güzelliğin timsali idi. Mayası 

ınrlak nurdandı, yüzündeki her hat 
?-ı bir gür.ellik ifade ediyordu. Ne 
mn büyüJ;lüğile, tena UbUnde nok-

an, ne baş kUçüklUğile ahenginde 
ku ur ''ardı. Endamı, azami nıikya • 
ta mlikcmmcl, yiizü de o nl bette 
güzeldi. Gözü, siyaha boyanmış iki 
elma pare anılırdı, pırıl pırıldı. Kir. 
pikleri, hem o kara gözleri üslüyor, 
hem yan klarım • gölge eklinde -
ok uyordu. Ka tarının ucu ince, aç. 
ları koyu siyah idi. Gerdanına, tula
ni şekle konulmu mehtap denebi-

lirdi. Silkütunda hürmet telkin eden 

bir vnkar, konuşmasında sevgi uyan. 

dırım bir cazibe ''aroı. ICelimeler o
nun ağzında inci1cşiyor ,.e bu inci

ler, tasviri mii kiil bir sela etle din. 
liyenlerln ruhuna dökülüyordu. Ne 

acze hamlolunacnk kadar az, ne u

sandJracak ve hezeyan haddini bula
cak derecede çok konuşuyordu. Ye. 
rinde ve lüzumu kadar öyliiyordu. 
Boyu itidal mertebe indeydi. Göz, 

bu mevzun kamet öniindc - ne uzun
luktaki ifrattan dolayı • a ırır ne 

:ı; ' 

de - kısal~<taki fazlalık yüzünden • 
tiksinirdi. Ka lan çatık. yUzU asık 

değild_i. Onda be~eri giizelliğin bü. 

tiln incıelikleri - bo~ lu l>o lu bir te
ibc süm halinde - güzleri ç k'iycn-

du." 
Kadına ait manzume de şu suretle 

tercüme olunabilir: 

"Alın, zeka ışığını aksettiren bir 
ayna! .. Gözler, konuşan ,·c ruhları 

seyreden iki efsunlu zümriit. Bu 

zümriitler ara ında Allnhm da e ini 

güç yaratabileceği ncf asettc mevzun 

l'e manalı bir burun. İnci heyazlıği. 

le erguvan penbeliğini birlikte ta"ı· 

yan yanaklar, o nefis burnun iki ya· 

nında renk renk açılmı • tabiat çer· 
çevesi dışında • ikiz güle benziyor. 

}{aşlar, boyayla ve henüz yapılmış 

gibi canlı bir tara,•et ve halih·et ta. 

şıyor. Dudaklar, hiçbir hükümdar ha 

zinesine eşi na ip olmıyan tena iipte 

halkolunmuı bir çUt yakut parçası. 

Bu yakutlıırın iiri veya sihri yumu

~aklığile beraber hal ;ypratma.srnda! .. 

Gerdan, bu pek zarif, bu pek latif 
çehreye başka bir cila, bnşka bir zi

ya veriyor ye göğ iin güzeJlildcri 

gerdandan başlıyor. Kollar, o kadar 

me,-zun ki tutulacak kemiği, yokla

nacnk damarı yok sanılır. Bu sıkı et. 

li nefis kollar, gayet ince kanıışh, 

~ umuşak sinirli, son derece nerm ,.c 

on derece nazik ellerle sii liiydü. 

Bedialar bcdiası, nefiseler ncfi e i, 

müstc nnlar mllstesnnsı olan bu ka· 

dının saçları da başlı başına bir gü. 

zelUk teşkil ediyordu. Onlar, gi.ir ve 

iyahtI. Çöziilüp salt'\ erince - lüle 

lüle olduklnn için • yunıu ak l'e mu

attar bir zinciri andırıyordu. Tara. 

yıp düzeltildiği vakit - sağnakh Tah. 

met gürmüş • salkıma benzerdi! . .'' 

Belediyeye 
Müracaatlar 

iki 
Süt 

-0--

lngiliz Firması 

Fabrikaları lc;in 

Müracaat Ettiler 
Bir İngiliz firması namına dür 

Belediyeye bir müracaat yapılmış -
tır. İngiliz firması bu müracaatle İs. 
tanbulda yapılmak istenilen pnstöri. 
ıe sut fabrikalarının kendisine veril
mesini istemiştir. Bundan başka dl • 
ğer bir İngiliz firması da dün Lon • 
dradan Belediyeye gönderdiği bir 
telgrafta İstanbulda yapılacak süt 
fabrikaları hakkında teklifatta bulun 
mak üzere tayyare ile salfıhiyettar 

bir memur gönderildiğini ve bu me
murla görüşülmeden süt işinin halle
dilmemesini rica etmiştir. 

• 
Belediyenin İstanbuldaki otobüs 

servislerini üzerine alacağını ve bu 
otobüslerin mazotla işletileceğini 

duyan bazı otobüs !abrikalan Bele -
diyeye müracaat ederek mazotun 
makineleri tahrip ettiğini, bu tahri • 
battan mütevellit masraflar da be . 
sap edilecek olursa benzinle işleyen 
otobüslerden daha fazlaya mal ola • 
caklarını, binaenaleyh benzinle işle. 
yen otobüslerin daha karlı olaca.l.!ın 

bildirmişlerdir. 

Belediye, bu hususun bir daha 
gözden geçirilmesini tramvay islet. 
mesinc yazmıstır. 

----o-
Hatayda Gümrük 

Teşkilatı 

• 

TAN 
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~ Fırıncıların Tröstüne 3 - -
... 

-
~ Müsaade Etmemeliyiz ! 
= Şehrimizin muhtelif semtlerinde fırıncılık panlar ve değirmenlerle alakadar olanlar da§ 
§ yaıımakta o1an esnaf aralarında bir birlik kur \'ardır. Fırıncılar birliğinin ekmek fiat1nrı: 
§ muşlardır. İstanbul, Beyoğlu, Haliç, Beşik- üzerinde rol oynamak istiyecekleri ve Bele-:: 
: taş fırıncıları bu birliğin kurulması için ca- diy<"nin verdiği kati karara fırıncıların da§ 
§ hsmışlar VP. bu semtlerin fırıncılarını birllğe bir1ık kurmak suretile cevap vermek istedik- E 
5 kaydetmi§lerdir. Fakat Boğaziçi ve Üsküdar leı·! anlaş1lmaktadır. § 
§ tarafı fn-mcıları birliğe girmemişlerdir. Dün E\·velki gün bir bakkal kariimizin bu hu-§ 
: de Boğa~içindeki fırıncılar aralarında bir susta \'erdiği haber de şayanı dikkattir. Fı- § 
: toplantı yaparak fınncılar birliğine girmeğe rmcılcır birliği şehirdeki boş ve kapalı fırın-: · 
§ karnı· vermişlerdir. Fırıncılarm birlik yap- forı bıle kiralıyarak birliğe dahil olmıyan bir§ 
§ rrıaları ~ehrin ekmek işini tamamen ellerine fırıncı tarafmdan açılması ihtimalinin önüne E 
E a1mak maksadına matuftur. Bu iş uncuların g,.,~mek1edirler. Şehrin en mUhim gıda ma<l-: 
E birlik yapmalarına benzememektedir. Çünkü al'Sİ iizerinde bir tröst yapılıyor demektir.§ 
§ uncuların karşısında daima Anadolu değir- Bu bahiste çok hassas olan Valimizin ve ala-: 
: menleri gibi büyµk rakipler mevcuttur. Ek- kıdn:.- makamların nazarı dikkatini ce1bcde-§ 
§ rrıekçilerin vaziyeti büsbütün başkadır. Çiin- riz. Bir ekmek tröstüne meydan vermek seh- : 
: kü aralarmda ayni zamanda kırmacılık ya- re her halde pek pahalıya mal olur. ~ § 
aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt1111111111111111111111111111111111111111111111~ 1111111111111111111111ı"r. 

Satie İşine 
Ait Tahkikat 

Bir Kıpti. 

Yengesinin Kulağını 
İn9iliz Heyeti 

Dün Geldi 
Dördüncü sorgu hakimi dün de Koparıp Yuttu Ingiliz Gibs müessesesi umum mii~ 

Satie binası satışından doğan yol • İzmit (TAN) - Paç mahallesinde dürü M. Gibs'in muavini 1\1. Biver'in 
suzluk tahkikatiyle meşgul oldu. An- oturan kıpti Ahmet, yengesi kıpti riyasetinde teknisyenlerden miirek • 
karadan istinabe suretile dinlenme- Fatma ile kavga etmiştir. Meşhur 0 _ kep üç kişilik bir heyet dün sabahki 
lerine karar verilen ~ahitlerin ifade., lan krpti kavgalarının bir eşi tekrarı ekspresle Londradan şehrimize gel. 
leri dün de gelmediği için sorgu ha. edildikten sonra iş dövüşe varmış, miştir. M. Biver dün Devlet Liman 
kimliği telgrafla tekit yazmıştır. Ce- Ahmet. yengesini dövmüş, altına al. İşletmeleri Umum Müdürlüğiyle te. 
vapların bugün gelmesi beklenmek- mış ve kadıncağızın sağ kulağını diş. maslar yapmış, akşamki ekspresle 
tedir. Yarın 'Müddeiumumiliğin iddi. lerilc koparıp yutmuştur. Fatma, ku. Ankaraya gitmiştir. 
anamcsini hazırlıyarak suçlulara teb laksız kalmıştır. Gibs müessesesi mühendisleri Ye-
1iğ etmesi muhtemeldir. Kanun suç. Bu vakayı mütcnkıp İstanbula ka- niköyde bir büro tesis ederek Jima • 
Julara üç günlük bir itiraz hakkı ta. çan Ahmet orada tutulmuş ve şehri- nın ıslahı projesini hazırlıyorlardı. 
nımaktadır. Eğer suçlular ayni gün. mize getirilmiştir. Ahmedin muha • Bu mühendisler dün Umum müdür 

Hntayda gümrük teşkilatından de iddianameye itiraz ederlerse iş 
başka bir de muhafaza teşkilatı ku • bir kaç güne kadar mahkemeye ak-

kemesinin mevkufen görülmesine ka muavini M. Biver ile görü;ıımüş, şim. 
rar verilmiştir. diye kadar yaptıkları işler üzerinde 

rulacaktır. Halen orada böyle bir teş- sedecektir. Eğer ka uni mtiadeti 
\dl t varao. b~ k,....,.,.___.~---\·'-'-'--1~ ..ı- -ohkcunAva 'ntika]i 

vesaihl pek zayıftır. Orada bulunan için asgari dört beş gün daha lazım
otuz kadar sivil muhafaza :memurla- dır. 

rına resmi elbise verilecek, ayni za. Avukat Ekremin evvelki gün müd. 
manda mıntaka memÜrluklnrı ihdası deiumumiliğe verdiği dort bin lira 
suretiyle teşkilat kadrosu tnkviye o. dördüncü sorgu hiıkimliğinin kararı 
lunacaktır. Hatay muhafaza teşkilatı ne adliy.e veznesine tevdi edilmiştir. 
bir müdürlük tarafından idare edile. 
cek, bu müdürlük muhafaza kuman. 
danlığma bağlanacaktır. 

Et Nakliyatı 
Et nakliyatının belediye tarafın. 

dan ynpılması hakkındaki kanun 
neşredilmiştir. Kanunun hükümle • 
rine göre neşri tarihinden itibaren 
et nakliyatının belediye tarafından 

yapılması icabetmektedir. Halbuki 
Belediye bu kanuna ait layihayı ha. 
zırlarken layihanın öyle çabuk kes -
bi kanuniyet edeceğini tahmin etme
diği için bu hususta hiç bir hazırlık· 
tn bulunmamıştır. Ancak kanun neş. 
redildikten sonra hazırlıklar başla • 
mıştır. 

Yapılmakta olan tntkilcnt netice. 
sinde Belediye et nakliyatını ya r 
zat kendisi yapacak, yanut ta bir mü. 
teahhide ihale edecektir. 

Doktor Ali Rıdvan Unar 
Bir müddettenberi Viyana ve 

Peştcde tıbbi tetkiklerde bulunan 
Haseki hastahanesi dahiliye müte • 
hassısı kıymetli doktorlarımızdan 
Ali Rıdvan Unar dün Avrupadan av 
det etmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Bu ihtilaflı paraya kimse sahip çık • 
mamaktadır. Muhakeme neticesinde 
kimin olduğu anlaşılmazsa, haz.ine 
namına irat kaydedilecektir. 

Nevşehir Civarında 

Bir Cinayet 
.Nevşehir (TAN) - Buradan bir 

saat uzaktaki Üçhisar köyünde bir 
cinayet işlenilmiştir. Tnfsilat şudur: 

Mazlum oğullarından Ali oğlı.ı C:.in 
Mehmet, Piraloğlu Durmuşun evine 
gitmiş, orada beraberce rakı icmiş. 
ler, sonra silah atmıya başlaını§lar. 
dır. . 

Bekçi, Arabacıoğlu İsmail, silah 
sesine koşmuş, içeriye girmiştlr. Snr
hoşların bekçiyi dinlemedikleri ve 
üçönün silah ist:mal eylediği anla-
ılmaktadır. Neticede bckci lsmail 
bacağından vurulmuş, Durmuş tn, 
yaralanmı~tır. 

Cin Mehmet, bir kurşun 5R~ gcig
sündcn girip arkasından çıkarak, dl. 
ğeri de boynun isabet ederek ôl. 

müşti.ir. Bu kurşunları kimin attıw 
şimdilik meçhuldur. Diğer iki yara. 
1ı tevkif edilmişlerdir. 

Bir gazete şehrimize çekirge yağ. 
dığını yazmıştır. Bu vaki değildir. 
Eski çekirge mücadele memurların ~ 
dan biri Ofeniden vazife almak • için 
boş bir sigara paketine kırlardan 

topladığı iki çekirgeyi koyarak vila
yet Ziraat idaresine mürcaat etmiş 

ve: 
"- Üskiidardan Köprüye doğru 

çekirge bulutları geçiyor. Trakyaya 
gidiyorlar, ben eski bir mücadele 
memuruyum, bana bir vazife veriniz 
çalışnyım, demiştir, Ziraat rnüdür -
lüğü derhal telefonla Ziraat müca • 
dele memurluğu, kaza ziraat me • 
murlarını haberdar ederek.acele ma
lumat istemiş, gelen cevaplardan çe. 
kirge yağmurunun uydurma olduğu 
anlaşılmıştır. 

izahat vermililerdir. 
M. Bivcr Ank rada Nafıa Vekale. 

ş~hr:imize dönecek ve İstanbuldaki 
mühendislerle birlikte Trabzona gi. 
decektir, Geçenlerde de bahsettiği • 
miz gibi, Trabzon limanının ıslahını 
Çatalağzı, Ereğli, İstanbul ve İsken
derun limanlarının tanzimi isleri ta-
kip edecektir. 

iki Kardeşi 
Birden Öldürdüler 

Konya (TAN) - Fariske nahiyesi 
civarında, kurdukları çaı;Jırda uyu
yan Anamurun Karalar köyü nşire. 
tinden All ve Mehmet kardeş.er, ii. 
zerlerine mavzerle ateş edilmek su. 
retiyle öldüriilmüştür. 

Ayni aşlrtten Mecit oğlu Kara 
Mehmet, katil olmak 1.anniylc tutul
muş ve cinayete bir kadın meselesi
nin sebep olduğu anlaşılmışt1r. 

Kara Mehmet, ıığırccza mahkeme
sine verilmiştir. 

Bunun üzerine bu eski mücadele 
memuruna da bittabi vazife verilme 
miştir. l\Iemur da elindeki kutuyla 
gazetelere giderek çekirge yağdığını 
iddia etmiştir. Atık Cemalin 

Vilayet Ziraat müdürü Tahsin Bir Mürac:aati 
bir muharririmize çekirge yağışını Tektelli snz şairi Aşık Cema· 
kati surette tek_zip ettikten sonra Güngör, dün vilayete müracaat ede. 
Silivride yapılmakta olan mücadele. rek garip bir teklifte bulunmuştur. 
nin muvaffukıyetle neticelendiğini Aşık Cemal Güngör Tektelli tahta • 
söylemiştir. dan sazının satın alınarak müzeye 

Adliye Vekili konulmasını istemiştir, 

Ankaraya Gitti Şehir Meclisi 
Şehrimizde bulunan Adliye Veki~ Şehir Meclisinin bir ağustosta 

li Fethi Okyar dünkü trenle Ankara- fevkalade bir toplantıya davet edil. 
ya gitmiştir. mesi kararlaştırılmıştır. 

SUAL SORUNUZ. CEVAP VERELiM ' 

CEVAP 
saattir. 

Tercümenin sakatlığına, kırık dö
küklüğüne rağmen şairlerin rüzcl 
bir erkek 'e güzel bir kadın niimu· 
nesi ' 'erm ık istedikleri şu satırlar. 
dan anlaşılır sanırım. Ben, itiraf e. 
di orum, siirleri pek beğendim ve 
pliıjlarda bu iirlcre uygun bir te
ma a zevki elde etmek hevesine ka· 
pıldım. Fakat bu heves, hiç te yerin· 
de değilim. Çünkü plajlar da • iizü. 
mü cokluğa göre sö)lüyorum· bir ne. 
kahathane hali var. Ve orada ideal 
güzellikler tas\ ir eden lirler değil, 
belki sıhhi tereddiyi c erle terennüm 
eden mer l,,veler hatıra gclclJiliyor! •. 

S - Şnlr Riza Tevfik nerdedir? 
C - Şair ve Iilozof Rızn Tev. 

fik Şarki Erdünde Hafızı kütüp 
idi. Oradan tekaüde sevkedildi 
Şimdi Lübnanda oturmaktadır. 

• 
S - Enternas)'Onal isçi mesai 

saatleri ve yemvl çalışma ücretle· 
ri nedir? 

C - Mesai ~aati, bilhassa ücret 
meselesi memleketlerin şartlanna 
ve ihtiyaçlarına göre değişir. Mil
letler Cemiyeti mesai bürosunun 
kabul ettiği mesai saati ise sekiz 

• 
S - Otu kimdir? 
C - Otu yoktur. (Otue-Otway) 

vardır. İngilizdir. Tiyatro muhar. 
riri olan bir şairdir. 1662 de doğ
muştur. L.nanda ölmüştür. 

• S - Erenköy ve Kandilli Kız. 

1i elerinin leyli '\'O meccani yeri 
var mıdır? Girme §eraiti nedir? 

C - Erenköy ve Kandilli lise. 
terinin leyli ve meccani kısım

ları vardır. Girmek isteyen tale-

be Maarif VekCıletine müracaat 
eder. \Te{·Aletin tensibi üzerine 
imtihanla kabul edilir. Bu lisele
rin leyli ve meccani talebe kad. 
rolarını Maarif Vekaleti tayin ve 
tcsbit eder • 

• S - Drin11J ne demektir? 
C - Drinaj, bataklık veyanut 

münhat bir sahadaki suları akıt
mak, yahı.ıt ta düz sahalarda su 
birikmemesini, sahanın çamur ol. 
mamasını temin etmek için tahtel
arz kanallar açılarak yapılan ame-

ııye demektir. 

• 
S - Mlinlr Nurettin okuduğu 

§arkılnrı kendlııi mi be teler, )'Ok· 

68 başkalarının bestelerini ml o. 

kur? 
C - Münir Nurettin ıarkı söy

lemekle beraber saz da çalar. Bes
tek6rdır. Kendi bestelediği şarkı
lnrı da vardır, bnşkalarının beste-

lerini de okur. 
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Yeni İmar 
Hareketler 

-o-

Şirketi Hayriye Bu Serı 

Boğazı Yeni 

iskelelerle Süsliyece 
Pangaltıdan Şişliye giden Hal 

kar Gazi caddesinin refüj inşasın 
it keşifname tetkik edilmek ü 
Belediye Daimi Encümenine ver 

mişti_r. Ke~ifname encümenden çı 
çıkmaz refüjlerin inşasına başla 

caktır. Bu cadde üstündeki refuj 
yapılırken tramvay şebekesi de y 

lun sağ ve sol tarafına alınacağı 
caddenin her iki tarafındaki tret 
varlar dn yeniden yapılacaktır, Rı 
füjler dolayısıyle caddenin bir m 

tar daha genişlemesi icabettiğind 
buradaki binaların ön taraflarınd 
bahçeler de bina sahipleri tarafınd 
parasız olarak caddeye terkedil 
cektir. Tretuvarlar bu 
yerlerinde ve Belediye tarafınd 

yaptırılacaktır. Fakat bu hususa s 
fedilen para sonra, binaların kıy 
tine göre mülk sahiplerinden tah 
edilecektir. 

• 
Şirketi Hayriye Kabataşta yenid 
bir iskele ve bu iskele ile beraber b 
de benzin deposu inşa etmek için Bl 
lediycye müracaat ederek müsaad 
istemiştir. Şirket bu yeni inşaat iç 
hazırladığı planları da Belediye fo 
heyetine vermiştir. 

Belediye, Kabataşta inşa edilec 
iskele ve benzin deposu civarını 

ehemmiyeti dolayısiyle kalabalık o 
lacağını, binaenaleyh . bu civarın a 
ri bir helaya da muhtaç olduğun 
bu helaya ait inşaatın da Şirket tar 
fından yapılmasını teklif etmişti 

ği bu işi derhal kabul etmiştir. ir 
ketin tekl.ifi ve l\azırladığı plan d 
tetkik edilmek üzere dün Beledi 
Daimi Encümenine verilmiştir. 

Yeni müteha1111lar 

Belediye, imar mütehassısı Pros 
tun tavsiyesi üzerine nazım pland 
imar mıntakalarını en kısa bir za 
man zarfında resmetmek için ik 
Fransız ressamı angaje etmiye kara 
vermiştir. Bunlardan birisi Jan Vaı 
ger, diğeri de N. Cherer isminde mi. 
mar meslek mektebinden ır.ezun lk 
kişidir. 

Belediyenin salahiyeti 
Eski Yapı ve Yollar Kanununa gö.; 

re bodrum katı hariç olmak üzer 
beş kattan yüksek inşaat yapmak için 
Vekiller Heyetinin karar vermesi la 
zımdı. Yeni Yapı ve Yollar Kanu 
nunda bu salahiyet belediyeye ve ~ 
rilmektedir. Talimatnamenin bu hu 
sustaki maddesinde §Öyle denilmek. 
tedir: 

"-Ancak şehir ve kasabaların ev~ 
velce inşa edilmiş mebanisiyle in§a 
at ve mimari ehemmiyetinin temin 
maksadiyle yeni yapılacak binalard 
kat ilavesi zaruri görüldüğü takdir .. 
de belediye müdürlüğünün tekli! 
ve belediye meclisinin kararı ve vi 
layetin işbu kararı tasvibiyle kat ila. 
vesine müsaade olunabilir.,, 

TA K V I M ve HAYA 

12 Temmuz 1939 
ÇARŞAMBA 

7 inci OY Glin: 31 

Arnbt: 1358 
Cem. evvel: 25 
Gilneş: 4,38 - Öğle: 
İkindi: 16,19 - Akşam: 
Yatsı: 21,43 - İmslık: 

Hızır: 68 
Rumı: 1355 
Haz.iron: 29 

12,19 
19,U 
4,22 

Hava Vaziyeti -Yeşllköy Meteoroloji hıtasyonundnn a
lınan mnll'.ımnta göre, hava yurdun Kara
dcnizln fıırk kısımlan Uc do u Anndoluda 
buluUu ve mevzii yaiışlı, ortıı Anadolunun 
şark kısımları ile Trakynda az bulutlu, di
ğer bl>lgelerde açık geçmiş, rUzgarlar Ko· 
caell ile orta Anadoluda şarki, Egede gar
bi, diğer yerlerde umumiyetle şlmaı isti
kametten hafif olarak esmi5tir, 

Dün istanbulda hava açık geçmiş, !'ÜZ• 

gAr cenubu şnrklden saniyede l - 3 met
re hıl.ln esmiştir. Saat 6,14 tc hnva votlyc
tl 1013,2 mlllbnr idi. Suhunet en yllks~k 
30,8 ve en dilıUJc 14,6 snnUgrnl olarak 
kavdedllmlstir. 



-:::::---.__ - --- , ____ -- --

===': 12 - 7 - 939 

1 BUGÜN 
Chamberlainin 
Nutku 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

1 ngilterc Başvekili Mister 
Chamberlain dünkü nutku i

le, İngilterenin Lehistan istiklalini 
müdafaa için harbe girmekten çc
kinntlyoceğini açıkça anlatmıştır. 

Bunun manası: Almanya tarafından 
Danzig'de bir emrivaki yapıldığı ve 
Lehistan bu emrh·akie mukayemct 
ederek kendini tehlikede gördüğünü 
bildirdiği takdirde sulh cephesi der
hal faaliyete geçecek ve tecaviizii 
bertaraf etmek için bütün kuvvetini 
kullanacaktır. 

Mister Chamberlain, Fransa ve 
Lehistan hükfunetlerile de temas e
derek bu hükumetlerin tasvibi ile 
bu nutkunu söylemiş olduğu için bu 
sözler İngiltere, Fransa ve' Lehista
nın kati kararı telakki edilebilir. 

Vaziyetin bu kadar sarih ve kati 
bir şekilde anlatılmasından sonra bir 
emrivakie teşebbüs etmek, bile bile 
ateşle oynamak sayılır ve bu hare
ketin bütün vebali, tecavüz ihtirasi. 
le milletlerin hayat ve istiklaline a. 
it olur. 

Danzig'i dıştan değil, fakat içten 
bir darbe ile Almanyaya ilhak et· 
mek ve bu suretle Lehistan tarafın
dan vuku bulacak mukavemeti teca
vüz şeklinde göstererek müttefikle
rinin yardımından mahrum etmek 
için oynanan ve ortalığa şüpheler 
saçan oyunların hiçbir kıymeti ol
madığını göstermek, sulh cephesinin 
azmini apaçık anlatmak icap edi. 
yordu. 

Mister Chamberlainin nutku da bu 
icabı yerine getirmiş, ve sulh cephe-

, sinin, vazifesini yapmamak için ka
çamak aramadığını, bilakis bu \·a
zifeyi bütün kuvvet ve kudretile üa 
edeceğini anlatmı~tar. 

Mihverciler, sulhcü cephenin Dan
:dg yüzünden bir harbe girmeyi gö. 
ze almıyacaklarını iddia edegeldik. 

ır ke. "ne 
~~~~ ..... ~~!:> #,., uu a ı-

çin, hakiki vaziyeti , .e kati kararı 

ilan etmek ayrıca tiir zaruret teşkil 
ediyordu. 

Çünkii mesele, Danzig meselesi 
değildir. Kuvvet kullanarak tek ta
raflı hareketlerle milletlerin istikla
lini çiğnemek ve milletlerin mukad
deratile oynamak meselesidir. SuIJı 

cephesinin hedefi buna karşı gelmek 
ve hu zihniyeti boğmaktır. 

Onun için l\lister Chamberlain, 
görüşerek anlasmak kaynlarını ka
pamamış, bilakis biitün bu kapılal'l 

açık tutmuş, daha iyi bir atmosferin 
her meselenin halline yardım ede. 
ceğini sö~:lemiştir. 

Bu yiizden Mister Chamberlain'in 
nutku bütün sulh cephesi memh•· 
ketlerinde çok iyi karşılanmrş, yaJ. 
nız mihver mahafilinrle hoşnutsuz

luk u:vandırmıstır. Mister Chamher
lain'in bu sarih ihtarın-lan sonro 
Danzig meselesi bir tehlike ka:vn:ı. 
ğı olmaktan çıkacak. ve ortalıktaki 
gerginlik yahsacak mı? Bunu zan. 
netmiyoruz. Fakat sulh cephesinin 
kararı arıkca anlaşıldıktan sonra, 
mihvercilerin bir harbi kolay kolay 
göze almamaları, beklenir. 

Sulhcüler maksatlarını izah etmi1 
oldukları için, artık söz ve hareket 
mih vcrcilerindir. 

Ve bu söz ve hareket öniimüzdeki 
günlerin en meraklı meyzuudur. 

lzmirde Oıüm Satışları 
İzmir, 11 (A. A.) Bu sene üzüm 

ve incir mahsulleri üzerine alivre sıı

tışları gayet yavaş gitmektedir. Al

man piyasalarında yeni mahsul için 

henüz fiyat yoktur. Bununla bera -

ber bu sene üzüm mahsulü için kor

kulu bir vaziyet mevzuubahs değil -

dir. Rekolte geçen senenin dununda 

olduğu gibi eldeki stoklar da tüken
mek üzeredir. İhracat tacirlerinin a
livre satış meselesini görüşmek ve 
asg'1ri fiyat işini kararlaştırmak üze
re bir toplantı yapacakları haber ve. 
rilmektedir. 

Hatayda Mebus Seçimi 
Ankarn, 11 (Tan Muhabirim.len) -

Buraya gelen haberlere göre, Hatay. 

da mebus seçimi hazırlıklarına ba~ 

lanmıştır. 

~AN 

Hatayın Kurtuluşu 
23 Temmuzda YapılD.cakBayram 
için Hataya Heyetler Gidecek 

Ankara, 11, (A. A.) - Temmuzun 
23 üncü pazar günü tes'it edilecek 
olan Hatay kurtuluş bayramına ana
vatanın iştiraki proğramı tesbit edil
miştir. 

Bu programa göre: 

MUhin1 
Haberler 
Milli Şefimiz 

Vekiller Heyetine 
Riyaset Ettiler 

Ankara, 11 (Hususi) - Vekiller 
Heyeti bugün saat 11 de Reisicüın. 
Jıur İnönii'niin riyasetinde topla. 
narak, iki bu~uk saat süren bi.r 
müzakerede bulunmuşlardu. 

Üstündağ Hakkındaki 
Beraet Kararı Temyiz Edildi 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinrie!l) -

1 - Gaziantep, Maraş, Seyhan, 
Içel ve Urfa vilayetlerinin beherin
den, biri parti ve biri de meclisi u
mumi azası olmak üzere ikişerden 10 
arkadaş, "Bu arkadaşların harcirah
lan parti merkezinden tesviye oluna 
caktır.,, 

2 - C. H. P. Umumi idare heye
tinden iki arkadaş, 

3 - Türkiye Büyük Millet Mec1i
sinden üç kişilik bir heyet. , Antakya. 
ya giderek oradaki merasime iştirak 
edecektir. 

Temyiz mahkemesi başmüddeiumu-
I mi baş muavini Arif Çankaya, Us
tündağ ve arkadaşlArı hakkında tem
yiz dördüncü ecza mahkemesi tara
fından otobüs, asri meırn'!"hk ve Sür
pagop yolsuzlukları hakkındaki be. 
raat kararlarını temyiz etmiştir. 

4 - Yukarıdaki üç maddede adı 

geçen teşekküllerden seçılecek on beş 
arkadaş temmuzun yirmi5inde ,-A.dana 
da birleştikten sonra tek bir heyet 
halinde ve Büyük Millet Meclisini 
temsil eden heyetin başında buluna-

Türk askerinin Hataya girışı hatıralarından: 

Kadınlar şanlı sancağımızı öpüyorlar .• 

tır. 

cak olan zatın başkanlığında olarak Uç gün Üç gece bayram 
Antakyaya hareket edeceklerdir. Hatay, 11 (A. A.) - Kurtuluş bay 

ı _ 23 Temmuz günü,. partinin ramını kutlama proğramını hazırla
vilayet başkanları tarafından Hatay maya memur komisyon devamlı ola
parti başkanlığına tebrik telgrafları rak toplanmakta ve yapılacak teza
çekilecektir. . hürat ve şenliklerin esasını tesbit ey 

2 _ Anavatan dahilindeki bütün !emektedir. 
Halkevlerinde mevzua uygun hitabe- Şenlikler üç gün üç gece devam e. 

ler irat ve şenlikler tertip olunacağı decektir. 
gibi 23 - 24 gecesi Halkevlcrlle parti Sabık baş konsolosun daveti 
ve belediye binaları aydınlatılacak- Antakya, 11 (A. A.) - Sabık baş 

konsolos Fethi Denli taraimdan So
ğuk olukta Ayvazoğlu otelind·? bir 
aperetü daveti verilmiştir. Bu da
vette Hatayda bulunan Korgeneral 
Muzaffer Ergüder, fevkalade murah 

has Cevat Açıkalın, Albay Şükri.ı Ka 
nath, birçok askeri ve mülki erkan 

ve parti mensupları , ecnebi kon -

soloslar, gazeteciler hazır bulunmuş. 
lardır. Toplantı çok neşeli bir hava 
içinde gece yarısına kadar devam et 

miştir. 
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Devam 
nfil6klar 

Ediyor 
Salamanka, 11 (A.A.) - Salamaı1 ... 

ka civarındaki Peı1arando barutha
nesi berhava olmuştur.4 100 kişinin 
oldüğü ve 50 kişinin de yaralandığı 
söylenmektedir. 

Amerikanın Bitarafhijı Meselesi 

Kongre ile RuzveltinBu 
Yüzden Arası Açılıyor 

Zannedildiğine göre, infilak, bir 
patlayıcı maddeler stokunun güne
şin hararetine mar;,ız bir yere kon~ 
ması yüzünden vukubulrnuştur. 

--0-

Maiskinin Bir Sözü 
Londra, 11 (A.A.) - Caxton 

Hall'da Sovyet sanat sergisinin açı. 
lış1 münasebetiyle bir nutuk söyli. 
yen Sovyetler Birliği Sefiri Maiski, 
ezcümle demiştir ki: 

"- Sovyetler Birliği sulh ist'yor. 

Fakat her ne pahasına olursa olsun 

değil.,, 

-0--

Vaşington, 11 (A. A.) - A.yan ı detmediği takdirde hükumetin bu işi 
Meclisinin hariciye encümeni bugün ayan meclisine havale etmekten vaz 
toplanarak bitaraflık kanununun ta. geçmesi muhtemeldir. Bitaraflık ka. 
dili hakkında tatbik edilecek usulü nununun tadili meselesinin Roose -
tetkik edecektir. Encümen mebusan velt ile kongre arasında ihtilaf şek. 

meclisince kabul edilmiş olan Bloom lini aldığı müşahede edilmektedir. 
projesini mi, yoksa tevdi edilen me- Filhakika ayan meclisinde olduk. 
tinlerin arasından bir tanesini mi a. ça mühim bir zümre Roosevelt tara
yan meclisine tavsiye etmek lazım fından takip edilen harici siyasetin 
geldiği hakkında bir karar verecek- heyeti umumiyesine hücum etmek -
tir, tedir ve asıl mücadele de bu sahada. 

Müzakerelerin sonradan ne şekil 
alacağına dair hariciye nezaretinin 
etrafındakilerle siyasi mahfeller hiç 
bir şey söylemek istememektedirler. 

Roosevelt ve Hull tarafından tav-

12 lngiliz Hava Filosu siye edilen tedbirlerin kabulüne ve 
F bilhassa ambargo nıaddesinin ilgası-

dır. Efkarı umumiyenin ekseriyeti, 

dünya sulhünün idamesine çalışmak
tan ibaret olan reisicümhurun umu
mi telakkilerini tasvip etmekle b~ -
raber parlamentonun ekseriyeti. 
memleketin her şeyden evvel Ame
rikanın istiklalini ve tam bitaraflığı
nı tehlikeye düşürecek hareketler -
den içtinap edilmesini istediği kana
atine istinat etmektedir. 

ra n saya Gidiyor na her çareye baş vurarak mani ola-
Londra, 11 (A.A.) - Fransız top- caklarına dair ayandan 34 kişinin te

rakları üzerinde manevra yapmak ü- ahhüde girişmesi keyfiyeti, şimdiki 
zere 12 bombardıman filosu, F'ran- içtima devresinde, müzakerelere pek 
saya hareket etmiştir. Manevralara tesadüfi bir mahiyet vermektedir. 
150 İngiliz tayyaresi iştirak edecek. H . . E .. . .. • 
tir. arıcıye ncumenınde hukume-

Beyaz Sarayın etrafındakilere gö

re reisicümhur, belki büyük Okya -

nus sahillerine yapacağı seyahatin 
İlk tin tezine taraftar olanlarla muhalif 

b' defa olarak sulh zarnanında olanlar adetçe, birbirine müsavidir. tarihini ileri alarak bu seyahati es . 

ır ecnebi kuvvetinin Fransada ma-ı Her iki tarafın da kuvveti 11 e karşı nasında harici siyasetini izah ve mü-
nevra y .. d d'ld v • apmasına musaa e e ı ;gı 11 dir, dafaa için şahsen mücadele etmeyi 
kaydedilmektedir. Encümen pek sarih talepler ser- ı tercih edecektir. 

Diğer taraftan Çorum valisi Salih 
Kılınç, Dolmabahçe hadisesi dola. 
yısile Şurayı Devlet ikinci dairesi
nin hakkında verdiği lüzumu muha
keme kararına itiraz ederek Devlet 
Şurası umumi heyetine itirazname. 
sini takdim etmiştir. Um:.ımi heyet 
yakında mesele hakkındaki kararını 
verecektir. 

Bankalar Baremi 
Meriyette 

Ankara, 11 fTan Muhabirinden) -
Bankalar ve devlet müesseseleri me. 
murları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanun layihas! ile 
subaylar ve askeri memurların maa. 
şatına dair kaıı un layihası bugünkü 
resmi gazetede neşredilerek meriye
te girdi. 

Dahiliye Vekili Geliyor 
Ankara, 11 (Tan Muhabirindenı -

Dahiliye Vekili Faik Ozlrak, bu 
akşamki 7.25 treniyle !stanbula ha
reket etti. İstasyonda Vekalet ileri 
gelenleri tarafından uğurlandı. 

Hizm~tten Ayrılan Nafıa 
Memurlarının 

Göremiyeceği işler 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden) -

Evvelce bilumum nafıa memurlarını, 
istifa veya her hangi bir sebeple hiz
metten ayrılmaları halinde be~ sene 
müddetle bilvasıta veya bilavasıta 
billunum taahhüt işlerine girmekten 
ve bu işleri taahhüt etmiş olanlar
dan devralmaktan veyahut bunların 
yanında çalışmaktan meneden 24528 
sayılı kanunun tadiline dair Nafıa 
Vekaletince yeniden hazırlanmış o
lan bir kanun lılyihası Meclise gön. 
derilmiştir. Bu Iayihaya nazaran 
memnuiyet müddeti iki seneye in. 
dirilmekte ve fakat taahhüt isleri 
yalnızca Nafıa Vekaletinde bulun. 
matlığı için işbu kanun layihası u
mumi ve mülhak bütçeli idarelerle, 
belediyeler ve muhasebei hu~usiye
lere ait bütün taahhüdattan dolayı 

resmt teşekküllerdeki fen adamlarına 
da teşmil edilmektedir. Su kadar ki. 
her hangi bir teşekkülü~ bır şube
sinde çalışmış olan fen .ıdamlarrnı 
bu teşekkülün bütün işleri içi:-ı değil 

yalnızca bilfiil vazife ifa ettiği şu
benin iştigali sahasına giren huc;u
sat hakkında memnuiyet koymakta
dır. 

Mihverciler Sovyetlere Kur Yapıyorlar 
Berlin, Sunday 1'ime'> gazetesinin muhabiri tarafından bildfrildiği

ne .!!iirc, Almanyada, Husya ile sıkı bl':raberlik yapmak yolundaki Bi<>
mal'kın ta,·siYesi , . 'd ı G · · b · · . ' • enı en can anmıştır. erçı, nazıler senele.ı.·rlen erı 

Rusları medeniyet dü~ınanı diye takbih ediyorlardı, fakat hugün bir 
çokları ltuslarla pakt yapmak Iehindedirler. Ve aylardanberi Rusya ile 
Alınan~·a anısuıcla ~-alunlık temini için çare aranmaktadır. 

Hatta Bedind ·· 1 d·w· ·· ı· ·ı · ' · e so;1-· en ıgme gorc, ngı tere Hariciyesi nam1na l'llıs. 

ter Strancr'ın l\fc"l 0 •t • ·· · Al · · · d b• · "' ' l V<ıya gı mesı uzerıne 111an sanavıcılerın en ırı 

Rusya ile ınfrzakerclere başlamıştır. Bir rivayete göre, bu sanayici, nıu. 
vaffak olmnnınk iJıtiınaUni hesaphyarak, yahut icabında Berlin hükft. 

meli ile alnkası huhuunadığını göı,terınek için, müstear bir ad kutlan
maktadır. 

Berlinin atc~li nazfü~ri Rusya ile anlasmaktan hararetle bah<tediyor· 
lar ve Lehistauın yakında Rusya ile Al~anya arasında taksimi ihtinrn
lini ileri siirliyorlnr. 

Dört yıllık plan nazareti dahil olmalcfrt:erc biitün Alman ~anayiinin 
idaresiyle ıneşgul lıiitiin daireler Rusya ile Almanya arasında bir talsas 

I 
anlaşması hazırlamıı-brcJır. Bunun muhtcd;vatı :Moskovaca mahimdıu·. 
Çünkü hir ticaret h;l rti haftalaı-danbcri oradadlr. Bu ay içinrlc Alınan~ 
ya ve İtalyadan giiıa;lNilen diğer heyetler rlc i\loskoYaya gideceklerdir. 
Çünkü Almanynnın en büyük emeli mamulatı mukabilinde Rnı;yachm 
petrol, kereste ve maden almaktır. Buna mukahil Ruslar demir')·oJu 
malzemesine ve rlcktrik makinelerine muhtaçtırlar. Müzakereler i~·i 
giderse, i~in para farafı kolaylıkla hallolunacaktır. 

Halilıa:ıırda, Sovyı·1ler ile Almanya arasındaki :nllık mühndcle 
80.000.000 marka dii!'müstiir. AJman mütehassısları ise, bu rakanu 600 • 
700 milyon marka r:;kar~ayı umuyo1·1ar. Alınanlar için petrol çok hii
yiik kıymeti lıuiulir. Cünkii Alınanların sun'i petrolii kafi gelmemek· 
tedir. -

. İta1ynn1nrın ela Ruslarla t~şriki mesai etmeleri için uğraşılıyor. Ha
dıse, l\:lussoliniııin Rus;1-·a ile anlaşmayı ileri götürmek için tavsiyelerde 
bu1unması dolayısile dikkate dt>ğe.r görülü~'or. 

Rusya iJe anla~mıya taraftar olanlar. Litvinof'un çekilmesindt•n son. 
rn, Rusyanın ~·ahudi dii~manı olduğunu ve Almanya lehinde anla~nıak 
eınelini ht>sledi~ini iddia ediyorlar. 
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Yazan: B. FELEK 

İstanbulun en güzel terzisine 
bir güzel kurşuni fanila kostüm dik
tirmişsiniz ve pazar günü Büyükde. 
re rıhtımında bu kostümle gezmiye 
çıkmışsınız. Herkes size bakıp: 

- Ne güzel giyinmiş! diyecek di. 
ye bekli;yorsunuz. Lakin aksini gö
rüyorsunuz. Bütün gözler gerçi sizde 
ama dudaklarda terbiye zaruretinin 
altında güç gizlenen bir istihza gü
lümsemesi var. 

- Acaba arkamda birine mi bakı
yorlar? diye dönüp ardınıza bakı

yorsunuz. Kimseler yok. Bir türfü 
müstehzi nazarların sebebini anlı

yanııyorsunuz. Ta yolda bir ahbaba 
ustgelinceye kadar. Tesadüf etiiği. 

niz arkadaşınız yanınıza geliyor: 
- Yahu! Nedir o başındaki? di

yor. Bir de elinizi başınıza atıyorsu
nuz ki gecelik takkenizi başınızda u
nutmuşsunuz. Tabii hemen takke:.·i 
cebinize sokup koşarak Ol'adan u
zaklaşıyorsunuz. 

• 
Şimdi buna benzer bir şey yazaca. 

ğım. Dolınabahçe sarayı İstanbulun 
en güzel abidelerinden biridir. Onun 
yanında Dolmabahçe camisi, sahili 
cidden bezeten ne güzel bir binadır 
değil mi? Eğer Çırağan yanmasaydı, 
Ortaköy camiine kad~r o sahil, cid. 
den bir tabii inci gibi limanı siislü
yordu. Haydi Ortaköy tarafını bıra
kalım, lakin Dolnıabahçe sarayının 
bir tarafında Beşiktaş iskelesinin 
hırpani hali, çöp iskelesi ve teferril
atı.... Diğer taraftan Dolmabahçe 
camiinden sonra İnhisarlar İdaresi
nin yeni binaları öniindeki boş vey3 
dolu, üstiiste yığılmış, dağlar gibi 
sandık yığınlarının hali ve arzettiği 
manzara! .. 

- Ne yapalım! Beğenmiycn kii. 
çiik kızınr versin! de diyemeyiz. 

Bu sehir bizimdir. Lakin şehrin 
güzelli~ini ihlal etıniye, şehı-in abi
delerinin civarnı hırdavatla dol. 
durmağa da hakkımız yoktur. 

Bir taraftan Beşiktaş iskelesinin 
söylediğimiz hırpani manzarasını ıs

laha <;alışırken diğer taraftan da in
hisarlar Umum Müdürliiğünün bina
nın öniindcki rıhtıma yığdığı sandık. 
sepet vesairesini yutmak iizere bir 
depo tedarik edip Dolmabahçe saray 
ve camii He siislcnmiş olan o sahil 
parçasını kısmen çirkinlikten kur
tarmasını istemek haksız bir talep 
değildir. 

Böyle yapılmazc;a oranın hali, yn
ka.rıda tasvir ettiğim basında tak
kesi, Büyiikdere rıhtımında dolnş:m 
gri elbiselinin şeklini andıracaktır. 

Mısır Hariciye Nazırı 
Ati nada 

Atina, 11 (A.A.) - Mısır Harici
ye Nazırı Yahya Paşa saat 10.30 da 
Belgrattan buraya gelmiştir. Nazır 

Başvekil Metaksas'ı ziyaret etmiş ve 
müteakıben Başvekilin ziyaretini ka. 
bul eylemiştir. !ki Nazır uzun müd. 
de~ görüşmüşlerdir. 

Şeker Şirketindeki 
Teftişler 

Ankara, 11 (A.A.) - Son glinlerde 
gazetelerde Türkiye şeker fabdkala.. 
n şirketi muamelatı hakkında Iktı. 

sat Vekaleti müfettişleri tarafından 
teftiş ve tetkikler yapılmakta oldu
ğuna dair bir takım neşriyata tesa· 
düf edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre, şeker şirke
tinde yapıldığı kaydedilen tetkikler 

' pancar fiyatının 30 paradan bir ku. 
ruşa çıkarılmasından doğan masra. 
fın karşılanması için alınacak ted. 
birlere ait bulunmakta ve teftişler 
de Iktısat Vekaletine bağlı olan bi
lllmum teşekküller ve müesseseler
de Vekaletin zaman zaman vaptırdı. 
ğr mutat teftişlerden ibaret bulun
maktadır. 

Bunun haricinde ~irkctte her han. 
gi bir tahkikat işi mevzuu bahis de
ğildir, 

-<>-----
Thetis Çıkarıhyor 

Londra, 11 (AA.) - "Thc+is .. tah. 

telbahirinin battığı mahvile, iki kur. 

tarma gemisi gönderilmiştir. 
Yüzdürme amaliyatı için hava 

müsaittir. 
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Adliye Veznesinde 
Ihtilis Davası 

Dünkü Keşidede ikramiye 
Kazanan Piyango Numaraları 

RAD~O 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye ... yo41fbyoa P..talan 
Türkiye Radyosu Ankara Badyoıu 

Dalca Uzunlup 

Dün Ağırceze Mahkemesinde Bütün Gün Bu 
Deveye Bakddı ve Ancak iki Suçlu Dinlenebildi 

Türk Hava Kurumu plyanpswıun 101'60 
yirmi yedinci tertibinin tiçillacl ke- 1081'1 
fidesine dün b•tl•mnı§Ur. Jknmiye 11818 
kazanan numaralan IU'Blanmış ola- 12930 
rak aşağıda bulacatnnız: 13820 

3,000 lir• Jıa.nanlor: 14089 
1111 21118 1419' 

18142 
1 IJ()O lira ita.neni.,. : 

4211 
17414 
19038 

10316 
11008 
11890 
12996 
13'174 
14098 
1•725 
16580 
17883 
19118 

10578 
11599 
12048 
1317fl 
13777 
14190 
15010 
17009 
18798 
19408 

10772 
11654 
12302 
13352 
13896 
14269 
1&291 
1'7274 
ı•u 
19811 

DüJ) abalı .. t onda Aiu'ceza dır. Zühtü ve Faik adh İstanbul 
mahkeme8inde dokuz Mlledenberi muddelumamllltlnde muavin yok • 
adllJe levazım datreaincie devam et. tur. Aynca Balurköyünde kunduracı 
till iddia olunan ve mıktan 33~1 1l9tlt, HtlmiJe, yal ttlccarı Meteo. 
lira altmıı kul'UfU bulan ihtllAa ve Osman Deınirtq Tahsin, Recep, Oa- SOO lira kazananlar : 19778 20285 20397 20529 
zimmet davuına blf.1andı. M•hke • man, Bayram tmzaıı 11netıerıe de ısı IOIZI 14284 IUU 20885 21113 21318 21414 
menin öğleden sonra biıtün Aatleri. mutemet Emin hesabını kapatmak 19118 IOlll IUIJ 11117 21737 21981 22098 22482 
n1 alan bu durupn•nıa tam 152 aayfa iatemiftir. Sorıru bAlrfmi bunların 

23817 21412 33701 
228C8 22882 22911 23077 

VW.name1i ve 42 ayla karanwwi hepsini dinlemi§tir. Re§it: 23112 24053 2'712 28221 
vardı. Dava JJd cepbeliydi. Birinci "- Ben muıemeı~ bet para al. 200 linı ~: 28737 28788 .,.. 28072 
ceııbelinln Tufı lhtilb ve zimmet madım. 1183 28&8 8108 3848 3878 2'31G 28888 2IMI 28854 
vukuuna lebebiyet vermektir. Bu - Meteot: 86fl3 7149 HU 10073 10999 27804 2'1fll 2808 28446 
nun 1UÇlulan Btanbul vil&yet mu - "- Ben müddelumuınilile 340 11917 17017 1110'1 11801 23759 28&91 28SM 28111 29299 
hasebe miklürü Vahit, Fatih malmü. kilo yal satmadım. 245SG 2490I 28821 29434 31Sl9 2"81 30487 80U8 30718 
dih'il w Mk1 mulauebe mümeyyizi Osman Demlrtaş: 3238'7 MOOO 383M 38989 38971 310U 31895 81742 31807 
fameu, BJüp malmüdüril eüi muhe. 0

- 1mza benim değildir. 100 llN ........,_ : 32180 32'78 3Ul1 32181 
•be mümehial Ramiz, Belurkoy v• Recep: ' 1 ,,. m 1171 28-tl ~ 33188 33813 38818 
ridat memuru eski muheMbe mil • "-Ben kimseden beş para al • 7311 '1111 ._ 10800 lO.- -. MlG 142M M7S7 
mentd MiJut. mubuebe mümeyyi.- madım. 11380 1._ ıMl'i ınae 14~ 121 H2TI 35330 llüO 
zl Tahsin, muhuebe katibi Zeki, Osmanla Bayram da: 14511 ı4141 ıWT .... ltı _.. 37013 87092 
Bayder, Cevattır. Bunlann muhake- "- İmzalar bizim delildir, de 19411 200'll IOıat •rı 21900~~---··.. ! _, illlll 
_._ ul1Je' JkiDci cua mahke.. miflerdir. 2au. ..a lalı '8909 2700'1 .-uıDil 39218 mt.'I 
lllıildDd• clnam edilmektedk. :Dava. Tahain ile ıualleri §Öyle k81'flla 27118 nan 2'1lte t8076 28111... 39'51 msa 
ma lldncl •• Jenl ~ ile ihtilia mıştır: 281• lllaa l8'7M 10194 3otll IO lli.i .......,.. : 
ft almmettlr, Bunwa mubuehe8ine "- Makbuzdaki mühilr benim. 33937 34t4ı ,35082 35811 36190 
de dıin Aiırceu mahkeml8inde bat- dir. Fakat ben mutemetlerden katL 36529 37202 37&94 389'11 GQ 
1uvnıfbr. yen bef para almadım. Benim leva. SO l" L-- '13'7 

I>anıwı beti mevkuf olmak na. zımda bazı iflerim vardı. Onlan ta. ıra ldUliildUilıır: 1199 
re leldz auçl\llu vardır. iki Jandarma be liderdim. Bqka ifler için mil. 195 258 380 120 828 1948 
mevladlan mahkemede 7erlerlae urumu Emine verdllbn olunlu. De. 785 812 911 1147 130 3203 
,.urdller. Huhıeyl avukat Semi Sır- mek ki 0 vakit mühurumu kendi ha. 1708 1729 1884 1940 2174ı 4301 
malı temail ediJcmlu. ceı.. açılır a- zırladığı bqka kağıtlara da basmış _ 2356 2538 2703 3174 3418 S086 
plme• rei9e iftidMIN verdi. ı.tJda • tır. 3853 3690 4051 4160 OH 5384 
smda maliye miif9Wti l'erkiln yap • Ehlivukufun yaptıiı tetkikata 4449 4853 5007 6020 5078 3763 
tllı tabktket nnkma cla;yawak a&"e suçlu J:mtn ve arkadqları yal _ I092 ao9'1 &1$1 5188 5188 ~ 
IUfluJardan hapne beJdlı olan 33 bin DiZ IDftddefumumi ~ 17• ... ~ .,, 83M 88'18 
181 lira 80 kunapm müt•elailen h\1. tn.,d'la an .._ .,... dmtlhabe;. 8312 88M Ute '1818 8203 '1284 
ktim a1tma eJmmMJaı istiyordu. rt berinde imzasını taldit.etmfşler. 8301 8494 8873 9073 9149 7926 

Bundan 10nra suçluların hüviyet. dir. 9172 9701 10041 10042 10124 8267 

lerl t.bit edildi. Mevkuf ıuçlular Kararnamenin okunmuı saat 12 
fUlllaı'dı: buçuta kadar devam etti. Öğle tatilf 

Ku1aJda l8kiz numaralı evde o- ıeldtll için mahkeme- kararnamenin Davacı Ana 

84 
89'1 

13&7 
2073 
3294 
458, 
5180 
54US 
3788 .. 
'1029 
7517 
7970 
8298 

179 
9G'1 

1481 
2108 
3475 
4908 
5209 
5745 
4004 .., 
'1088 
7738 
7998 
8326 

268 
1067 
1488 
2850 
3703 
490'7 
5276 
5875 
410!S 

• '11• 
7883 

laıkomlser 
ımu ..u,. lllııll9'1Mlı~Mlt~e......;·-...z.ım.LAI• mecll N-.et OjU , ftT • J:_;;L.;......;__.l_l!a_~-L 

10892 8847 8738 8858 9070 
11'700 9889 9710 9'172 9828 
128H 10458 10474 10492 10583 
13471 11040 11527 11622 11902 
140ft1 10886 10718 10799 10817 
14308 12756 12900 13188 13208 
18090 13264 13300 13414 13'727 
17387 13978 13990 14163 14276 
13873 14436 14531 14700 14923 
19631 16251 15408 15778 118a6 
20829 18459 17180 18341 17419 
21695 17488 17636 18113 18144 
22731 18352 18400 ısao.. 18632 
23133 18716 19109 18414 19483 
25415 19719 19756 19808 19891 
28123 19961 20161 20213 ,20374 
2R988 20491 20598 20886 22111 
28&41 22348 22353 22491 221:52 
29392 22610 22704 22730 22805 
31006 22868 228M 22968 23012 
31911 23387 23453 23619 23781) 
32887 23718 24537 24846 24709 
34020 2•7&9 24788 26873 28002 
81189 28328 26527 26570 26813 
3811& 28782 28829 28894 269!>5 
37238 27362 27382 27472 27488 
88IOO 27859 27880 28083 28444 
'9349 28722 28788 28791 28874 

29229 2923S 29261 29381 
.!9857 29953 29982 30138 
30479 30508 80544 30S83 

711 307'10 30807 30083 31216 
1125 J13'78 31535 31848 31878 
1710 31856 31887 32841 33036 
3190 33130 33223 33423 3357~ 
37i2 33877 34038 34181 34494 
49.17 34585 345'17 34852 34'715 
5328 35097 35298 35315 35336 
6141 35507 35561 38788 357'78 
4247 3511J 38232 38280 38304 

··=== 7893 38008' ... 3ml *'248 
8248 .. 3888l 38925 38962 
8554 39246 39427 39607 

ltalyan Vapuru 

9194 
1839 m. 183 Kcı. 120 Kw. 

9871 T. A. Q. 18,74 m. ıınH ltct. 20 Kw. 
10840 T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 
12488 ç .... amlta, 12. 7. 1939 
10907 -- · 
13182 12.30 Prolram. 12.31 Turk milzlli -
13884 Pi. 13 Meın'ı ket saat a1'an, ajanı ve me-
14436 teoroloJI haberleri. 13.15 - 14 MOzik CRl-
15182 1'ueUC.'Gmhur BandOBU - Şet. thean KOn-

çer) 1 - 119"1'beer - Le proph.ıe ope-
18458 ruının marıı 1 - Liocke - Mehtap 
17435 (Vala) 3 - Saint - Saens - Kahraman-
18342 lar marşı. 4 - Pucclnl - Madame But-
18637 terfty operuır1dan fantezi. 
UJ662 11 Proll'am. 11.0S MOalk CMourttn iki 

uvertQrQ - PL> 11,15 TQrk müzlti· dn-
19912 ce uz faslı) 20 Memleket saat 117an. a• 
20486 Janı ve meteoroloji haoerleri. 20.15 Ko-
22121J nUJma. 20.30 TOrk milzlll: 1 - SaJAhat-
22603 tin Anar - Hüzzam prkı - AJkınla IO· 
2!846 rOnNm. 1 - laWıattln Pınar - BGz· 

ıam .. rlcı - Sevi7ordum onu. a - Pal& 
23139 Kapancı - Hüzzam şarkı - 8ilklOm 
23753 bOklOm ıırma saçın. 4 - Halk tllrk ü 
24754 Karahftl 01lum oylum. 5 - Jteman tıtk-
26082 ılml. 8 - Cemli Bey - Mubanw ,,... 

revt. 7 - Tanburl Ali l:ı. ~\ihanet' 
28827 earlu - l'erıada ne bac:et. • - Arif 
27380 Be7 - Mutuıner prkı - 11timu etmi-
27828 7• "1'4re. 9 - Sevki ~ Muhaner 
28'50 prkı - Hicran oku stn9111 ~eler. 10 -

Muhaner au ıemııı.t. 11.11 BaftalıJr poe 
28952 ta kutusu 21.25 Neşeli plAklar - R. 11.SO 
M9'1 llilaik (Sabofon 80lolan - NUuıd l'Mrı-
30348 lin) 22 il~ (JtOçilk OrU.tra - Sef: 
30817 Necip Atkın) 1 - Wıtther Schrader -Ak 
312'71 pm tızerı (Hulft ~a) t - Ganılber· 

31758 
ırer - KOetlk fltlt itin konaer pareuJ 1-

~-- - a.lm kQçQJc t8ddl qun 
33109 (laklofon parcaaı) 4 - Frlta Rfıckten-
338] 1 wald - Orizlblde potpuri. 5 - Gerhard 
34560 wı'nıtıer - Donna sfklta - İlpanyoJ u
MSM VertürU. 1 - Rlch. Heuberler - &arkta 

•una. - RaQeden ID&lar ., - AdoU 
35481 Grunow - Berlin Vf7ana Yllla1. 21 Son 
35849 ajans haberleri, ziraat, esham, tahvl1At, 
38482 kambl7o - nukut borsası (fi7at) 23.20 
Sfl7' Mflzflr CCuband - Pl.) u.ae - it Ya-
3'808 rmld Pl'OlnJD. 

38275 lr .... yd ... K--
39219 ..... 

latanbul Emniyet DlrektlrlDIUnden: 
10-7-939 tarıhll Tan ıazeteainln birinci 

SQfalımn dGrdOnCO IOtununda "Erenkö-
7Gnde ı ktfl ataroa ,.ralandı" betblı aı • 
bnda lntllu' eden bAcllM ~ 
Talbnbane meydanında motörc:Q Muatafa· 

diköy Beycijim sokajındı 6 numara yi okumağa devam etti. İki saat ka. Yedi ıenedenberi devam eden iki Bundaia bir müddet evvel güm Çanakkale (TAN) - NAraburnu de oturan ,Pevlet Demlryollan kununda 

...- oturan befinei cua. mahkemesi dar daha ıünJü. ~ ~ sıra uaJı çocuk davam dfhı ;ona enli. rQk ntıepolanndaa muhtelif eaa ile Kilyekoyu aruında vukubulan tmwl ol)Ja ~Jstan ~1c 
abıt kitibi J'uaat ojlu Tevfik Süha ıuçlularm ~ p1ınlftL ilk Altlncı hukuk mahkemesinin ve..aıa.ı _, ..... bir hıl'l1I -betednden -"--+ muaademe netlceslnde İtalyan ban • letin arkuuı'a&:oijS 1'8dık67 ~-t-

ua~· .. __.. ,... .. "'"9YV• rinde 21 No. b evde ikamet eden ve ... y. -

K&çüolla, Mabepede Hı nuımralı IO .... JapdaD Bmlnclf. O ll'bdlll bif kararla f1ı*11 doku» qına basan aldılı lıddluıyle adll~e v..U. em clıra1ı Kapaplno vapunınun batma11 pqa luflamnda topçu birinci ala7 JUl&ım 
evde oturan IMlliJ'e Jnuım katlbl kocaman bir ~ .. ~ müda. N""1ial beflnct icra cW:reai ~ rıtJet ildnct tl* bqkOlllllel'lelncler. davam neticelenmlftlr. Mahallen ya- Nazif otlu Tahsin oldutu halde Boltanc:J 
Vecihi ojlu l'eıml Şebin. Sultuaab.. faalanni Japtı. İdcUalarm tamamen anan olan ratma tnıana teslim etti. ömer Kutluıym yedtnci sorgu hl • pılan temslll keşif netic~lnde, ls - ilttkaınetındt utaıt '°* 114erıer1sen ma
met Şeftali aokalında 18 aumarada asılsız otduluncla ısrar etti. 932 1ene Meha1Jeblol A11 ile karıaı Fatma ldmliiinc• yapılan iltlcvabı bitmif • ~yol bandıralı Macellan vapuru kabil taranan ıebnekte olan &wıkö1 • 
vili;yet mubuelM katibi Ali ojlu llııde?beri aldıjı avanalan bpattıiJ- 7.ehra bu çocupn kencUleline alt tir. Neticede blfkomiaerin bu ip ıüvarlsfntn be.111elmllel ınen'l musa. !':,~~~ itareev:;~~ • 
Neaml Kuımgil, Aklarayda Katip. nı, elindeki ve1ikılar hesaptan anla- oldujanu aöylüyorlardı. Fatma tı . biç bir ıunutakairl olmadıiı anlafll deme ntzamnameshıe mugayir hare. kara 581 hu1U1l otornobWe Ç81'lftllll& nett
mUllihlttin IOkak 37 numarada u - yan bir ehlivukufa tetkik ettiriline ban U. mali vaziyeti dolaJ1S11le qo- clıJıclan mu:bakem..ıntn menine ka· ket etmif olduju, bu yüzden musa • cesi bınall ve :ı"abatnln yUalanaralı: bu -
liJW dördüncü hukuk mahkemesi za- zimmeU bulunmadıjının ortaya çı • cutunu muvakkaten, beraber yap • ıv verilmif, evrak müddeiumumi deme ve karanın wkubuldulu anla. ta1w1119 UJdıtı1dıklll'I ve bAdlllr• lllll-
bıt kltlbi ve mutemedi Rıza oilu A. kacatını 16yledi. dığı mahalJeblcl Ali7e bıraktılw i. Uje iade olunmUftw'. plmıf, ıuçlu aanılan magruk İtalyar ==-=t -::=:-a=.-:.ı bma-
llJD. :lmtoJn IGq~U mahkemenin üç lerl ıilrüyordu. Çocuk flmdlye bclar Kapaplııo ftpuru .Ovartll Pafetti • K971i1'etln ıazeteııizle bu suretle ta• • 

Gayri mnkuf IUÇlular ela fUDlar. buçuk saatini aldı. lıdnci mçlu Tev. AliD1D yaamda ka1mqtı. Mahker.ClE. ÇaH .. alecle Din beraetine karar verllmlftlr. aDıln1 rtca ederlln. 

eh: filin de kwnen ~ 7apaldı. Va. nm ftl'diil hük;lm kattyet kelbettijl lk•ele Kalp•lar ---o---
fmralı .-.. ....ı -.., me kit ı~ olmqtu. Mahkeme diler da. SçJa it 1cra ..ıı..11na 8h'mlf ve polil Çenekkalıe (TAN> - Çanat1raı. POLiS ı YENi NEŞRIY AT ı 

mura Hawı Öqün, Çarpkapıda Şeb,. valara da bakacaktı. I>uriqma talik v .. 1ea171ıe çocuk AlideD latennıiftlr orta mektebi 10n sınıf lmUhanlan 
mvar ınM•''-iade ı • ......_ ı. . edildi. Ali ft'ftlJd IÜ.D çocutu 1ora1a ptir. bltnıif, ıoo talebeden ancak G3 tale. Blrblrlerlal Yurcl•l•r Pratik Çlf .. cHlli 
tanbul hapisbawi idare memuru mif ve teslim etmek lltenıittlr. Ço. be pçmiftlr. Çoiu fnmır.cadan ol· BvveUd pce Hürriyet tepesinde y...,.: Lfilli Aril IC.,.,_. 
s.dlk oaıu Şerif, Silivribpıda Kara- lrolndH Öldü eutwı asd anası da icrada bulunuy'>r malt uwe 97 talebe ikmale kalm&f" lzzetpap çiftlilh1d• oturan Niyul, Baan: lnlnla,, ICitahol 
ı.t mahaJJesinde 19 numaralı evde du. fcraya çocujunu tesellüm ettilf tır. Rıza, Mlthat ve $alih ~de 4 balı. Fiyatı: 50 Kurut 
oturan adli;ye levazım mutemedi ve Kuunpep..ta ltulakuzde oturen haikıada imza vermlf ve bu ıureti, çevan arasında if yüzünden kavp Ziraat ve ekenomi mubarrlrlmlz L6tfl 
JrMlhl Mehmet ollu hmall. Kananda eroin lmlJanmek lptill ha. remnen çoculuna tesahüp etmlf bu- Adw. MM••••• çıkmıftır. Neticede Mitbat ve Salih Arll Kenber bu 1u1met11 elerlnl her~..ın 

Bela zabıt kAtiblne 42 sayfa tu . line ıeJcüii lçin Bakırkö;y akıl bu • lunuyordu. Nermin ile: Bir Telterrill çala De MlyulJI .UOUdUAOn muhtelif kolaylıkla tatbik edtbileeell prattt bir u-
ta branwDeyi verdi. Kltip oku t&hanesinde tedavi altına alınıntftır. _ Sen benim anam deiiJaiD dl- Adana Meb Damannk yerlerlndıtn allı yaralamlf)mdır. au1de balrllmllbl' Hlc ldmMll1n JUdımı-
__ ._ '-- ı T - K tedavi edild'k - usumuz lo.. Kınldı na aulbtmc oıma• babctvm aramak -.. Ullfıadı. lıhklkıta Maliye veeaanı ten tlODl'I 7or, allıyor, tepln4'oıdu. Bir aralık otlu, .Yunus otlu k&yande on dönüm zorıutuna ulıW,Pw'atı tstenlldill libl bah-
Adliye müfettifleri tarafJndan ayn çıJumf, .1in• eroin Jndlaamala bat - Ali ile beraber Nermin ortadan kay. arası o. bu aruldekl kArlh' btna. AkAnJda MUlalla cad.dHinde ce ve park,.7.!fJDanın uauUerlnl, cicek, fl-
ayn devam e•lilmif, IODra if 80rıt lamıt ve dua de evinde ölü olarak bolmUflar ve bu suretle twllüm lfl yı, Maarif ldaNllne hediye etmlıftlr. oturu Mehmet. otobOaı. -,.ema • dan ~ ve bakma~ 10llarını an -
bAJrhnJfllne lnttbl etmif, mGfettt1- bulunmUf&Ur. Müddeiwmımilik bu ,_ı bhnıftır. Dün olleclen IODl'a Orada eçılwk mektebe meb\llun den ~ kolunu otobtlltea '1 • cak bu esercffh 81nb9bn&.tnlı. llellmll 
ler ve IC>flll hAtmHlt IUÇlular için ölümu fUpheli bulmUf, tabibi adil polisler A11 ile beraber Nermtn1 icra lmnl verlleaektir. '8ft çıkarmlf, kolu elektrik dinllne =it~:::* Olan 1N ...t olsQucu· 
•1'1 •Jn 11ın1Mıt ve ihtilb llllktarla. Env• Karan ce.edi mua,w •tmlf dalnlfne ptirmtf1a" ve annetlne ıes. çarparak kırılmıftU'. Mehmet Cerrah ..-. 
n tllblt etmlt•· Bu helaplara a&'e, n morı• kaJdmlmuma lüzum ,a.. Um etmek ~. Çocuk ya • B•rt•••d• lk •• pap butabanMinde ıedavi eııına a- TEŞEKK'VR - Olltimuı Tıp Fa. 
IUÇlv1ardan Smhı 17 bin lira Asim termiftiJ'. Morcun vencell rapor V• nına IOkulmü ve kendlllnl okpmak Bergama (TAN) - IRa7alar mü. lınmıftJI'. ktıltMl talebesinden A1l Satfet cı-
5117 lln Şerif 1'21 lira 40 lnmıf, ıiJ.U aydınlatacaktır. v. ~ Weyen an,,.ene: badillertnden olup. iskan mıntablı. C)temoltll Çerptt nerln Vl!fatı dolayıstyle 16tufklr zt-
Fmnt JU28 lira. Tevfik 2223 lira, _ Ben 1eni tanuiDJorUm. Sen m terkle lfttill Bdirnede laka Alt Şoför Aklfln 2112 numaralı oto. yaretlerile teljraf ve mektuplarile 
İlmal1 111 lira 62 kurut lhtnaa et • Gizi T eclrlsat DavClll annem dejUain. diyor. Avuı çıktılı ile kanmu öJduren, 80DI'& buraya mobili Baturköy Bez fabrikan önün· aıll hlllertnt IZhar buyuran mhteft!-
mif ve zimmetlerine ~. kadar balınyordu. Gütjiltüye adliye plip Kayalar mübac:Ulleriııdeıa Dl- den geçerken aJlll fabrikada çalışan fenm ve eilemllln kıymedl doltları.. 

Sutlulardan Emin -.. ilmilha- Veflıda glzllce mektep açarak a. JMtlllllri mtıdıhıle 9'nd1ler, mOddelır 1'91ft' aı..t11• ile aıılaprat, onun. lltill)'tDI ~ak muhtelif yerle • na derin twauılanaml hfFmlu.ri-
berlertnln illertne mnllam'" mu· :iı.h~rly1:_~t yaptmları ummnllik bq muavtnl lbrahfm sn. la beraber Salt Gürkap ve Akhtaa. rtııden yaralamlftı!'. Yaralı butaha. mhle iblil ederiz, 
bane1 hıtnlır, lahte ralremJar Yal. --~ .. -::::-dtm .. 11_•= du nuhl dıpnya çıkmıf ve ~yet ço. nn Efendi mahallesinden hayvan neye kaldmhmf. fOfor yakaJaamıı • Slva1 Mebusu ftemzl ÇtMr 
mü " ba llmühaberlerle ••a1111 • ...,....-- ~·edildi. .:: cuJı adltye polill Necati \'MltuıJle cambazı MUltafayı 6ld0ren bir çek tır. ve refU..sı A'1ıe 
alank Zlmmitlne geçirmekten l1IÇ • maı:.~meslnde devam . ~ Kemalin idare ettlll 1'91 nu- ta hınızlrklar yapan Abdu~htm ol- llr Mlıacl .. e 
lmlur. Df'9r suçlular da sahte nrü fUYPoia. tedrü&ı maralı otomobile uıt annellJle be - lu Hftmf Sıslk ve Dtllver Kırca~lu Şoför SaUhln idanllndetl 1013 fECEKKÜR 
tanıtlm etm1t. iVDi lrltıtlan fizerln. 'bu evde llali JaPll. raber btndlriletet Vefadakt evleri • buradı telam edllmtflerdır. numaralı otomobil ile vatman Cemil y 
de tahrifat ylplmfllrchr, Suç 932 ,.. dJiw oinDmif n anmtnn bir bu • ne ~Gt ve teslim ~ --o-- tarafından idare olunan 114 numaralı v.tatlJle bb:lmi klderlenditell lcar 
llliıilDdenberl ~ ettıltne gtire km Japm•p Spçlular cllnbane o. Çocuk, MJl annemin evine lfNrbn· lmlc•••••lllH tramvay arabası aruuıda Şifhane defiadı Yona Çiprutun oeuae mera-
mlltdetumuml muninJertnden Nu . larak öyle bir oda ııeçmitlC' ld bir _ Ben buradan kaçarmı. Dem1f. Dlplo il ,_ __ _.8 bir çarp•-· im ..... _ ilmim ıerek biuat plea ve prebo 
rettin, Sadri Hikmet Rept Bqmu. bpm bahçeye 8Çllmakta lJDlt, ~ 111aıız r yoaut..- .,,.... 0 ...,....... t.brhi ve flİahi müraaaatJerlyle duy• 
ntn Senuhl: eüt ..:muavhı 8aUh 1er bpı71 p14ıklan DID.9D avçhalar tJr. Şlmdl Patma İ1han kllltll kapı DiKi Yakalaa«lı Tramva11D an ve 1an camlan dı&IU11111& uı1an ift1rak edoa ~ 
muavin Ubeyt Hayri tanfmdan im- çocukları ı.hçe bpımnd•n qaklan ark•mnda öz 7aVl'UIUllu balrma ba. Kmlcabamant (TAN) -. Ankara. lramtlen kınlmıtı otobOIUn de b8ll bat ehlbb. ve cbtlarmma •111 ayn 
u edilen h~ avans llmühaberlerl çıplak olarak ~ıı.nur- w'8k •..Siltae ~· W. . elan ..-.. ~erell c!t9lrei O. a""°" ol= ......... Müfuloa ~teessürümüz mbl oldutun 
üzerinde tahrifat yapıhmf rakamlar lar içerly~ gtrdlk1erl zamaD on bet yor. m• _..,.. blriDID nlDe ,..lefm ıqiat fbr, ciad bu hususta psetentzın ı.vasau-
fl'UD'ılımt veba uhW llmtlhaherlerle kadar küçük çocuk &J"ldrabısı, den ve herkesin ~ tedaviye başla. Bir Ceıet BulullCI• tuıa11 dllulz. 
ele YlliJet m'2haUb•lıııdeld me nblelerl ve bir çok ta arapça eüz' hv•d•• JaD AblDet 8Mt llmhıdeJd dlfçlda Din KadıkftJ uhtlletlnde demz. Merhum Y~ Çiprut kardeşleri 
memura Necmi tekrar Damlar nr. bulmUflardır. Klntbumunda AnllajJca1u ..._ cllpkwwz oW.1111 an'epl• lfbr. de ltlr wet ı&rlJeret ~-
llilftir. Suçlular bunu ink6r ediyorlaıdı iaDda otuna 12 18flDÜ Cllıat 4u • Cürmü mtf)ıut halinde yakala • Zabıtaca yapılan Wtlclbt nette.tn. oldulU an1afılmıştır. 55 y8fl!lda olan 

Bu avans ilmühaberleri arasında 858 numaralı polil ~uru phlt o. •ardan diifm'Ü ımahteUf JWlmin • naa Ahmet SMi. •uı11hN ecll1- .. de e111din BeJoila latanbap 10ka- malruhn lruaen denize 4Gşöp bo
müddeıumuml muavlni Zühtü ve F• tarak dinlenecekti. Gelmediil 1ç1n dm atar ve tehlikeli bir IUl'Mte 1a. 1M ft edeYabJle ı.nber mGddelu • lmda 1MO D1llDal'8D otaran YUIWJ luldutuna Uitlmal verilmekte, tah. 
11r imzasını taeıyan sahteleri de var- durueına talik edileli. ralanmlftır. mumilile verilmiştir. tebaa11ndan Rarlambo Milyotire ait klkata devam olunmaktadır 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrkiye Ecnebi 

Alman yada Ersatz' cılık 
1400 

750 
400 
150 

Kr. 

" .. .. 
ı Sene 
8 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 
• 
• 
• Her • 

~eyı Kaplamış Gibidir 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedell mUddct sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres dcf:l~tlrmc k 25 kuruştur. 

Cevap lçln mektuplara 10 kurusluk 
pul Ulivesl lftzımdır. 

Şeker İşi 
Devletleştirilmeli 

C ilınhuriyet Tiirkiyesi şeker 
fabrikalarını kurdu. Bu ku

ruşun gayesi 1'lirkİ) eyi §eker için 
ağzını hudut haricine açan bir ıncnı: 
leket olmaktan kurtarmaktı. Ayın 
zamanda halkın şeker istihlakini 
arttırmak ta maksatlarından biri İ
di. Bugiin çalışmakta olan miicso;esc
Jerin daha verimli, daha faydalı ol
ması, yani hariçten getirilmekte 0 - ı 
lan şekerleri memleket içinde imal 
etmek, pancar müstah~ille~ine yeni 1 
pazarlar temin etmek hu da,·anın e-
saslarıdır denilebilir. ı 

Bugünkü \'aziyeti içinde şeker sa. 
nayiini idare eden mali sartlar hu 
iddiaları tahakkuk ettirmek lmka. 
nına malik değildi'r. 

Şeker işini :anzim ''e idaTc eden 
hakikatte devlet sermn) esi olduğu 

halde işleme şarh tamamen bu biin· 1 
yenin dışındadır. 

1

. 
% 33 hi sesi Ziraat Bankasma, 

% 33 h!sscsi SUmcrbanka, % 33 his- , 
seııi İ§ Bankuına, % 1 his5esi hu- 1 
susi şahıslara ait olan şeker i); 
bir anonim şirket tarafından idare l 
edilmektedir. 1 

Anonim şirket bir kere tesekkiil 1 

ettikten sonra kendini daha karlı ı!: l 
lcre sevkedecek çareleri gayet tah~ı : 
olarak gözöniinde tutmuş ve k~~~·- ı 
ni yaşatmak için şeker sanayıınm 

.•.• • • - • ... • • . ..... ": _ .... __ t 
i:ttı . u i tt no i ı ş r- ~ 

keti anonim şirket olduğundan dola. 
yı hatalı saymak doğru değildir. 

Anonim şirketin tuttuğu yolu şir. 
ket kurulduğu zaman onun faaliye. 
tini hu yola se\'kedcn sebeplerde a. 
ramalıdır. Bu sebepler iki noktada 
cemcdilcbilir: 

1 - Fabrikalar 55 hin tondan faz
la istihsal yaptıkları takdirde daha 
faıla bir vergiye tabi olacaklardır. 
il - Şirket % 9 dan fazla kar 

ettiği takdirde iş hükfunete devro· 
lunacaktır. 

Bu iki şart anonim şirketin faali
yetini sekte~ c uğratabilecek birer 
kuvvettir. ÇUnkU faz.la istihsal ''e 
fazla kar şirketin ortadan kalkması
na sebep olacaktır· Halbuki kurul
muş olan bir anonim şirket, serma
yesi kimin olursa olsun yaşamak, in. 
kişaf etın<'k gayesini takip eder. 
Sosyal realite hunu icap ettirir. A. 
nonim §irket biinyesi icabı olarak 
kendini yaıatacak çarelere ha§vur. 
mu§tur. Mesela istihsali 44 bin ton
dan fazlasına çıkamamıştır. Buna 
mukabil memleketin muhtaç olduğu 
şekeri bir ithalatçı gibi 111emleketc 
ithal etmi tir. Vakıa bu işten kar et
miştir. Nitekim ithalat işi için husu
si 1'1rketler bile teııis edilmesi bir 
zaruret halini almı tır. 

Nakliye i~I, fabrikalar nıiibayaa 
i~I ehemmiyetli birer faaliyet mev
zuu olmuştur. Halbuki milli şeker 
sana~·iinin gayesi ithalatın hacmini 
kU~Ultmek n nihayet bunu sıfıra 
irca etmekti. Bugün şeker sanayii 
hu manzaravı arzetmektedir. Bu hal. 
den kurtar~ak, yani milli ikhsat 
gayesine u\'gun bir hale koymak i
çin anonim

0

şirket bünyesinden doğru 
dan doğruya de\•letci bUnyeye geç
mek iktiza etmektedir. Bu halde ''n
zlyet derhal kendini halk hesabınR 
bir muvaffakiyet addettirecektir. 

Hay,•ancılık, ispirtoculuk ta hlsso
lunur derecede bir kalkınma ile 
bndini gösterecektir. Ayni zaınn11-

da teker sanayiine ve şekerin ınad. 
desine ait mübayaalar doiru<lan 
doğruya devlet tarafından yapıla('&. 
ğı, aradaki hususi mutavassıt ıüm· 
relerin karları kalkacağı için şeker 
fiatında dn bir fark meydana gele· 
bilecektir. Şekerin hem miistehlik, 
heın mil tah il hesabına de,·lct eli· 
•e geçmesi zaruridir. 

Ersatz nedir? 

B u suale efradını cami ve ağ-
yarını mani bir cevap bul

mak hayli zordur; ersatz Büvük 
Harptenberi bütün Avrupa dflle
rine girmiş olan almanca bir keli
medir, lügatte "bir şeyin yerini 
tutan veya o şey yerine kullanı. 
lan nesne., manasına gelir. Cihan 
Harbi esnasında merkezi impara. 
torluklar memleketlerinde yetiş
miyen ve hnriçten getirilmesine 
imkan bulunmıyan maddeler ye
rine başka şeyler ikamesine çalış
tılar: bunun üzerine itilaf matbua
tı işi şakaya dokerek Almanların 

suni ekmek, suni tereyağı, suni 
reçel ile beslendiklerine dair bir 
takım n~riyatta bulundukların. 
dan efktırr umumiye mugalataya 
diiştü ve ersatz kelimesi tabii mad
deleri istihllıf edebileceği iddia c
dllen kötü şeylere alem oldu. 

Böyle bir dlişünce yanlıştır. Bu 
yazıda suni maddelerin cinsleri, 
nevileri, evsafı hakkında etraflıca 
malUmat ·vemıeğe çalışacağım. 

"Ersatz" var, "ersatz" cık \'ar. 

Ucuzluklarından başka. bir 
meziyetleri olmıyan iıdi 

taklitlerle meşgul olacak değiliz; 
bunlar hiçbir vakit asıllannın ye
rini tutamamışlardır. Hakiki bir 
değeri olan ersatz'ları ise üç sınıfa 
ayırabiliriz: Birinci ve jkinci sı

nıflar muayyen bir ihtiyacı daha 
ar. bir emekle temin edebilen mad
delerle bir milletin ekonomik ola. 
rak tedari~ine imkan bulamadığı 
yahut hiç tedarik edemediği mad. 
deler yerine kaim olanlarıdır ki 
ikinci sınıftakilerin temin ettikle
ri menfaat daha. ziyade sübjektif
tir. Deniz suyundan benzin, keçi
boynuzundan peynir, süpürge to· 
humundan tereyağı yapıldığına 
dair gazetelerde görülen ve ge. 
rek ilim, gerek teknik bakımın. 
dan doğru olmayan neşriyattan bir 
mana çıkarılmak istenildiği tak· 
dirde meselenin bu sübjektif man
zarasını gözönünde tutmak icap 
eder; bundan başka bazı memle
ketlerde. mesela Fransada. otomo
billerin esans yerine kömürle i~ 

Almanyada Ersatzcılığın ne hale geldiğini anla· 
malc üzere yapılan madeni ıeyleri. suni kauçukları, 
tetkik etmiye ihtiyaç yoktur. 

Laalettayln bir insanın sabah kahvalfısıni gözden 
geçirmek kafidir. 

üstte oldnkl; balığın ntılncak kısımlariyleblskü\"I ynpılıyor ve o bisküvi sabah 
kahvaltısında yeniyor. 

K hvaltı ~en kndının önündeki çaydanlık yanda gorulen il~çlarla ll\lni ya ılmı~tır. 
Agaç o lennaen kndının gıydıgı elbıscnın kumaşı çıkıyor. 

Mesc kozalakları da kavrularak sunl kail\ c vnoıltvor. 

letilmesinc calışıldığı halde, de
miryollarında petrolün kömüre 
tercih edilmesi esbabını izah müş
küldur. 

Ersatz'ların en enteresanlan er
satz olımyanlar, yani şimdiye ka
dar meçhul bir takım karakteris
tikleri bir araya toplıyarak yeni 
tatbikata imkan verenlerdir. ü. 
çüncü :ınıfı teşkil eden bu cisim
ler, meselB sentetik reçineler ,.e 
pliıstik maddeler, tabintte benzer
leri olmadığı halde, ersatz sayıl
maktadırlar 

İkame maddelerinin istimalleri 
taammüm ettik~e ersatzlıkları u
nutulmaktadır; cam, kiremit. tuğ
la, çimento v. s .. vaktile tabii taş
ların yerini tutmak icin kullanıl
dıkları halde bugün kimse bunla· 
ra ersatz gözile bakmıyor. Pamuk, 
Avrupa mıııetleri için, keten yeri
ne kullanılan bir ersatz idi; şimdi 
Almanlar bu ersatz'ın ersatz'ını 
yapmaktadırlar. O halde ersatz'• 
~·eni bir madde. ~·ahut yeni işlerde 
kullanılacak surette tadil edilmiş 
eski bir madde diye tarif etmelc
daha doğru olur. 

Ersatz'ların btinyc ve tcrkıplc-
ri: 

B u nokta halktan ziyade fab· 
rikatorleri alakadar eder 

ise de modern kimyanın muazzam 
çabalamalarına yabancı kalmak 
isterniyen munevver kütlenin gö. 
zi.ınden kacmaması da muvafık o
lur: Pek nadir haller istisna edil
mek şartile, ersatz'Jar kimyevi ter
kip itibarile tabii maddelere hiç 
benzemezler; hatta tabii madde 
yerine ikame edilecek şeyin haki

ki sentezile uğraşmak, yani tabii 
maddenin aynini yapmağa çalış· 
mak hatalıdır; ehemmiyet verile
cek yegane nokta mııhsulün kul. 
!anılmasını temin edecek olan ka
rakteristiklerden ibarettir. Bu ha· 
ta sentetik kauçuk imalatının te
rakkisine uzun müddet engel ol
muş ve belki de hıllA engel olmak
ta bulunmuştur. Halbuki suni ipek 
sanaylinde terkin itibarile koza 
ipeğine benzer bir madde vücude 
getirmek düşiinülmediği için mez. 

kur endiistri, mallım olduğu vec
hile, büyük bir inkişafa mazhar ol
muştur. 

Bünye ve terkibin pratik ehem
miyetinin !lZlığına mi.sal olmak ü
zere bazı hususlarda cam ile sel. 
lüloz'un rekabet ettiklerini, diğer 
taraftan ise knzeinden suni yün 
yapıldığı kadar düğme ve bıcak 
sapı yapılmnkta olduğunu söyli. 
ye biliriz. 

Bugünkü çalışmalar yukarıki 

mülahazalara dayanmaktadır. 

Gayri uzvi sahada vücude getiri
len pek enteresan yeni inşaat 

malzemeleri (hafif malzeme, ter
mik ve akustik izolanlar v.s .. ) ni 
bir tarafa bırakarak uzvi crsatz
lacdan mlihimlcrlııe bir s.?OZ ata-
cnğız. 

• 
Sentetık boyalar, ilaçlar, esans. 

lar: 

S entetıK ooyaıar vazıyete o 
kadar hakim olmuştur ki 

bunların ersatz oldukları unutul. 
muştur; koşnil ve cehrinin orta
dan kalktığına artık kimse teessü' 
etmiyor. 

İlaçlar üzerinde yapılan mesai 
pek büyuk neticeler vermiş. bu sa
hada fen tabiati fersah fersah geç
miştir. Yalnız sentetik ilaçlan 
farmakodinamik hassalarına göre 

tasnif edebilmek mnksadiledlr ki 
kokain, kinin, v.s .. nin bedellerin
den bahsediliyor. Chimiotherapie 
hergün yeni bir hız almaktadır. 

Itriyatçılıkta ise suni esanslar 
bir taraftan çok pahalı esansları 
taklit etmek, diğer taraftan da ıt. 

ri yağlar gamında mevcut boşlukla 
rı doldurmak gibi iki mühim vazi
fe ifa etmektedir; suni ipek endüs
trisi kozacılığı öldürmediği gi. 
hl sentetik kokular da ıtriyatçılı
ğa zarardan ziyade fayda getir. 
ıniıtir 

Gıda maddelerl 

Bu husustaki tecrübeler pek 
parlak neticeler vermemiş. 

tir. Alınan mahsul baılıca glikoz 
ile maya tAbir edilen pastacı ha
murundan ibaret olup sakkarin, 
vanilin v.s .. ye gıda maddesi naza-

111nzllerın ~rsatz Kumandnııı 

rile bakılamaz. Maamafih azotlu 
bir gıda maddesi olan mayanın o
dun, güherçile ve fo;;fatlar vasıta
sile elde edilmekte bulunması şa. 
yanı dikkattir. 

Pla tik maddeler \'C sentetik re· 
çineler: 

B es on sene evveline kadnr 
halkın tanıdığı yegane plas

tik madde selliiloid'den ibaretti. 
Bugün gerek ev e yası, gerek tek
nik malzeme imalinde kullanılan 
plastik maddeler ve sentetik red
neler rnütenevvidir. Bunların bil
hassa elektroteknik ve radyotek
nikte izolan; kimya sanaviinde bo
ru, tulumba ve depo olarak kul
lanılmaları ehemmiyetlerini çok 
arttırmıştır. Son günlerde "Mipo
lann,, ismi altında piyasaya çıkan 

,.e "Ureo - acrylique" cisimlerin 
polimerizasyonu vasıtasile elde e
dilen pliıstik madde asidlere kar. 
şı mutlak bir mukavemeti haiz o. 
Iup bukiılmesı ve eklenmesi ko
lay olduğundan biiyuk kimya en
diistrisinde borü imalinde kulla
nılmaktadır. 

Plastik maddeler endüstrisinin 
hedefi sadece gomlak ve fildişi i
çin ersatzlar bulmaktan ibaretti. 
Netice pek parlak olduğu halde ilk 
hedefe tamamile ulaşılamamış ol. 

ması gariptir. Almanya halen se. 
nede 1500 ton gomlak ithal etmek 
mecburiyetinde bulunuyor; fakat 
buna mukabil plastik maddeler ve 
sentetik reçineler endüstrisi tah
minlerin çok fevkinde ihracat 
)•apmaktadır. 

Suni camlar yapmak ve maden
ler yerine plastik maddeler ika
me etmek günün meselesini te~kil 
ediyor. 

Dokuma maddeleri: 

B un't..o:ırdan en eskisi suni 
ipektir. Kalite itibarile 

halis ipeğe muadil. yahut ondan 
yüksek olduğu halde ucuz bir fi. 
atla piyasaya arzedilen bu madde 
ersatzların birinci sınıfınclandır . 
Suni ipek isminden bir adilik ma
nası çıktığını idrak eden fabrika

törler artık mallarına "Ravonne", 
"Albene" v.s .. gibi hususi· isimler 
veriyorlar; günden güne artan is
tihsal, Amerika Birlesik devletle. 
rinde 1934 te 80.000 tondan iba. 
ret oldugu hnlde 1937 de 150.000 
tonu bulmuştur. 

İkinci sınıf ersatzlardan olan 
suni yün, tabii yunu olmıyen 

milletleri alakadnr ettiginden bu 
endı.istri bilhassa kapalı ekonomi 
ile yaşıyan memleketler (Alman
ya, İtalya. Japonya) da inkişaf et
miştir. M1.1r>maflh bunların gerek 
odun hamuru (Flox tipi), gerek 
kazein (Lanital tipi) ile yapılan 

cinsleri o kadar enteresandır ki 
tabii yün itibarile en zengin olan 

İngilterede bile suni yün endüstri
si ihdası faydalı görülmüş ve bu. 
gün İngiliz istihs•IBtı Almanya. 
dakinin beşte birini bulmuştur. 

Bu işlerde hakim oİan maliyet 

fiatıdır. Bugünkü ekonomik şart
lar altında bir malın muhtelif 
memleketlerdeki fiatlannı muka
yese büyük bir mlna ifade etmez

se de İtalyada "Lanital,, in kilosu 
20 lirete satıldığını söylemek ka. 
lite itibarile pek şayanı memnu. 
niyet olan bu malın bu fiata yün 
miistahslli olan memleketlerde de 
alıcı bulabileceğini anlatmaj!a ka-
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F 1 K RA 

Yeni Bir 
Temel Daha 

l 

Ya.zan: Şükule Nihal 

D iin Kadıköy yeni Hnlke\ inin 
temeli atıldı. Bahariye cad

desindeki arsada, kıymetli bir halk 
1 toplanmıştı. Mera ime Valinin bir 
! nutku He ba landı. Lutfi Kırdar, bu 
nutukta, Türklerin ta ilk tarihi gün-
lerdenberi bilinen yapıcılık kudret
Jerinden, yaşadıkları, ıeçtiklcri n-

. lanlarda bıraktıkları önemli eserler. 
den, büyük bir medeniyetin izini ta
şıyan şehir harabelerinden bahsetti; 
ara sıra, saltanat Tilrkiycsinin dur
durduğu bu kurma, yapma arzu ,·e 
kabiliyetinin bugünkü Cümhuriyet 
Tilrkiyesinde sonsuz bir hızla tekrar 
başladığını ''e bu yapıcılığın en ba
şında, memleket gençliğinin maddi, 
manevi gelişmesine yardım eden; o
na '\'atan, millet se\•gi ini; çalışmıı, 

hürriyet, i tikliıl a kmı a ılayan 
Halkevleri binalarının bulunduğunu 
sö~ledi. 

VaJimizin kıymetli hitabesini din
lerken, çocukluğumuzda biraz sonu. 
na yetiştiğimiz, biraz tarih kitapla
rından okuyup öğrendiğimiz, biraz 
da o giinleri yaşıyanlardan dinledi
ğimiz <'ski o;altnnat giinlerini hatırlı
yarak hir daha iirperdinı. 

'Üç ki inin bir nra~·a gelip konuşa. 
madığı, h_içhir ilim, fikir, sanat ada
mının bir kalabalık karşısında ağız 
açamadığı; İn!lanlığa, memlekete 
faydalı bütiin eserlerin döşeme tah. 
tal:ırı altında saklanarak elden ele 
~izlirc dolaştığı, yakılıp yırtıldığı, 

kendini ele verenlerin si.irUldUğii o 
giinler, ne korkun~, ne karanlıktı! .• 

Cüml1uriyet, bize ağız açmayı, 

konu mayı, insanca. bir araya topla
nabilmcyi, bir kelime ile, medeni 
hakları bağışladı. Halkevlcrl. genç· 
lerin yetisıne evidir. llalkevlerinde 
gen~lik söyler, dinler, okıır, duru· 
~ur; milli \'arlığını, ferdi hiirriyeti
ni korumayı öğrenir. Bir Halke\i 
kurmak kadar vurdn faydalı hiçbir 

~ pı yoktur. 
Lfıtfi Kırdarın nutku bitince, kı a 

bir toprak meyilden, a ıl binanın 
kurulacağı alana indik. Kazılmış, n

çılıuış küdik bir çukur önünde hür. 
metle durduk. Buraya; memlekete, 
gençliğe hayırlı olacak bir temel a
tılacaktı. O temelin üstünde kurula
cak binada, Cümhuriyet Tilrkiyesi
ne hayırlı bir gençlik yetişecekti. O 
gençlik, BiiyUk Atanın kendisine 
bıraktığı emaneti elinde taşıyacak, 

onu herıün biraz daha ı ıklı bir gö. 
ğe yUkseltmiye çalışacaktı. 

Bu toprağa, bir mabedin; iyilik. 
doğruluk, in anlık mabedinin teme• 
1i atılıl ordu. Bunun için çevresinde 
el bağlıyarak sonsuz bir sa1gı ile su. 
suyor; içimizde en temiz duygularla 
iirneriyorduk. 

İçinde imzalanmış bir kağıt bulu
nan küçük bir şişe, Valinin elile a
çılan çukura kondu; hepimiz, birer 
birer, üzerine birer kürek balçık a
tarak şişeyi örttük; "Hayırlı olsun!" 
diye birbirimize bakıştık. işte, b8y. 
lece, Türkiye topraklarında yeni bir 
temel daha atıldı. 

Kiiçiik toprak ('Ukurn. bir gün 
dalları göklere uzanacak hir ağacın 
tohumu ekildi, sandım ve bir daha, 
bir daha dü ündüm ve bir daha, bir 
daha inandım ki. ruhumuzda vatan, 
millet sevgio;;inden, heyecanından 

daha yüksek, daha kutlu hiçbir sev
gi, hiçbir heyecan ~ a ıyamaz~ .. 

fidir. 
Sunı pamuK ersaızıarın uçuncu 

smıfındnndır; yalnız kapalı eko
nomi devletlerini alaka.dar eder; 
tabii pamuğa her bakımdan mua
dil, hatta faik fsc de şiddetli yıka
malara dayanamaz. 

Alman ersatz endüstrisinin son 
mahsulleri arasında 1. G. Farbe. 
nindustrie mnmulatnıdnn Vistra
lan ile Vistra XT ve XT-h muka
vemetlerini yaş iken de muhafaza 
edebildiklerinden transmisyon ka
yışları, vagon muşambaları ve it. 
fa.iye boruları imalinde kullanıl
maktadır 

Cam mcnımcat: 

G ünün en sansasyonel hadise
si cam telinden dokunmuş 

mensucatın piyasaya çıkmasıdır; 
(Devamı 8 indcle) 
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Ankara Mektubu: 

GC!~i Lisesinin SOğüı 
Ozündeki Kampı 

Avcı koluncla bir ma.nga. Sağda: Toplan borusu. 

Bizim foto muhabiri Naim yeni bir 
otomobil aldı. Artık nerede bir iş olsa 
hiç üşenmeden, naz etmeden bir kaç 
d:ıkika sonra istediğimiz yerde hazır 
\'e nazır bulunuyoruz. 

Yine böy le uzaklarda görülmcs~, 

yazılması )azım olan bir i~ hatırıma 
geldi: 

- Naim dedim, hazırlan. 
- Nereye gidiyoruz? 
- Soğütözüne, kampa. 
Ziyaretimizi daha evvelden mek

tep müdurünc haber vermiştim. O
tomobile atladık , ver elini Sôğütôzü 

diyerek yola revan old•ık. 

Ben on senedcnberi Ankarııda bu
lunuyorum. Bu kadar bir zamandan
beri nasıl o1muş ta Ankaranın bu en 
ghzel mesire yerini göTmeınişim, 
hayret. 
SöğütözU meşhur Orman Çiftıiği

nin yukarı tarafına düşüyor. Ağaçlık, 

sulak, serin, rahat bir sayfly!? yeri. 
Orman çiftli ği gibi özenilmiş, beze-

~YAZAN: 

!__::'in Karakuş 

yaklaşarak sordum: 
- Kamp komutanı burada mı! 

- Burada, siz kimsi9'iz ~ 

- Tan gazetesi muha birleri gel. 
di, sizi görmek istiyorlar, diye söy
yin, dedim. 

O yürüdü, arkasından biz de ilerle 
ôik. Bir yüzbaşı, iki teğmen ~yağ::ı 

kalkarak bize "hoş geldin,, dediler. 
Oturduk. Kamp komutanı yüzba~ı A
rif Güvenç çok kibar, terbiyeli bir 
zat, gülerek: 

- Kokuyu aldınız galiba, dedi. 
Biz. Naim\• biribir'mi.z.e_bakı.s.tık 

- Ne kokusu. 

- Cümhurreisi biraz evvel bura-
c!a idi. 

- Yok canım, gördün mü, keşke 
biraz daha evvel davranmış olsaydık, 
fakat kim ne bilir? Ben havadisi al
dım Akşam bunu telefonla söylemek 

1 işten bile değil. Fakılt ben mesut da-

l 
kikaları telefonla tesbit etme!<: imka 
nmı elde edemedikten sonı"a neye 
yarar? Çok üzü1dük. Her neyse, olan 
o!muştu. Ben daha fazla dayanamı-
y::ırak sordum. 

- Ne zaman teşrif ettiler7 

- Saat on bir buçukta. 

- Refakatlericde kim vardı'!. 

~ _ ... 

Necati Aksu ile beraber çadırlar
dan birine yaklaştık. Bır yatağı işa
ret ederek: 

- Işte bu yatak onun, dedi. 

Yere, toprağa serilmi ş ince bir 
minder, üzerinde knlın bir battani. 
ye. Bir çadırda beş kişi yatıyorlar. 

Çadırın direğine asılı duran bir de 
fcmer, işte hepsi bu kadar. 

Ca.dır.da.n cıktık iir. bJ1razan sesi 
"Toplan!,, emrini ver yor u. Agaçla-
nn a1 tından, su kenarından, tepele
rin arkasından, çadırlarm içinden 
yüzlerce genç fırladı. 

Borazancı arkadaş dah:ı ağzınd:m 

boruyu yeni indirmişti, manevra ke. 
mcrlerini, tüfeklerini, bütün malze

melerini tamam olarak alan genç as
kerler bir anda sıralandılar. Başların 
du dolaşan çavuşları sert ve gürü bir 
sesle: : 

- Sağdan say. 

- Bir iki .. üç,! .. 

Manga çavuşları te!<mil haberini 
verdiler. Teğmen bölüğün baş tar:ı

fından ayni şidetli sesle (komut) ver-
- Rerikaları ve maiyetlcrı erka. cii: 

Kampa girerken •açlar kuiliyor 

nilmiş b ir yer. Tafobeler yemyeşil a
ğüçların altına arka üstü uzanmış is
tirahat ediyorlar. Günün bu en sıcak 
santinde bbyle sessiz, sadasız, soğuk 

bir limonata kadar insana ferahlık 
veren bu ta tlı havayı teneffüs ede
rek burada şöyle bir öğle uykusuna 
dalmak bir ömüre bedel. 

Biraz ileride bir havuz var. Genç 
bir arkadaş akan su ile elini yüzünü 
yıkıyor. Biraz daha ileride hafif bir 
armonik sesi geliyor. etrafta yere u- i 
z&nmış istirahat eden kamp talebe· ı 
"1 tatlı derin bir hulyaya dalmışlar. , 

Bizim otomobilin gürü!ttisü birisinin l 
rahatını kaçırmış olacak ki başmı; 
kddırarak bir gozü açık, diğeri ka- l 
palı baktı. 

- Arkadaş, kamp komutanlığı ne-
rede? , 

Eliyle ilerideki çadırlara işaret e-1 
derek, ! 

- işte. orada, dedi. ı 
C-.omobilden indik. Yüriiyerck kfl. : 

r ... rgah n doğru ilerliyoruz. Defne dal-; 
l:ıriyle bezenmiş üç direkli bir kapı. ; 

Biraz ileride duran siyan tahta üze- : 
rinde "Gazi Lisesi,, yazıyor. Kapının ! 
)nünde bir er nöbet bekliyor, onun ı 
rcınında duran diğer hir ere doğru 

nı. 

- Nereleri gezdiler? 

- Çadırları, yemek pişirilen ve 
yenen yerleri. 

- Başka ne yaptılar? 
- Talebe ile ayn ayrı konuştu-

br. Onlara iltifat ettiler. Daha sonra 
talebenin "sağol,, nidaları arasında 

kampı terkettiler. 
- Naim, dedim, benim işim oldu, 

sen kendi haline bak. Onun üzüntüsü 
yüzünden belli idi. Göılerini kırpa

rak cevap verdi: 

- Allah Kerim. 

Sonra birdenbire hatmma geldi, 
sordum. 

- Omer, Omer Inönü nerede? 

- nurada, arkadaşları arasında. 
- Nerede yatıyor. 

- Hazırol!. Sağa .. Bak! .. 

Yüzbaşı ağır ağır bölüğün~ yak
la~tı, teçhizatları muayı?ne etmek ü. 
zere ilerledi: 

- Merhaba asker! 
- Sağ~l! 
- Nasılsınız? 

- Sağol! 

Gözler şimşek gibi çakıyor, çocuk
lar yüzbaşıya sert nazarlarla bakı

yorlar. Bölük komutanları üç adım 

geçtikten sonra başlar birden istika
metlerine dönüyor. 

Teftiş bitti. Onlar takım halinde 
biz de beraber tepelere tırmanmıya 

başladık. Bir kırk beş dakika kadar 
talebe bir sene zariındıı mektepte 

öğrendiği şeylerin burada tatbikatını 
yapıyor. Nazari, ameli hemen her 

Genç cukerler İ•tİraltatte 

--- ----·----- ---
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GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

200 Liranın 
4000 Oluşu 

t 
Yazan: Naci SADULLAH 

F itarihinde, Bay Refi Bayar., 
. Bay Malik Kcvkcbe 200 lira 

göndermiş. Evvelki giin, bu 200 li. 
ranın garip macerası. gazetelere 

l~EKONOMi~I 
Almanya Piyasadan 

Buğday ve Arpa istiyor 

düşmiiştli. Refi Bayar, bu parad~n 
bahsederken: 

"- Ben, diyordu, hu 200 liranın , 

sonradan, nasıl 4000 lira olduğunu 
anlı)'amadım." 

Bunu okuyunca, Malik Ke\'kebin 
elindeki keramete ben de akıl erdi· 

Alman ithalat ve permi büroların
dan piyasamıza gelen haberlere göre 
Alman ticaret müesseselerinin Tür
kiye malları için verdikleri fiyatlar 
üzerinde her gün tebeddüller yapıl
maktadır. Almanya piyasalarında ha
zan alıcı görünenlerin mal almadık
ları hazan da verilen fiyatların bir
cicnbire indirildiği vakidir. Bununla 
beraber Almanya mevcut ticaret an
laşmasına ir~lnaden yurdumuzdan 
her türlü mal almak iztırarında bu

rememiş. \'e_ tatlı hir iimide kamla-
lunmaktadır. 

rak, okuyucularımdan, Ray Malik 
Ke,•kebin adresini öğrenmek iste· Dün de piyasamıza gelen malı!ma. 

ta göre yeniden iki firmamıza üç yüz 
miştim: Zira o eli uğurlu zata, 200 

ellı bin kiloluk tiftik permisi gönde
lira da hen ~·ollamak isti~·ordum. 

rilmiştir. Bir kaç gün evveline ka· 
Diin, hir okuyucumdan bir mek-

dt.ı piyasa vaziyeti hareketsiz olan 
tup aldım: 

" . • . tiftikler için tutkunlaşmıya mi.isait 
- Ben, dı~·or, sıze Mahk Ke,•kc- fi\· atı ·1 kt dı' Al · · 

b
. d • . .. . . . ar vcrı me e r. manv:\ ıçın 
ın a resını soyh\'evlm: Kendısı, ha. l"k b .. b' k · ı "' . ·• • • 1 yem ı eş yuz ın ı o arpa ve beş 

len İstanbul tevkıfhanesındedır. Fa· ı ·u·· z bı' k ' l b vd t 1 b" 1 . . ) n ı o ug ay a e ı ge mıc;. 
kat, s.ze, kendisine 200 lira 2'Önder· tı·r Ar 1 · · h il ·r 1 • . . . pa ar ıçın azır ına ar sı o a-
n_ıenı.zı hiç tavsiye etmem. Zira o ut ! rak tonu 47 lira ve Ağustosun on be-
s~mdı yaya kalmıs bulunuyor: Bu i- sinde teslim sif 45 lira fiyat v il-
t h 1 .. . h' ., er 
ı ar a. paranızı. uzerıne ınmek ii- • 

zere, de,·e ~·anmRsından korkarım!" 
Ben Malik Kevkehin Rdresini. bu Koza Satışları 

hayır sahihi oku~·ucumun mektubu-
nu almadan C\'vel öğrenmiş. fakat Bu senenin ipek kozası mahsulü 
bereket ki, henü7. 200 lirayi tedarik ya.ş olarak tamamen satılınıştır. Bur
edip gönderememiştim. Bana seva- s:ı mıntakasının kozaları 70--75 ku
hına, yukarıdaki tavsi~·ede bulunan ruş arasında toplanmış Vl? kurutul
kariimin mektubunu oku:rnnca, 200 mak üzere Sekatör makinelerinden 
lirayı bir ara\'a ~etirip yollıyamad,. geçirilmesine başlanmıştır. Trakya 
ğıma hin kere şiikrettim. Ve Nasret- mıntakasının kozalarının da yüzde 
tin Hocanın meshur kazan fıkrasını sekseni satılmış ve yüzde yirmisi he
hatlrladım: Bilmiyenler, unutmuş nüz köylünün elindedir. Bu kozala
bulunanlar vardır dive, an1atıvere- rın kilosu 58 - 60 kuruş arasında 

~·im: Bir giin, Hoca, hir komşusun. verilmiştir. Tüccarlarımızla yerli 
dan çanıasır kazanım ist4.'miş. Kom- ipek fabrikaları tarafından alınan bu 

miştir. Bu mallar 64 - 63 hektolitre 
lik ve yüzde dört analizli 5 - 6 çav
darlı olması şartiyle tonuna elli dört 
lira fiyat verilmiştir. Dlger muhte
lif hububat ve bakliyat ile mütefer
rik ihracat malları için de ayrı ayrı 
tesbit edilen fiyatlar piyasamızda a
lakadarlara bildirilmiştir. 

Garip bir piya•a vaziyeti 

Londra zahire ve hububat piya
sasından şehrimize ge!en haberlere 
göre son hafta içinde bu piyasaya 
hi; bir Türk malının gitmemiş oldu
ğu anlaşılmıştır. Ingiltere hesabına 
yüklenen bazı hububatın başka bır 

memlekete sevkcdildiği anlaşılmak
tadır. Bununla beraber Ingiltereden 
muhtelif mallarımıza fiyat talep e
dildiği ve nümuneler istenildiği ci
hetle bugünlerde işlerin açılacağı ü
mitleri vardır. Bu ümitler ayni za
manda Ingiliz takas primlerinin 75--
76 ya yükselmesinden dolayı kuvvet 
lcnmektedir. 

Bir Haftahk ihracat 
Temmuzun ilk haftası içinde pi

yasamızdan ihraç olunan malların 

k;ymeti 358,379 liradır. Bu mikta
rın 296,477 lirası Almanyaya satılan 
malların kıymetidir. Mütebakisi 
Fıansa, Isveç, Italya, Polonya, In

giltere, Belçika, Rusya, ve Mısıra
dır. Almanyanın aldığı mallar tiftik, 
ye.pak, balık konscrvası, yün paçav
ra, balmumu, deri, mısır, mlkset, ke
ç! kılı, barsak, nebat kökleri ve acı 
bademden ibarettir. 

şusu, bir hafta o;onra, Hocaya iare malların bir kısmı ipek mensuca~ sa- Pirinç Rekoltesi 
ettiği kazanı geri almaya gitmiş. Ho. nayii ve diğer kısmı da kuru koza o-

k b" k l b' Bu sene Pirinç rekoltemizin ~ok 

d k 1 
.; iyi olacağı tahmin edilmektedir. ca o .. m .. ~us .. una, ır azan a.. ır tane ~arak ihracat içindir. Ha tav mınta-

e u ustur tencere vermış. Kom~u kasının bütün kozaları da yerinde 
Mersin pirinçlerinin kilosu 21 - 22,5 

sormuş: satılmış ve stok olarak hiç mal kal- kuruştan ehemmiyetli miktarda ~a-
"- Hocam, hen sana, sade hir ka- ma ı tır ----~---ı-~. 

..... ~~ ; "·· .. . ır .................. ıı.,c:oı;r-,n:.. .... ~ ~ z~'"'e=y'--<=.K.tı:l-='n._...y_a_g-r.--ı,-S"""a-:bun Fiyatları dı, 2a kuruştur. nta ya r.;.a ·ıne ı pı-
c;ı ı. rinç 24, ';tQJya ıpalları 26, Bombay 

Hoca, hu suale, kemali ciddh·etle Zeytinyağ ve sabun piyasalarında ,, tohumu yerli makinelcnmiş olarak 
ce\'ap ,·ermi:: toııtan satışlar hararetlenmiştir. Mev 

· · 'b · 1 1. f' t tt ~ Finikede istihsal edilen çeşidinin ki. 
"- Senin kazan gebeymiş, doğur. sım ıtı arıy e yer ı sar ıya ar ıgı 

du!" gibi devlet müesseselerinin tnah\~it losu 25 - 27,5 kuruştan verilmiştir. 
Devlet taahhüt işleri için son on beş 

Komşu, ha\'adan gelen tencereyi. iş~eri için de ehemiyetli miktarda gün içinde mühim ml!<tarda pirinç 
klilüstürliiğüne bakmadan ve büyi.ik satışlar yapılmaktadır. Sa.bunluk zey 
bir se\'inçlc alıp gitmiş. tır.yağlar 37 - 38 kuruş arasında ol-

Aradan bir müddet geçince, Hoca makla beraber piyasa gevşektir. Ye
komsusunun kazanını tekrar istet· meklik Ayvalık ve Edremit zeytin
miş. Üç gün sonra da. komş~ısu. iare ycğları 51 - 53 kuruştan verilmi~
ettiği kazanı, • y·~c bir yavru~·la (!) tır. Halis Ayvalık sabunları da 27 -
birlikte geri almak iimidile - Hoca. 29 kuruştur. 
nın kapısını çalmış. Fakat bu sefer Zeytin ve zeytinyağ mıntakabrı-
Hoca, komşusuna: mızdan olan Ayvalık, Edremit, ve 
"- Sizlere ömiir... demiş, senin Bürhaniyede iktısadi kt.lkırımanın 

kazan, hastaymış, diin gece öldii!" canlı izlerini müşahede eden Osman-
Komşu suratını hiddetle buru~hı· lı Bankası bu mıntakanın merkezi sa-

nıp: yılan Edremitte yeniden bir şube aç-
"- Canım, ka7.an öliir mii imi-.?" mıştır 
Sualini sorunca, Hoca, hiç istifini 

bozmadan ce\'ap vermiş: 
"- Kazanın doğuracağına inanı

yorsun da, öleceğine niçTn inanmı
yorsun?" 

Okuyucumun tavsiye.c;inden anlı

yorum ki, Ba~· Malik Ke\'kehin ba
na \'erebileceği cevap budur. Ve 
ben, 200 lirayı hir araya getirip gön
deremlyeceğim için, bu cevabı al
maktan kurtulmuş bulunuyorum. 
Gördiinüz mü ziiğürtlüğiin faydası

nı? Ya maazallah 200 liram olsay-
dı? 

türlü askeri mevzular üzerinde tale
benin bilgi ve kabiliyetlerinin yük
seltilmesine çalışılıyor. Bu arada teğ
men talebeye bir mi.inasebetle sor. 
du: 

- Disiplin nedir ? 
Talebe derhal cevap verdi: 
- Disiplin, kanunlara, nizamıara. 

tf:limatnamelerc ve amirlerin emir
lerine mutlak bir itaattir. 

Yiizi.i.başı Arif Güvenç yanıma yak 

!aşarak: 

- Böyle müstait, çalışkan mektep

li arkadaşlara talim yaptırmak kadar 

zevkli bir şey yoktur ne söylesek 

derhal öğreniyorlar. Tatbik ediyor

l&r. Kıtada bir senede erlere öğret. 

tiğimi bunlar burada yirmi günde bğ

rmiyorlar dersem katiyen mübalfığa 

yapmadığıma emin olunuz, dedi. 

Muvaffakıyetler diliyerek kampı 

ter kettik. 

Buijday Ofisi 
Buğday ofisinin yalnız müstansil

den buğday mübayaa edeceği, m\,\
tavassı ti ardan hiçbir suretle buğday 
mübayaatında bulunmıyacağı dün 
alükadarlara tebliğ edılmiştir. 

----o----
Kayseride Terfi 

Eden Muallimler 
.Kayseri - Vilayetimiz içinde bir

çok muallimler, birer derec~ terfi et 
tirilmişlerdir. Bunlar, eyh'.Uden itiba
ren yeni dereceleri üzerinden maaş 

alacaklardır. 

Terfi eden mualimler arasında 

şunlar da vardır. 

Osman Elmacı, Ali Aysan. Galip 

Müftü Oğlu, Kemal Akın, Haydar 

Erdinç, Yusuf Büyükburç, Osman 

Coşkun, Bekir Parkan, Hakkı Polat, 

Zeki Karadadaş, Ömer Yağan, Enis 

Develi,oğlu, Nafiz Soysal, Ahmet 

Baytaş, Cahit Şaman, Mustafa Koçer, 
Abdullah Ozgüner, Ahmet Sümeı, 

Omer Develili Oğlu, Şevkı Göker, 
Adil Arıkan, M. Sıtkı Tolunay, Ke
mal Atacık, Ali Rıza Ozcan, Osman 
Gültekin, Vasfiye Akset, M. Münir 
Akşehirli, Ismail Sabri, Cengiz Du
rukan. Mehmet Atila, Sabri Ozanoğ
hı, Emin Eravşar, Taki Cebeci, ŞüJ<: 
rü Yararbaş, Aziz Eryiğit, Uğuz Ka
rnmuk, Zeki Koçak, Hayrullah Al
bayrak, Behire Tan. 

satılmıştır. 

Görelede Fındık Çol< 
· Görele, (TAN) - Bu yıl fındık 

mahsulü geçen yıllardakinden bere
ketlidir. Mahsulün 4,5 milyon kiloyu 
bulacağı tahmin edilm~ktedir. 

Trakya Köy Muallim 

Okulu Lüleburgazda 
Lüleburgaz (TAN) - Geçen sene 

başında Edirne Karaağacında açılmış 

hulunan ve görülen lüzum üzerhıe 

muvakkaten Alpulluya naklen Tra!ı;. 

ya köy öğretmen okulu tam kadrosu 

ile buraya gelmiş ve şimdilik kazamı

zın birinci ilk okul binasını işgal et

miştir. Mektebin mutbağı, çamaşırha 

nesi ve hamamı talebeler tarafından 

yapılmağa başlanmıştır. 

, 
BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parts 
Mi!Ano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brilksel 
Atına 

sory:ı 

Prng 
Madrld 
Varş0va 

Buda peste 
Bükree 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

11 Temmuz. 1939 

ÇEKLER 

5,93 
126,67 

3,355 
6,66 

28,5625 
67,2525 
50,83 
21,5225 

1,0825 
l,56 
4,34 

14,035 
23,8725 

24,8425 
0,905 
2,8925 

34,62 
30,555 
23,9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Sıvas - Erzurum III 19,90 
Bank, hAmil, pe~ln 1,-

"'" .... 
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Amerika Bitaraflığı 
Silah Ambargo.su 
Tecavüz Görenleri 
Meşru Haklarından 

Mahrum Edebilir 

B itaraflık kanunu hak
kında Amerika sena~ 

tosunun vereceği kararın ne 
şekilde olabileceğine dair ge
len haberlerin. Avrupada ve 
bilhassa yeni tecavüzleri ön
lineğe çalışanlar arasında 
mucip olduğu inkisarı hayaH 
gizlemek abestir. 

V akıa bitaraflık kanunundan 
evvel silah ambargosu mu. 

halaza edilmiştir. Fakat bu ka. 
rarın müzakere ve münakaşasın
d an, muhtemel mü~cavizlerle, te
cavüze uğrıyanlar arasında hiçbir 
fark gözetilmiyeceği anlaşılmıştır. 
Bu halin Fransa ve İngiltereyi 
meşru faikiyetlerinden mahrum 
edeceği şüphesizdir. Çünkü am
bargonun bu şekilde kabulü, mü
t ecavizlere karşı durınağa çalışan. 
!arın silah tedariki işinde Ame
rika rnenbaından da istifade im
kanlarını selbedecektir. Maksa
dırn, Amerikan senatosunda mu
vakkat olacağını ümit etmek iste
d~ğimiz bugünkü temayül ve ka. 
rarlardan şikayet değildir. Böyle 
bir şikayet esasen münasip te ol. 
maz. Çünkü o meclis kararlarında 
muhtardır. Ve biz Avrupalılar, a
caba beynelmilel hiçbir kusur et
medik mi ki, başkalarına karşı 
münekkit tavrını almak salahiye
tini kendimizde görelim? .. 

Olabilir ki, Amerikanın dahili 
siyasetindeki mülahazalar dolayı
sile ekseriyet ve reyler bu şekilde 
t ecelli etmiştir. 

Dahili meselelere de hiçbir ec. 
nebinin karışmaması lazımdır. A. 
merikalıların bir Avrupa harbine 
sürüklenmek istemedikleri ve bu
nun için de lüzumuna kani olduk
ları ihtivat tedbirlerini aldıklan 

anlaşılıyor. Onların bu yolda ha
reket edişlerine biz örnek olmadık 
mı? Ve icabında sulh aşkının sev
kile buna mümasil vaziyetler al. 
madık mı? 

f akat evvelce bizim de onlar 
gibi hareket etmiş olmamız 

dolayısile bu vaziyetlerden doğa. 
bilecek neticeler üzerinde edindi. 
ğimiz acı tecrübelerden Amerika
lı dostlarımızı da istifade ettirme
miz ve kendilerini bu yolda tenvir 
etmemiz tabiidir. Gerek İngiltere, 
gerek Fransa, totaliter hükumet-

. lerle anlaşabileceklerini ve hiç ol
mazsa umumi bir harbin onunu 
alabileceklerini sanmışlardı. İşte 
bundan dolayı totaliterler, Habe. 
şistana , İspanyaya , Çine, Avus. 
turya ve Çekoslovakyaya, Arna
vutluğa ve Memele muvaffakiyet
le tecavüz edebilmişlerdir. Bu 
müteselsil avlar, bu devletleri do
yuracağına bilakis iştiha1arını aç
,mış ve demokrat hükumetlerin a. 
demi müdahalelerini zaaf telakki 
ettirmiştir. O kadar ki Çekoslo. 
vakyayı işgalden sonra, asıl on
lar, yani cellatlar, demokrat hü
kumetlerin bu cinayete müsaade 
ettiklerini ileri sürmüşlerdir. 

f ransa VQ İngiltere için doğ-
ru olan, Amerika için de 

~oğrudur. Filvaki Amerika ile 
mütecavizler arasında koca bir 
Okyanus vardır; ve Amerikalılar 

kendi müthiş kuvvetlerine güve-

Yazan: 

Yvon Delbos 

Fransanın Eski 

Hariciye Nazırı 

nerek müsterih kal~bilirler. Fa. 
kat · totaliterlerin harekette, bir

kaç senedenberi gösterdikleri hız 
bu son aylarda görülmemiş bir 
sürat almıştır. Bu hal Ameri\:alı
ları emniyet ve bitaraflık h ak-

kındaki telakkilerini bir daha yok
layıp gözden geçirmeğe mecbur 
etmez mi? Fransa ile İngiltere, si· 
]ahlarından tecrit edilmiş bir A l. 

manya, ve Almanyanın peşine düş. 

memiş bir İtalya karşısında, uzun 
müddet kendilerini emniyette san
dılar. O vaziyetten bugün ne kal
mıştır? 

Ayni hal Amerikaya da vaki 
olacaktır. Almanya Avru

pada tahakküm planlarını tama
men tatbik ettikten sonra, müs. 
temlekeleri ele geçirmekle kuv. 
vetini arttırmağa kalkışacaktır· 

Amerikanın tecerrüdü, bu takdir
de, Avrupadaki yatışma teşebbüs
lerinin akıbetine uğrıyacaktır. Fa
kat acaba o zaman iş işten geçmiş 
olmıyacak mı. ve A vrupadaki va
ziyetlerin verdiği neticelerin, A
rnerikada da meydana çıkmaması 
için büyük cümhuriyetin vaktin
de harekete geçmesi icap etmez 
mi? Unutmamalıdır ki naziler A
merikadaki serbest rejimi, Fran
sa ve İngilterenin rejimleri kadar 
fena görmektedirler. Amerika· 
nın serveti totaliterlerin tamaını 
uyandıracak, ve ploutodemocratie 
tabiri İngiltere ve Fransaya oldu. 

ı · BUGÜNKÜ SURIYENIN IÇYOZO 

Tarihe karışan Hatay devletinin jandarması Hatay sokaklarıncıa •. 

Mihver Casuslarının 
Suriyedeki F~aliyeti 
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G eçen ya~ımda, Alman ve İ
talyan propagandacılarının, 

Suriyede nasıl çalıştıklarını anla.. 
tacağımı vadetmiştim. Bu vaadi 
yerine getirmek gayretiyle kalemi 
elime al~r almaz söyliyeyim ki, bu
gün, yabancılar tarafından satın 

alınmış bulunan Suriyeliler. maa
lesef oldukça büyük l.>ir kalabalık 
teşkil etmektedir. 

Bu satılmış adamlar, casusluğu , 

kolay başarılır adi bir sana~ hali
ne sokmuşlardır. Fakat bereket ki, 
bu adamlar, ekser iyetle, memle. 
ketlerine büyük mikyasta zarar 
getiremiyecek kadar beceriksiz 
kimselerdir. Çünkü içlerinden ço
ğu, hiç bir millete sadık değildir

ler. 

M esela bazılarını gördüm kı, 
h em Fransa, h em Italya, 

hem İngiltere, hem de Almanya 
hesabına çalışmakta idiler. Ve bi. 
rer casustan ziyade, yarı kurnaz 

ı birer sır komisyoncusuna. benzi-

ğu kadar Amerikaya da, ayni teh. 
didamiz ve tahrikamiz mahiyetile 
hitap edilebilecektir. 

A :merika, totaliterlerin pro-
pagandasından, sabotajla

rından, ve hafiyeliklerinden ma
sun olmadığını iyi bilir. Amerika 

bu anda, tecavüzler devr esi baş
larken Fransa ve İngil~renin bu. 
lunmakta oldukları vaziyette bu. 
lunmaktadır. 

Eğer müstakbel ve mevhum bir 
tehlikeyi önlemek teşebbüsünün 

ani bir harbe sebebiyet vermesi 
tehlikesi mevcut olsaydı, Ameri
kanın kararı pek makul görülür
dü. Fakat Amerikadan silah alma 
keyfiyeti bir harbi mucip olamaz. 
Bahusus mütecavizler, haşin bir 
hareketle müdafaa kuvvetlerini 
birleştirmekten pek korkmakta-

dırl ar. Onlar her adımlarını emni
yetle ve muvaffak olacakları inan. 
cile atıyorlar. Binaenaleyh onların 
bu hızını önliyecek bir vaziyet al
mak la Amerika hiçbir tehlikeye 
girmiş olmuyor. Fakat bitaraflık 
hakkında yanlış bir kanaatte bu
lunmakla bu sürati arttırmış ola
cağı için tehlikeyi büyütecektir. 
Binaenaleyh maksat yalnız de
mokrasilerin mütecavizler müva
cehesinde birbirlerine merbutiyet. 
lerini göstermek değildir; fakat 
Amerikalıların yüreklerinde o ka. 
dar derin surette yer etmiş olan, 
insan haklarının , hürriyetin ve 
medeniyetin korunmasıdır. 

Her halde Amerika harp tehli
kesini, gerek kendisi. gerek baş
kaları için bugün daha kolay ön
liyebilir ." 

~
--··--.................... 1 lale sürükİiyen en korkunç mik-

roptur! 
Yazan ! 

B una, yapılmakta olan geniş 
faşizm propagandasının ma 

ı Naci Sadullah ı nevi tahribatını da ilave ederseniz, 
ı Suriyelilerin duymak zaruretinde 
:••••••• • ••••••••••• ••••••• bulundukları endişenin büyüklüğü 
yorlardı. Bu adamların, hizmet et- bak.kında kafi derecede fikir edin. 
tikler i devletlerden hiç birisine 
büyük bir faydaları olmadığı hal. 
de, kendi memleketlerine verdik
leri zarar çok büyüktü. Ve foyaları 
halkın diline kadar düşmüş olan 
bu adamların mevcudiyeti, Suri
yeliler arasındaki milli tesanüdü 
gizli bir mikrop gibi kemiriyordu: 
Zira, kendi aralarından bu derece 
sinsi, bu derece fitneci, ve bu de. 
recede cibılletsiz tiplerin türeme
si, Suriyelilerin biribirlerinc emni
yet ve itimatlarını azaltıyordu. Na 
muskar ve vatanperver Suriyeli
ler, her yere girip çıkan b u adam
lardan birinin şerrine, ütirasına 

uğramak korkusiyle, derin ve ha
zin bir ketumiyeti tercih ediyor
lardı. Ve Suriyede, hakikati haykı 
rabilecek olan namuskar sesler, bu 
haklı ve tabii endişeye kurban gi
derek, gitikçe kısılıyordu. 

Faraza Halebe varışıraı.'1. ertesi 
günü bir S uriyeli ile konuşmuş

tum. Bana koyu bir Türk dostu gi
bi görünmüştü. Fakat ondan ayrı
lışımdan biraz sonra tanıştığım 
bir başka Suriyeli, bana ayni sa 
mimiyetle: 

u_ Sakın, dedi, o, bire.ı: evvel 
görüştüğünüz adama inanmayın: 
Koyu bir İtalyan casusudur!,, 

Bir üçüncü zat, kendisinden 
bahsettiğim o ikinci Suriyelinin 
de bir Alman ajanı olduğunu söy. 
Iedi. 

Ayni günün akşamı, Halebe 
yerle§miş bir Türk dostumla görü
şüyorum. Başımdan geçenleri ona 
da anlattım. Ve kendisine, benim
le görüşmüş olan Suriyelilerden 
aldığım kartvizitleri gösterdim. 

D ostum, kartvizitlerdeki isim
leri okuyunca, katıla katıla 

güldü ve: 
- Bunların, dedi, her üçü de en 

az, üçer devlet hesabına çalışır!,, 
Bu tesadüflerden sonra konuş

tuğum diğer Suriyelilerin söyle
diklerini, ne derin bir ihtiyat ve 
şüpheyle dinlediğimi tasavvur e
dersiniz. Benim içime kırk sekiz 
saatin içinde yerleşen bu şüphe
nin, Suriyelilerin dimağlarına ne 
kadar dalbudak saldığını kestir
mek güç değildir sanırım. 

Suriyeyi, hasretini çektiği tam 
istiklale kavuşturabilecek milli 
vahdeti hergün biraz daha zayıfla
tan da, hiç şüphe yok ki, Suriyeli
lerin böyle içlerinden yıktlmış, sar 
sllmış bulunmalarıdır: Gittikçe u
mumileşen bu mütekabil şüphe, 

Suriyelilerin milli bünyesini, inhi-

miş olursunuz. Faraza ben, Halep
ten ayrılalı on gün oluyor. Bitaraf 
dünya gazeteleri, şu anda, Danzig 
meselesini düşünmekle meşgul. Ve 
buna rağmen, şu anda h iç kimse 
şu suallere cevap veremiyor: 
"- Danzig, Almanya tarafından 

işgal edilecek mi?,, 
"- Bu işgal de, diğer ilhaklar 

gibi harpsiz yapılabilecek mi? .. 
Halbuki, ben Halepteyken, ikin

ci tabı çıkaran "Elnezir,. gazete
sinin halka kocaman bir manşetle 
alelacele yutturmak istediği ta
ze (! ) havadis şuydu: 

"-Almanya, Danzig şehrini, ve 
koridoru bilfiil resmen ve tama
men işgal etti, Hitler bu sabah, 
Danzigte mühim bir nutuk ::;öyle. 
di!,, 

Bunları anlattıktan sonra, "El
nezir,. gazetesinin, mürekkebini, 
kağıdını, sermayesini, ve ... dirP.k
tiflerini nereden aldığını da ilave 
etmiye bilmem lüzum var mı? 

Yine mesela, Halepte, bir "Ka. 
za Ditalya,. klübü var. Bu klüpte 
her akşam Italyanca dersler veril· 
mekte, ve faşizmin izahı yapılmak-
tadır. • 

Fakat bu derslerin kunt kuruya 
yutulmıyacağını düşünen kurnaz 
Italyanlar, avlamak istedikleri 
gençlerin ağızlarını sulandırmanın 
çaresini de bulmuşlardır: 

Dershanenin her sırasına birer 
tane de sıcakkanlı Italyan kızı o. 
turtulduğu için, verilen dersleri 
dinliyen Suriyeli gençlerin canları 
sıkılmamaktadır. 

B u tatlı dersleri de, içkili ve 
danslı balolar takip ettiği 

için, "Kaza Ditalya,, her gece, içi 
nefis yemlerle dolu ıcocama11 bir 
tuzak gibi dolup dolup boşalmak
tadır. 

Italyanların Suriyelilere yaptık
ları dostane ( ! ) hizmetler ( !) bu ka 
darla da kalmıyor. Ve hemen her 
ay, Halepten Roınaya giden vası
talar, bir kaç Suriyeli delikaniıyı 
da, birer canlı ham madde halin
de faşizm fabrikala.nna taşıyor: 
Gidenlerin ltalyadan Sudyeye ge
tirecekleri selam da muhakkak ki: 

"- Ehlen, ve sehlen!,. olmıya
caktır: 

Çünkü, bu gafletlerini devam 
cttirmiyeceklerinden emin olmak 
istediğim Suriyeliler ue bilirler ki, 
Italya, Suriye delikanlılarının 
"tahsil,. !erini, Suriyeden yapaca
ğını umduğu "tahsilat,, ın şerefine 
veriyor! 
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Kanije Muhasarası 
Tiryaki Hasan Paşa, Kaledeki Sıkışık Vaziyeti 
Sezdirmiyor, Kaleden Yalan Haberler Uçuruyordu 

"EY gaziler. Bilirsiniz ki, 
düşman sizi kayırdığından 

öğüt vermez. Onun maksadı, 

sizi tuzağa düşürüp, canınızdan 

cüda düşürmektir. Can bir şey de
ğil. Düşmanın maksadı şerefiniz

dir. Sizi esir ve zelil etmek ister. 
Onun için karşımıza diktiği baş. 

lara da, kopardığı yaygar:ıya da 
ehemmiyet vermeyiniz, zaten bu 
başlar kimindir, bilmiyoruz. Bu
din valisinin, sadrazam kahyası. 
nın diyorlar. Gerçek mi, yalan 
mı? Sahih olsa dahi bize ne'?. Biz 
bu kaleye, Budin valisi sağdır, 
Mehmet kethüda yaşıyor diye ka. 
panmadık ki, şimdi onlar ölmüş 
diye kaleyi düşmana peşkeş ede-
1im. Bizim buraya kapanıp: '·Ya 
ölüm, ya zafer,. diye ayak dire· 
yişimiz din bütünlüğü uğrunadır, 
hak yolunadır. Zaten kalenin düş.. 
rniyeceğine bir kaç delil var. Me
sela biz her akşam gülbank çekip 
flAllan, Allah,, dediğimiz vakit, 
düşman kırk iki pare topu birden 
atıyor, sesimizi bastırmak istiyor. 
Bundan maksadı ordularındaki 
kalabalığın "Kalede çok kişi var,, 
deyip te, korkmamasını temin et
mektir. Sonra ben, bu kalenin ku. 
rnandanlığını ele almak üzere sad
razamın yanından ayrzlıp gelir
ken, düşman ordugahından bir 
sürü saksağanın kaleye doğru uç. 
tuğunu, kale tarafından da bir ta
kım kartalların çıkıp, onları da
ğıttığını gördüm. Bu, er veya geç 
bizim galip geleceğimize deltllet 
eden biı- işarettir.,. 

A skerini, fırsat düştükçe, bu 
gibi sözlerle şevke getiren 

Hasan paşa, harp hileleri tertip 
etmekte Beşli ağası Kara Ömer
den, casusluk işlerini idarede Ka
rapençeden son derece yardım gö
riiyordu. Hasan paşa, ele geçiri -
len esirleri ölüme mahküm edip 
te,· guya idam edilmek emriyle 
Kara Ömere tes1im ettiği zaman 
o, kendi hayatını tehlikeye koy
duğunu söyliyerek, bunlnn aHe
der ve kale hakkında yanlış ha _ 
berlerle Avusturya ordusuna gön-
derirdi. 1 

Bir gün Hasa.n paşa, kendi iç 

oğullarından Macar dönmesi Ke. 
nan ile Handanın düşman tarafı. 
na geçtiğini duydu, için için üzül
dü. Çünkü bu gençler, kalenin 
her bakımdan sıkışık vaziyette ol
duğunu Arşidük'e söyliyeceklt•r ve 
Avusturya ordusunu muhasarada 
sebata teşvik edeceklerdi. Fakat 
zeki Tiryakinin üzüntüsü çok sür. 
medi. Tehlikeyi süratle karşıla -
mak yoluna girdi. O, iç oğ!anla
rının firarı gününün ertesinde ya. 
kalanan Nemseli esirlere -- büyük 
bir kalablık önünde - sormuştu: 

f rz kuvvetin şenlik yaptığını ya. 
zıyordu. 

Kendisini - boyuna koyuver
diği esirler vasıtasiyle - Arşidü· 
ke dost olarak tanıtmış olan Kara 
Ömer ağa, Macarların Avusturya .. 
lılara bir oyun yapacaklarını ha
ber vermekte, Macar esirlere ise, 
Arşidük'ün Macarları fena bir ha
le uğratacağım söylemekteydi. Ö
mer ağa - istediği zaman ağlıya
bilmek için - yanında daima so
ğan suyu ile ıslatılmış bir mendil 
bulundururdu. O göz yaşlariyle de 
bütün esirleri ustaca uyduragel • 
diği yalanlara - inandırırdı. 

- Sizin ne halde olduğnnuzu 
gözleriyle görüp, bana haber ver
mek üzere uşaklarımdan iki gen-
ci ordunuza göndermiştim. Onlar, ı· şte muhafızların çelik birer 
selametle, aranıza gelebildiler mi, siper gibi düşman ateşine 
siz anlan gördünüz mü, yahut göğüs vermeleri, Hasan Paşanın 
duydunuz mu? her türlü yokluk içinde askerin 

Esirler, bir şey bilmediklerini şevkini diri tutabilmesi sayesinde 
söyleyince, Hasan Paşa hepsini ö. Kanije tam seksen gün, seksen 
lürne mahkum ve yine Kara Ome- bin kişilik mükemmel bir orciunun 
re teslim etti. Yalnız içlerinden hücumlarına, bombardımanlarına 
birini, Budinde bulunan sadraza- karşı koydu, kapılarını düşmana 
ma bir mektup götürmek şartiy. kapalı tuttu. Arşidük, daima im-
le, ölümden istisna etmişti. Bu dat almasına ve kuvvetini tazele. 
mektupta, Handan ile Kenanın mesine ;ağmen, kaleyi düşüremi-
- mükemmel Macarca konuştuk- yeceğini anlayınca, ricat yolları a· 
}arından dolayı - kale hakkında ramıya girişmişti; Macarlarla Nem. 
yanlış haberler vererek, düşmanı selilerin - Kara Ömer aga tara. 
aldatmak vazifesiyle Nemse ordu- fından yapılan propaganda yü-
suna gönderildiği yazılıydr. zünden ~ birbirlerine yan bakını· 

Serbest bırakılan esir, bu rnek. ya başlamaları da Avusturya baş;. 
tubu tabiatiyle Arşidük'e götür- kumandanını endişelendiriyordu. 

dü. Kara Ömerin - guya gizli- İşte bu sırada kı bastırdı, da-
ce - koyuverdiği öbür esirlerd-e,--rn-a""'rı'ardaki kanı donduracak bir 
duyduklarını söylemek suretiyle soğuk yüz gösterdi.Ayni zamanda 
onun sözlerini ve elindeki mektu.. sadrazamın büyük bir ordu ile 
bun doğruluğunu teyit ettiklerin- Kanijeye doğru harekete geçtiği 
den - efendilerine, yeni dinleri. duyuldu ve bu Sebepler, Arşidük 
ne ve yeni yurtlarına ihan.~t et- cenaplarına ricat hicabını kabul 

miş olan - Handan ile Kenan için kafi geldiğinden o koca orrlu, 
Arşidük'ün emriyle idam olundu, 
kelleleri Kanije muhafızlarına küçük bir kalenin tek taşını dü. 
karşı teşhir olundu! şüremeden geri çekildi. 

Bir başka gün kaleden -- gece Ricat o kadar karışık vukua gel-
yarısı - neşeli sesl~r duyuldu ve di ki, bütün toplar "e ağırlıklar 
arkasından şenlik tr J 1an atılmıya yerlerinde kaldı. Hatta, ileri si-

başladı. Ertesi gün tle Nemselile. perlerdeki asker geri çekilemedi. 
rin eline bir mektup geçti. Hasan 

ğinden, bu zavallılar - vaziyeti 
paşa, sadrazama hitap edilerek, 
yazılmış olan bu mektupta gön- hemen kavrıyarak kaleden dışarı 
derilen imdat kuvvetleriyle cep- fırlamış olan - Kara Ömer ağa 
hanenin, erzakın selametle kale. taraimdan imha edildi. 
ye girdiğini ve bu sebeple muha- (Devamı var) 

Hepsi de, adeta birbirleriyle yarışırcasına, yiyor. 
lar, bitmiyecek gibi görünen bir iştahla sofranın 
üstünü boşaltıyorlardı. Ve hepsinde de, bir lokma 
eksik yemek korkusundan gelen, hazin ve telaşlı 
bir faaliyet seziliyordu! 
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Ayşe hanım, masanın üzerine bıraktığı ellilik 
oanknotu, ancak, kendisine her şeyi unutturan aç
lığını giderince hatırlıyabildi. Evvela, kocasına bir 
şey hissettirmek istememişti. Fakat, masanın üze. 
rini, ondan sonra da, bodrumun her köşesini, giz. 
lice, ve iyice aradığı halde, ellilik banknotu bula. 
mamıştı. Onu bulabilmekten ümidini kesince, çok 
geç uyanmış bir şüpheyle, kocasını sorguya çekmek 
mecburiyetini duydu ve: 

"- Sen, dedi, buraya bıraktığım parayı gürdün 
'"? mu. 
"- Hangi parayı: 
"- Elli lirayı! 
Ayşe hanımın aradığını yalnız ihtiyar kadınla 

Mürüvvet anlamışlardı. Diğer küçükler, Ayşe ha
nıma hayretle bakıyorlardı. Akıllan rakama ere
bilenler: 
"- Muhakkak, diyorlardı, şaraplar, anamızı sar. 

hoş etti! Zavallı, ellilikleri sayıklamıya baıladı!., 
Babaları o gece getirdiği şarap hinliğinden, onla. 

ra da ikişer bardak içirmişti. ömürlerinde ilk de. 
fa içtikleri o acaip lezzetli, kırmızı renkli su, kü
çük başlarına tatlı bir sersemlik vermişti: Bu ser
semlik, nedense analarının halini onlara büsbütıin 
tuhaf gösteriyordu. Bir şeyi tuhaf bulmanın çocuk. 
ça neşesiyle, ve iyice doymuş bulunmanın masum 
keyfiyle, katıla katıla gülüyorlardı. 
Ayşe hanımın anası, karnını doyurmanın, ve şa

rapları yuvarlamanın verdiği rahavetle, ihtiyar ba. 
§Inl elleri üzerine dayamış, çoktan horlamıya b<lŞ

lamışh. Sofranın yegane endişeli mahlUku, biçare 
Mürüvvetti. O, korku dolu gözlerle, bir anasına, bir 

fEFRIKA 
b3basına bakıyor, kendi getirdiği para yüzünden 
kopacağını hissettiği fırtınanın tehlikeli akıbetleri
ni düşünüyordu. 

Çocukların kahkahaları, Ayşe hanımı hiddetlen. 
dirmişti. Ayşe hanım da sarhoştu. Fakat, bu kah
kahaların verdiği hiddet, ve derhal kuvvetlenmiş 

bir ~üphe, onun başını büsbütün döndürmüştü. Sar. 
hoş kocasının yakasına sarıldı. Ve sordu: 
"- Cevap versene? Yoksa bu ziyafeti o paııayla 

mı çektin? 
Sarhoş adam, bu suale, bodrum duvarlarına ade

ta zifos gibi sıçrıyan iğrenç bir kahkahayla cevap 
verdi: 
Ayşe hanım: 

"Söylesene herif? O parayla mı geldi bunlar?,, 
Diye sualini tekrarlayıp, kendisini sarsınca, karısı
nın ellerini elinin tersiyle yakasından kopardı. Ve 
kaşlarını çatıp, hiddetle cevap verdi: 

"- Ya neyle gelecekti? Ayaspaşada apartıma. 
rum yok ya benim?,, 

Ayşe hanım, hiddetlenen sarhoş kocasının üstü. 
ne gitmekle zararlı çıkacağını biliyordu. Mürüvve
ti dövdüğü gibi, onu da dövemezdi. Hattt\ bilakis, 
herifi biraz daha kızdırdığı takdirde, kendisi, Mü
rüvvetin haline düşebilir, müthiş bir dayak yiye
bilirdi. Bir şey yapamamanın, hıncını. hırsını ala .. 
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BOLDAN SAGA: 

1 - Bir hayvan yiyeceği - Yemeğe ko-
nur, 

2 - Saha - Yanlış, 

3 - Suskun - Bol, 

4 - Bir hayvan - Bir renk - Kurum, 

5 - Bir harf - Merhaba, seltıınlamak-
Bir nokta, 

6 - Müthiş, heybetli - Bir zamir - Bir 
harf, 

7 - Sona kadar gitmek, dayanmak -
Haya, 

8 - İnanan - Baki, 

9 - Bir pis böcek - Yemek - Bir ırk, 

10 - Buğdaydan olur - Gözya§l - Tüy, 

YUKARDAN AŞAÖ.I: 

1 - Aptal - İkinci hece ba11a geçerse: 
öpme, 

2 - Aletler - Ahtupeyman, 
3 - Emtia - Duran, 
4 - Zaman - Bir çalgı - Bir hart 
5 - Bir harf - Haletler - Yemek, 
6 - Dostlar - Sevda, 
7 - Tam - Sanat, 
8 - Büyük - Şerik, 

9 - Zulum yapan - Bir böcek, 
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Atatürkün Nöbetçisi 
Olmak istiyorum 

Ben milli mücnhedede vatanıma hizme
ti :.;cref bilmiş, bilyük zaferi müteakip te 
bütün servetimi fcd:ı ederek beş gün beş 
gece süren büyiik bir güreş tertip ederek 
açık olan devamlı bir sofra kmmak sure
tiyle bütün scı·ve.ti vatanının istlkl~linden 
ibaret kalmış bir vatandaş haline gelmiş 
bulunuyorum. O günden bugüne kadar hal 
kı tayyare iı:ıncsine teşvik, milli vazifelere 
dı:n·et gibi gayret ve hizmetlerimi elimde 
bulunan vesaikle sabittir. 

Bugün seksen yaşına gelmh;, eski bir 
Türk pehlivanıyım. Hayatta öksilz kalmış 
bir ihtiyar \'az.iyetindey~. Bir tek dile -
ğim ve bir tek gayem var. Atatürkün mu
kaddes kabrinin nöbetçisi olmak ve öm -
rümUn sonunu onun mukaddes kabrini 
beklemekle geçirmek. Öldükten sonra da 
onun med!un bulunduğu arazi hudutları 

dahiline gömillmek. 

Benim bu masum arzum yerine getlrl
lemiyecek bir şey değildir. Büyilklerirn -

1 den rica ediyorum. 80 yaşında ihtiyar bir 
pehlivana ve eski bir askere bu hizmeti 
çok görmesinler. Beni bu azız emelime 
kavuştursunlar. 

· Arap camllnde Gerze kahvealnde 
Pehlfvan Veysel Bahadır 

• 
Bekçi, •eyyar eanal mı? 

ylz, 20 lira olan aylık ücretimizden ayda 
46 kuruş kesildikten başka ayrıca yılda· 
650 kuruş kesilmektedir Belediye bizi sey
yar satıcı addediyor \"e karne almağa mec
bur tutuyor. 

Vıızifeye müteallik ahkdmda zabıta 
ve mahkemeler bizi memur ad ve muha -
keme ediyorlar, vazife ve mesuliyetimizin 
seyyar esnaflıkla alaka ve münasebetini 
göremiyoruz. 

Elimize verilen karnelerin geri alınma• 
sını ve bu karneler mukabilinde bizden 
650 kuruş kesilmemesini istiyoruz. 

Bursa, bekçi: S. Gezer 

• 
T erkoalar akmıyor 

Topkapı eskiden şehrin suyu en bol 
semtlerinden biriydi. Hemen adım başın
da Halkalı suyu vardı. Biraz · aşağıda da 
bol bol Kırkçeşme suyu bulabiliyorduk. 
Bir iki sene evvel bu çeşmeler kapatıldı. 

Yerine Terkos çeşmeleri yapıldı. Saf vo 
temiz, şehir suyu lçebileceğimize sevindik. 
Uzun zaman da bundan istifade ettik, 

Fakat 15 - 20 gün var ki Terkos çeş .. 
meler! muntazam akmıyor, çeşme baıları• 
na gittiğimiz zaman çeşmeleri kuru bulu• 
yoruz. Başka yerden su tedarik etmek im• 
kAnı da yok. Muhterem valimizden ve Su• 
Iar İdaresinden bizi susuzluktan kurtar • 
malarmı rica ediyoruz. 

Biz 92 kişi Burııada mahalle bekçisi - Topkapı, Fatma Sultan mahalleel: Takfo• 

Almanyada Ersatzcılık Herşegi 
Kaplamış Gibidir 

(Başı 5 incide) 

fikir pek yeni değildir. Kimyaha
nelerde, kağıda tesir eden mayi.. 
ler, eskidenberi 11cam pamuğu" n. 
dan süzülürlerse de bu telleri do
kunacak bir hale koymak husu
sunda yapılan bütün tecrübeler 
neticesiz kalmıştı. Fakat ilim hiç

bir vakit nevmit olmaz. İşte son 
zamanlarda Owen İllianois Glass 
Co. mühendisleri meselenin ilk 
safhasını halle muvaffak olarak, 
muntazam ve ekonomik bir tarz. 

istikballeri hakkında şimdilik bir 
şey denemez. 

Sentetik kaucuklar ve sentetik 
karbü.ranlar: 

Memleketimizi de alakadar e. 
den bu meseleyi etraflı o

larak tetkik için ayrı bir yazıya 
mevzu ittihaz etmek istiyorum. 

Burada yalnız suni kauçuğun bir. 

çok cihetlerden tabii kauçuktan 

üstün olduğunu, suni karbüran 
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Toplanhlar, davetler: 

Toplantıya Davet 
Galata Gençler birliğinden: Birliğimi -

zin yıllık kongresi perşembe günü saat 21 
de Galatada Arapcam! Buğulu sokak 15 
No, 1ı birlik kurağında yapılacağından bü
tün üyelerimizin aelmelerinl önemle dile
riz, 

!erdir. Tellerin çapı milimetrenin 
beş binde birf mertebesindedir; 
yani beş bin tel bir arada büküle
cek olursa bir milimetre kutrunda 
bir sicim elde edilebilecektir. Ha
kiki ipek telleri bundan daha ka
lın (ta!criben milimetrenin 2500 de 
biri) dır. 

yade inkişaf ederek istihlakAtın 

% 75 ini geçtiğini kaydedeceğim. 

Alman~•a ersatz'lar sayesinde 
tutunuyor: 

A lmanyada ersatz sanayii bu 
kadar tekemmül etmiş ol

makla beraber Reich'in. vaziyeti 
iyiliğe yüztutmuş değildir. Birbi
rini müteakip işgal edilen toprak. 
larda mevcut gıdai ve iptidai mad
de stokları birkaç hafta içinde sö. 
mürülmüştür. Gittikçe artan yok
sulluk ile endüstri arasındaki mü
cadele ersatzlar lehine dönmüş sa~ 
yılamazsa da bugün Almanyanın 
ancak ersatzlar sayesinde ayakta 
durduğuna muhakkak nazrile ba .. 
kılabilir. 

Ruzname: 
A - Cemiyetler kanununa göre nl -

zamnamenin değiştirilmesi. 

B - Yeni idare heyeti intihabı. 

Amatörleri Davet 
Beyoğlu Halkevinden: Keman, piyano, 

viyola, viyolonsel çalan amatörlerin evi -

mlzdeki toplu ~alışmalara iştirak etmek ü

zere pazartesi günü saat 17 de evimizin 
Tepebaşındaki merkez binasına müracaat
hırını rka ederiz. 

Cam teller ucu7:a mal oluyorlar, 

hem de fabrikanın tesisat masrafı 

çok yüksek olmuyor. Mukavemet 
itibarile çelikle boy ölçüşebilir

ler, yanmak, asit ve sair muharriş 
mayilerden müteessir olmak kor
kusu yoktur. 

Cam kumaşlar süzgeç, muharriş 
maddelere mahsus torba imalin
de, elektrik ve hararet için izolan 
makamında kullanılmakta olup Avni Yakalıoğlu 
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mamanın azabiyle titriyor, ' cürük dişlerini. giderL 
lcıniyen müthiş b;r kinle, hiddetle gıcırdatıyordu. 
Yerinden fırlıyarak: 

"-- Allah senin belanı versin ı..,, Diye haykırdı. 
Ve hiç olmazsa, bozdurulan ellilik bankncıttan 

artakalan paraları kurtarmak ümidiyle elini koca_ 
sının cebine attı: 

"- üstü nerede? Dedi.. Onları ver bari!,, 
Şimdi ne yapacaktı? Yarın sabah, Memduh Şe

rife neyi iade edecekti? O parayı geriye vermedik
leri tekdirde, nameşru bir yardımı, yani namus. 
suzluğu kabul etmiş sayılmazlar mıydı? 

Bu telaşla, kocasının bütün ceplerini aradı. Ko
cası, karnını doyurmuş, başını da ispirto dumanile 
iyice doldurmuş bulunduğu için, artan paraların 
elinden gitmesini pek umurlamıyordu. Çünkü bir 
gün sonra ne olacağını düşünmemeğe çoktan alış. 

mıE;tı. Bilakis, karısının bu safiyane telaşı, onun 
hiddetini geçirmişti: Şimdi yine, katıla katıla gü
lüyordu. 

Ayşe hanım, koc~ının ceplerinde, elli liranın an
rak otuz yedi lirasını bulabilmişti. Geri aldığı bu 
paralar1 bir defa daha sayarken: 
"- Tuh, rezil köpek .. O kadar parayı, o kadar. 

cık zamanda nasıl ziftlendin?.. Dive. hiddetli hid
detli söyleniyordu. 

Mürüvvet bütün bunları, yeniden dövülmek kor. 
ttusiyle titriyerek seyrederken, anasının namus de .. 
diği 3eye karşı, tuhaf bir nefret duyuyordu: o. ne 
?l~ı..gunu görmediği, bilmediği, anlıyamadığı şey 
ıçın dayak yemişti. Bütün bunlar, onun yüzünden 
4>luyordu. Halbuki, anası o kelimeyi bilmemiş, tut
turmamış olsaydı, bu gece ne kadar mesuttular .. ; 
Kendisi, koşa koşa buraya gelirken ne güzel şeyler 
düşünmüştü. 

Zengin bir sofra kurulacak, onun başında, tatlı 
tatlı gülüşülecek, konuşulacak, eğlenilecek, yenile· 
cek, içilecekti... Halbuki o namus .. Anasının namus 
dediği ve ne idüğü belirsiz şey, bu geceyi hepsine 
zehir etmişti.. • ı 

I! ele, şimdi, hayata, güneşe, gıdaya alıştıktan son. 
ra, yeniden bu bodrumda yaşamıya başlamayı dü
şünmek, onun küçük yüreğini, görünmez bir avuç 
gibi s1kıp bunaltıyor, daraltıyordu .. 

Burada yaşıyanları düşündüğüne, hatırladığına, 
koşa koşa buraya geldiğine çoktan pişman olmuştu. 

Hakaret, sefalet, soğuk, gıdasızlık, neşesizlik, ışık

sızlık, ve sarhoş bir babanın ağzından savrulan bo. 
ğucu içki kokusu ve küfür .. 

Bütün bunlar, Mürüvvetin küçük başını ve zayıf 
göğsünü bunalt1yordu: Tıpkı suya batmış ta, boğu. 
lacakmış gibi oluyordu. 

_Şimdi bodrumun bütün sakinleri uykuya dalmış.. 
lardı. Ayşe hanım, masa başında sızan kocasını kaL 
dırmıya çalışmış, fakat muvaffak olamamıştı. Mü
rüvvete: 

"- Haydi, dedi, çıkıp kapağı kapayacağtın: Git 
te yerine zıbar! .. ,, 

Mürüvvetin eski yeri, küçük kardeşlerinin de 
içinde yattıkları eski şiltenin kenarıydı. 

Oraya yerleşmek istedi. Fakat küçükler şiltenin 
içine, onun yer bulmasına imkan bırakmıyncak şe. 
kilde yayılmışlar, ve çoktan uvurnuşlardı. 

<Oevamr var) 
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Damat Ferit Sevr Y oluuda 
Ferit, Yanında Rıza Tevfik ve Maliye Nazırı Tevfik 
Olduğu Halde 1335 de Fransaya Hareket Etmişti 
Açlığını giderdikten sonra da, 
Pantikyan efendinin yazıhanesine 
uğrar;ııştı. Çünkü, Sait Molla, o
na tahkikatın neticesini ayni za. 
manda Pantikyan efendiye de bil
dirmesi emrini vermişti. 

Bu suretle onu mahçup etmek 
istemişti. Fakat, Zeki, yazıhanede 
dereden tepeden dem vurmuş, bir 
türlü mevzua girememişti.. Yazı. 
hane sahibinin sualine de şu ce
vabı vermişti: 

- Haklıymışsınız mösyö Pan
tikyan. Dört gündür, çok didin
dim ve uğraştım, müsbet bir ne
tice elde edemedim. Hakikat, söy
lenilen şeyler birer l\ayalden iba
retmiş. .. ... 
V ahdettin, Aydın ve havali-

sinde işgalcilere kar51 yeni 
bir cephe teessüsünden, halkın mu 
kavemete ve müdafaaya teşvik e
c.Hlmesinden fena halde sinirleni
yordu. O, eniştesi Damat Feridin, 
Faris konferansında biiyi.ik bir di
rayet ve kiyaset göstererek herşe
yi siyasetle halledeceğin~ zan ve ü
mit ediyordu. Mustafa Kemal Pa
şanın Anadoluda uyandırdığı milli 
varlığı, eniştesinin teşebbüslerini 

ışkfil edeceği hükm;i ile, hiç te hoş 
görmüyordu. 

Damat Ferit, refakatinde Mali
ye Nazırı Tevfik, Şurayı Devlet 
Reisi Rıza Tevfik Beyler olduğu 
halde 1335 senesi Haziranının al
tıncı günü, Fransanın (Demokrasiı 

kruvazörü ile ve Tulon yoluyla Pa 
rise gitmek üzere Istanbuldan ha-

Istanbuldan müfarakati, Hürriyet 
ve Itilfıf fırkasını ve bilhassa Da
hiliye Nazırı Ali Kemal Beyi faa. 
!iyete geçirmişti. Fırka, Vahdet
tinden aldığı ilham ile, Anadolu. 
daki şubeleri vasıtasile, Mustafa 

Kemal Paşanın şahsı ve icraatı a
leyhine gizli ve fakat çok şiddetli 
tahrikler yaptırıyor, Ali Kemal 
de, Vahdettin nezdinde Paşanın 

azli zeminini hazırlıyordu. 

B usırada, Hürriyet ve İtilaf 

Fırkasmın Aydın vilayetin
deki şubeleri ve bu şubeleri elle
rinde tutan muhitfn mütegallibe
leri, saraydan ve fırka merkezin
den aldıkları direktiflerle halkı ze. 
hirlemekte devam ediyorlardı. Is

tanbul hükumetinin sabır ve sü. 
kun siyasetini tavsiye ve tatbik ile 
halkın hamiyetini körletmiye uğ
raşıyorlardı. Yapılan bu alçakça 

propagandaların neticesi olarak 
Tire ile Bayındır da işgal edilmiş 
ve işgalciler mahalli Rumları tara.. 
fından kucaklanarak istikbal olun
muştu. Artık, işgal sırası Odemiş 
ve civarına gelmişti. 

Fakat ..... , Odemiş halk!, Istan
bulun sabır ve sükıln propaganda. 
sına karşı kulaklarını tıkamışlar
dı. ince oğlu Hamit Şevket, Tahir 
ve Rasim Beyler tarafından hazır
lanan mücadele teşebbi.ısüne dört 
elle sarılmışlardı. Teşkil ettikleri 
milli bir müfreze ile meydana a. 

tılmışlar, (Uçkuyular) mevkii 
ile (Hacı tlyaslar) sırtlarını tuta
rak mukavemete hazırlanmışlardı. 
Miktarları üç yüz küsur kişiden 
ibaret bulunan bu kahraman mü
cahitler, ellerindeki noksan vesait 
\'e malzeme ile büyük bir iş göre. 
miyeceklcrini, Odemişi işgal beJi
yesinden kurtaramıyacaklarını pek 
ala biliyorlardı. Onlar, kalblerin
den doğan bir şevk ve gayretle 
şehri değil, çok yüksek bildikleri 
rr.illi şerefi ezdirmemiye çalışacak
lardı. Onu müdafaa edecek ve kur

taracaklardı. 

ı lk çarpışma (K:ıraosoJ sırt
larında başlamısn. Müca

hitler faik kuvvetler k:ı.rşısınd:ı, 
her biri ayrı ayrı med;h ve sitayi
şe gerçekten layık olan kanlı mu
kavemetlcr göstererek, icabında 
aslanca savletlerle kar~ılarındakini 

ezerek yavaş yavaş geri çekilmiş. 
lerdi. Ve nihayet son kurşunlarını 
da atarak Odemişi terrl:etmislerdi. 
Fakat, işgali çok pahalıya ~al et
mişler ve öz dileklerini yerine ge
tirmişlerdi. Milli şerefi yükselt. 
mişlerdi. Bugün, Ilkkurşun ismile 
yadedilen Hacı llyaslarda, kadir 
bilir Odemişliler tarafından yaptı
rılan abide, bu kahraman müca
hitlerin hamasetlerini hatırlat. 
maktadır. 

Odemişi, Nazillinin işgali takip 
etmişti. Bu esnada, (Çme) nin de 
işgal edileceği işitilınişti. Çine 

Müslümanları endişe içinde çırpı
nıyor, Rum papazı, mütegallibe ve 
yobazlarla istikbal merasimi terti
bine çalışıyor ve yerli Rumlar da, 

işgalcileri ağırlamak ve onlara hoş 
görünmek için evlerini temizli
yor, badana ve boyaların renkleri
ni değiştiriyorlardı. Hakikat, o sı
ralarda da Aydından hareekı: eden 
bir kuvvet Menderes köprüsünü 
geçmiş bulunuyor ve Çine istika
metine yava yavaş ilecliyordu. 

decekti. 
Zeybekler, baştan ayağa müsel. 

lah oldukları halde askerlik dairesi 

reisinin odasında fırka kumanda
nını bekliyorlardı. Bunlardan biri 

orta boylu, geniş omuzlu, irice ya
pılı, ela gözlü, terbıyıkh ve çok ya. 
kışıklı bir delikanlı idi. Hakikaten 
mert ve levent tavırlı olan ve an
cak yirmi iki, yirmi uç yaşlarında. 
kadar tahmin olunan bu genç Yü. 
rü Ali Efe idi. Bunun yanında in
ce ve mütenasip vücutlu, uzunca 
boylu, kara gözlü, terbıyıklı biri o
turuyordu. Yaşı ve a~ır başlılığı 

Ali Efeyi andıran bu d~likanlı da 

Kıllıoğlu Hüseyin Efe idi. Hüse
yin Efenin solonda da Hatırlı kı
zanlarından bir genç ve onun alt 
yanında da sivil elbisesi ile Akse
kili Deli Mehmet bulunuyordu. 

M illi mücadelede, büyült ve 
hakb bir şöhret kazanan 

Yürük Ali Efe 312 doğumludur. 

Nazillinin Sultan Hisar nahiyesi. 

ne bağlı Kavaklı köyündendir. Ay 
dının meşhur (Sarı Tekelı) aşire-1 335 yılı Haziranının 516 ge- • tinden, neslen ve aslen bir Türk 

cesi idi. Elli yedinci fırka oğlu Türktür. :Sabası, Abdil; vak-
levazım zabitlerinden Yüzbaşı Ah-
met Bey, fırka kumandanı Şefik tiyle, meşhur Çakırcalı Mehmet 

Beyden aldığı emirle, Çineye ya. Efe ile uzun müddet gezmiş, na-
rım saat mesafedeki (Yağcı.ı kö- mını ve zeybekliğini etrafta söy-
yünde oturan Yörük Ali ve Kıllı- !etmişti. Dedesinin de yaman bir 
oğlu Hüseyin ve Aksekili Deli zeybek olduğu söylenilen Yörük 
Mehmet Efeleri Çineye getirmişti. Ali, daha pek küçük yaşta iken ba-
Fırka, kumandanı Şefik. Bey, o ge. basını kaybetmiş, köyünde evinin 
ce, kasabanın haricinde bulunan keçilerini güderek büyümüş. Bu 

askerlik dairesinde bu zeybeklerle küçük çoban daha o zamanlarda a. 
ı.ııı ıc~e~ek, Ç1nedc ~ru lacak mil- tıcılığı ve atılganlığı ile, akranla-
li cephe hakkında gö!"üşecekti. n arasında, kendini göstermiş. 

Kendilerini milli hizmete davet e. . fDe\'amı var) 

BAŞKA 
Çıkıkların yüzde doksanı o • 

muzda olunca, geri)•e kalan yüz
de on nhbette çıkıkların her biri. 
ni ayrı ayrı söylemeğe değmez. 
Hepsini bir araya getirerek ala. 
metlerini hatırlatacağım. 

Omuzdan sonra, çıkık ihtimali 
en ziyade dirsektedir. Bu da daha zi. 

ı yade gençlerde ve çocuklarda olur. 
Sebebi, kol havada iken avuç üze
rine düşmektir. Dirsek üzerine dü. 
şünce omuz çıkar, avuç özetine 
düşünce de dirsek .. Hemen her va
kit, dirsek kemiği. arkaya doğru 
çıktığından çıkık çabuk belli olur. 
Tabii, şiddetli sancı olduğu gibi, 
kolun aşağıdaki kısmı bükük ka -
lır \ 'e insan dirseğini oynatamaz. 
Pek nadiı- olarak dirseğin öne doğ. 
ru çıktığı da vardır. O vakit kolun 
çevresi geni~lediği için çıkık gene 
belli olur. 

Dirsek çıkmasından sonra da, 
h.~şka çıkıklara nishetle en çok gö. 
rul~n omuzda köprücük kemiğinin 
yerınden çıkmasıdır. Bu da vine 
dirsek üzerine düşmekten y~hut 
?m~za isabet eden bir yumruktan 
ılerı gelir. O vakit köprücük ke -
miğinin ucu omuzun üstünde mey
dana çıkar. 

~nsan elinin üzerine düştüğü 
vakıt, bazılarında baş parmak zo
ra gelir, yalnız o parmak yerin • 
d~n çıkarak, kemiğin ucu avuc i
ç~nd.~ kabarır. meydana çıkar. ·Bu 
t~rl.~ çıkık pek ehemmiyetsiz gö _ 
r~~nurse de yerine konulması en 
guç olan budur. Bunu tedavi ettir
mek için pek acele etmek lazımdır. 
Aradan iiç gün geçince cıkığı dü. 
zeltmck imkansız olur, el 'sakat ka
lır. 

Bacak tarafında çıkıklar daha 
azdır. Dizkapağı kemiğinin yerin
den çıkması, onun üzerine isabet 
eden bir darbe tesiriyle zora gel. 
mesinden yahut ayak dışarı tarafa 
bükiiliirken bacağın içeri tarafa 
doğru bükiilmesinden olur. Bu a. 
cayip hareket spor i!?lerinde gö • 
rülehilir ... Tiroit guddesi pek az iş. 
lc)•en hastalarda bu dizkapağı ke. 
miğinin hiç zora gelmeden kendi 
kendine çıktığı vardır. Bu kemi. 
ğin çıkması alameti de pek belli • 

dir: Dizkapağı kemiği dizin dışa. 
rı tarafında meydana çıkar .. 

Kalça kemiğinin yerinden çık. 
ması a)·akJarın üzerine, yahut diz. 
kapağının üzerine düşüp te uyluk 
kemiği zora geldiği \'akit olur. O 
vakit, uyluk kemiğinin kocaman 
başı kalçanın ya önünde ya arka
sında meydana çıkar. Bacağın u
zunluğu da haylice azalır. 

Ayak bileği ne kadar zora gel- • 
se, kemikte kırık olmadan mafsal
da çıkık olması pek güçtür. Ayak 
bileğinin burkulduğu çok olsa da 
hu mafsal insanı bütün ağırlığın • 
ca taşımağa alışık olduğundan ke .. 
miklerin büsbiiti.in yerinden çık -
maları pek az görülür. Bu da • ha-
sıl olduğu vakit • zora gelmekten 
ziyade kemik bağlarında tabii ola
rak fazla gevşeklikten ileri gelir. 
O vakit bacağın aşağıdaki kısmı
nın kemikleri dışarıya, içeriye ya. 
hut öne, arkaya doğru çıkar. 

Belkemiğini teşkil eden küçiik 
parçalarından birinin yerinden çık 
ması, burada anlatdamıyacak ka
dar acıklı bir hikaye olur. Bereket 
versin ki bu türlü çıkık spor kaza. 
larından değildir. 

Fakat çene kemiğinin yerinden 
çıkması boks sporunda görülür ka
zalardan biridir ... Ancak hiç spor 
yapmayanlarda da olduğu vardır: 
Esnerken, giilerken çene kemiği 
yerinden çıkıverir. Daha ziyade 
kadınlarda. Kadınların çenesi za • 
ten düşük olduğu için değil, ha • 
yanların her şeyleri gibi çene ke
miklerinin bağları da nazik oldu
ğu için ... O vakit çene ileriye doğ. 
ru düşer, ağız açık kalır .. 

nBu çıkıkların hiç birini insan 
kendi kendine, yahut yakınların -
dan biri düzeltemez. Hangisi olur
sa olsun mütehassıs hekim lazım • 
dır. Yalnız dizkapağı kemiğinin 
çıkması, belki, müstesna. Bu ke • 
mik bir tarafa doğru kaydığı va -
kit insan dışma dayanıp ta, göğ' • 
de ileriye doğru, uyluklar bükiik, 
bacaklar uzatılmış oturarak yan -
dan kemiğin üzerine kuvvetlice 
bir tazyık yaparsa, yerinden çıkan 
kemik yerine gelebilir. Fakat acı
ya dayanıklı, hem de Mcerikli ol. 
mak şartiyle ... 
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Mesela bizim imal ettiğimiz kel 
lelerin ne diyeceklerini onlar de
mezden evvel bilirsiniz. Zaten bun
ların piyasada temin ettikleri sü
rüm dolayısile, et ve kemikten o
lan, yemek yiyen, pisleyen terle. 
yen ve kokusile soluğile pek aşağı
lık bir matah olan, alimlere artık 
talip çıkan yoktur. 

H er şeyi siftah imal ecterıten 
bazı yanlışhkların yapılma 

sı tabiidir. Biz dayamkhlığı göz ö
nünde tutarak ilk alimlerimizi me
şe odunundan yontmuştuk. O sene 
buralardan bir sıcak dalgası geçti. 
Insan kralı da, bürosunda, büyük 
satışdefterini gözden geçirmek is. 

tem işti. 
Bir masnu alim hesaplan tutu· 

yordu. Ona hesap kütüğünün g~ti
rilmesini emretti. Vidaları sıcaktan 
gevşemiş olan alim düzenden çık
mıştı. On kiloluk hesap kütüğünü 
insan kralının önüne açacağına "ya 
fettaht" diyerek küt diye kafasına 
çarpmasın mı? Çok ayıp oldu. Dağ 
başında Pan yapan son sistem bir 
Rolzroys otomobilinin sığır, sıpa i
anesile çekilmesi kabilinden biz de 
et ve kemik insanları imdada ça
ğırmak mecburiyetinde kaldık Güc 
bela alimi altederek, vidalarını sı • • 
kıştırdık. 

işte bu vakadan sonra insanla
rı sıcak ve soğukla gevşeyip kasıl
mayan tcek tahtasından imal ettik. 
Bu son mamulatımız hattı üstü
vada da, kutbu şimalide de şiraze
den çıkmıyorar. Bir tanesi tahtes
sıfır seksen derecede. Fı-:;tiği aclin. 

meden, dört gün dört gece initral
yoz gibi laf yetiştirdi. 

Alim imalindeki muvaffakıyeti
miz dolayısile alelacele harcı alem 
insan yapmıya koyuld·.ık. Bu ma. 
tahra da büyük spekülasyon ihti
mali vardı. Fırsatı kaçırmadık. He
men işe giriştik. Bunların imalin. 
de iki şeyi nazarı ıtibara aldık: 

1 - Gaye. 
2 - Gayeye varılacak metot. 

Gaye deyince şunu anlarız. lnsa-
run neye yaratıldığını? Yani hangi 
hecefi istihdafen dünyaya getiril
diğini tetkik. Çünkü malüma Pa. 
ton'danberi fenni araştırma, hadi
senin niçinini ve nasılını aramak
tır. 

Canlı insanlarda yetiştirme de. 
nince ilk akla gelen şey tahsildi. 
Fakat tahsil, para tahsili idi. Par~ 
ile olur, v~ para için olurdu. Ve 
bundan dolayı tahsil senelerini ha
yatın ilk çocukluk senelerine tıkı
yorlard~ ki, mümkün mertebe az 
yer işgal etsin, ve para kazanmak 
için çok yer kalsın. 
Oğrenmek, para kazanmak iı;in-

di. Çoeuları doğar doğmaz sık

mıya başlıyan bu tahsil seneleri
nın sıkıştırılışına göre, yaradıl1şnı 

insanı yaratmaktan maksadının 

para olduğu apaşikare an!aşılır. 

Para ise en çok demir çıkart
makla, pamuk ve başka ma!(lhlar 
yetiştirmekle elde edilirdi. Fakat 
yetiştirilen pamuk fena olduktan 
sonra yetiştirilen insan en mükem
mel insan da olaydı, kaç para ederdi 
efendim? Çünkü para edecek: olan 
insan değil, pamuktu. Bınaenaleyh 
pamuk insanın değil, 1nsan pamu
ğundu. Bu suretle yaradılt~m kı:'ıi. 

natı yaratmaktan maksadının 
pamuk yetiştirmek olduğunu tes
bit ettik. Mademki et ve kemik in
sc.ınlar para etmiyorlardı, !Ju sıfır. 
ların zarbından elde ne rakam ka
lırdı?. Bu noktayı tarih atii.cın !\Ial
thusu bile çakmıştı. Hakim olan 
pamuk ve pamuk piyasasıdr:. Iktı 
sadiyatın evveli de ahiri de budur. 

F atihler, devletler. devirler, 
medeniyetler, in:;arıl.1r, düş 

muı; veya kalkmış, bun'.ırır. ne ~
h<:mmiyeti olurdu? Asıl buğday, 
demir, ve pamuk piyas.ısı düşme
sin. Onun için her şeyi :ıl aşağıya 
edip piyasayı kaldırmaya bakmalı 
idi. Diyeceksiniz ki piyasa.nın inip 

.c? lk ması, arz ve talep ekonomik 
kanunarına bağlıdır. Hayır efen
dim! Piyasa kime kulak asıyordu 

ki? "Ben fırlıyorum! ekonomik ka
nuni ar da ardım sıra yetişe koy
sun:ar!" diye bağırıyordu. Geçen 
cehalet devrinin ekonomicileri ye-

. tişeyim derken tatar ağ<1s· gibi ya. 
1a kalıyorlardı. Biz başkl türlü ha
reket ettik. Zaten Mısır eşeği ye
rine otomobil, kuş yerine tayyare 
ik:ıme edilmişti. Biz de et ve kemik 
insan yerine çeli"iı: ve nikel insan 
imal ettik, piya~anın ardı sıra kuy. 
ruğuna yapıştık. Madem ki piyasa 
önde insan arkada gidi) ordu, biz 
de eşeğini hızlandıran N asrattin 
hocanın eşeğine yetişm"!k için ken
c!inc yaptığını insana yaptık. Siz 
bu otomatları tahiadanclır, demir
dendir diye onlara dudak büküyor
sunuz. Bunların Knıd Afroditin

den daha güzel olduğlllıu göremi

yorsunuz. Bakınız şu o•.,;ımai insan. 
ların yetiştirdikleri şu mükemmel 
pamuğa! tarihi atikin canlı insan
~arı öteki dünyaya taklağı atıp ta, 
kendilerine gusül aptesti verilir 
ken, ötelerinin berilerinin pamu 
ğun bu kadar enfesile kalafailan
mış olması hiç vaki midir?. 

insan olarak varılacak gaye bel
li olduktan sonra o hedefe varmak 
ıçin kullanılacak hedefi tesbit et
mek kaldı. Et ve kemik insanın ev. 
safını iyice tetkik ettik. Bunlar baş
lıca iki idi: 

1 - Insanın birbirin. taklit e

dişi. 

2 - Göreneğe tabiiyeti. 

insanlar mukallitti. Oldukları gi 
bi değil, fakat büyük taıımmıj o
Jarın biri imişler gibi görünıneye 
uğraşıyorlardı. Taklit edilecek mo
delleri tarihten roman!ardan, veya 
sinemalardan alıyorlardı. Bu takiit 
ciliğe Bovarism adını vermişlerdi. 
Insanın hakiki kendisile taklit et
tiği modelin arasındaki fark, az 
veya çok olduğuna göre, Bova. 
rism zaviyesi kırk veya yüz on de~ 
rece diye tayin ediliyordu. 

Barbarlık devrinde Bovarism za
viyesinin (Modelle mu:cal!it :ırasın
daki rekor takarrübü) otuz derece
ye indiği vakiydi. Biz insanların 
neye benzemeleri lazım geldiğini 

tayin keyfiyetini, kendi noksan v~ 
çürük muhakemelerine bırak

madık. 

Çünkü birisi Cengiz han ve Na
polyon, ötekisi ise romanlardan a
lmma üç silahşorlardan Porthosu, 
berikisi he Greta Garboyn taklide 
}ralkışıyor ve şahlanıyorlardı Cen
giz han toptan kafa kmp şehir ya
kıp yıkmaya hevesleniyordu. Por
thus ise önüne gelenin göbeğine 
meçini saplamıya çalışıyordu. Gre
ta ise evde de sokakta da boşu bo
şuna göz süzüp kırıtıyordu. Yara
dılışın gayesi malum .:>lduktan son
ra insanın neye benzemesi lazım
geldiğini tayin işini bir fen mü
tehassısına bıraktık. Mütehassıs in
san kralının emrile son sisteın in
sanın modelini çizdi. Bu sayede 
Bovarism zaviyesi yaradıbş niyeti. 
le muvazileşerek sıfıra indirildi. 

2 - Müesses bir adl.!Te tebaiyet 
edenlere gelelim. Bunların elbise
leri, terbiyeleri, edebleri, haysiyet
leri, namusları ve söz diye ağızla 

~ 
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yapılan "hoş geldiniz, safa buldu
nuz." gürt.iltulerı, duygu. duruş. o. 
turuş ve düşt.inu~leri, velhasıl her 
şeylerı kendilcrınin değıı, bır göre
nekten aldıkları mihaniki bır h.a
reketleri idi. O kadar do"ru diırüı;t 

"' edepli ve nefsülemre mııvafıK söz 
söylüyorlardı ki, ne diyeceklerini 
onlar demezden evvel bilirdiniz. 
Elverir ki bir şey adet olsun. mut
laka yapılmalı idi. M<)sela plajda 
mayo giyerlerdi, şehirde elbise. Pi. 
ajdan daha sıcak olan şehirle.-de el 
biselerinin içinde buram buram 
terlerken, daha serin olan plajda 
çok kere üşürlerdi. Neden~ Adet
ti de ondan. Adetin saçmalığını mo· 
dası geçmiş elbise gibi, ancak 5.det 
geçtikten sonra görebiliyorlardı. 

Elverir ki bir şey adet olsun, 
o şey velev cinayet, velev 

.azilet olsun mutlaka y:ıpılmah idi. 
Yaradılışı itibarile hiç te yalancı 
olmıyan bir adam, tüccar olduğu i
çın satacağı malın nefasetini, da
yanıklığını, ucuzluğunu, gazetede. 
radyoda, filmlerde ilan eder, ağız
la. reklamla, tabelalarla velhasıl 

her vasıta ile haykırırdı. Neden? 
Çünkü adeti de ondan. Ayni adam 
ak§amleyin evine dönünce kendi 
çocuğunu yalan söylodi diye dö
verdi. Neden? Çünkü yalan söyli. 
yen çocuğu dövmek adetti de on
dan. Çocuk misafirlerin önünde 
hürmete mugayir bir hakikat söy
lerse, ayni adam saygılı yalanı 
söylemeyip te saygısız hakikati 
söyledi diye yine çocuğunu döver
di. Neden? Adet böy!eydi de on. 
dan. Bu adam fena ml idi de yalan 
söylüyordu? Hayır! 

Iyi idi ·de onun için mi yalan 
söyliyen çocuğunu dövüyordu? 
Hayır! Ne iyi idi, ne fena idi. Hiç 
mi hiç bir şey değildi. Tepeden tır
n~ğa kadar adetti. o kadar. Şim
di size sorarım: Eğer bir moral var 
idise, o moral duygu itibarile şu
rada imal ettiğimiz tahta adamlar, 
et ve kemik insanlardan daha mı 
noksandır??. 

Binaenaleyh tahtadan otomatla. 
rı imal ederken, biz adete tama
men teb'iyet etmiş bulunduk. Bu yo: 
da ne büyük bir tekamül temin et
tiğimizi bittabi tasdik edersiniz. 
Bu mamul insanlar hiç terbiyeye, 
haysiyete, edebe mugayir bir haıe. 
kette bulunmazlar. 

Şimdi anadan doğma ile mamul 
;nsanların geçim ve manutention
ları meselesi kaldı. Et ve kemik in 
sanlara çok pahalıya patlıyan sıhhi 
ve fenni gıda verme!tti. Phyroid, 
Adrenalin, Phymin, Pituittn ve In
sulin'lc beraber mukavvi ve mn. 
harriş olmak üzere hl)rmone ver
mek lazımdı. Ve bunları vermez. 
cen evvel o insanları Anikorlarla 
enfeksiyona karşı takvıye icap e
diyordu. Bunun için :ie yer yüzün
de ne kadar veba, tifo, kolera gibi 
tıbbi pislik varsa hepsini kanına şı
rıngalıyorduk. Vakıa :arihl atikin 
sonuna doğru bunun ela ko!ayı bu
lunmuştu. Umumi caddelle dört a
yak üzerine gelip, üç kilometre 
boyundaki ayak kaldırımını yala
yınca miktarı kafi mik;:-op yut
makla. her türlü• dertten muaf o
luyordun. Her neyse, <."anlı insan
ların ihtiyarlarına bir de Vororıof 
usulü ile Goril ve Urangutang hus. 
yeleri takmak lazım geliyordu. 

~Dc\'amı var) 

J Turgutluda Yapılacak işler 
İzmir, (TAN) - Turgutlu beledi

yesi, Belediyeler Bankasından 350 

bin lira istikraz edecektir. Bu para. 

nın 150 bin lirasiyle yeni elektrik 

fabrika ve tesisatı kurulacak, 60 bin 

liraya mezbeha yapılacak, 60 bin li

ra sarfiyle Urganlı kaplıcaları tesi~ 

satı ıslah olunacak, 15 bin lira yeni 

hastane binasına ve yine 15 bin lira 

da mevcut elektrik tesisatının mu. 

vak.katen tamir ve ıslahına sarfedi

lecektir. 
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Politik Tenkit İstanbul Parti Müfettişi 

.Psikoloiisi Tevfik Fikret Sılay Dün 
(Ba.jt 1 incide) ş h • • G ld • 

sinden şikuyet edenler bu noktayı e rı mıze e ı 
tebarüz ettirmektedirler. Maamafih 
bu görüş farkı yalnız partiden par. İstanbul Parti müfettişliğine ta ~ 
tiye değil, partili bir mebusla parti yin edilen Konya mebusu Tevfik 
:hükumeti ve her ikisi nakkında par- Fikret Sılay dün sabah Ankaradan 
tiii vatandaşlar arasında bol bol mev şehrimize gelmiştir. Tevfik Fikret 
cuttur. Sılay, istasyonda Vali ve Belediye 

Demokratik esaslara istinat eden Reisi Lutri Kırdarla vilayet parti i
devletlerde ayni partiye mensup dare heyeti ve diğer parti erkanı ta
olsa da parlamento ile hükumet gö- rafından karşı1anmıstır. 

rüşü arasında bir fark derhal göze Yeni Parti müfettişi Parti binası. 
kt d na geldikten ve bir müddet Parti iş. çarpma a ır. . 

Parlamentonun hadiselere bakısı leriy1e meşgul olduktan sonra Partı 
ile hükumetin görüşü arasındaki j' Sckret~ri Hikme:le berabe~ Bele.d~
fark oldukça geniş bir psikoloji ve yeye gıderek Valı ve Beledıye Reısı
realiteyi kavrayış farkıdır. ni ziyaret etmiştir. Saat .11,30 .~a P~~ 

ti binasına dönen Partı mufettışı 

Pa.rti reis vekili İbrahim Kemalden 
Parti işleri hakkında izahat almıştır. 

Tardieu, bu farkJan görmüş ve 
izah imkanını bulmuştur. 

Demokratik devlet mebusuna göre 
ilk planda gözönünde tutulacak şey 
keneli intihap dairesidir. Bu intihap 
dairesinin adeta ideal bir alem ol
masını istiyor. Kanun her ne kadar 
mebus için mahalli olmaktan başka 
vasıflar da arzu eder.:.~ de mebu
sun görüş zaviyesini intihap daire. 
sinin menfaatleri, arzuları, emelle. 
ri teşkil eder. Halbuki hükumet iş 
başındadır. Meseleleri daha sentetik 
bir şekilde mütalea etmek mecburi
yetindedir. Bütün memleketi gözö
nünde tutan hükumetin görüş zavi
yesi bilhassa masraf icap ettiren me. 
selelerde mebuslarınkinden farklıdır 
Politik tenkidin psikolojisi bu esas
lara dayanır. 

Bu prensiplerin Türkiyede tatbik 
tarzı mevzuubahs edilecek olursa 
bazı hususiyetler göze çarpar. Mese
la Türkiye bugün parti mücadeleleri 
psikolojisini ruhundan silmiştir. 

:Milletin bir nevi "post kavgası'' say
dığı müteaddit partiler usulüne iti
bar göstermediğine cümhuriyet ta
rihi şahadet eder. 

Buna mukabil Türkiyenin yasadı. 
ğı hayat şartları ve bünyesindeki di
namizm onda tenkit hassasını tak. 
viye edecek elemanlara bol bol im
kanlar vermektedir. '"Bunu bir iki 
misalle anlatmak mümkündür. 

Türkiyede yaşıyan insanların hep
si, diyebilirim ki, yarınki güzel, me
sut Türkiyenin profilini hayallerin. 
de cizmektedirler. İnkılap geçiren, 
'büyUk ihtilal hamleleri yapan bir 
memleket nesillerinin muhayyilesi 
durgun olamaz. 

Daha iyiyi, daha güzeli fethetmek 
için sabırsızlanır. Halden memnun 
olmaz. Halden memnun olmadığı

mızın en büylik delili inkılapçı ol. 
mak vasfının tcskilatı esasiye kamı
nuna kadar geçmiş olmasıdır. 

Daha iyi ve daha güzele varmak 
için birçok vasıtalardan malı-

rumuz. 

Tevfik Fikret Sılay, dün kendisile 
görüşen bir muharririmize Parti iş

leri hakkında şu izahatı vermiştir: 
"- Parti, nizamname mucibinct> 

Parti işlerini yakından takip etmek 
üzere Parti genyönkurulu. partili 
arkadaşlar arasından 20 müfettiş seç 
miş bulunmaktadır. Ben de bunlar 
arasındayım . Bugün geldim, henüz 
parti işleri hakkındaki tetkiklerimi 
ikmal etmedim. Parti müfettişinden 
başka parti reisinin de bulunup bn -

Tanzimatın 

Yüzüncü 
Devir Yılı 
Bin 

Kitap 

-0-

Sayf a1ık Bir 
Neşredif ecek 

l\faarif Vekaleti, Tanzimatın yü -
züncü senei devriyesi münasebetiyle 
Tanzimattanberi geçen kültür ham -
lelerini tesbit etmek ve bu hamlele
rin Avrupa fikir alemi muvacehesin. 
deki vaziyetlni belirtmek için hare -

kete geçmiştir. 
Vekaletin bu husustaki tebliği ü. 

zerine İstanbul Üniversitesinde bir 
toplantı yapılarak vazifeler taksim 
edilmiştir. Bu toplantıda verilen ka
rara göre Edebiyat fakültesi terbiye 
tarihi doçenti Sabri Esat, Tanzimat 
hareketinin Avrupalılarca nasıl kar
şılandığını tetkik etmek üzere Fran. 
sada cti.ıd yapmağa memur edil • 
miştir. 1839 tarihinden bugüne ka -
dar geçen hadiselerin tarihi sı:yirle. 
rini takip etmek, bu yüz senelik de
vir kinde yetişen müverrihlerin me
sailerini tetkik ve bunları yetiştiren 
devrin içtimai bünyesini tebarüz et. 
tirmek üzere Edebiyat fakültesi de
kanı Hamit Ongunsunun ~ezaretin
de olmak üzere ayni fakültenin ta
rih ve felsefe şubeleri profesör ve 
doçentleri ayrılmıştır. 

lunmayacağını soruyorsunuz, Parti 
nizamnamesinin bu husustaki hü -
kümleri açıktır. Parti idare heyetleri 
toplanıp kendi aralarından birisini 
başkan olarak seçeceklerdir. Eğer 

bunu şimdiye kadar yapmamışlarsa . 

mebus seçimi veyahut başka sebep -
lerle Parti idare heyetlerinde vuku. 
bulan münhallerden ileri gelse ge · 
rektir. Bu münhaller için yeniden bir 
intihaba lüzum yoktur. Umumi inti. 
hapta fazla rey alan arkadaş otoma
tikman boşalan yeri işgal eder. Her 
halde Parti idare heyeti de bugün -
lerde bu hususu halledecektir. 

Parti müfettişlerinin halkın di -
!ekleriyle meşgul olup olmıyacakla
rı hakkındaki sualinize de evet, di -
yeceğim. Bu, parti müfettişinin ta. 
bii bir vazifesidir. Ancak şunu da 
söyliyeyim ki, halkın dilekleri Parti 
kongrelerinde tezahür eder ve daha 
yüksek makama arzedilir. Kongre 
haricinde parti teşekküllerine bildi. 
rilen dileklerle meşgul olmak vazife. 
mizdir." 

Parti müfettişi, Parti teşkilatınd? 
hiç bir değişiklik olmıyacağrnı da 
m uharririmize söylem iştir. 

Milli Küme ihtilafı 
(Başı 1 incıde) 

zuh bulunmadığından 23-7 .939 
pazar günü İstanbulda 30-7-939 
pazar günii de Ankarada olmak Ü· 

zere iki maç daha yapacaklar ve 
maçların neticesine göre şampi -
)·on tayin edilecekti\'. Bu maçlar
da da miisavat görülürse vaziyet 
tekrar tetkik edilec~ktir. 

Generalin gazetemize beyanatı 
Dün Beden Terbiyesi Genel Di -

rektörü General Cemil Taneri tele • 
fonla aradık. Türk spo~ efkarı umu
miyesini çok yakından alakadar e -
den bu mesele hakkında muhterem 
~eneral bize unları sö:t:ledi: 

"- F ederasyon te ilik heyeti na: 
kem komitesi azalarından mürekkep 
ltomite vaziyeti tetkik etmektedirler. 
Bu tetkik bu akşam bitecek, verile
cek karar bana bildirilecektir. Ağle
bi ihtimal. neticeyi bu gece tayin 

ve yarın Anadolu Ajansı ile ilan e -
deceğiz. 

• 
TAN - İstanbulda bulunan Be -

den Terbiyesi Genel Direktörü 
General Cemil Taner, dün öğle üs. 

tü gazetemize verdikleri beyanat • . 
lariyle bu meselenin sporcu bir 

mantıkla halledileceğini ihsas et. 
mişlerdir. Bu ihtilafın değerli ge. 

neralin makul ve hakkaniyetle 
spor zihniyetini pek güzel telif e-

• den işaretleriyle bu şekilde halle
dilmiş olmasından memnunuz. 

Aydında 

Yüzme Havuzu 

Köseivanofun 
Siyasi Temasları 

(Başı incide) 
2 - l\liimküıı olduğu kadar sı

kı iktısadi bağlarla birleşmek iki 
memleketin menfaati iktizasın. 

dandır. • 
3 - İstiklal ve bitarailık si:vn· 

seti, iki memleketin olduğu kadar 
Balkan sulhüniin de menfaatleri
ne en i:yi bir şekilde tetabuk et
mektedir. 

4 - İki lıiikümetin bütiin kom
şularile iyi ve dostane münase
betler idamesi siyasetine devam 
etmeleri lazımdır.'' 
Alman ticaret feli Solyada 

Sofya. 11 <A.A.) - Alman Harici. 
ye Nezareti Ticaret Dairesi Şefi B. 
Clauduis. ekonomik görüşmelerde 

bulunmak üzere bugün buraya gel
miştir. 

Prenı Pol de Londraya 
gidecek 

Belgrad. 11 (A.A.) - Dönen ~a

vialara göre. Prens Pol yakında 

Londraya bir sevahat yapacaktır. 
Bu münasebetle Belgradda umu

miyetle zannedildiğine göre. niyabet 
tarafından tanzim edilmic; bir anlas
ma şeldinde bir Sırp - Hırvat kom
promisi neşredilecektir. 
Yarı resmi mahfiller bu şaviaları 

teyit edecek vaziyette olmadıklarını 
bildirmektedirler. 

Sovyet-Japon 
Harbi 

(Başı 1 incide) 

lerinin 71 gündenberi Nomonham 
bölgesinde cereyan eden hava mu -

harebeleri esnasında 52 Sovyet tay. 
yaresi düşüraiiklerini bildirmiştir. 

Bu mümessile göre Japonlar yal
nız dört tayyare kaybetmişlerdir. 

Ecnebi muhabirler hava 
harplerini takip ettiler 

Halka cephesi 11 ( A. A.) - Hal. 
ka nehri cephesindeki harekatı ta 

kip eden yabancı muhabirler Sovye' 
filoları tarafından yapılan üç mü -

muharebesine şahit olmak imkanını 
bulmuşlardır. Havas Ajansının mu
habiri, iki tayyarenin alevler içinde 
düştüğünü ve bir üçüncüsünün de 
inmeğe mecbur kaldığını görmüşse 

de bunların hangi tarafa ait olduğu. 
nu fark edememiştir. 

Bu muharebelerin en ehemmiyet. 
!isine 24 tayyare iştirak eylemiştir . 

----o----
On iki Adada 

Hazırhk 
(Başı 1 incide) 

ltalyan Tirolünden de 
ecnebiler çıkarılıyor 

Londra, 11 (Hususi) - Romadan 

bildirildiğine göre, İtalyan Tirolün

de bütün İngiliz, Fransız, İsviçre, 

Felemenk devletinin tebaası burası

nı kırk sekiz saat zarfında tahliyeye 

davet olunmuşlardır. 

Hadisenin sebebi izah olunma -

Bu vasıtasızlık yüzünden hal ile 
münasebetimizi uzatmak mecburi
yetinde kalıyoruz. İşte bu psikolojik 
manzaradır ki bize her şeyi kolayca 
tenkit edebilmek cesaretini vermek
tedir. Fakat halden istikbale geçiş 
devlet için bir hesap meselesidir, bir 
imkan meselesidir. İmkanları hesa
ba katmıyarak yapacağımız tenkit. 
ler, hislere hitap ettiği için belki de 
bazılarını memnun eder. Fakat bu 
memnuniyet müsbet sahada bir im
kanı fethetmeğe yardım etmez, yani 
bizi idealimize yaklaştırmak için bir 
santim bile realiteyi ileri yürütmez. 
Kötü ve cahil bir tahrik vesilesi ol
mak ne hakikate, ne ideale yardım 

eder. 

Bu yüz senelik devrin ilmi ve fel
sefi verimi de tetkik edilecektir. Bu 
hususa felsefe subesi profesörlerin -
den Hilmi Ziya Ülken memur edil • 
miştir. 

19 uncu asrın son yarısıyle 20 in. 
ci asrın birinci 10 yılındaki siyasi 
hareketlerin tesbiti \•e yetişen siyasi 
şahsiyetlerin mesailerinin tetkiki de 
Biiyük Millet Meclisi azasından Hik
met Bayur tarafından deruhte edil -
miştir. 

Aydın (TAN) - Çoktanberi mün. mış ve sebebi anlamak için yapılan 
hal bulunan belediye çocuk müşa- bütün teşebbüsler boşa gitmiştir 
vere ve bakımevi mütehassıslığına Alakadar devletlerin sefirleri bugün 

doktor Remzi Ulutaş tayin edilmiş- İtalyan hariciyesi ile temas etmiş -

Bunun için tenkidi, realiteyi kı
mıldatacak idealimiz olan mesut 
Türkiyeyi halk edecek imkanın fet. 
hi halinde telakki etmemiz icap e
der. 

Bunun mikyasını Milli Şef İn<i
nunun ıyı gazeteyi tarif eden 
28 - VIII • 930 tarihli sözü te~kil e
der: 

"Bence iyi bir e-azctenin has. 
letleri şunlardır: İyi '\'e açık gör· 
ınek, bir hakim gibi hükiimlerinde 
adil oJmağa çaJı~mak, memleketi 
kendisi idare ediyormu~ gibi me
suJiyet hissi tasımaktır." 
Bizim icin yapıcı tenkidin kadro

su ancak bu hudutlar içinde olabi. 
lir. 

Nazi Kongresinin Tarihi 
Berlin, 11 <A.A.) - Nazi kongr~. 

si Nürenberg'de gecen seneki kongre 

muddetinden bir gün fazla olarak 2 
den 11 eylule kadar toplanacaktır. 

tir. lerdir. Verilen mühlet bugün öğle ü. 
Aydında bir doğumevine ihtiyaç zeri bitmişse de bir müddet daha u. 

Ayni devrin iktısadi vaziyeti. bil
hassa bu bir asırlık devrin birinci ya
rısında kapitülasyonların devletin 
iktısadi bünyesinde açtığı rahnelerin 
tetkiki için de hukuk ve iktısat fa . 
kültesi profesör ve doçentleri me -
mur edilmiştir. 

Bütün bu bran lardaki tetkikler 
ikmal edildikten sonra hükumet na. 
mrna, bin sayfayı mütecaviz büyük 
bir eser neşredilecektir. Bunun için 
saltı.hiyett:ır kimselerden bes yüz ki. 
şi vazife almış bulunmaktadır. 

---o---
Ünyede Bir Çocuk Boğuldu 

Ünye fTAN) - Buraya yerleşen 
mlibadillerden bakkal pehlivan Re-

vardır. Hususi Muhasebe ile bele. 
diyenin müştereken böyle bir mües. 

sese vi.icude getirebilecekleri ileriye 

sürülmekte, Sıhhat Vekaletinin de 

yardımı temenni olunmaktadır. 
Buradan bir kilometre uzaktaKı 

Ilıcada bir yüzme havuzu yaptırıl-

masına karar verilmiştir. Yazın Ay
dınlıların mestresi olan orada yapı. 
lacak havuz, hissedilen bir ihtiyacı 

karşılamış olacaktır. 

Parti başkanlıklarının valilerden 
alınması üzerine, bu iş valilere ve. 
rildiği zaman İlyön Kurul Başkam 
olan Belediye reisi Ethem ·Menderes, 
ayni vazifenin vekaletini denıhte et· 
miı;;tir. 

cep Özkaynağın üç yaşındaki kızı Tüfek Patlamış 
Nesrin, oturdukları yalının otuz Çanakkale (TAN) - Kuruoba kö-
metre yüksekliğindeki balkonunun yünde Şerif Ahmet oğlu Omer Gü. 
tahta parmaklığı arasından denize ner, harman yerinde çalılar arasın. 
rlüşmüstür. Annesi de oradan hemen da sakladığı av tüfeğini almak iste
kendisini denize atmış ve Nesrini miş, bu esnada tüfek patlamış ve 0-
sahile cıkannış, fakat çocuk bir kac mer çok tchlıkeli bir surette yara. 
dakika sonra ölmüştıir. l lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

zatılmıştır. 

Burada ecnebiler tarafından gö . 

rülmemesi istenen bir şeyler yapıla 
cağı anlaşılıyor. 

-o-
Amerikanın Bir 

Protestosu 
Vaşington, 11 (A.A.) --- Hariciy~ 

Nazırı Hull, Chungking'deki Ame. 
rikan heyetinin Japon tayyareleri 
tarafından bombardıman edilmesini 
Japonya Sefiri Horinu~i llEzdinde 
protesto etmiştir. 

Horinuşi, bu protesto :notasını al
mak için Hull'ü ziyaret etrrnştir. 

Tokyodaki Amerika maslahatgü
zarı da buna benzer bir protestoda 
bulunmuştur. 

--O-

Erbaa Köylerinde Sünnet 
Erbaa CT AN) - Drama, Dereli, 

Bidevi köylerinde, Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumları tarafından, 100 
çocuk sünnet ettirilmiştir. Bu vesi
le ile o köylerde sabaha kadar eğle. 
nilmiştir. 
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Danzig Gerginliği 
Dev~m Ediyor 

(Başı 1 incide) 
Lehistan noktai nazarına tamaıniyle 
uygun olduğunu söylemektedir. 

Sovyetlerle müzakereler 
Paris, 11 (Hususi) - Bu sahah 

~azırlar Meclisi, Cümhıırreisinin 
riyaseti ahında toplanmış \'e .iU. 
Bonnct'nin harici vaziyet hakkın
da verdiği izahatı dinlemiştir. 

B. Bonnct' ,.,on İngiJiz • i<,l"ansı:1 

tekliflerine karşı Sovyet hükil· 
metinin ce\•abını hildirmi~tir. Bu 
c-evap, halen Fransa ve İngiltcre

nin sıkı temas halinde hulunan 
Hariciye Nezaretleri tar;.ıiıudan 

tetkik olunmaktadır. 

Danzigteki vaziyet 
Bonnet, bundan sonra, Dan -

zigteki vaziyetin kaydettiği seri in -
kişafları anlatmış ve Chamberlain'i:r. 
dün Avam Kamarasında. Fransa ve 
Polonya hükumetleri ile tam anlas
ma halinde yaptığı beyanatta tasrit. 
eylediği veçhile Fransa, İngiltere ve 
Pplonyanın hattı hareketlerini tas -
rih eylemiştir. 

Suriyed eki vaziyet 
Nazır, Suriye yüksek komiseri 

Puauxya gönderilen talimatı oku. 
muş ve manda altındaki araziden 
kendisine gelen haberlere göre bu • 
radaki halkın yeni rejimi sükun ve 
memnuniyetle karşılamış olduğunu 

anlatmıştır. 

Nihayet Bonnet, Uzakşark mese
lelerine de temas etmiş ve Tientsin 
hadisesinin halli için Tokyoda başla
yacak olan İngiliz • J a-Pon görüşme
leri hakkında izahat vermiştir. 

Hariciye Nazırının bu izahatını 

müteakip, Başvekil Daladier ve İş 
Nazırı Marchandeau, umumi greve 
iştirak etmiş olan amele hakkında 

umumi af ilanı kararnamelerini rei. 
sicümhurun tasdikine arzetmiştir. 
Reisiclimhur Lebrün, bu umumi af 

giltere tarafından verilen gayret· 
lerdir. 

ltalyan gazeteleri de ayni 
tempoyu vuruyorlar 

İtalyan gazeteleri de nutukta yeni 
bir şey görmemekte ve Chamberla
in'in sarih bir surette Danzig için 
harbederiz demediğini kaydetmekte
dir. 

Popolo di Roma gazetesinin Lon. 
dra muhabiri diyor ki: 

Chamberlain beyanatına drama. 
tik bir şekil vermekten sakınmıştır. 
Bu beyanat. son defa Halifax tara
fından yapılan beyanatla mukayese 
edilince, muvazeneli gözüküyor. Ve 
hatta akliselime avdet eseri seziliyot·. 
Londradaki müşahitler Chamberla
in'in nutkunun vaziyete yeni hiçbir 
şey ka tmadrğı ve vaziyetin hiç de
ğişmediği kanaatindedirler. 
lngiliz gazeteleri Chamberlainin 

nutkunu iyi karşılıyorlar 
Londra gazeteleri nutku çok iyi 

karşılamıştır. Taymis Danzigde ef. 
karı umumiyenin karar vermesini is. 
teyen Almanların ayni hakkı Prag
dan niçin esirgediklerini soruyor ve 
İngilterenin azmini ve kararını Mis
ter Chamberlainin nutku anlatmış 

oldu~unu söyliyerek "Kuvvet isti
malile bir meselenin tek taraflı hal
line teşebbüs ederse kuvvete kuv. 
vetle mukabele edilecektir" diyor. 

Deyli Telgraf, herhangi maske al
tında herhangi bir emrivakiin İngil
tere. Fransa ve Lehistanı bir tek a· 
dam gibi karşısında bulacağını an
latmaktadır. 

Deyli Herald "Lehistan harbeder

se İngiltere de harbeder. Hitler Dan. 

zig yüzünden bir harbe girerse bunu 

bile bile yapmış olacaktır" diyor. 

Niyuz Kronik!, İngilterenin ricat 

etmiyeceğini ve tereddüt gösterml. 
kararnamelerini imza etmiştir. yeceğini anlatıyor. 

Fransız Nazırlarının yeni bir işa-
1'3 kadar Paristen ayrılmamaları ka. Fransız matbuatının ifşaatı 
rarlaştırılmıştır. Bütün Fransız mahafili ve matbu-

1--cr-!1!_ '----!.-• ,_...,.. ...... _..... ............. ,,, __ . _.... ____ _ .....__ 

tetkik etti 
Londrada kabinenin harici siya 

set işleriyle meşgul olan komitesi 
bugün Chamberlain'in iştirakiyle 

toplanmış ve Moskova müzakereleri 
hakkında gelen raporları tetkik et -
miştir. 

lrıgiliz mahaliline göre 
müzakerelerin vaziyeti 

Diplomatik mahfillerd~ söyk· 

ni1diğine göre bir çok noktalarda iti

karşılamış ve M. Bonnet, nutkun 

Fransa tarafından tasvl.p edilmiş ol-

duğunu l\."llatmıştır. Gazeteler nut· 

kun metin bir lisanla söylendiğini i-

zah edere~~ vaziyetin sarih olduğum 

anlatıyor. 

Söke Belediyesinin 

Çahşmaları 
laf hasıl olmasına rağmen Sovyetle· Söke, (TAN) - Belediyenil) ge. 
yeniden bazı talepleri ileri sürdükle. çen sene bütçesi elli bin lira olarak 
ri için nihai anlaşmanın aktedilip e. tahmin edilmiş ve ancak 35500 lira 
dilemiyeceği henüz malı1m değildir. tahsil olunmuştur. Yeni bütçe 64 

Geçen haftalar zarfında Fransa bin lira üzerinden kabul edilmiştir. 
ile İngilterenin pek büyük bir hüs Yetmiş bin lira sarfiyle yapılan 
nüniyet gösterdikleri, fakat yeni icme suyu tesisatı için Belediyeler 
Sovyet taleplerinin belki de kabul Bankasından alınan kırk bin lira 
ı:dilemiyeceği ayni mahfillerde i- borcun son taksiti bu bütçeden öde. 
lave edilmektedir. Müzakerelerin fa necektir. Su şebekesi tamamlanma· 
aliyetle devam edeceği ümit olun mış olduğundan her yıl bütçesine 
maktadır. konulan tahsisat ile ikmal olunmak-
Alman gazetelerinin Danzig ve t.adır. Bugün 340 bin abone ve üç 

C hamberlbin'in nutku bin lira varidat temin edilmiştir. Su 
hakkındaki neşriyatı şebekesi tamamlanınca abone adedi-

Völkischer Beobachter, nutka nin beş yüzü ve su varidatının se. 
tr.hsis ettiği yazısında diyor ki: nevi beş bin lirayı bulacağı tahmin 

Danzig meselesi, bir Alman me. ~dilmektedir. 

selesidir ve Londra Avam Kama • Belediye, müteahhit tarafından 

rası kürsüsünden söylenecek bir, idare olunan elektrik tesisatını da 
nutukla halledilemez. Chamberlain'- 'ı 13 bin liraya satın almıştır. Su şe . 
in dünkü nutku, Polonya noktai na- bekesi tamamlandıktan sonra, hem 
zarını müdafaadan başka bir şey . 
d ~ ·1d· B nutuk b' t t ·ıı bütün kasabanın ihtıyacıru karşıla • egı ır. u , ızza ngı z 
Başvekilinin istediği sükunet havası- mıyan, hem de gayri fenni olan e • 
nın vücut bulmasına mani olmakta lektrik tesisatı da ıslah olunacaktır. 
dır. 1ngilterenin aldrğı bu hattı ha . Belediyenin istasyon civarında 

reketin Polonyalılar üzerinde yapa. geniş bir sahada yaptırttığı park, 
cağı tesir, ~imdiden gözükmektedir cidden güzel ve mükemmel bir eser 
Bu nutuk, hakikatte İngilterenin is- haline gelmiştir. 
tediği vaziyeti ihdas edecektir. İ~ -o--·-
gilterenin istediği ise Almanya • p 0 • Fransız - Çin Komitesi 
l.!'nya anlaşmazlığının daha ziyade Azası lngilterede 
vahimleşmesidir. Londra, 11 (A.A.) - Fr~nsız - Çin 

Deutscher Dients gazetesi diyor komitesine mensup Fransız mebus-
ld: l !arından mürekkep bir grupun yar.n 

B. Chamberlain'in bu nutku, hiç. Londraya gelmesi beklenmektedır. 

bir yeni unsuru ihtiva etmiyor. Sta· 

tükonun bütün vas1talarla müdafaa 

edileceği hakkındaki İngiliz başve-

Heyet, bir İngiliz mebus grcpu ta

rafından Avam Kamarasına davet 

edilmiştir. 

kilinin teminatı, Polonya şevinizmi- Fransız mebusları Westminster'cJe 

ni takviye edecek ve yangını körük. şereflerine verilecek olan bir ziya. 

liyecektir. B. Chamberlaini mütees. fette hazır bulunacaklar ve Uzak 

sir eden neticelerin sebebi. Polonya. Şark vaziyeti hakkında yapıl:ıcak 

nın ttenisleme emellerine karşı tı. müzakerelere iştirak edeceklerdir. 
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SERBEST SÜTUN Kartal Belediye Riyasetinden : 

Köy öğr~tmeni Meselesi 
Kapa h Zarf Usuliyle Arttırma ve Eksiltme llônı 

Eksiltmeye konulan iş: ' 
1 _Kartal kasabasının (t)J :ımometre mesatedekı Yakacık köyunün 

1,5 kilometre garbında ve köyün Hrdıroğlu ~er'ası denil~n mah~lde_n 
eskiden kısmen toprak künk ve kısmen demır borulnrla ısal~ edılmı~ 
bulunan içme suyunun madeni boru dahiline alınarak sıhhı ve. fe~nı 
seraite aCire isale \'e bu işe ait tesisat inşaatı olup Nafıa Vekaletın. 

Şu günlerde toplanacak olan Maa. 
rif Slırasından pek çok şeyler bekle
mekle beraber, bu Şuranın daha zi
vade tedrisat ve terbiye işleri üze
;inde durarak, alınması Hizım gelen 
tedbirleri alacağı zannındayız. Esa
sen, muallimlerin terfi ve terfihle
rinde icap eden değişikliklerin ya
pılmasına luzum ve imkan kalma
mıştır. Zira son barem kanunu ile 
bu mesele kanunı bir mahiyet al-
mıştır. · 

Cumhuriyet hükumeti kurulduku
rulalı, köy meselesi canlandı ve koy 
kalkınması diye herkesin kafamnda 
bir mefhum hasıl oldu. Bu geniş ve 
şümullü işi zavallı köy mualliminin 
sırtına yüklemek en kısa tedbir ola
rak akla geldi. 

Köylere - tiıbir caizse - ne ka
dar alaylı ilk tedrisat muallimi var
sa, hepsini yolladılar. En genci kır~ 
elli yasını geçmiş olan, menşelcrı 
medrese veya mahalle mektebi ?1~~ 
bu muallimler köy kalkınması ışını 
yapacaklardı. O zaman okutula~ ta. 
lebelerden hiç biri mektebe g!ttıkle
rinin bile farkında değildiler, ancak 
askerde öğrendikleri yeni harflerle 
imza atabiliyorlardı. 

Muallim mektebi mezunlarının 
gittikçe artması ile köylerden bu Z~
vallılar tasfiyeye tabi olmak suretı
le uzaklaştırıldı ve yerlerine genç 
nesil kalın olmıya başladı. Asıl me. 
sele de bundan sonra şekillendi. 
Genç nesil köylüyü, köylü genç ncs. 
li iyi kavrıyamıyordu. Köylü yalnız 
hürmet ediyor, genç mualliınin ~ü: 
tün çalışmasına rnğmen elde ettığı 
randıman pek az bir şey oluyordu. 
Bunda en fazla rol oynıyan amil mu. 
alliınin köy üzerinde vücude getir
diği tesirdir. Her şeyden evvel köy 
mualiminin köy üzerindeki tesirini 
arttırmak lazımdır. Bugün köyleri. 
mizde en fazla hürmet edilen mual
lim değil, muhtar, jandarma onbaşı
sı, köy bakkalı, imam .. Ve bunlara 
mümasil şahsiyetlerdir. 

Ejer şu saydığımız işler üzerinde 
" _,.._ ,.., 1a-.ı-. _'4 .f,.... • t:o .. it.ooi. J:ı.u 

lunacak olursa, maalimden pek çok 
şeyler bekliyebiliriz. Aksi halde, el
de edilecek netice her zamankinden 
fazla bir şey olmıyacaktır. 

Yeni bir tedbir daha alındı: As.. 
kerde muvaffakıyet gösterip çavuş 

rütbesine yükselenlerin içinden en 
kabiliyetlilerini seçmek, bir senelik 
bir kursla yetiştirdikten sonra, köy. 
lerine yollayıp onlardan tedrisat sa. 
hasında istifade etmek, 

Bu tedbir, şiındiye kadar alınan 
tedbirlerin belki en yerinde olanı. 

dır. Ukin bu eğitmenin köye vere
bileceği şey nedir ve ne kadardır? 

Bu suali sorduğumuz zaman ala
cağımız cevap, hiç te tatmin edici 
değildir. Evet, bu köylü çocuğu, on 
sekiz yapnda muallim mektebini bi
tirerek köye gelen öğretmenden da. 
ha müfit olabilir, fakat hangi radde. 
ye kadar? Köye verebileceği hız ne 
kadar devam edecektir? Eğer köy 
tedrisatında maksat köylünün oku
yup yazmayı ve biraz hesap yapma. 
yı bilmesi ise, köy eğitmeninden ~a~ 
ha fay dalı ve bu i§i ondan daha ıyı 
yapacak bir phıs tasavvur edile. 
mez. 

Ayni köyde yetişmiş: ayn~ köylü 
ile ayni dertleri çekmış ,aynı arzu
lan beslemiş ve beslemekte, ~ille. 
rinden ve sevgilerinden anlar bır ~
dam, şüphesiz o muhitte en fazla ış 
görebilecek adamdır· Ama onun ka
fasındaki bilgi, koy kalkınmasında 
istenilen semereyi verebilecek mer-
tebede değildir. . . 

Fikrimize göre ko'Y öğretmenlığı-
ne, öğretmen sındının en bilgili~~ni, 
en kafalısı, en çalışkanı, meslcgıne 
büyük bir aşkla bağlanmış olam~ı 
seçmek lazımdır. KöyHıniin sor~?~· 
leceği bütün suallere cevap v:re.oı
Jecek kabiliyette her nevi idarı, ilt
tısadi, hukuki işlerde yol gösterecek 
değerde köyiın içini alakadar eden 
bütün işlerde hiç kimseye danışma· 

· · ol dan halledecek şekilde yetışmı.~ .. -

Yazan: M. Cemal Sezf!in 
Manisa Ortaokul 

Türkçe Öğretmeni 

duramadığı çocukları gördüğü hal. 
de buna mukabil yazın işe yarıya. 

cak çocukların hepsi hayvan . ark?
sında, tarlada, çıftte bulunacak o. 
}ursa, ve bunlara karşı tedbir mual
limin elinde olmaz da, okumn yaz. 
mayı askerde öğrenmiş jandarma 
onbaşısının elinde bulunursa, bu 
muallimin köyde ne ehemmiyeti var. 
dır? Ne yapabilir? 

Kendisine geniş salahiyetler ve o 
nisbette geniş mesuliyetler verile
cek olan köy öğretmeni, bııgiin ba. 
zı vilayetlerde olduğu gibi cezasını 
ı;ekmek icin köye bir sürgün gibi git
memelidir. Bilnkis öğretmen1erin en 
seçmelerinden vücude getirilmiş bir 
kadro olmalıdır. Eğitmenlerin kon
trolü ve onlara yol gösteren gezici 
basögretmcnler gibi seçilmelidir. Ge 
zici oğretmcnlcr icin Maarif Vekilli.. 
ğinin ileri sürdüğü şartları kabul e
dip bu vazifeye girmek İ3tiyenler, 
pek çok olduğu gibi, diişündilgiimüz 
şekildeki köy öğretmenliği için de, 
bu yurtta pek çok öğretmen arka. 
daş vardır. Yeter ki. kendilerine iş 
yapabilmek için, icap eden sı:.liıhi

yet verilsin. 

Her köy kendi muhit ve içtimai 
istikametine doğru verilen emir ve 
vücude getirilen organizasyonlarda 
bir çok tndiliıt ve ilaveler ister? Bu 
tadilat ve iliveleri yapacak ancak 
ışte bu köy öğretmenidir. 
Öğretmenlik mesleğinin en zor, en 

ağU" ve en ziyade bilgi ve zekaya 
muhtaç olan kısmında, en değerli 
ögretmenleri kullanmak, en doğru 
yol olsa gerektir. Her memlekette 
olduğu gibi, bizim memle!ı;:etiınizde 

de kütleleri harekete eetirecek, on
lann dimağlarına hitap edecek olan 
öğretmenler bu işi yapmaktan çe. 
kinmiycccktir. Yeter ki, lazım olan 
saltıhiyet kendilerine verilmiş olsun. 
Köy öğretmeninin vazifesi, yetişe
cek nesli yetiştfrmekle kalmayıp, 
yetipnif nesil uzerfnde de bugünün 
icbar etmiş olduğu şartlar dahilinde 
tesir yaparak, onu en verimli hale 
getirmektir. Bunu da köy öğretme
ninden bekliy~ilmek için, onları 
seçkin ve salahiyetli bir hale getir. 
mek lazımdır. 

' 

• !:> • f" ''38646" r ra "71" ku. ce muc;addak projeleri mucibince bedelı keş ı ı 

ruştur. 

2 - Muvakkat teminat "2898'' lira "50" kuruştur. 
3 - Münakasa 9 - Temmuz_ 939 dan başlayıp 24 - Temmuz - 939 

pazartesi nkşamın:ı kadar devam eder. 
4 - ihale 25 temmuz 939 salı günü saat 9dan 17 ye kadar Kartal 

belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girmek isteyenler bu işe ehil olduklarınn daır ~ak. 

simde İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Umum Miıdüriyetinden ehlıyet 
vesikası almaları. 

6 - 939 yılına ait Ticaret Odası vesiknsı, 
7 - İstekliler şartname, proje ve merbutatını Kartal belediyesinde 

her gün görebilirler. 
8 -- ishu insnatın ihale bit iminden dört av sonra ikmali sart-

tır. "5024" 

Toprak Ma hsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
İdaremizde takriben S:.. 9000. -1- "dokuz bin,, sterlinlik Çekoslovak 

takas satılıktır. Taliplerin 17 • 7 • 939 pazartesi saat 14 de kadar idare-
. .. "4975" mıze murazaatları. 

·-ı<l}lç 
P! fi11K ~~ 
Ç!NKO 

• 

LEVHA 
MüHUR 

KLİŞELER 

HEMŞiRE YE HASTABAKICI ALINACAK 
Fabrikamız revirinde bir hemşirelik ve bir hastabakıcılık münhaldir 
Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere fabrikamız müdürlüğüne yazı 

ile veya bizzat müracaat etmeleri ve vesa.ik ibraz etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Sümer Bani< 
Gemlik Sunğipek. Fabrikası Müdürlüğü J 

8UGON 
KUM&AllASINA 
PAD4ATAN 
KOCOK EL 

YA~N 
CEK DEFTElllNE 

· ıMZAATAH 
flOYOK EL 

OLACAKTlll 

n1RK(Y 

.. ----- - ---· - ..__._._.__ - - -- . 

KANZUK 
TER PODRASI 

BOROSALİNA 
Koltukaltı ve ayak terlemelerini kat"iyen za(ar 
vermeden kese.-. Kokuyu giderir, BOROSALIN'A 
kullanmakla elbise ve çoraplarınızı da harabiyet
ten kurtarmış olursunuz. Eczanelerden arayınız. 

INGILİZ KANZUK ECZANESi -- Beyoğlu, lstanbul 

Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·ı 
Muhammen bedeli 1021 lira olan 100 takım muhtelif bedende kay

nakçı elbisesi (Merserize bezden) ile 60 adet tulum elbise 24 - 7 - 939 
pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilin. 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 76 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (4997) 

• Aukra ıstasyonu civarında kalorifer, elektrik ve sıhhi tesisatı da 
dahil olmak Uzcre bir hastane binası inşası kapalı zarf usuliyle ve va. 
hidi fıyat uzel'inden eksiltmeye konmuştur. .... 

ı _ Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 11iki yüz seksen beş bin'~ 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryoııa.: 
rının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14J25 lira bedel mukabilinde ala. 
bilirler. 

3 - Eksiltme, 31.7.939 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara. 
da Devlet Demiryolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar ko. 
misyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 15150 liralık mu. 
vakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - İsteklinin en az yüz bin lira kıymetinde emsali bir inşaat işini 

başarmış olduğuna dair vesika. 
d - Münakalat Vekaletinden bu işe mahsus alınmış ehliyet vesika

sı. "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir isti. 
da ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine esas olacak belgele-
rin istidaya raptı lazımdır. (2891" "5045" 

lstanbul Belediyesi ilanları 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

395,93 5279,00 Zincirlikuyu mezarlığında yapılacak kademeli kal
dırım inşaatı. 

92,00 1226,64 Suadiyede Manastır sokağı şose tn~aatı. 
376,88 Şehir Tiyatrosu kalorifer tesisatının tamiri. 28,27 

131,()4 1747,07 Fatih 22 inci okulun badana, sıva ve kurşun boru 
ferşiyatı hariç olmak üzere sair tamiratı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat rnıktarları yukarıda yazılı•işler ay
rı ayn acık eksiltmeye konulmuştur. İhale 19.7-939 çarşamba günü sa
at 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi zabıt ve muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. İsteklilerin hizalarında yazılı ilk te. 
minat makbuz veya mektuplan ve fen heyetinden alacakları fenni ehli. 
yet vesikaları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-
rfıalan. (4855) 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isabet 

eden ikramiye mikdarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış müd
deti dört ay olduğuna göre malCıl ve şehit öksüzleri ellerindeki vesaik-
le derhal tevzi komisvonlarına müracaatları. "91,. "5002,, 

Lira Kuruş Lira Kurut 

1. derece subaya 231 00 1. derece er'c 115 50 2. " " 207 90 2. " " 92 40 3. " " 161 70 a. " " 69 30 4. " " 138 60 4. ti " 46 20 5. " 115 50 5. " ., 
23 10 6. " " 92 40 6. " ,, 
23 10 

Beher şehit ailesine 23 lira 30 kuruş verilecektir. 

Dare nde Be lediye Reisliğinden : 
1 - Kasabada yapılacak İdro elektrik tesisatı ve santral binasile 

su bendi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli: 29476 lira 47 kuruş olup muvakkat 

teminat: 2210 lira 7 kuruştur. 

3 - İhale Darende belediyesinde 21 Temmuz 939 Cuma günü saat 
14 de Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebilmek için ihale gününden sekiz gün 
evvel ehliyet vesikası ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 23 üncü madde mu. 
cibince ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye reisliğine vere
ceklerdir. 

6 - İstekliler bu işe ait Proje ve şartnameyi her gün Darende Bele
diye Dairesinde ve yalnız Şartnameyi Ankarada Saman pazarında 
Dişçi Bay Ahmet Ertem nezdinde görebilecekleri ilan olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İli.olan 
Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

ması lazımdır. Köyün en buyu.k 
miılklye amiri, ayni zamanda em~r 
verecek saliı.hiyette olmalı, yaptıgı 
işleri kimse kolay kolay bozmamn~.ı, 
buna mukabil köyiln her şeyJnde hu
kumete karşı o mesul olmnlıdır. rs 

~ANKASI 
------. 

Evi, çoluk çocuğu ile gri~, roma
tizma, bronşit, gögüs hastalıklarına 
sebep olacak bir çukur olursa, bu 
muallimden ne beklenebilir. Mek. 
t.J>te k1şın anne ve babalarının dur-

404 64 30 35 

Aksaray Baba Hasan Alemi mahallesi meçhul Asker sokağında 131 
metre ınurabbaındaki arsanın tamamı satılmak üzere 15 gun müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 27.7.939 perşembe günü saat 15 te 
icra l'dileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar bas miidiirlui!'u 
Msıhliılat kalemine müracaatları . 15089) 
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350 yi mütecaviz alhn madalya ve zafer ni!anlarile büyük mükcifat, birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON CICE ERi ASA o iN 
Benzerine Avrupa medeniyetinde biJe tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve tifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi rstırabları azaltan bu nıeşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Ve mem

leketlerine hedive olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

NESRiN Kolonya .ve Losyonları A ın Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın !;afif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmar< mümkün değildir. Hasan ve Nesrin 

losyonlarının bilhassa: Şipr, Fuier, Leylcik, Beş bahar çiçeği kokuları herkesi hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

# BESTEKAR SALAHADDiN PINAR' ın 
Bayan MELEK TOKGÖZ 

tarafından okunan en son tarkıaı 

1 7 5 7 3 Kalbimi ayağına 
Yüzüm 9iilse de kızlar 

Bestekar SADETTjN KA YNAG • ın 
Bayan MEFHARET tarafından okunan 

1 7 5 7 1 Adına and i§erim 
Seni ey dil aqyare 

C OLU M B 1 A PICiklarında arayınız.~--

ISTANBUL BELEDiYESi 

lstanb.ul Elektrik, Tramvay ve Tünel isletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Tramvay hareket müstahdemleri için 1500 metre kışlık elbiselik 
ve 750 metre paltoluk kumaş satın alınacaktır. 

Al~kadarların tekliflerini 24 temmuz 1939 pazartesi günü saat 12 
ye kadar kapalı zarfla ve "Tramvay kısmı" kaydiyle umum müdürlüğü. 
müze göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Bu İ§e ait şartname Metro hanınrn 4 üncü katında tramvay leva. 
zım dairesinden parasız olarak alınabilir. "5103" 

"KODAK" 
POPULAR PORTRE 

"BR.AUNI '' 620 
Niçin sizin de 

bir Ma~ineniz olmasın? 

6 X 9 ım. 

'KODAK VERiKROM" 28° Film ile 

8 pozdan 8 gazel resim 

B ü t ü n K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz, 

KODAK Şirketi - Beyoğlu. İstanbul 

~ IJ il 
1 9 3 9 Modeli 11 Lambah ı~,;::===============-=====~ 

Müşterilerine şükran borcunu ödeyebilmek için 

Radyo sanayiinin şaheseridir 

T enzilath yeni fiat T. L. 2 2 O 
( Peşin için ayrıca tenzilat yapıhr) 

Türkiye umum mümessili ~ 

, HELIOS MUESSESATI 
İstanbul, Galata Telefon 44616 

P. K. 1400 Kurufuşundanberi illi defa olarak bütün mallarını 
işidilmemiş ucuzluk ile satışa arzediyor. 

Ya..~ yoma v• ç.a..lı,_.. 
.oda1ariyle salon takımJarı 
velhasıl hernevi mobilyalar; 
BAKER (eaki HA YDEN) 
mağazalarında teşhir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait şartJarla şa. 

tılmaktadır. 

D Ö RD ÜNCÜ, Gazeteı:l l lk ve Neşriyat 
Sahib i v e Neıırlyat M UdilrU H alli L OtfU 

T. L. Ş. Baıııldı~ı yer TAN Matbaası 

6 25 
lira 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrevf ve elit lıaBtalık!arı mDtl!t-assı ~ 
JğJeden sonra Beyoğlu Ağacamı 

l{~ rsr~mcfa No rn::ı l'PIPffln·4:l!iR~ 

Istanbul !kinci Iflas Memurluğun. 

dan: Beyoğlunda Istiklal Caddesinde 
oturma~a ve ıtriyat ve boş şi e vesa
-nt." cıcaıecııe meşgtnolınl a ae 
Amonun ülası 7 /7 / 939 tarihinde a
çılıp tasfiyenin adi şekild~ yapılma. 

sına karar verilmiş olduğundan: 
1 - Müfliste alacağı olanların ve 

istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan 
b:r ay içinde ikinci iflas dairesine 
gelerek kaydelirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulasalat·r ve saire .ı 

asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesu
liyeti müsütelzim olmak üzere Müf
lisin borççlarının ayni müdet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirme. 
leri. 

3 - Müflisin mallarını her ne su· 
retle olursa olsun ellermde bulun
duranların o mallar üzerindeki hak
ları mahfuz kalmak şartiyle bunları 
ayni müddet içinde daire emrine tev. 
di etmeler i ve etmezler!>e makbul 
mazeretleri bulunmadıkça zecai me
suliyete uğrıyacakları ve rüçhan hak 
}arından mahrum kalacakları. 

4 - 18/7 / 939 tarihinde Salı günü 
saat 11 de alacaklıların ilk içtima:ı 

gelmeleri ve Müflis ile müşterek 

borçlu olanlar ve kefillerinin ve bor
cunu tekeffül eden sair kimselerin 
toplanmada bulunmıya hakları ol-
duğu ilan olunur. (19170) 

Istanbul Beşinci fcra Dairesinden: 

Samuel Alçehe borçlu Galatada Ban 
kalar caddesinde Kart Çınar sokak 

20 numarada Bankalar Basımevinde 
iken ikametgahının meçhul olduğu 

il 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 282 Tel: 49341 
İstanbul. Cakmakcılar No. 183 Tel : 22991 

Radyoları 

Nafıa Vekaletinden: 

il 

mübaşirin meşruhatından anlaşılarak 17 - 7 - 939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti bina
irra hakimliğince yirmi gün müddet- sı içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme ko
le ilanen tebligat ifasına karar veril. misyonunda 5300 lira muhammen bedelli l,5X0,30X0.05 eb'adında 
mi~ olduğundan işbu ilan tarihinden 4700 adet çıralı çam kalasının Derincede vagonda teslim şartile ve ka-
itibaren yirmi gün zarfmd'.:l ödeme- palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
r.iz vermeniz ve borcun tamamına Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür-
veya bir kısmına veyahut alacaklı- lüğünden alınabilir. 
nın takibat icrası hakkında bir itira- Muvakkat teminat 397 lira 50 kuruştur. 
zınız varsa yine bu müddet içinde İsteklilerin teklif mektuplarını ro uvakkat teminat ve şartnamesinde 
istida ile veya şifahen ~cra dairesine yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 16 ya kadar mezkur komisyona 
bildirmeniz ve bildirmedığiniz tak- makbuz mukabilinde vermeler i lazımdır. "2650,, "4721,, 
~iıde bumüdd~ ~~de 74 üncüj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

madde mucib ince mal beyanında bu- J Irak Sefaretinden : 
lunmanızlazımdır. Beyand:ıbulun- 1912 T ıı··ıı·• 1 k T b 
madığınızda hapis ile tazyik oluna- eve u u ra e aasına 
cağınız ve hakikate muhalif beyanda 
bulunduğunuz t akdirde hapis ile ce
cezalandırılacağınız, borcu ödemez 

1 
veya. itiraz etmezseni.z h~~1~ızda 
cebrı icr aya devam edılecegı ılan o-
1unur. 

1912 tevellütlü ve Türkiyede mukim İrak tebasına mecburi askerlik 
hizmetini üa etmek üzere Irakta merbut oldukları ahzi asker şubesin
de 1 ağustos 1939 tarihinde isbatı vücut etmeleri ve yahut hizmeti as
keriyeden affedildiklerini müsbit evrak ve müstemsekatı resmiyeyi 
makamatı aidesine mümkün mertebe süratle göndermeleri lüzumu e. 
hemmiyetle ilan olunur. (2823) (4963) 


