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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Hitler Danzig Devlet Reisi 
Polonıa • Almanıa Olursa Lehler 

1 Bunu Tecavüz 
Sayacaklardır 

Gerginliğinin Muslihane · 
Halli Şayiası Yalanlanıyor 

, ... "' 
,,;; ~ ~ 

Londra, 19 (Hususi) - Varşovada bulunan İngiliz Deniz 
aşırı kuvvetleri umumi mlifettişi general İronside bugün ma
reşal Srnigli Ridz ile iki saat görüşmüş ve hariciye nazırı 
~iralay Beck ile de bir kere daha konuşmuştur. General 
Ironside daha sonra Lehistan cümhurreisinin ziyafetinde ha-
071 r bulunmuştur. 

Hitlerin Danzig Hükumet Reiıliği 
Varşova, 19 ( A. A.) - Bir çok İngiliz gazeteleri, diinkii 

nüshalarında Hitlcrin kendisini Danzig devlet reisi intihap 
ettirmek tasavvurunda olduğunu yazdıklarından Pat ajansı 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir; 

"Führerin Danzig devlet reisi intihap edilmeyi kabul et-
mesine Varşovadaki salahiyettar mahafilde alelade uydurma 

bir gazete havadisi nazarivfo r= 
bakılmaktadır. Ayni maha~fil, 1 r: .. · • . • 
ieklinden kat'ı nazar, Danzigin Cumhurreısımız 
Almanyaya ilhak edilmesine -o- / 

halihazırda mer'i olan hukuki 'Fra nsız Generalini 
Her ihtimale karıı hududa •evkedilen Polonya ağır bataryaları ve siyasi vaziyetin ihlali naza -

riyle bakılacağını ve bu haJin 
~~ / Polonyanın bir mukabelesini 

Kabul Buyurdular 

• 
Yıldırım 

Harbi mı, 

Harbi mi? 
Totaliter devletler mu
harebeyi lcaıanabilir
ler, fakat harbi mut
laka demokrasiler lca-
ıanmı§ olacalclardır. 

1 
.
1
. Akd . davet edeceğini beyan etmek -

ngı iZ enız tedirler_." . . 
Danzıgde hıyanetı vatanıye 

rnosu Agusro r 
lstanbula Geliyor 
Londra, 19 (Hususi) - BuO'ün 

b 

Avam Kamarasında deniz işleri miıs

Berlin, 19. (A. A.) - Danzigten 
bildirildiğine göre, Danzigte vaktiy. 
le sol cenah teşekküllerine mensup 
bulunan yirmi kişi, vatana hıyanet 

suçu ile tevki( edilmiştir. Bunlar, di
namitle suikastlcr tertibi ile maz -
nundur. 

teşan Mister Şek.;pir Ağustos ayı 
br.~larında Ingiltereıım Akdeniz fi. Diğer taraftan salahiyettar Dan. 

zig mahfillerinin Danzig polisinin 
losu kumandanının Amiral gemisi takviyesi hakkında verdikleri mallı. 
ile Istanbulu ziyaret edeceğini ve di-
ğer bir saffı harp gemisinin de bu mata göre polise yalnız Danzigliler 

Ya•an • M Z•kerı0ya SERTEL alınmıştır. Son hartalar zarfında po. " • • "" sırada bir nezaket ve dostluk ziyarc-
lise alınan mütemmim kuvvetler , 

A t ı d 
tinde bulunmak üzere lzmire uğ~ I· 

vrupa gaze e erin en bi- yacağını söylemiştir. Danziger Vorposten'e gore üç ila dört 
rinde şöyle bir fıkra o- Akdeniz donanması .Başkumanda- bin kadardır. 

kumuştum: r.ının Ağustos başlarında Istanbulu A lmanlar da uzlaşmaya 
Balkan devletleri ricalinden ziyaretine Londrada büyük bir e- yanaşmıyacaklarmış 

biri Hitle.rle görüşüyor. Alman hemmiyet atfolunmakta ve bu ziyaret Danzig, 19 (A. A.) - "Dantziger 
devlet adamı, ecnebi ricalile gö- iki memleket arasındaki tam anlaş. Vorposten" gazetesi, Hitlerin Danzig 
rüştüğü zaman yalnız kendisi manın tabii ve zaruri bir icabı sa • ı devleti reisliğine seçileceği hakkında 
konuşur, muhatabına söz söy- yılmaktadır yabancı gazetelerde ç~kan h~b~rleri 
letmezmiş. Kendisi tehdit dolu ---~............._ (Sonu Sa: lO, vtı: 5

' 

nutkunu bitirdikten sonra mu
hatabına: 1 ADLiYE YEKILiNiN BEYANATI 1 

Adliye Sarayı inşaatına 
Yakında Başlanacak 

1 \. t ~ ' ~- \& f: ! t·, 
.\{ .:-' !j •ı 

Ankara, 19 (A.A.) - Rci'ii . 

climhur i smet İnönii bugiin sn. 

a t 16.30 da Çankayad11 hcırn· 

berinde Fransız B U}·ük Elı,:isi 

ın~ı~ı ~ ırııdy:ctl""D1ü,,i t ?ıl. 

de Orgeneral Hutzİl[l'r'yi kabul 

buyurnıu§lardır. Kabıı l esna. 

sında Har iciye Vekiifeıi Unıu. 

rni Katibi N uman ~lenl'ml'nci. , 

oğlu d~ •• ~.:ır bulunmuştur. 

Şehit Polisler 
Abidesi Açlldı 

Emniyet Müdürü Sadri 

Aka Bir Nutuk Verdi 
' Dün saat 13 te Taksim Cümhuri. 

yet meydanında polis mektebinin 
939 mezunları tarafından sancak çek. 
me merasimi yapılmış ve abideye 
çelenk konulmuştur. 

Merasime İstiklal marşı ile baş
lanmıştır. Yeni mezunlardan birisi 
bir nutuk söyledikten sonra bir geçit 
resmi yapılmıştır. 

Bundan sonra Yıldızdaki polis 
mektebine gidilerek mektep bahçe
sinde yeni yapılan şehit polisler abi
desinin de açılış merasimi yapılmıs. 
tır. 

(Sonu Sn: 10, Sil: 5) 

SATIE İŞİ TAHKiKAT! 

r 
Mi LLiYETLER MESELE Si 
Paul Henry'dcn tercüme eden Fehmi Baldaş 

Kanaat Kitabevinin neşretrnektc olduğu Ankara Kutilpba
nesl Tarih serisi mC"yanında çıkan bu eser, Milliyet cereyan
larının kaynaklarını ve tarihte almış olduğu istlktımeUcri izah 
etmektedir. 

Fiatı 75, CilUlsl 100 Kun,ıştur. 

Anavatana kavuşalıdanbe~i şe.nlik içinde olan Hatayda 
halkın candan tezahürah " K ösede Halayın ilk Valisi,. 

"\ 

Hatayın ilk Valisi 
Candan Karşllandı 

Şükrü Sökmensüer Dün 
Mühim Bir Nutuk Verdi 

Antakya, 19 (A.A.) - Hususi muhabirimiz bildiriyor: 
Hatay'ın ilk Valisi ŞUkrü Sökmensüer dün buraya gelmi~ 

ve halkın içten ve coşkun tezahüratiJe karşılanmıştır. Dah~ 
evvel hazırlanan karşılama programına göre, eski Vekiller, es
kLkonsolos1u1darımız, Vilayet Parfi Başkam, Antakya Bele-

diye ve Halkevi reisleri ile daha,-
birçok _z:vat Payas istasyonun- Ankara da 
da Valıyı karşılamışlar, bura-
dan trenle İskcnderuna hareket 
edilmiştir. Büyük Bir 

Yangın Çıktı 
İskenderun garında orta elçi Ce. 

vat Açıkalın, albay Kanadlı, Tekir • 
dağ mebusu Rahmi Apak, Antep mc. 
busu Melek, İskenderun kaymaka -
mı, Parti ve Halkevi başkanı, aske. Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) -
ri ve mülki erkiln, ecnebi konsolos • Bu akşam saat 21.30 da Snmanpa. 
lar ve bir kıta jandarma tarafından zarı mcvkünde, Ankarada Tahtaka. 
karşılanmıştır. Buradan Antakyaya le ynngınındanberi göriilmemiş bü
doğru hareket eden vali Beylanda yük bir yangın çıkmıştır. Yangının 
durmuş, buradaki şehitler iıbidesine nereden ve ne şekilde çıktığı henüz 
bir çelenk koymuş ve bir nutuk söy- kat'i şekilde mal(ım olmamakla be. 
!emiştir. raber, yanan on dükkandan biri 0-

Buradan halkın sürekli alkışları lan Kales Albükrek isir.ı.i birisinin 
arasında hareket edilmiş, vali yol • hırdavatçı dükkanından çıktığı söy_ 
!arda yer yer toplanan halk ve köy. lcnmektedir. 
Hiler tara~ından selamlanmıştır. An- 1 Yangının başlamasından bir müd. 
takya şchır methalinde vali kaza det sonra vali ve belediye reisi Nev. 
kayn:'nkamı, Parti, Halkevi, Beledi • zat Tandoğan, Cümhutiyet miiddei
ye, tıcaret od~sı a.zalan, bir kıta jan. umumisi Baha Arıkan. emni) et mü. 
darma ve kesıf hır halk kitlesi tara- dürü Şinasi Toptay yangın nıahal!L 
fından karşılanmıştır. . ne gelmişler ve .. d .. ") 

Ş .. k · 
5 

.. k .. yangının son uru • 
.~ ru o. m~nsucr, burad;ı. oto • mesine nezaret ederek tahkikatla biz 

~obı~.nden ~~':.1ış, .. karşılayıcılarla zat meşgul olmuşlardır. 
bır muddc: ~~ruşmuş .v.e halk arnsın. Yanan dükkanlar arasında on bin 
da Y~Y~ yuruyerck vılayet konağına liraya sigortalı hır kantariye şırke. 
gelmıştır. ti, evkafa ait yine sigortalı iki Jo-

Akşam dokuzda Belediye tarafın. kanta, bir kahveh:.ne, bir tatlıcı bir 
(Sonu: Sa. lO, sil. 2) 1 {Sonu Sa: 10. Su: 

1

3) 

r-----~=-----------~----------------

- Şimdi Hariciye Nazın Ribbcn. 
trop'u görünüz, diye çekilip gider
miş. Fakat bu defaki muhatabı olan 
Balkanlı devlet adamına da öyle 
yapmış. Bir saat kadar süren bir nu
tuk vermiş. Alınanyanın kuvvetin
den, bir ay içinde Balkanları temiz. 
leyip Akdenize inebileccğinden, hiç
bir Balkan devlet veya blokunun Al. 
man akınını durduramıyacağın
dan bahsetmiş. Bu nutku sonuna ka. 
dar sabırla dinleyen Balkanlı devlet 
adnmı, Hitler sözünü bitirir bitirmez 
atılmış: 

- Doğru söylüyorsunuz, demiş. 

Mevkuflardan 
Beş Tanesi Daha 
Tahliye Ediliyor 

l Tırhan Vapuru Dün Geldi j 
Muharebeyi Almanya kazanacaktır, 
bunda şüphe yok, fakat harbi mut
laka İngilizler kazanır, bundan da 
şüphe etmiyorum. ... 
B u muhavere doğru mudur bil· 

miyorum. Fakat Balkan dev
let adamına atfedilen mütalennın 

doğru olduğuna şüphe etmiyorum. 
Almanya muharebeyi kazanabilir, 
çünkü Almanya iki üç ay içinde bi. 
tecek seri bir harp için hazırlanmış· 
tır. Harbin başlıyacağı yeri ve günü 
tayin edecektir. Senelerdenberi bi.i
tün sanayiini ve bütün kuvvetlerini 
bu maksada göre seferber etmiştir. 
Harp hazırlığı, diğer devletlerin hffP 

(Sonu; Sa: 10, Sü: 1) 

Müddeiumumilik Satic binasının 
satışından doğduğu iddia edilen yol
suzluk tahkikatı dosyası üzerindeki 
tetkiklerine dün de devam etmiştir. 

Bir kaç güne kadar iddianame 
hazırlanacak ve suçlulara tebliğ edi. 
lecektir. 

Mevkuflardan Hamdi Emin Çap. 
Meteos Temel, Sadun Galip, avukat 
Atıf Odül1 Ismail Isa Canış bugün ser 
best bırakılacaklardır. 

Suçlulardan Yusuf Ziya . Öniş 
Tahir Kevkep ve mühendis Neşetin 
sorgularına mevkufen devam edile • 
ccği anlaşılmaktadır. Bunların bu • 
gün tekrar tahliye talebinde buluna. 
caklan tahmin edilmektedir. 

Tırhan vapurunun dün' limanımı ... d l • ,, . • . • a a ınan fa resm rnaen 
harıcı şeklınde Etrüsk'ün aynı' old .. .. ··1·· · ugu goru uyor 
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f BUGüNI 
Amerikanın 
Bitarafhğı 

Y'1zan: ômer Rıza DOGRUL 

A merikadan gelen haberlere gö. 
re, Amerika Cümhurreisi M. 

Roosevclt bitaraflık kanununu değiş. 
tirmek meselesinin bu içtima devre. 
sinde müzakere edilmesi üzerinde ıs
rardan vaz geçmiş, ve bu yüzden 
mesele gelecek içtima devresine kal. 
ınıştır. 

Bu vaziyet, Mister Roosevelt na
mına bir mağlübiyet değilse de bir 
ricat teşkil eder. Mister Roosevelti 
bu hattı haNkcti takibe sevkcden 
amil, ayan hariciye komitesinin, bi • 
taraflık kanununu tadil eden layiha. 
yı ayanın umumi heyetine sevket -
mek istememesidir. 

Komitenin bu hattr hareketinin 
ınanası, meselenin ancak gelecek iç
tima devresinde konuşulmasına ka
rar verilmesidir. Buna mukabil Mis
ter Roosevelt, Avrupada vaziyetin 
\•ahametini ileri sürerek Ja:rihanın 

çıkarılması üze.rinde ısrar etmişse de~ 
fırkaların liderleri ile yaptığı uzun 
görüşmeleri mi.iteakip meselenin ge. 
lecek devrede konuşulmasını kabul 
etmiştir. Gelecek devre ikincikanun. 
da başlayacaksa da Avrupadaki vazi
yet, yeni kararlar vermeyi icabettir
diği takdirde meclis f e,·kalade içti ~ 
ınaa davet olunabilecektir. 

Bu suretle Mister Rooseveltin bi. 
taraflık kanununu icra heyeti ile teş. 
ri heyeti arasında bir mesele yapma. 
sına ve efkarı umumiyeye bu mese. 
le üzerinde müracaat etmesine yer 
kalmamıştır. 

Mihverciler, bu hattı hareketi, 
Amerikanın dünya işlerine karışma
mak manasında telakki ediyor ve bir 
harp koptuğu takdirde demokrasile. 
rin Amerika gibi muazzam bir silah 
ve mühimmat deposundan mahrum 
kalarak zaafa uğrayacaklarını ileri 
sürüyorlarsa da, vaziyetin zahiren 
bu şekli almış olması bu iddiayı mu. 
hik aösterecek mahiyette değil • 
UJ..[ • .l)}Ja.JU~ )Jltl~CUUl lCl 111 L~Jarı..n..1:ta.u'"' 

göre, vaziyet, şiiphe ile telakkiye mü 
sait değildir. Çünkü Amerikanm 
buhran dakikasında vereceği karar 
iizerinde tereddüt edilemez. Ameri • 
ka efkarı umumiyesinin temayülle • 
rini çok iyi tanıyanlar, ve çok yakın
dan takip edenler, Mister Roosevel • 
tin bitaraflık meselesini efkarı umu. 
miyeye arzettiği takdirde alacağı ne. 
ticenin kati olacağı iizerinde tered • 
düt etmiyorlar. Yani Amerika dün. 
ya işleri karşısında susmıyacak ve 
lakayt kalmıyacaktır. Belki bu işler 
bir kör düğüm mahiyetini aJdığı za
man Amerika kararını azami serbes. 
ti ile verecek ve meseleyi hallede • 

ANKARA 
Haberleri 

1Alman Casus1 

Şebekesi 

3 

~ §:fiEK 
Tadı Az Gelmiş! 

Yazan: B. FELEK 

Fıkra meşhurdur: 

Adamın, safca adamın biri bir 
kunduracının dükkanı önünden ge • 
çerken, köselelerin ıslanması için ko. 
nalan yarım gerdel suyu şerbet san. 
mış. 

Maarifte Y apllan 
Yeni Tayinler Daladier'in Şiddetli 1 

Sam·sunda 

Dört Nehir 
Taştı 
--o--

Tütün Tarlaları Zarar 

- Canım! Artık bu kadar aptal • 
lık ta olur mu? Hiç, adam kösele ıs. 
lanan suyu şerbet sanır mı? Uydur. 
ma bir şey bu! Diyeceklerinize şim • 
diden haber vereyim ki; bu fıkra 
baştan aşağı uydurmadır. 

Ankara, 19 (TAN' Muhnbtrin
den) - !i.faarif müsteşarlığına Ihsan 
Sungunun asaleten tayini Yüksek 
Tasdika iktirak etmiştfr. 

Kütahya kültür direktörlüğüne 

lise kimya muallimi Mazhar Erkan, 
S:}msun kültür direktörlüğüne Eski
şehir lisesi direktörü Mehmet Do
ğanay, Edirne kiı1tür direktörlüğüne 
Edirne öğretmen okulu direktörü 
Cemil Oner tayin edilmiştir. 

Ali Çetinkaya Afyonda 
Afyon, 19 (AA.) - Münakalat Ve 

kili Ali Çetinkaya, bu sabah şehrimi 
ze gelmiştir. Şehir namına bir heyet 
Dugerde kendisini karşılamış, istas
yonda da kalabalık bir hal kküütlesi 
ile kumandan ve subaylar, memur
lar ve bir askeri kıta tarafından istik 
bal edilmiştir. 
Öğleden sonra yeni garın. makine 

deposunun ve istasyon tesisatının a
çılma töreni yapılmıştır. 

Ali Çetinkaya iz.mire gidecek 
Ankara, 19 (TAN Muhabirin

den) - Halen Afyonda bulunan Mü
nakalat Vekili Ali Çetin aKyanın ve
kalete ait müesseseleri tetkik etmek 
için İzmire gideceği haber verilmek
tedir. 

Nafıa Vekili Erzincanda 
Ankara, 19 (TAN 11,fuhabirin

den) - Nafıa Vekili Ali Fuat Cebc
soy 9,20 treniyle Erzincana harl'ket 
etmiştir. Erzincanda bazı teftişlerde 
bulunacaktır. 

Hariciye Umumi 
l\GTıp muavannKıerı 

Ankara, 19 (TAN Muhabirın

den) - Hariciye Vekalet•ndc 1ki u
mumi katiplik muavinliği ihdas edi
lecP.ktir. Bunlardan bir.; siyasi, diğe
ri idari işleri göreceklerdir. 

Amerikanın Bitarafhğı 
Vaşington, 19 (A. A.) - Beyaz 

sarayda üç saatten fazla süren bir 
konferanstan sonra matbuata veri -
len tebliğde, Senatonun bitaraflık 
meselesini müzakereye muhalefet 
etmesi dolayısıyla bu hususta kongre 

de derhal müzakere açılmasının fay. 
dasız olduğu izah edilmektedir. 

Bir Beyannamesi 
Paris, 19 (Sunday Dispatch muha

biri bildiriyor) - M. Daladier Fran. 
sa halkına hitaben neşrettiği beyan
namede Fransayı casuslardan temiz
lemek için başlıyan hareketin kati

yetle devam edeceğini bildirerek ya. 
kalanan iki gazetecinin yabancı bir 
devlet ajansından geniş ölçüde para 

aldıklarını itiraf etmiş olduklarını 

bildiriyor ve bunlar masumiyetlerini 
fapat etmedikçe cievlet aleyhinde mu

zır faaliyetlerde bulunmakla itham 
edileceklerini anlatıyor. Beyanaame
de bilhassa yalan şayialar neşreden

lerle gazete sahiplerine ve işçilere 
ihtarlar yapılmakta ve hükumetin 
Nazist komplosunu bütün kuvvetiy. 

le takip edeceği ilave edtlmektedir. 
M. Daladier, Staviski günlerini ha

tırlatan bazı gazete neşriyatı tizerine 
bu beyannameyi neşre lüzum gör
müştür. 

Fakat Ce Soir gazetesi bu beyan-

nameye rağmen nazilerin hazırladık 
ları komplo hakkında bir sürü neş. 
riyat yapmıtır. 

Fransız zabıtası Ingiltere zabıtası 
ile bu komplo yüzünden daim: temas 
halindedir. Çünkü nazist propagan
dacıları Londrada mütemadiyen faa
liyet göstermektedir. 

İngiltere üstelik posta vasıta -
style propaganda eserleri ve mektup. 
ları gönderiliyor ve bunlar Ham
burgdan idare olunuyor. Hamburg
taki büyük bir dairede !ngiliz impa
ratorluğunu gösteren bir harita bu. 
lunuyor ve bu harita bilhassa Al
man muhiplerinin nerede bulunduk
larına işaret ediyor. 

Ingiltere hükumeti memleketteki 
bütün yabancıları sıkı bir kontrola 

tabi tutmakta ve bu yüzden nazile • 
rin faaliyet merkezlerini keşfetmiş 
bulunmaktadır. Zabıta Alman muha. 
birlerinin faaliyetlerini de tetkik et
mektedir. 

111 1 IU il fll 111 tllllf Hll 1111 tın oı•o•u11 • "' 

Moskova Müzakereleri 
Chamberlain Neticeden 
Um idi Olduğunu Bildirdi 
Londra1 19 <Husu si) - Kabine bu 

sabah saat 10.30 da Chamberlain'in 
riyasetinde haftalık toplantısını yap. 
mıştır. 

Bu toplantıda bilhassa Tiensin me
selesinin halli için Tokyoda yapıl

makta olan müzakereler ile Mosko
va görüşmeleri bahis mevzuu olmuş 
ve nazırlar, bilahare Irlanda cümhu. 
riyet ordusu mensuplarına karşı alı
nacak tedbirlerde polisin salahiyeti
ni takviye edecek ve teferrüatı hir
kaç güne kadar neşredilecek bulu. 
nan bir kanun projesinin metni üze
rinde mutabık kalmışlardır. 

" yet hükumetine 25 milyon liralık bir 
l:iorç vermek istediği hakkında Baş
vekilin bir haberi olup olmadığını 
sormuş, Başvekil buna: "Hayll'" ce
vabını vermiştir. 

Lord Gord,un telti,leri 
Londra, 19 (Hususi) - İmparator

luk Genel Kurmay Başkanı General 
Vikont Gort ile Harbiye Nezareti 
Parlamento Müsteşarı Kont Muns. 
ter bu sabah tayyare ile İngiltere 
şark sahilleri mıntakasına hareket 
etmişlerdir. Vikont Gort ve Koıtt 
Munster bu sahildeki milis depoları
nı teftiş eyliyeceklerdir. 

Gördü, Ölenler Var 
Samsun, 19 (A.A.) - 16/ 7 / 

1939 ak~amı başhyan yuğınuı·

lardan Kurtun, Mert, Ye~ilır
mak, Kızılırmak ve Aı>tal ır

makları taşmış, suJar ctrnfa ya. 
yllmıştır. Seller Samsun • Baf 
.ra yolunun dördüncü kilomet. 
resindeki 20 metre uzunlu~run. 
da ka!gir köpriiyi.i yıknııştır. 

Aptal ırmağının yi.ikselnıesi yü. 
zündcn Dikbıyık yolunu su bas
mış, yardım için mahalline ve. 
sait ve memurlar göndc.rilmi~
tir. Kızılırmak 3 metre yiikscl. 
miştir. '.toskoyunda yedi ev kıs. 
men harap olmuş, ekin yığın. 
!arının bir kısmını sular gi.itiir. 
müştür. 200 hektarlık bir sahr.
da tütün tarlaları zarar gör. 
miiştiir. Şimdiye kada?." bir ka. 
dm, bir erkek ve bir !.'or.uk ce. 
sedi bulunmuştur. Scylfıpzcdc. 

lere Jllıım gelen yarJuularda 
bulunulmakta ve vaU yardım 
işleriyle bilhassa me!j~tıl ol. 
maktadır. 

Lakin alt tarafta gelecek başka 

buna benzer şeyler var ki hakikattir. 
Onun için acele etmeden okuyun! 

Kösele suyunu şerbet sanan bu 
saf adam susanuşmış da! • Hararetini söndürmek için şerbet 
sandığı sudan içmek üzere kundura. 
cıya yaklaşmış: 

- Ver şuradan bir maşrapa pek. 
mez şerbeti! Demiş va o zamanın ra. 
yici mucibince çıkarıp beş para ver. 

miş. 
Kunduracı, uzun uzadıya bu su • 

yun şerbet olmadığını anlatmadansa 
yanında bulunan .maşrapayı kösele 
suyundan doldurmayı tercih etmiş 
ve müşteriye bu güya şerbeti vermiş. 

Saf adam, bir yudumda kösele 
suyunu içtikten sonra elinin tersiyle 
ağzını silerken: 

- Anlamadım sanma! Şerbetin ta
dı az gelmiş! Demeyi ihmal etmemiş. 

Alınan mevsuk ve inanılacak ha. 
berlcre göre mihver memleketlerin. 
de ve bilhassa Almanyada daha şim. 
diden yiyecek içecek buhranı başgös. 

._.... ____ , _ _______ , termiş, galiba kösele suyunu şerbet 

lnönü Türkkuşu 

Kampı Açlldı 
!nönu, 19 (A.A.) - Inönü Turk

kuşu kampı bu sabah Türk Hava Ku 
rumu Başkanı Erzurum Mebusu 
Şi.ı'krü Koçak tarafından açılmıştır. 
Başkan, kısa bir nutukla k ampta 

toplanmış olan 468 gencin b üyük ga
yeye karşı gösterdik1e~·i bağlılığı., teb 
rik ve takdir etmiştir. Uçuculuğun 

temiz bir spor olduğunu ve ayni za. 
manda yarın, hava ordusunda ve 
devlet hava yollarında kanatlı genç· 
likten çok şeyl..-r beklediğini ilave e
den başkan, bu mesleğin taşığı husu 
si kıymeti tebarüz ettirmiş ve mille· 
tin makus taliini yenen kahraman. 
lar kahramanı Milli Şef Inöni.inün 
büyük adını taşıyan bu havacılık yu
vasında çalışmanın derin zevki üze
rinde bilhassa durarü Türkkuşu 

hençlerine muvaffakıyet temenni et
miştir. 

-o-

diye içiriyorlarmış. Zaten mübarek 
memleket pek bol yenen yer değildi. 

'Üç sene evvel Olimpiyatlar için 
iki hafta kadar Berlinde kalmıştım. 
Bir akşam bir lokantada üç kişi bi· 
rer porsiyon jambon ve salata yedik. 
Bizim para ile beş Ura ödedik. Hela) 
olsun, aldıkları parada gözümüz kal. 
ımş değildir. Demek istiyorum ki· 
daha o zaman yiyecek pahalı ve kı 

idi. Ge~enlerde İstanbula gelmiş bit 
Alman Balıkpazarında bir yumurta 
Cl dükkanının önünde ağzı a~ık bn 
ka kalmış. 

İçeri girip sormuş: 
- Bunlar yumurta değil mi? 
-Evet! 
-Satılık mı? 

- E\'et! 
- İstediğim kadar alabilir mi • 

yinı? 

- Tabii. 

eektir. Roosevelt ve Hull mevcut bita • 

Mister Chamberlain, bugün Avam 
Kamarasında sorulan bazı suallere 
cevap vermiştir. Mebuslardan blri 
Rusya ile yapılan müzakerelerin bir 
hafta evveline nisbetle ilerleyip i
lerlemediğini sormuş, Mister Cham
berlain: "Henüz anlaşma yok!" de. 
miş, daha sonra parlamentonun yaz 
tatilinden evvel bir anlaşmaya var
mak imkanının bulunup bulunmadı
ğına dair sorulan suale cevaben: 

F ranaa üzerinde uçan 
lngüiz tayyareleri 

Londra, 19 (Hususi) - Yi1z kadar 
İngiliz harp tayyaresi bugün Fransa 
üzerinde tekrar uçmuştur. 

Dük dö Kent, lngiliz 
Farmasonlarının Reisi 

Adamcağız, ~·üz tane mi. iki yüz 
tane mi :ı·umurta alnuya knlkrnış. 

Yanında refaket eden birisi ne zaman 
isterse istediği kadar yumurta te • 
darik edebileceğini söyliyerek ada -
mın heyecanını yatıştırmış. 

Bu itibarla Amerikanın bugiin raflık kanununun süratle tadili ica- Londra, 19 (A .A .) - Oğrenildiği- İşittiniz mi? 
kararmı vermemiş olması, henüz bu bedeceği hakkındaki noktai nazarla

nnı muhafaza etmektedirler. kör düğümün teşekkiil etmemesi yi.i. Hafif bombardıman tayyareleri 
Fransanın merkezine, ağır tayyareler 
ise Marsilyaya kadar gitmişlerdir. 
Askeri pilotları. takip edilecek yol 
son dakikada tesbit edilmek mutad 
olan harp zamanında olduğu gihi, 
uçuşlar yapmağa mecbur etmek i<; in 
tayyarelerin hangi yolu takip ede
cekleri son derece gizli tutulmuştur. 

ne göre Dük de Kent , bugün mutan. 
tan merasim esnasında [ngılız farma 
sonlarının üüstadı azamı Unvanını a
lı:.caktır. Evvelki gece Fransa ve A
m<.>rika mason locaları m ümessilleri. 
nin iştirakile verilmeiş olan bir ziya
fet esnasında Vaşhington locasının 

eski üstadı azamı Albay Tatsch, bir 
nutuk söylerken birdenbir :? ölmü ~
tUr. 

Alınanyada şu giinlerde fazla et 
yemeyi vatan hı~·aneti derecesine ka. 
dar yUkselen bir cüriim saymakta • 
dırlar. Bir adamın fazla et yemesi 
Almanyayı tehlikeye diişiiriiyormuş. 
Belki de! .. Ne diyebiliriz? 

zündendir. 

Amerika Cümhurreisinin göster. 

diği istical ise vaziyetin en buhranlı 

safhaya girmek iizere olduğuna ina. 

nışınm neticesidir. Bu inanışın çok 

bilgiye dayandrğı şiiphe götürmez. 

Buna mukabil A ro c r i k a a
yanı Amerikanın karar verme hür -

riyetini sonuna kadar muhafaza et

ınesini terviç etmektedir. Tabii bu 

içtihada da ancak hürmet edilir. Ni. 

tekim iki tarafın ictihatlarını telif 
etmeleri de aradaki ihtilafın , ancak 
şekil ihtilafı olduğunu göstermekte. 
dir. 

Lebrun Brükselde 
Liege, 19 (A.A.) - Fransa Reisi

cümhuru Lebrun, Belediye dairesin
de resmen kabul edilmiş ve bunu 
müteakip sergiye giderek muhtelif ı 
pavyonları gezmiş ve Folklör bayra. 
:ınında hazır bulumuştur. 

Lebrun , saat 18.45 te Parise d ön

m ek üzere halkın alkışları arasmcla 

trene binmiştir. 

- -o-

Bene§ Londrada 
Londra, 19 (A.A.) - Beneş, aun 

refikası ile birlikte buraya gelmiş
tir. Kendisine sorulan suallere ceva
lıc-n Beneş gazetecilere sonbahara 
kadar lngilterede d'.almak niyetin~ e
bulunduğunu söylemiştir. 

"Ümit ederim" mukabelesinde bu
lunmuştur. 

Bunu müteakip işçi partisinden 
bir mebus, Alman hükumetinin Sov-

Alınanların maruz kaldıkları tch. 
like~·i takdir etmek tabii kendilerine 
düşer. 

Ancak, bir Avrupalı komşu diye 
hatırlatmak isterim ki; çok et yiyemi 
yen milletler sonunda birbirlerini 
yerler. 

• 
HADİSELERİN iÇYU.Zü İngiliz radyosunun verdiği maili. 

mata göre inanmak istersek Alman-
Almanya, demiryollar idare•ine Alman • ltalyan altından gizli te,kilatı genişletmekte ve mukad- yada kahve de kalmadığını kabul et. 

hududunda asker sevkiyatıncla kullanılmak üze- der gün için hazırlıklarını tamamlamaktadırlar. memiz icabediyor. Hükilnıet şimdi • 

G • l' t k 'l "'t h h · d b l • d y den halkı kahve aleyhine tahrik irin re faz.la tren hazırlamalarını emretmiftir. Bu ız ı e, ı a ın er şe ır e şu e erı var ır. e- ~ 

l I I raltında giz.lenmiş topları ve mühimmatı mevcut- propaganda tertibatı almış. Kah,·e 
tren er talyaya Alman askeri taşıyacakhr. tal· yerine çay iı;ilnıesini tavsiye ediyor. 
yanlar, Almanları lsviçrenin kol~ylıkla i1gal edi· tur. Her Çek, vakti geldiği z.oman, beş Naz.iyi öl- ]armış. Çay da kiraz ve elma kabuk. 

lebileceğine ikna etmişlerdir. dürmekle tavzif edilmiştir. Ve teşkilata mensup Jarından yapılmış Almanların Erzaç 
.ljl.. her ferde öldürecekleri beş kişinin isimleri ve- dedikleri sahte çay! 

İngiHenrlc Tfo~y(']ı il aleyhindeki cereyan kuvv~til'n. rilmiştir. Bünye, höcrelerden tcşekkiil e • 
ıni~tir. Av:ıın Kamarasında Chamberlain'in muhalif. * der. Höcreleri de yediğimiz gıdalar 
l<.'ri ankt.ın r·~ığa ortaya çıkarak, Başvekili. düşür· 9 Fransada ye fnı;riltcredc Alınan ajanı olarak Ç'llısan \'Ücude getirirler. Ekmekten, şeker -
m<>ğe çnlı~maktadır. Başvekile hücum edenlerin illdia. Frnnsız muh:ır; irlE:riyle bazı casusların tevkifi ortaşa den, çaya kadar böyle sahte ve uy -
lan ~unl:u<in:: bir çok lıaldkatlt>r çıkarmıştır. Anlaşıldığına göre. AJ. durma gıdalar alan biinyenin höcre. 
1 - Ch:.nıb~dain Çekoslovakyayı satmıştır. man~ra l5 ıı~uı.tos için biiyiik bir harbe hazırlaııınak. lerinde biraz sun'ilik olacağı ıuuhak-
2 - l\!iiuihtl•nberi Chamberlain siyasetini de{!iştil·. taydı. O tarihte 3,a00,000 kişi silah altına alın:ıcak, kaktır. 

nıiş, fok:ıt noktai nazannı değiştirmemiştir, Bu hava knvv<~tlcri hrırekete hazır bir hale getirilecek, Bütün bunlara rağmen, Almanya 
~wlJcple hala terkettiği siyaseti takip ctmr.ktcdh·. 122 denizaltı gemisinden ınfüekkep bir filo emrl' a. Danzig ile meşguldür. Bir dostu çı • 

3 - Siy:ıseti değişmiş bir Başvekilin artık yerinde nıade bir v:ız\yette bulunacaktı. O vakte kadaı· Al- kıp: 

1 
kt·~nıaması Hızımdır. manya namına çalışan Fransız muharrirleri, Fransa. - Çelebi! Bırak şimdi şunu bu. 

.ljl.. da Alnumya:.·u karşı. Fransanın seferberlik ilan etme. nu da evvela şu halkın karnını doyur! 

Batan Vapurda Ölenler 
Tokyo, 19 (A.E..) - Radyo ile öğ

renildiğine 'göre. Bayuko Maru va
puru y<> ·:~ınında bir makinist, bir 
hizm etci kadın \ 'e üç yaşında bir ço
cuk ölmüş ve geri kalan yolcu ve 
:mürettebattan 209 kişi "Floriedalu,, 
Japon kongosuna naklolunmuştur. 

9 Ç ekoslov.aklar Almanlar aleyhine kıyam için si ;ıleyhinde ne~r;~·at yapacak ve l'fkarı uınmııiyeyi Dese fena olmaz. Lakin bu dost ta 

1 

. b uyutınrya çnlı~a<'ıık1ardı. Danzigdcki ııazi liderlerine kendi payına pek tok deg~ il ki! 
ışaret ekliyorlar. Almanya harbe girdigı"' · gün 

de ona giiı·c tıılimat verilmiştir. Bu esrarın mı~yılnna Sulh esnasında bö:d~ o1ursa -ma. 
Çeko6lovakya uyan edecektir. Çekoalovaklar el l , . 1 .. t 1 ~ı un:ıı:ı p.anın a ius omasına sebep olmuştur. azallah • harp esnasında acaba Al • 

------------------------------------------'!'~-------------------- manlar yağmur suyundan mayonez 
mi yapacaklar?! 
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Kısmeti Bağlanan 

Faf Baktırarak Evlenme Çar~si Aramak istemiş. 
Fakat Fafcı Cürmü Meşhut Halinde Yakalanmış 

Beşiktaşta oturan ve tütün de -
polannın birisinde calışan Nedime 
ısminde genç ve guzel bir kız birkaç 
defa nişanlandıgı halde evleneme _ 
miş, konu komşusu kendisıne: 

- Senin kısmetin bağlanmış. 

hemen polise giderek Peruzun evin -
de fala bakıldığını ihbar etmiştir. 

Nedime, P uzun evine girmiş. 

fakir oldugunu söylemiş ve yirmi 
kuruşa pazarlık etmişler. Peruz eli
ne 36 lık bir iskambil destesi almış 
fala bakarken memurlar cürmü meş. 
hut halinde kendisini yakalamışlar _ 

dır. Asliye dördüncü ceza mahkeme. 

Eski Eserler 
-0---

Vekalet, Ayasofyada 

Teşhir işini Yeni Baştan 

Tetkik Edecek 
Çinili köşkteki eski Türk eserleri. 

nin Ayasofya müzesine kaldırılma • 
sına karar verilmi~ ve bir komisyon 
da bu eserlerin listesini hazırlamış -
tı. Maarif Vekaleti bu eserlerin Aya. 
sofyaya nakli için henüz emir ver -
memiştir. Çinili köşk de bu nakil 
meselesinden dolayı ziyaretçilere a. 
çılamamaktndır. 

Ankaradan akseden bazı haber -
lere gore Maarif Vekaleti Ayasofya. 
ya Türk eserlerinin nakli meselesini 
tekrar tetkike lüzum görmüştür. 

Bir falcıya baktır, sonra da bir ho -
caya çozdur demişler .. Nedime sor -
muş, soruşturmuş. Yeşilkoyde Peruz 
isminde ihtiyar bir kadının iskambil 
fallarında çok isabeti olduğunu öğ. 
renmiş ve komşularından yaşlı bir 
kadınla da geçen gün Yeşilköye gi\
miştir. Nedime Peruzun evini bilme. 
diği için komsulanndan soruştur -
muş, Peruzu sevmiyen bir komşu da 

Çünkü burada Türk eserlerinin 
sinde dun bu dava neticelendi. Mah- teşhirinin doğru olmayacnğı hakkın-
keme Pcruzun suçunu teşebbüs ma- da bazı itirazlar ve mlitalealar var • 
hiyetindc gordiı, kendisine bir ay beş dır. 

giın hapis cezası ve 16 lira 60 kuruş 

para eczası verdi ve derhal tevkif et. 
ti. 

Bir Kaptan Beraet Etti, Bir 
Kaptan da Mahkum Oldu 

937 senesi temmuzunun birinci tan Mahmut Yelkenli beraet kararı 
günı.i İzmire gitmek i.ızere Kabataş almıştır 
önünden kalkan Ordu vapuru açık • 
]arda demirli bulunan Hamidiye kru- * 

• 
Nevyork sergisine teşhir edilmek 

üzere gonderilen eski eserleri getiren 
vapur geciktigi için eserler on gün 
sonra gelecektir. Müzeler umum mü. 
dürü Aziz de bu vapurla ve eski e • 
serlerle beraber 1stanbula dönmek. 
tedir. 

Deniz Klübü 
Kongresi 

vazörünün mahmuzuna çarpmak su. 
retiyle derhal batmış ve iki kişi de 
boğularak ölmüştü. Müddeiumumi • 

lik, Ordu vapuru kaptanı Mahmut 
Yelkenliyi bu hadisede suçlu gör -
muş ve mahkemeye vermişti. Dün 

Ağırceza mahkemesinde bu dava ne
ticelendirildi. Mahkeme İstanbul De. 

Halicte bir deniz kazası olmuş, 
Mehmedin idare ertiği İhsaniye mo. 17 temmuz 939 tarihli Cümhuri. 
törü ile Fethinin idaresindeki sandal yet gazetesinin ikinci ~ayfasında 
çarpmış ve sandaldaki Hacı Aslan (Deniz Klübii) serlevhası altındaki 
denize düşerek ölmüştü. Motör kap. yazı hayretle okundu. Bu yazı pek 
tanı Mchmetle sandal sahibi Fethi yanlış ve asıl ve esastan ari haber. 

niz Ticaret müdürü Hayrettinin ehli. 
vukuf sıfatıyle verdiği raporu nazarı 

itibara almış ve geminin süratinin 
az olması ve o gün akıntının süratli 
bulunması yüzünden kaptana atfedi
lecek bir kusur bulamamıştır. Kap -

idamdan Kurtuldu 
Kan davası guderek Catalcada 

amcasının katili Muradı tabanca ve 
bma ile öldüren Ahmetı oğlu Lutfi 
isminde bir genç dun Ağırceza mah
kemesinde idam cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Fakat suçlunun amcasının evvel
ce maktul Murat tarafından ôldürül. 
müş olması hafifletici sebep olarik 
kabul edildiği için idam cezası 24 se. 
ne hapis cezasına tahvil edilmiştir. 
Yaşından dolayı da bu ceza yirml se. 
ne hapse indirilmiştir. Mahkfim ay. 
rıca maktulün ailesine bin lira da 
tazminat verecektir. Okunan karar • 
nameye gore hadise şöyle olmuştur: 

Murat evvelce Lfitfinin amcasını 
öldürmüş ve İstanbul Ağırceza mah. 
kemesi tarafından hapis cezasına 

mahkum olmuş ve 9 sene evvel de 
eezasını bitirerek hapishaneden çık
mıştır. Lutfi kan davası gütmüş ve 
bir gün tarlada Muradı yakalamış 
evvela tabanca ve sonra da kama ile 
yaralıyarak öldürmüştür. :Müdafaa • 
sını yaparken: 

- O benim üstüme hücum etti. 
Beni öldürecekti. Ben nefsimi mü • 
dafaa etmek mecburiyetinde kaldım. 
Diyordu. 

Mahkeme bu iddiayı kabul etme. 
diği için mahkumiyet kararını ver • 
miştir, 

Adliye Tatili BaJladl 
Bugiınden itibaren mahkeme ta _ 

tilleri başlamıştır. Yalnız nöbetçi 
mahkemelerde müstacel davahıra 

bakılacaktır. 

suçlu olarak Ağırceza mahkemesine 
verilmişlerdi. Bunların dun duruş -
maları bitti. Fethinin sandalda Hacı 
Arslanla rakı içtiği, fener yakmadığı 
ve dümeni iyi kullanmadığı sabit ol
duğu için mahkeme kendisine bir se. 
ne ağır hapis ve 100 lira para cezası 
vermiştir. 

Motör kaptanı Mehmet beraet 
kararı almıştır. 

Bir Sahtekar Tutuldu 
MUd ı mum lk, d n eaınc 

sorgu hakiminden kendisine sıhhıye 
ve Başveknlet müf ettişj ve doktor 
süsü veren Mecdi Emin isminde bir 
genç hakkında tevkif karan almış -
tır. Mecdi Emin tıbbıye mektebin -
den kovulmuştur. Bundan sonra "ge. 
belik" adlı bir eser yazmış ve üstüne 
de "Dr . .Mecdi Emin" ismini koymuş 
tur. 

Mecdi Emin temiz giyinen ve ce. 
binde tanınmış bir çok zevata kara. 
betini gösteren bir çok kartlar taşı
yan maceraperest bir gençtir. Bir za. 
manlar Eyüp mmtakasına dadanmış 
ve kendisine polis müfettişi süsü ver 
mis ve bir gazete sahibinin imzasını 
tnklit ederek bono yapmış, yüz elli. 
liklerden birisinin oğlu olduğunu da 
ileri sürmüştür. 

Son zamanlarda fstanbulda Ege 
mıntakası Sıhhıye müfettişi süsünü 
vererek gezerken bir ay evvel bir 
gün Başvekalet Arşiv direktörü Ha. 
!ide giderek kendisini başvekalet mü 
fettişi olarak takdim etmiş ve sonra 
da burada tetkikat ve teftişat yapa. 
cağını söylemiştir. Mecdi Emin bu 
teftişini de Osma nisminde Arşivden 
çıkan bir memurla gazetelere akset. 
tirmiştir. 

.Mecdi Emin. Ar iv direktörlüğün 
de teftiş yaparken de kendisinin 
Başvekil Refik Saydamın yeğeni ol. 
duğunu söylemiştir. Arşiv direktör. 
lüğı.i Mecdi Emini Başvekalete yaz. 
mış ve onun sahtekar olduğunu öğ. 
renince de herııen polise müracaat e
derek kendisini yakalatmıştır. 

Yeıilköy Tohum lslah istasyonu Satınalma 

Komisyonundan : 
Cinsi Mık tarı Tahmin bedeli 

Kilo Lira Kr 
Motorin 15000 1200.00 
Vakum 1000 410.00 
Valvalin 300 108.00 
Gres yağı 300 46.50 
Gaz yağı 300 45.00 
Benzin 1500 337.50 

llk teminat 
Lira Kr. 

161.03 

l - Cins, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 6 kalem 
müşteil madde ve makine yağlan 4 ağustos 1939 cuma günü saat O 1) 
de Beyoğlunda İstiklal caddesi 349 sayılı binada Liseler muha!'iebecili. 
gınde toplanacak komisyonca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler hergıin adı geçen muhasebecilikte görülebilir. 
3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haız ısleklılerin belli gun ve saat-

fC' vesika ve ilk teminatları ile kom ısyonda bulunmalnrı. (5387) 

leri ihtiva etmektedir. 

Deniz klübüniın yaptığı ilk umu
mi heyet içtimaında klüp nizamna. 
mesinin yeni cemiyetler kanunu hü
kümlerine göre tadili için bir proje 
hazırlanmasına karar verilmiş, ikin
ci . içimatında bu nizamname tetkik 
ve kabul edilmiş, üçüncü içtimaında 
da idare heyeti intihap olunmuştur. 
Bütün bu içtimalar sükfın içinde ve 
bir nizamnamenin tiıdili esnasında 
dermeyanı zaruri olan mütaleaların 
teatisi suretile geçmiştir. Hiçbirinde 

Klüp azalarının ikiye ayrıldığı ve 
klübün idamesi bakımından tama
men zıd kanaatte bulundukları hak. 
kındaki neşriyat ta doğru değildir. 

İdare heyeti intihabına fesat ka
rıştırıldığı ve intihabın alakadar ma
kamlarca feshedildiği hakkındaki 
yazı tamamiyle asıl ve esastan ari-
dir. Klüp idare heyeti kendiliğinden 
istifa etmiş ve intihap için 16 tem
muz pazar gtinü yapılan umumi he
yet içtimaında müzakere nisabı ha!iiıl 
olamadığından dolayı nizamnamenin 
hükmi.i mucibince ictima gelecek 
haftaya talik edilmiştir. 

Bu mektubumuzun gazetenizin 
miınasip sütununda derci rica olu
nur. 

Deniz Klübü İdare Komitesi 

POLiS: 

Bir Yangın ve Bir Kaıa 
Dün Galatada Karaoğlan cadde -

sinde Melikyan ve Karagöze ait hur
da demir deposunun damındaki ku -
ru otların tutuşması ile yangın çık -
mıştır. 

Ateşi söndürmek için dama çıkan 
depo miistahdemininden Kızılkaya 

buna muvaffak olmuş, ise de tam 
aşağı inecegi sırada ayaklarının al -
tındaki tahtalar kırılarak yere düş -
müştür. ·Muhtelif yerlerinden çok a
ğır ve tehlikeli bir surette yarala -
nan Xızılkaya baygın bir halde Be
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. Ha. 
dise etrafında tahkikat yapılmakta • 
dır. 

Pencereden Düıtü 
Arapcamide Tahtacılar caddesm

de oturan Mehmedin oğlu 3 yaşında 
Cemal evde kimse olmadığı bir sıra
da ikinci kal penceresi önünde oy • 
narken müvazenesini kaybederek so
kağa düşmüştür. Muhtelif yerlerin
den tehlikeli surette yaralanan Ce • 
mal baygın bir halde Şişli Çocuk has 
tahanesine kaldırılmıştır. 

Otomobil Kazası 
Şoför İbrahimin idaresindeki 

Maltepe 89 numaralı otomobil Üs -
küdarda Bağlarbaşı caddesinden ge. 
çerken, o civarda Çeşme sokağında 
oturan 9 yaşında Kamrana çarpa -

1 

rak başından ağırca yaralamıştır 

Yaralı Numune hastahanesine kaldı
rılmış şoför yaknlanmı.ştır. 

Valinin tetkikleri1 

Yapılması l~in 800 Bin Lira Çöp Fırınları 

Harcamak, Ayrıca 

Masraf Yapmak 

Senede 350 Bin Lira da 

Lazım Geldiği Anlaşılıyor 

Vııli ve Belcdive Reisi Lutfi Kır-ı fawsını ve bunların her akşam su -
dar, dun, Belediye tarafından şehir ]anmasını alakadarlara bildirmıştır. 
dahilinde yapılmakta olan bina ve ı Çöp fırınları 
yol inşaatını teftiş ederek bu inşan - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve • 
tın artnamelerde tasrih edilmiş kaletinin talebi üzerine Belediye 
muayyen mıiddetler za.rfında ikmal çoplerin imhası için zaruri olan çöp 
edilmesi için alakadarlara emir ver- fırınları üzerinde yeni tetkikler yap. 
miştir. tırmaga knrar vermiştir. Birisi Ana. 

Lütfi Kırdar, evveliı Cerrahpaşa dolu cihetinde, birisi de Beyoğlu ve 
hastahanesine giderek burada mutfak İstanbul çöplerine mahsus olmak ti. 
ve çamaşırhane inşaatını gözden ge. zere bu iki semte yakın bir yerde in. 
çirmiş ve bu gibi miiesseselere ko • ş.1 edilmek üzere kurulması istenilen 
nulacak yeni makinelerin de, insa • iki fabrikanın 800 bin liraya mal ola
atın biter bitmez yerlerine konulmak cağı anasılmıştır. Ayrıca bu fırınlar 
üzere bir an evvel celbini emretmiş. senevi 350 bin liralık bir masrafı is
tir. Belediye Reisi oradan ayrıla. tilzam etmektedir. 
rak Aksarayla Koska,.Aksarayla Ye. Daimi Encümenin bir kararı 
nikapı ve daha sonra da Fatih - Edır. Belediye Daimi ·Encümeni. sırt 
nekapı arasında yapılmakta olan re- hamallığı memnu olmakla beraber, 
füjlerin inşaatını tetkik etmiştir. cam ve aynaların, kendilerine mah • 

Lutfi Kırdar, bu refüjlere diki - sus sedirlerle arkada taşınabileceği _ 
len çiçek ve ağaçların hüsnü muha • ni kararlaştırmıştır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Cinsi ~iıktarı Muh. 
Bedeli 

Liııa Kr. 
Yazı diı:me makinesi 1 adet sif 8000,
Santirifuj tulumba ve 
teferruatı 1 adet sif 850.-
Vinç 1 adet sif 6500.-
Font boru ve teferruatı sü 1866.-

~~ 7,5 
Teminatı 

Lira Kr. 
600 .-

63 75 
487 50 
139 95 

Ekslltmenın 

Şekli Saati 
Kapnh Z. 14 

Pazarlık 15 
Kapalı Z. 16 
Açık Ek. 16.30 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tlirkiyc Rad~·o:rn Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K•.v. 
T. A. P. 31,70 m. 9-156 Kes. 20 Kw. 

Perıembe, 20. 7. 1939 

12.30 Program, 12.35 Turk müziği, 1 -
Kemençe taksimi, 2 - Neyzen Burhan -
Suzınnk şarkı - Hayli demdir, 3 - Ah -
met Rn im - Sutlnak , rkı - Gel sen n
le, 4 - ArH bey - SuzJn k şarkı - As -
kınla yanmaktadır, 5 - Suzinak ı;arkı -
Bır nıgahınln kapıldım. 6 - Suzinak saz 
semaisi, 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji hnbcrlerı, 13.15 - 14 - MU
zlk (Karışık program - Pi.). 

19.00 Program, 19.05 MUzlk (Mlllöcker 
- Fakir talebe operetinden Portpuri - Pi.) 
19.15 Turk müziği (Fasıl heyeti), 20 00 
l\Iemlekct suat ayarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri, 20.15 Konu§ma (Zıraııt snııtı), 
20,30 Türk müziği, 1 - Rast peşrevi, 2 -
Abdı efendi - Rast şarkı - Senin aşkın
ın çlik oldum, 3 - Fuik bey - Rast şarkt 
- Bir domc duşurdU beni, 4 - Kanun 
taksimi, 5 - LQt!i bey - Hicazkftr şarkı 
- Sana noldu gönül, 6 - Arif bey - Hı
cıızk{ır şarkı - Açıl ey gonca! sadberk, 
7 - Acemkürdi şarkı - Bir vefasız yltrc 
dilştam, 8 - Şemsettin Ziya - Hicaz şar
kı - Kim gorse seni, 9 - SclfıhatUn Pı
nar - Hicaz şarkı - Sızlayan kalbimi sev, 
10 - Halk UlrkU il - Akşam olur ker -
vnn iner, 21.10 Konusmn (Markonlnln ö -
lümi.lnün sencl devriyesi munasebetlyle), 
21.25 Neşelı plfıklar - R., 21.30 Müz.lk 
(Şan solo - Soprnno Şadan Candar tarn
fıııclan >. 2}.45 l\luzik (Opera aynrlnrı -
Pl.), 22.00 Mlizik (KOçiık orke tra - Şef: 
Necip Aşkın), 1 - J. Strauss - Cenup çi
çekleri, 2 - Hans Stilp - Mnrş, B - Rlms 
ky - Korsnkow - Sadko operasından dü
ğlın şurkısı, 4 - Nıcmnnn - Çarliston 
(dans), 5 - MaurlcC' - Dudaklarım. O -
peretlnden (Potpurı), 6 - Eduard KOn -
neke - Mal elbiseli hcm&lreler operetin
den, 7 - Tschai owsky - Kanzonetta 

1 - Şartnamelerj mucibince yukarda cins ve mıktarı yazdı 4 ka. (Keman fçin konscrto), s _ Paul Lfncke 
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. - Darılma (fantez.i), 9 - Offenbach -

lI - Muhammen bedeli muvakkat teminat.iarı eksiltme şekil \·e sa- Musette 07 inci asır dans havası). 10 -
Paul Lfncke - Mizahi marş, 23.00 Son atler.i hı'zalarında yazılıdır. 

- ajans haberleri, ziraat, esham, tahvllAt, 
11~ - Eksiltme 4.IX.939 pazartesi günil hizalarınrla vazılı saatlerde kambiyo - nukut borsası (fiyat), 23.20 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki· alım komisyonunda yapı. Müzik CCazbnnd - Pl.), 23.55 - 24 Ynrın-
lacaktır. ki orogrnın. )/.. 

JV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden pnrasız alınabiljr. HOLLANDANIN 
V - Münakasaya girecek tnliplcr fiyatsız teklif mektuplarını san. 

tirifııj tulumbası için 4 gün ve Yinç ve font borular için bir }lafta evveli. .l!:n Büyük Mürsile istasyonunda 

ne kadar Muskirat fabrikalar şubesjne ve yazı dizme makinesi için bir Türk Musiki 
~==-"'-l-'-~~---"=-- rı 1--ıvı~o.-

almaları lazımdır. 

VJ - Mühürlii teklıt mektubunu kanunı vesaıkıe. yuzae ı .:> guven
me p:ı~ası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka. 
palı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

VlI - Diğer eksiltmelere girecekler aranılan vesaik ve yi.izde 7,5 
güvenme parası ile birlikte eksiltme için tayin edilen günde yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5375) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden: 
Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mekt0 bin 1ahs1l müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere aitı se; 

nedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve ma
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı mektep 
tarafınd;ın temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe alı. 
nacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve yaş. 
ları on betşen kıieiik on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yü.<sek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları 18-
zımdır. 

3 - Yazılmak icin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri mektebe mü. 
racaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidalarına 
aşağıdaki vesil.aları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 

B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahacıetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut bun1arın mu-
saddak suretleri, 

D - Polısce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı, 
E - Velilerinin ızahlı adresleri ve tatbik imzaları, 
F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9X6 eb'adında,, 

5 - Yazılm<ı i~i 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Kavıt 

olanların 2~ Aifustos 9::\9 Pazartesi giinü sıhhi muayeneleri icin sabah saat 
8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

G - FaılR tafsil5t için Ortaköyde Mektep miidürlüğüne müracaat olun. 
malıdır. İstanbuldnn guyri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılgi"inden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönde. 
rilmcsi lazımdır "52i2,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
!:~· 

K 1 R A. L 1 K E M L A K 
Semti Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi 
Beyoğlu Hüseyinağa Mis 1 Apr. 5 daire 
Kasım paşa Kadı Mehmet Mandıra 45 Dükkan 

Beşiktaş Dikili taş Camialtında 4 dört dükkan 

Yukarıda yazılı emlakin 31-5-940 günü sonuna kadar kiraya veril. 
mesi açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 24. 7.939 günü saat 14 te 
miiracaatları. (5253) 

lerinden Seyfettin Assal son Anado
lu Musiki Tetkik Seyahatinde topla
yıp armonize ettiği Türk Halk c:arkr
ları ve dans havalarından mürekkep 
bir konser vermek üzere Türk Phi
lips Şirketinin de teşvik ve gayre
tiyle Philips Fabrikalarının hususi 
Istasyonu olan PCJ nin bulunduğu 

Hilversum'a gitmiştir. Bu konser 25 
'l'emmuz 9339 Salı günü Akşamı• bi
zim saatimizle 21.30 da kısa dalga ıle 
31 - 28 üzerinden verilecektir. 

Hint Denizlerinde 

Türkler 
rDevrilen Kazan) dan sonra M. 

Turhan Tanın (Hint denizlerinde 
Türkler) adlı nefis romanı da inti
şar etti. Bu, bir deniz romanıdır. 

Turklerin Kızıldenizden ummanlar· 
dan aşarak Hint denizine nasıl ulaş
tıklarım canlı, heyecanlı bir üslüp 
ıle tasvir etmektedir. 

Kanaat Kitabevi tarafLtıdan basıl. 
mıştır. Fiyatı 1 liradır. 

ACIKLI BiR ÖLÜM 
r.~ .. rhum Binbaşı Dot{tor Abdi K:., 

milin oğlu, Gemlik Sungipek Fabr'. 
kası Diş Tabibi Tali Ersanın karde
şi, Emekli General Remzi Avcı ve 
Fabrikator Edip Avcının yeğenleri, 
Tüccardan Neyır Gökmenin Damadı, 
Tüccardan Sı.lleyrnan Kerınenin ba
canagı, T. C. Ziraat Vekaleti Kombi
nıılar Fen miışaviri Fasih Ersan, Tet 
kik seyahatinde iken, Pariste geçir. 
diği kısa bir hastalığı mtiteakıp. pek 
genç yaşında hayata gözlerini kapa
mıştır. Cenazesi 21 Temuz ::l39 tarıh
li Cuma giinli saat 15 de Maçkada 
Teşviklye Camiinden kaldırılarak tJc: 
küdardaki aile kabrıstanıııa defnedi· 
lecektir. 

Müsamereye Davet 
Beyoğlu Hnlkevinden: 
1 - Hntııyın nnııvııtana Kavu~ııı ı ı 

münasebetiyle 23 temmU?'. 939 paz::ır gıinü 

sııat 17 de evimizde bir toplantı yopılac:ık
tır. 

2 - Louın gOnOnOn yıl dBnümO müna
sebetiyle 24 -7-939 pazortesi gUnü " :ıt 

ı 7 de evimizde bir toolnntı yaoılac ktır. 
3 - Amı edenll'rln toplantıy te f • 

l.rrini rica cdrrız 



20 • 'Z • 939 

20 Temmuz 1039 

TAN 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr, 
750 
400 
150 

,. 1 Sene 
& Ay 
3 Ay 

2800 Kr. 
1500 .. 

" 
" 1 Ay 

800 
ıoo 

• 
• 

MilleUerarası posta itUhadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırascyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değlştlrmE:k 2!5 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kunııluk 
pul ııavcsi ıazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Muallimler 
Meslekten Niçin 
Kaçıyorlar? 

M aarif Şurasının içtima halinde 
bulunması hasebile hergün 

öiretmenlerden müteaddit mektup· 
lar alıyoruz. Bunlat•dan bir tanesi, 
geçende. maarif milıteşan Rıdvan 
Nafizin Mecliste bahsettiği mühim 
bir meseleye temas ediyor ve bize bu 
meselenin içyüzünU veriyor. ÇUnkii 
mektubu yazan eski bir mualllmdir. 
Yani meııİetini terkedip kaçanlardan 
biridir. Hayatını şimdi başka bir sa
hada kazandığı için, derdini açıkça 
ortaya kcwmaktan çekinmemekte. 
dir. Bu sebeple bu gencin miitalea
lan Uzerinde durarak, Vekaletin hu 
meseleye dikkatini çekmeği faydalı 
bulduk. 

Bu genç diyor ki: 
"Niçin aynlıyoruz? Sebeplerini 

§Öylece 11ralamak kabildir: 

ille Tedrisat: 

ı - ilk tedrisat, insanı refaha &Ö· 
türmekten uzaktır. Terfi usulleri sa. 
kattır. Başmuallimin, müfettişin ,.e 
maarif müdürünün keyfi arzuları ile 
terli imkanı me\'cuttur. 

2 - Birçok muallimler ya imtihan 
''ererek orta tedrisata geçmekte ~·a· 

hut diier bir Vekalete nya banka 
ve tlrketlere seçerek kendilerine e· 
mi.tı bir yer arayıp bulmaktadırlar. 

.. Oj. - , cfüf. e mcr :ez tal m· 
leri1Jde bir adalet yoktur. Köye gi. 
den bir ıencin yıllar geçtikten son
ra hatırlandıfı bile çok defa vaki de· 
giJdir. Muhite intibak yüz:iinden ni· 
ce istidatlar sönUp gitmi~tir. 

Çaresi şudur: 
1 - Terfii salim bir şekle kal1>et. 

nıek. 

2 - Muallimliği cazip ve refaha 
mllsait bir meslek haline ifrae et· 
mek. 

3 - Nakil ve tayinlerde hak ''e 
adalet mefhumlarını hakim kılmak. 

4 - Şark ,.e garp, ki;y ve şehir 
hizmetlerini tanzim etmek. 

Orta tedrisata gelince: 
Bu ıuhede çok çeşitli menşee sa

hip muallim vardır. Zaafı da bundlln 
ileri ~elmektedir. 

1 _ Üni\'ersite mezu11ları. 
2 - Yüksek muallim mektebi me. 

zunları. 
3 - Gazi Terbiye Enııtitüsü nıe. 

zunları. 

4 - Üni\'ersitede imtihan \•ere
rek muallim olanlar. (Bunlar nrnal
lim mekteplerinden yetişmiş, yük
sek kabiliyetli me~unlardır. Onh·er. 
site programına ıöre imtihan ıeçir
mi§lerdir.) 

5 - Enstitüde imtihan \'ererek 
muaJlim olanlar. (Bunlar da mual· 
lim mekteplerinden çıkmış \'e ensti
tü derslerinden imtihan vermiıler. 
dlr.) 

6 - Enstitüde hir ,•ıl okuyarak 
muallim olanlar. (Seksiyon mezun
ları . Bunlar enstitü derşlerini takip 
etmişlerdir.) 

7 - Menşeleri müsait olmadıJiı 
Jıalde kanunla hakkı müktesep ka
zananlar. 

8 - l\fen<11eleri muhtelif olanlar. 
(MUlkiye, hukuk. ziraat \•.s .. glhi.) 

Bunlardan halen istlfatle edilnıek· 
tedlr. Maalesef bu muallimler ara
sında sık sık ayrılmalar \'Ukll bul· 
maktadır. 

Sebeplerine gelince: 
1 - 1702 numaralı kanunla mil· 

dürlere verilen salahiyet hak ve ada
let daire:ıinde tatbik edilmemekte
dir. 

Ru yüzden birçok muallimlr.1' ya 
maidur olmakta veyahut riyakirh· 
ğa, tabasbusa meylederek terfi et
me imkanlarını elde etmeie çah • 
aıaktadırlar. Karakteri huna müsait 

(Sonu onuncuda) 

TAN 
( Nevyork Taymis) in Berlin muhabiri tarafından yazılan aıağıdaki 

makale, dünyanın halini tasvir ediyor ve harp ihtimalleri üzerinde 

durarak vaziyetin 1914 den daha tehlikeli olduğu neticesine varıyor. 

• 
iki Silahlı Cephe 

Bugün Kuvvet 
Gösterişi Yapıyor 
Tam °1914 te olduğu gibi 

Avrupa iki askeri ka
rargaha ayrılmıştır. Bu aske
ri karargahlar karşılıklı itti
faklardan müteşekkildir ve 
iki taraf ayni şekilde hazır
lanmaktadır. 

Dış görünüşlere bakılırsa eski 
dünya, geçen Büyük Harpten, ge
çen yirmi beş senenin tahripkar 
tesirlerinden, hudut üzerinde vu. 
ku bulan değişikliklerden, yeni 
milletlerin doğmasından, yan di
ni mahiyet alan ideolojilerden, 
hiçbir ibret dersi almamıştır. 

Avrupa 1914 te olduğu gibi bir 
uçurumun kenarında görünüyor. 
Şu farkla ki milletler tehlikeyi a
yan beyan görüyor ve tehlikeden 
korunmak için hiçbir §ey yapamı
yor. 

B ug~n herkesin sorduğu sual, 
harbin ne zaman kopaca.. 

ğıdır. Ve artık bir kimse de "Aca
ba bu sene harp olacak mı?" de
miyor. • 

1939 un 1914 ten iki farkı daha 
var. Harp tehlikesini arttıran se
beplerden birincisi otoriter karar. 
glhın dinamlkllği ve taassubu, 
harr. .(!animeti adına " ao;ama sa
nas ., cıemesıaır . .ı:su vaziyet, kar-
şı tarafa ancak bir tek şık bırak
maktadır. O da icabında dövüş. 

mekten ibarettir. 

Büyük Harpten önce revaç bu
lan diplomasi incelikleri; birçok 
felaketlerin önüne geçmeğe yarı
yordu. Fakat bugün bunlardan e
ser kalmamış ve bunlar şövalye. 
lik devri ve aristokrasi hakimiye
ti ile birlikte maziye mal olmuş
tur. Nitekim harbe resmiyet ve
ren ve haBbc bir takım kaideler 
koyan merasim de ortadan kalk
mış bulunuyor. 

Otoriter rejimlerin getirdikleri 
beynelmilel proleter ton, tehlike
yi hafifletmekte ve ona ıiyaıilerin 
ve propaganda teşki1Atınm ver
mek istediği korkunç mahiyeti a
zaltmaktadır. Bu kütleler hakimi. 
yeti devrinde nice mücadelekı· 

keskin dil kuvvetile kazanılıyor. 
Eskiden hakaret yağdırmak, harp 
sebebi olduğu halde bugün bu çe
şit şeylere fazla ehemmiyet veril
miyor. Avrupada milli şeref ve 
prestij mefhumları değlfmiş, ihti
yatlı hareket lüzumu tanınmaz 
:hir hale gelmiştir. 

8 u değişikliğin sebebi, bey. 
nelmilel itlerin, Hariciye 

Nezaretlerinden çıkarak sokala 
düımeıl, ve sokaklarda diplomasi 
incelikleri yerine kütle propagan
dasının hüküm sürmesidir. Kütle
vi propaganda, otoriter liderler ta
rafından kullanılan silahların en 
keskinidir. Kendilert bu silahı 
kullanmıı ve bir tek kurşun patlat
madan zaferler kazanmışlardır. 

Beynelmilel hayatın idaresine • kanşan bu yeni teknik, Avrupayı 
mütemadiyen harp korkusu için
de yaf8byor, ve bu propaganda, 
dakika fevtetmeden işleyip duru
yor. 

Bunun mlnası hakikatte tehli
ke bulunmadıtı delildir. BilAkls, 
propaganda bombardımanının si
lAh bombardımanına dönmesi kuv
vetle muhtemeldir ve bu ihtimal 
günden güne artmaktadır. Bunun 
ilk sebebi: Aradaki ihtilafın git
tikce artması, ve milletlerin gtt
tlk~e sertleşmeleridlr. İkincisi: 
Propaganda silahının kullanıldık. 
ca körleşmesi ve zırhlı yumruğun 

Yazan: 
Otto T olechus 

Bütiin diinyanın işi eücü hereün ha rhin ne zama" kopacajını ııormak. 
ve bunuq için takvime bakmaktır. Bugün dünyanın gözii 

afustos ayındadır. 

kullanılmasını icap ettirmesidir. 
Bununla beraber Avrupa tehli

keler içinde yaşamağa alışmış gi
bi gc>rünmektcdir. Çünkü tehlike
nin vahim bir mahiyet almasına 
rağmen herkes tatil yapıyor ve 
fırtınanın kopmasından önce bi
raz dinlenmek istiyor. Bununla 
beraber iki taraf arasındaki harp 
hala propaganda sahasındadır. 

Gittikçe büyüyen ordulara, müte
madiyen yapılan askeri istiıarele
rc, ikmaline çalışılan tahkimata, 
bir lahza durmıyan sevkiyata, Av
rupanın en tehlikeli noktası olan 

ı·~ !! 

Dçteın a 

· ıı 
VE'E • • 

Danzigte kurulan yeni teşkillı\a, 

Avrupa siyasileri tarafından söy. 
!enen ve kah tehdit eden. kah yal
varan, kah nikbinlik, kah bedbin
lik gösteren beyanata bakıp ta 
bunların propaıanda eıeri mi, 
yoksa yeni bir büyük harbin baş
la ngıcı mı olduğunu keşfetmcğe 

imkan yok gibidir. 

F akat, bütün •bunlara karşı 
sorulacak sual şudur: 

"Acaba bu gösterİ§lerin sonu 
harp midir?" 

Almanya bütün hazırlıklarını 

--,ı Duştan 
•• 

Ç .ılışmak (lJ 
• 

Yazan: Hasan 

Descartes diyor ki: 
''Dll~Unüyorum, öyleyse 

rım!" 

\'a -

Asırlardanbcri pek çok fels:!fİ 
miinakasalar doiuran bu düstur, 
bugünün hayatına tam uyar aö -
riinmii~·or. Bugiin, fertler ve n•nıi
yetler, öyle çetin bir ha~·at sa\'aşı 
içindeler ki \'arlıkları \'e varlıkla
rının ehemmiyetleri çalışmaları İ
le, çalışmalarının \'erdiği randı -
mania ölçülüyor. VaHtl çahljnıa 

saati he~ olanla Hkiz olan bir mil
let, bu beş ve sekiz rakamına gö -
re med:!nlyet paHrında kıymet a
lıyor. Fert için de biiyle. O halde 
hu dil.turu şu ıuretle deil!tirebl -
liriz: 

"Çalışıyorum, öyleyse \'arım!" 
Şüphesiz düşUnmek de bir ça • 

lışmaktır. Yalnız burada derhal 
şöyle bir soru hatıra gelmelidir: 

- Neyi dUşUnmek? 
Bunun en doğru cevabı bence 

şudur: 

- Hayata yara~·an ,eyleri dii. 
tünmck .. 

Hayata yaramıyan dü,ünce olnr 

. Ali Yücel 

nıu diyecekıtiniz. Olur 'e nitekını 
olmuş. Ortaçaiın nıedreseciliii, a-
5ırlarca zekamızı havanda liU döv
nıekle uiraştırmamıı mı? 

Vefik paşa. Moliere'i de hay. 
rette bırakacak şekilde, bunun en 
ıüzel mi1alini vermiıtir: 

"Külahın heyeti mi, sureti mi?" . -
Bunun \'e huna h«.-nzer boş dli-

siincelerln ce\'abını bulmak l~ln 
beşer zekası asırlarca dldinml~ ,·e 
tepinmiş. ' 

Tembel, her şeyden iiııre bir 
\'atan hainidir; Cemiyet \'e millet 
içinde yi~·cn, içen ve harcayan. (a. 
kat yedikforine, içtiklerine ' 'c har. 
cadıklarına karşı hiç bir şe~· \'er • 
meyen zararlı bir varlık olduğu i
çin ... İyi vatanda~, verimli insan -
dır. Verimli olmak için de çalış -
mak lbım. Yaşadıktan ve ya~at -
mak vazifesini taşıdıkları cemiyet 
içinde yok olmak lstemlyenler: 

"Çalısl\·orum, öyle iıe \'arJnı!'' 

diyclailmelidirler. 

(1) Hnııan Au Yücclln 1ctcn \'c Dış
tıın" adlı ~erinden. 

ikmal etmiş bulunuyor. Onun bü. 
tün beklediği bir emirden ibaret
tir. Almanların iki milyon askeri 
silah altındadır ve daimi bir sefer
berlik vaziyetindedir. Almanya
nın hava kuvveti her emre mü
heyyadır. Alman iktısadiyatı harp 
esası dairesinde tanzim olunmuş
tur. Sivil halle maddi ve manevi 
bakımlardan seferberdir. Alman
yanın müttefiki olan İtalya da ay
ni vaziyettedir. 

Fakat Almanyanın henüz bütün 
ümidi, kan dökmeden bu gösterişi 
kazanmaktır. İspanyada olduğu gi. 
bt askeri şerefle ve süratle ikmal 
olunacak bir harp Almanyayı yıl
dırmaz. Fakat bütün müşahitler, 
Her Hitlerin büyük bir harbi göze 
alamıyacağını söylemekte birleşi-

yorlar. .. . 
Alman milletine rnutemadıyen 

yapılan telkin, Her Hitlerin harbe 
girmeden her istediğini yapmak 
kudretinde olduğudur. Buna rağ
men bir harbe girildiği takdirde 
bunun halk üzerinde, bilhassa 
ilk mağllıbiyetlerden sonra, ya
hut harbin sürüklenip uzaması 

takdirinde yapacağı tesir, henüz 
kestirilemez. 

Fakat Almanyanın gösterişi, ka
zanması, yahut mahalli bir harp 
yapıp muvaffak olması, yalnız İn
giltereye bağlı olan bir şeydir. 

Çünkü bugünun meselesi de şu
dur: Avrupanın Alman tahakkü
mü altında yaşaması, yahut İngi
liz kontrolü altında bir kuvvetler 
muvazenesi sistemine tabi olma
sı. Bu yüzden asıl mesele, Alman
ya ile İngiltere arasındadır. 

""""" M ukadderatın istihzası şu 

noktadadır: Bir aralık mu
vazeneyi Fransaya karşı korumak 
için Almanyayı tutmuş olduğu 

halde, bugün, himaye ettiği Al
manyanın kendisine karşı ayak
landığını göstermektedir. 

Her ne hal ise, nasyonal sosya
list propaganda bütün kuvvetlle 
İngiltereye donmüıtür. İngiltere. 
ye nisbetle Fransa, Rusya, Bolıe
vlklik, hatta Mister Roosevelt ve 
Amerika, ikinci dereceye dü§mÜ§
tUr. Hatta Almanlar, bunları 

mümkünse bitaraf bırakmnk için 
ellerinden geleni de yapıyorlar . 

İngiltere Almanyanın bir nu
maralı düşmanı sayılıyor ve her 
düşmandan evvel imhası istenili
yor. Çiinkü onun imhasından son
ra geride kalanlarla uğraşmak ko
lay olur. "Sinir harbi" nden de 
maksat budur. 

Nazlstler İngiltere aleyhindeki 
propagandalarında tecrübe edil
miş esaslara göre hareket etmek. 
tedirler. Bunların en belli başlıla
rı şunlardır: Almanyanın mnddt 
kuvvetini ve manevi üstünlüğünü; 
hasmın maddi ve manevi di.işkUn
Hiğünü göstermek. Sonra hasmın 
huzurunu miitemadi sadcmelerle 
izaç ederek hasmı yıpratmak ve o
nu sulh uğrunda teslim olmıığa 

mecbur etmektir. 

Almanlar. bilhassa İngiltcrede 
hakim olan sınıfın Alman propa. 
gandasına son derece hasc:as oldu
ğunu biliyorlar ve onun için aske
ri satvetlcrini tc.:;hir ediyorlar, ln
gilterenin meseıa Uzak Şarkta uğ. 
radığı aczi en göze çarpacak şe· 
kilde göstermeğe ehemmiyet ve
riyorlar. Bilhassa İngiliz ordusile 
istihza ediyor ve İngiliz donanma
sının da bir yığın demirden ibaret 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Bütün bu vaziyetlere karşı ya. 
pılacak şey soğukkanlı ve uyanık 
davranmnktan ibarettir. 

Kadirlide Belediye işleri 
Kadirli, (TAN) - Belediye neisl 

Hakkı Çözlc, iş başına geldiği dokuz 
aydanbcri iyi hizmetler gormuştür. 
Ana cadde kaldırılmalarını güzel bir 
hale getirtıniş, cadelere ağaçlar dik
tirtmiş, bozuk yollan dıizelttirmiştir. 
Salı günleri pa:ıar kurdurmak sure
tile mühim bir varidat membaı da 
temin etmiştir. 
Şimdiye kadar en bin 1lroy1 n~ma

mış olan belediyenin yeni bütçesi on 
beş bin lira üzerinden tanzim edil
miştir. Yeni bütçeye göre bu sene 
bir hal yapılacak, temi:dik ve aydın. 
latma i!leri kuvvetlendirilecektir. 

lpsalada Kütüphane 
lpsala. (TAN) - Halke\'i taıafın

dan güzel bir kütüphane açılmış. bu 
sure,,tle halkın okuma ihtiyacı temin 
olunmuştur. 
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SERBEST SOTUN: 

Maarif 
Şurasından 

Köyün Dileği 
Yazan : Anadolu Feneri 
BCJJöğretmeni M. Gökalp 

Maarif Şurasının toplandığı şu 
sırada biitiin millet için mii

lıim bir mesele halinde olan köyi.in 
kalkınmasında öğretmenin faal bir 
rol sahihi olmasını t:mıcnni ediyo • 
ruz. Köy kanununda derneğjn reyine 
müracaat edilmeden köy öğretnıen 

'eya başöğretmeni aza gösterili) or. 

Şu halde derneğin reyine hacet kal
madan kendi ,·icdanmın emriyle çrı
lı§mak arzusunda bulunan öiretmen 
ve başöğretmen:! salahiyet verilmesi, 
kiiylünün menfaatine uyeun olduğu

na kaniim. O ,·akit bütün köy işle -
rinden miilkiye amirlerimize karşı, 

maarife karşı o mesut olsun. BUtün 
kalkınmalar ilme istinat eder \'e ni. 
hnyet bir du,·arın bada11ası bile ih. 
tisasa ihtiyaç 1ıöstc:ir. 

Bana knhrsa iil,rretinenc yalnız 
kö) Hini\n okutulup yazdırılması \'a. 
zif esi ,•erili~·ona köy faaliyetinde o
nun ferngntkitr hi )erinin bir kısmın
dan istifade edilemiyor demektir. O· 
kuma yazma işini Uç sınıflı köy mek. 
tehini bitiren yauularıınız da ba~a
rablllr. 

Köy knnununun tatbiki muhtarın 
ehliyet ,.e Iiyakahna bağlıdır. Bu • 
"iİııki.i muhtarlarımızın ilmi se\'iye • .. 
leri malumdur. İçlerinde milstcsna • 

)arı olııbilir. Fakat umumiyet itiba • 
ri) le bilgisizdirler. Vaziyet böyle i
ken yıllarcn: Tarih, coirafya, ruhi -
yat, içtimaiyat, edebiyat, terbiye, fi
zik, kimya, riyaziye ilimleriyle kafa 
yıpratan, ilmin hemen her şubesiyle 
mücehhez bir halde olan öğretmen 
isteğe batlı bir katip \'aziyetindc bu. 
hınması siiratlf ''e esaslı kalkınma • 
nın zararına göri.inüyor. 

Yalnız ıurada zihnimi bir ıey da. 
ha tırmaladı. Köye ~iden cezalı öf • 
rctınc-n, kt>yc giden • bir arkadatın 
dediği gibi - alaylı ('ğretmcndi. Şim. 

di de göriilen bu telakki eski zihni
yetin hfılit devam etmcıtinden bafka 
bir şey değildir. Bu bir hakikat olsa 

bile kolaylıkla tashih edilebilir. O 
\'akit cezalı \'e alaylı delil mektepli 

''e ayni zamanda her cephedeki me
ziyetlıırden nokHnsız arkadaş SC!;İl

mesi mnnrif mildfirlerinin hatta \'e. 
ki\let makamının yapacağı bir l!iitir. 

Bunun için mecburi kiiy hizmeti di1 
ye asgari bir miiddct tal in edilmeli. 

dir. Bu şartlar karşı mda öiretmen; 
ıs ız bir snlıildc aç kalan yavrularına 

yiyecek hıılanıı~ an, gagasının dar -
besiyle kalbini sökerek yın•rusuna 

yediren Pelikan ku unun eti olan öf. 
retmen hiç düşiinmeden bu memle. 
ket da\'aıına koıacnktar. 

Köye gille giile gidecek ha öğ • 
retmen arkadaş! Şehirde süslii pcr -

delerle bezenmiş odıında karşında 
camlı bir masa \'ar. Altında cilalı bir 

koltuk, Fakat arkadaş benden daha 

i~ i bilirsin ki o cilalı koltuk beı ku· 

ruıta ciliılanmış kıymetsiz bir tahta 
parcası; karşındaki göz: kama~tırıcı 

camlı masa ~·ok mu? Denizin yum -

ruklarından kı\'tlara \sığın mı~ kum 
tanel~rinden; bırak def:crsiz onlar. 

Kiiyde öriinıcekli ta,·anı altında. ru
tubetli döşemesi üstünde nura ıusa. 

nnş damarlarındaki kan kadar kty. 

metli köy ili seni hekliyor. Şeref, şan, 
zafer. inkılap hep seni orada bekli • 

~·or. Bu meydanda mu\'affak oldu -
ğun zamandır ki inkılabın sessiz ,.~ 

meçhul kahramanı değil, sessizlikle

ri boğarak her tarafı ne c)i kahkaha-
larla giilen ha ·ata Çll\'irınis, kiiylii 
kardeşlerin için meçhulatı ayaklar 
altına alarak sa~·dığıını7., bildiğimiz, 
sevdiiinıiz \'atandaş ziinıresını ya. 
ratmış bir kahraman olacaksın. Va-

tan aşkı, nıillct &e\'&:İsi. kafanda. kal
binde köpüklü bir deniz gibi çalka • 

lanıp duruyor. Bazılarının düşündü. 
ğil gibi ne yeniden köy müdi.irlerine 

hacet var, ne de başka çarelere 1ü • 
zum. Böyle kabul olunacaksa: Esa -
~en ağır olan yi.ikiine bir yük daha 
konuluyor demektir. Varsın konul -

sun istenilen şakllde kö~ li.lınUz kal -
kınsın da o ağır ~·Uklin altından ueu. 
nu gösteren kambur bir par('& daha 
slvrllsin. 
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1 SULH ZAMANINDA HARf!._l APA_NL_A_R_I · :GAZETELERLE 
. ŞAKALAR . 

. . ~ ' 

Alman Casusları Borç ve Alacak 
Yazan: Naci SADULLAH 

Nasıl Çalışıyor? oostUntU7. Abidin Da\'Cr Fran~a
ya gitmiş. Orada bulunduğu 

sırada, İtalyaya gidip gelen otobiis
lerden birisine binmek, \'e İtalyanın 
tarihi bir şehrini ziyaret edip dön -
mck hc,·e.sinc kapılmı~. 

[Pari~ : Soir gazetesi "Sulh za
manındn harp yapanlar" ba~lığı 

altında, Alman casusluk teşkilatı. ; 
nın nasıl ~ahştığmı gö teren \'C 

Fransız erkamharbiyesinin gi:t.li 
dosyalarına istinat eden b!r ma· 
kale silsilesi neşretmcktedir. Her 
hangi bir kayıtı;ızlık, bir ehemmi
yet vermemezlik, ge\'czelik \'e lfı

tibalilik yüzünden bir vatanda:.ın 
hazan memleketine dii man ol~n
lara ne dereceye kadar faydalı o
labildiğini, her hangi bir yabancı 
de\'let casus te kilatlarını ne gihi 
zanlara düşiirdüğünü açıkça gös
teren bu neşriyat, dünyanın bu
günkü şnrtları içinde okuyanlar. 
da bir intibah uyandıracak mahi
yettedir. Bunun için terciime ,.e 
neşrediyoruz. ikinci makaleyi de 
yarın okuyacaksınız.} 

B aşvckil Daladier'nin söylediği 
gibi memleketimiz şu daki

kada bir hiyanet ve casusluk çenberi 
içinde bulunuyor. Vicdanlar satın a
lınıyor, askeri ve ikbsadi casusluk 
yapılıyor. 

Bazan "beyaz harp", "kararsızlık 
harbi" hazan "sinir harbi" adı veri. 
len ve hakiki adı "casusluk harbi'' 
olan harp başlamıştır. 

Bu casusluk çenberi ordu, hava ve 
deniz kuvvetlerimizi çevirmeğe ça
lıştığı gibi ticaret denizciliğimizi, 
diplomasimizi, sınai, mali, iktısadi, 

siyasi teşkilatlarımızı ve hatta hale. 
ti ruhiyemizi daima gözönünde bu
lundurmaktadır. 

Bunları kim yaptırıyor? Resmi ra. 
porlarda, mahkeme kararlarında ad
lan geçmemekle beraber hepimiz 
biliyoruz ki bu şebekeleri idare eden 
devletler şunlardır: 

Refikasına \'C k2ndisine, birer ta
ne gidip gelme bilet alını;ı, ve oto -
biise yerleşmiş. rakat İtalyan hu • 

, duclunda kendbini \'e refikasını oto. 
1 
' biisten aı>ar topar indirmi~lcr. ve: 

"- Jliiki'ımetin emri var! D<!miş. 
. ler. Siz, İtalya aleyhinde makaleler 

yazdığınız için, İtalyaya giremezsi . 

Ben. it;ılyan de,•lctinin Abidin 
Daverc bahşctti~i bu ınaı:hariyctc 

hayli imrendim doğrusu: Zira vaktilc 
yazılmış yazıları onu, ,·erilmi~ birer 
.sadaka gibi koruınu5. Fakat nankör 
Abidin Dner, kendisine g(isterilen 
biiyük IUtfun ?.ndrini bilcmemis ola. 
cak ki. İtalyaya bırakılmadığına· iccr. 
lcmiş. Bu hiddetle, 1\lussoliniye ;rız
dığı bir açık mektupta: 

''- Sinyor~ Diyor, hen bindiğim 
otobüse, tam 52 frank, 32 ı;antiın pa. 
ra \'ermiştim. llalhuki, sizin emriniz 
yfüiind2n, bu biletlerden istifade c. 
demedim: 

Binaenaleyh, şimdi sizin bana 
tam 52 frank, 32 santim borcunuz 

Şimdi siz, Abidin Da\'erin hu saf. 
dilane talebine ne huyurursmıu7.? 

Sinyor l\1ussolinidc para ne gezer ya· 
hu? 

Eğer onun o kadar para. ı ol'iay . 
dı, Triyeste~· i Almanyaya kiralar 
nııydı? 

Hey gidi Alıidin Davcr he~·: Çiz
mesini kira~ a \'eren adnmdan paro 
istiyor! 

* 
da mihvere girdiler 

Gn7.ctelerdc okuduihın a ıı,,öıın. ln

1 - Almanya, 
2 - İtalya, 

kadın casusu sorguya gönderiliyor 
urı tanın 6ılıncın nercsı, irı yarı \'t' 

aç farele.:fo istilasına uğramış. l\Iüs. 
tevli fareler. 32 bin kental hububatı 
tahrip etmişler ... 3 - Japonya: 

Japonlar iktısadi ve sinai casuc;
lukta maharet göstermekte

dirler. Liyondaki ipekli kumaş fob
rikalanmızda kumaş imalindeki in
celiklerimizi öğrenmekte ve modelle
rimizi kopye etmektedirler. 
' İtalyanlar daha çok deniz casus
luğunda tekemmül gösteriyoıriar. 

Turin şehri Fransaya saldıran ca
susların merkezi halini almıştır. 

Modanda bir müddet evvel yakala
nan bir casus Alp hudutlarında 

Fransız seferberlik pliınını öğren

meğe çalışıyordu. Ve bugün acıkça 
söyliyebiliriz ki geçenlerde, "sulh 
zamanında casusluk edenlerin dahi 
idama mahkum edileceğine dair olnn 
muvakkat kanun" mucibince idam e
dilmiş olan deniz asteğmeni Elua o. 
ber'in casusluk ettiği devlet te İtal
ya idi. Bu casus subay İtalyaya öyle 
bir deniz planımızı vermişti ki eğer 
:asusluğu keşfedilmemiş olsaydı bir 
harp patladığı anda bir deniz fırka
mız feci bir pusuya düşürülmüş ola
caktı. 

Görünmez ve 

merhametıiz harp : 

vaziyetin barometresi halini alamaz-
sa on para etmez." •• 

İmparator Vilhelm'in en çok e
hemmiyet verdigi kuvvet bu teşki
liıttı. Vilhelmin yerini tutan Hitler 
de yine bu teşkilata ehemmiyet 
vermektedir. Şu farkla ki Reis Ni
kolay yirmi yıl önce binbaşı idi. Şim
di generaldir. 

B u teşkilat hiç umulmadık in
sanları kullanmasını bilir. 

Yirmi yıldanbcri moda olan casus. 
luk romanlarına istinat ederek değil, 
Fransız erkanıharbiyesi istihbarat 
dairesi olan "Üçüncü şube Büro H." 
sinin gizli dosyalarına istinat ede
rek bu yazıyı yazıyoruz. Aşağıda o
kuyacağınız raporlar Almanya tara
fından tekzip edilemez. Zira W est • 
chef - Ausgegebene Nachrichten'in 
B. 3 numaralı dosyasındaki "harp 
casusları listesi" nden çıkarılmıştır. 

G eneral Nikolay dünyanın nab· 
zını nasıl tutar? 

Psikolojik ajanlardan aldığı rapor-
larla ... 

Nedir bu raporlar!" 

İşte birkaç nümunesi: 

Longvaydaki casuslardan biri de 
şöyle diyor: 

"Halk çok sinirli ve muztariptir.'' 
Ayın 30 unda da şunu gönderiyor : 
"Bir fevkaladelik yok." 
Senones'deki casustan ayın 31 in-

de şu kısa rapor geliyor: 
, "Bir panik arifesinde olduklarm~ 

ihsas eden bir telaş var." 

Şu iri yarı aç sıçanlıırın istilii si. 
ya-;etine ne huyıırulur? D<'mek niha
yet onlar da mihYCre girdiler! 

* Nihayet dediğim çıktı 

"Komik' ' rdikimizdc 
den yazılarda:ı birisinin 

inti~ar e
serla\'hası 

ı işte, bir raporları, bir de çıkan da şuydu: 
gazetelerdeki yazıları sa~ır ''- Antant Kordyal tenis maçı!" 

satır takip etmek suretiye Alman 

1 

Demek nihayet foyan meydana 
teşkilatı bir psikolojik barometre ha- çıktı. Beu sana: 
zırlamakta ve bu barometrenin iniş "- Türkçeyi bilmiyorsun!" der. 
ve çıkışlarına bakarak Alman erkanı dim de inanmaı:dın: Hakkım yokınu 
harbiyesi ve şefler hesaplarını yap- imi~?. 

maktadırlar. 

Alman üçüncü bürosundaki psiko
lojik dairede 80 zabit çalışmaktadır. 
Bunlar gazeteleri okurlar ve icap e
derse seyahatler edip hadiseleri yer
lerinde tetkik ederler. 

* Şeytan atıyor da! 

Yine gazetelerde okudum: Eren
köyi.inde Bo!>tancı caddesinde Rıza ve 
Ali adında iki arkadaş arasında ala
cak meselesinden bir ka\'ga çıknn,.. 
Zabıtanın tahkikatına nnzaran, bu 
kavga esnasında Rızanın tabancası 

ycN! diişmiiş, \ 'C garip bir tesadüf 
neticesinde, ka,·gacıların ikisi de, 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar. 

Bir de: "Şeytan doldurur!'' sö • 
ziine inanmazı;ınız: Halbuki zamane 
şeytanım gördiiniiz mii? Hem doldu-
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1-.EKONOMi~I 
ALMANYA İÇİN 

Mukabil Tedbi iste • 
ıyo.-

Son giinlerde Almanya ithalat bü
roları Türkiye mallarının fiyatlarını 
% 10 - 15 nisbetinde düşiirerek 

permi ver~ektedirler. Meşh ve ya
rım işlenmiş derilerle hububat fiyat
larında yapılan bu tenzilat mallar1-
mı71n Almanyaya ihracını durdura· 

cak bir mnhiyet alabileC'ektir. Tüc. 

carlarımız Almanyanın bu hareketi

ni piyasamızı idare mahiyetinde f<'

liı.kki eCliyorlar. Bazı ihracnt mües.se 

selerimiz de Almanyanıo 'fiirkiye 

mallarına karşı aldığı tedbirJer gibi 

Arpa Fiyatları 
Arpa fiyatlarının tedricen yüksel 

mesi üzerine piyasamıza fazlaca ar· 
oa gelmektedir. Arpa mcvrudatınııı 
artması fiyatları normal bir derece. 
VP. indirmiştir. Çuvallı arpaların kilo 
:;u 4,10 kuruştan satışlar olmuştur. 

Mevrudat 220 bin kilo kadardır. 
Bandırma malı çavdarlardı'\' el ' 1i 
100 bin kilo fob kilosu 3,35 kuruş
tan, Istanbul teslimi ise 4,05 kuru~· 
tan satılmıştır. 

Ticaret ve Zahire 
Borsas1nda 

Ticaret ve Zahire Borsası idare he
yeti intihap faaliyeti artmıştır. Bor
sada seçim hazırlıkları t&mamlanmış 

ve listeler asılmıştır. Pazartesi günü 
seçim yapılacaktır. Borsa azalıkları
nı elden kaçırmamak ıstiyen idarc 
heyetinden bazı zevat kendilerini! ta
raftar bulmak için ticarethuut!leri do 
laşmıya başlamışlardır. 

--0-

Fındık Fiyatları 
Almanyanın henüz fındık fiyatla. 

rını tesbit etmemiş olması fındık 

mıntakalarındaki satışlar üzerine te
sir etmektedir. Kilosu 46 kuruşa ka
dar alivre satılan fındıklar üzcrindr 

ı 

dün muameleler azalmı~ oldugundan __ , 

müştür. 

-0-

Murathda Mahsul 
Çok Bereketli 

Muratlı, (TAN) - Bu sene mah
sulün fazla bereketli olması, çiftçinin 
yüzünü güldürmüştür. 

200 den fazla azası bulunan zirai 
kredi kooperatifinin büyük yardım
ları sayesinde köylüler mahsullrrini 
toplamak hususunda hiç zahmet ~ek 
memektedirler. 

Tenzilath Sahşlar 
Bazı ticarethaneler mevsim sonu 

dolayısiyle tenzilatlı satış yapmak is. 
tediklerini Ticaret Odasıııa bildir
mişlerdir. Oda halkın aldatılmaması 
için icap eden tedbirleri almış oldu· 
ğundan satışa müsaade etmekle be. 
raber kontrol i~ine de ehemmiyet 
vererek fiyatları tetkik ettirecektir. 

Mısırda Hayvan Hastahğı 
Mısırın üç vilayetinde hummayı 

bakari ve hummayı kılai çıkmıştır. 
Buralardan gelecek olan çift tırnaklı 
hayvanların ve kuşların ve bu hay
vanlara ait etlerle kuru ve yaş mad. 
delerin, yurdumuza sokulmamaları 

alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

1 

bilmukabele Almanyadan ithaltitımı2' 
için de ayni tedbirler alınmasını ve 
bizde de Alman malları için fiyat 
tesbit eden bir ithalat bürosu kurul. 
masınr istemektedirler. 

Hububat için dün Hamburgtan bil
dirilen fiyatlarda geçen haftaya na
zaran yüzde 5 - 10 nisbctincle bir 
düşüklük görülmektedir. Yüzda 5-6 
çavdarlı sert buğdayın tonuna sif 
Hamburg 4,5 lira, sarı mısır 53,5, 
arpa 44,5, kepek 32 - 33, mavi•haş
ha~ tohumu için 237,5 !ira fiyat bil
dirilmiştir. 

Nohut Satışları 
Bu senenin yeni mahsuli.i olarak 

nohutların alivre satışları başlamış • 
tır. Ağustos teslimi Bandırma, Kara· 
biga mıntakalarının nohutlarından 

300 bin kiloluk bir parti kilosu altı 
kuruştan satılmıştır. Antalya, Balı
kesir ve Trakya mıntakalarının su
samlarından da mühim satışlar baş· 
lamıştır. Nohutlar ihracat için top· 
!andığı halde susamlar tamamen spe 
külatörler tarefından 15 - 15,10 ku
ruşa mübayaa edilmektedir. Düne 
kadar bu mıntakalardan 120 bin kilo 
susam Eylul ve Birinciteşrin teslim 
şartiyle ve alivre olarak verilmiştir. 

--o--
Tuğlacıların MurahJ;asları 
Tuğlalar için kabul edilecek Norm 

hakkında ayın yirmi dördünde lktı. 

sat Vekaletinde yapılacak toplantıya 

murahhas olarak Şaban Ozbalçık ve 

Haznedar Zade Hüseyin Subaşı se

çilmiştir. Norm'un şekli Ankarada h3 
zırlanmıştır. Bunda tuğlalnrın yük. 
seklikleri 15 santim ve delikleri amu 
di olacaktır. Bu suretle malzemeden 
ve işçilikten kazanıldığı gibi ses ve 
rutubetin geçmesinin önıi alınmış o
lacaktır. Murahhaslar yarın Ankara 
va ızidccclt1erdir. 

r 
BORSA 
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ÇElıl.LJm 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MiHlno 
Cenevre 
Amslerdam 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varsova 
Budapeste 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5,92,75 
126,585 

3.355 
6.6575 

28,55 
67.71 

50.765 
21,505 
l,08 
1.56 
4.3375 

14,03 
23,8325 
24.875 

0.905 
2.89 

34,605 
30.5375 
23,89 

ESHAM VE TA uvlLAT 

Türk borcu Ill peşin 
Ergani 
Sıvas .. Erzurum lI 
Anadolu dcmiryolu I ve 11 

peşin 

Türk umumi Tiyatro 

19.20 
19.15 
19.93 

37.50 

30.75 
\.._..,._ ........ _ _... ____ _ _./ 

ls.t~nbUI . ·. Jl!l_~dji~~~,JJ.~9':!1.arı ; 
. . , 

H iç şüphesiz bu harpte en ileri 

1914 yılı temmuz ayının 28 inci 
günü M. 85 numaralı casus - ki Meç 
şehrinde oturan bir Almandı - şu ra
poru gönderiyor: 

Herhangi bir ecnebi memlekete 
gitmiş olan bir Alınan mutlaka bir 
casustur. Öğrendiğini casusluk teş
kilatına bildirmeğe mecburdur. İster 
gazeteci, ister tüccar, işçi ve köylii. 
olsun, Alınan hudutlarından çıkıp 

tekrar Almanyaya giren Almanların 
ilk işi mahallelerindeki polis ko
miserine gidip gördüklerini, duy
duklarını, hissettik1erini anlatmak
tır. Bunlar bunu hazan şuurla ve çok 
defa da korkularından yaparlar ve 
tabii bire bin katarlar veya uydurur
lar. 

ruvor, hem ni. anlı,·or, hcın atı,·or 1 
J • J • lk temi- Muham. 

hem de tutturuyor! 
giden düşmanımız Almanya

dır. Yalnız şu kadar söyliyeyim ki 
1939 y1lının ilk üç ayında Fransada 
tutulan casuslar Umumi harpten ev
velki 6 yıl içinde tutulmuş olan ca. 
suslardan fazladır. 

Almanların meşhur kralları Bü
;yük Fridrih casusluk için şöyle der
di: 

"Sulh içinde harp yapmak. İşte ca
susun vazifesi budur." 

.Bu sözü, Umumi harpte ve şimdi 
Alman casusluk teşkilatı olnn "Ab. 
tcilung Drei B." yani B. üçüncü bü
ro reisi General Nikolay daima tek
rnrlamak itiyadındadır. 

"Hudut boyunda sükun devam e· 
diyor. Ahali kati surette harbe a. 
leyhtardır." 

Ayni günde "itimat caiz bir adam" 
Paristen bildiriyor: 

"Bir harp hazırlığına dcliılet ede:
birçok hadiseler oluyor. Tafsilatlı 

rapor bekliyorum." 

Ayni günde M. 94 numaralı ca
sus -ki askeri vazifesini bir piyade 
alayında yapmakta olan bir Fransız 
işçisi idi - şunları bildiriyor: 

"Konflan'da imi bir Alınan hücu. 
mundan korkuluyor." 

Munsteroldaki casusun, "Alsas 
Bu teşkilatın programı 

gelen şey şudur: 
başında Lorendeki Fransız ahalinin harbe ta-

"Bir memleketin havasını anla
mak, efkarı umumiyesinin - devam
lı surette - nabzını tutmak". 

General Nikolay'ın fikrinoe: "Bir 
casusluk teşkilatı be 'llelmilel siyasi 

raftar olduğunu" bildiren raporunu 
okurken Nikolny, Avinyondan Pari
se giden yüzbaşı Yaneş'tcn şu kısa 
mektubu alıyor: 

"Tam bir sükunet var. Fransızlar 
sfnirlenmişc benzemiyorlar." 

1914 te o zayıf ve mütereddit Ma
reşal Moltkc, Başvekil Fon Betman 
Holveg'i bu raporları göstererek 
harp ilanına teşvik etmişti. Bugün de 
bu nevi raporlar, hiç umulmadık bir 
anda, hiç beklenmedik bir dakikada 
Alman şeflerini yanlış yollara sev
kedebilir. 

Turhal • Tokat Maçı 
Turhal, (TAN) - Gençlerimizin 

daveti üzerine, Tokat spor takımı 

futbolcuları buraya gelmişler ve Tur 
hal Giiçyurdu takımiyle karşılaşmış
lardır. Tokatlılar, bire karşı yedi gol 
le mağliıp olmuşlardır. 

Misafirler şerefine 30 kişilik bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Turhal gençleri, Sümer Bank takı
mı ile bir intikam maçı yapmak üze
re yakında Kayseriye giueceklerdir. 

Fakat bi.dm zabıtanın kerameti -
ne ne buyurulur? 

Şeytan işini bile 
şallah! 

* 

keşfediyor ma-

Et yiyenler idam edilecek 

Berlin yaftalı tazo hir ha\•adis, 
hiitiin dünyaya ilan ediyor ki, bun. 
dan böyle, et yiyecek olnn her Al -
nı:ın, \'atan lıaini sayılat'akmış. Bu 
hn\'adise giire, mesela istnnbul semt. 
lerinden birine ait olan şu ismi alıp 
Alınanyaya tnkınak çok miinasip o. 
lur: 

"- Etyemez!'' 
Fakat, yine hu ha\'adise göre, hii. 

tiin Almanlrır \'atan haini addoluna -
caklardır: 

Zira onlar, bu ha\•adi e rağmen, 
hala. dünyanın ha~ının etini yemek
ten , ·az geçmiyorlar! 

nat men bedeli 
76,20 1015,98 Büyükdere meyva ıslah istasyonunun 4 numaralı 

arazisindeki havuzun tamiri, 
47,13 628,94 Beyoğlu ikinci okulun tamiri, 

178,62 2381,50 Kadıköy Acıbadem yolunun katranlanması, 
83,63 1114,96 İbrahimağa • Prevantoryum yolunun katranlanması. 
36,99 493,20 Heybeliada mezarlığı dahili yollarının betonlanması. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıktarları yukarıda yazılı işler 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 24-7-939 pazartesi günü saat 14 te 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel müra. 
caatla alacakları fenni ehliyet vesika1arı ve hizalarında yazılı ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi En-
cümende bulunmaları. (5015) 

3. Kor Komutanlığından : 
l - 3. Kor İnşaat şubesinde çnhşmak iizere (250) lira ücreti şeb. 

riyeli yüksek diplomalı bir mimar alınacaktır. 

Ta liplerin 27 • 7-939 gününe kadar Çorluda Kolordu İnşaat şubesine 
istida ile müracaatları. 

2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal kağidı, tercümei hal, ve asker. 
lik vesik:ısı suretleri ile yaptığı işlere dair vesikalarını istidalarına rap-
tetmeleri lazımdır. (5172) (129) 
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TARiHTEM YAPRAKLAR 1 BUGÜNKÜ SURIYENIN IÇYOZO 

Arıyan Mevlasını Da· 
1 

' 

Bulur, 
Y üz otuz beş yıl cince Tarab· 

yada çok guzel Y.okşler var· 
dı. Fenerde doğup ta Fransızca 
oğrenmek sayesinde tercun1an1ıkfa 
Babıruiye giren bir takım çelebi. 
ler, tüy düzdükten ve servet sahi· 
bi olduktan sonra mutlaka Tarab· 
yada birer ev yaptırırlardı, o zamaı 
lar Buğdan ve Eflak Beyliklerine 
gönderilen bir kısım çelebiler de 
Tunadan Karpatlara kauar uza) an 
topraklar iıstünde tırpan af ıp ha. 
zineler düzdükten sonra .+a azlolu
narak, ya istifa ederek 1stanbula 
gelirlerdi ve yine Tarabyada birer 
asri saray kurarlardı. 

Müverrih Asım Efendi bu son
radan görme zenginlerin cvlerinı, 
bahçelerini, eğlencelerini -k'!n
di devrine göre- gerçekten şaira. 
ne tavsif eder ve mesela şöyle der: 
"Her biri Tarabyada Şeddadi sa
hilhane ve bahçei iremnişanede 
lmparatorane vazıi ed:ı ile ikamet 
ederek sırmalı libas V\? mükellef 
kıyafet ve has ahıra layık zerrm 
raht ve licam ile müzeyyen dilke
şendam Mısriler (Arap atları) ve 
hentolar (arabalar) ve leyalii muk 
mere'de (mehtapli gecelerde) yağ
lı yılan dilli kayıklar ile saz ve söz 
alayı müheyya olarak gece yarıla. 
rrna ve belki subhe kadar zevrek
ranı safayı mehtap olurlardı. (ka
yıkla mehtap safası yaparlardı.) 

A sım merhumu imre::ıdirmi~ 

gibi görünen bu parlak h:ı
yatı yaşıyanlar arasında Dimit. 
raşko Bey adlı bir Fenerli bilhas
sa göze çarpıyordu, bu adam, Byğ
dan voyvadası Mozoros oğlunun 

ltardeş1ydl. Atalarından, amca o
ğullarından birkaç tane voyvada 
yetiştiği için çok büyük bir servc. 
te malikti, yaşamayı da iyi bili
yordu. Bu sebeple evi hiç dinmi
yen kahkahalarla çınlardı, bahçe
sinde kuş sesinden ziyade kadm 
cıvılhsı duyulurdu. 

Dimitraşko Beyin bir kız karde. 

§i vardı. Parisli mürebbiyeler e

linde büyümüştü. Çok güzeldi, çok 

bilgiliydi, fakat büyük bir kusur 
taşıyordu, aşka can veriyordu, Di· 

mitraşko, medeniyeti her şeyde 
hür olmak manasına almıştı, bu 

sebeple kızkardeşini tamamiyle 
serbest bırakmıştı. Deli kız, arası. 

ra gecelerini ahırlarda geçirirdi ve 
odasına dönerken ağabeyisine: 

"Ne eğlendim, ne eğlendim, bil

mezsin. Çünkü senin burnun ahır 
kokusundaki zarafeti almaz,. der

di. Bazan günlerce kaybolurdu ve 
eve dönüşte: "Etüt yapıyorum. A. 
şağı tabaka hayatı içinde yüzüyo

rum,, deyip gülerdi. 

'ı şte bu deli kızın ~ir. ~rahk 
kafasına tuhaf lıır fıkır ya

pışmıştı: Kaçırılmak!.. Evet, dağ 
başlarında olduğu gibi bı: aşk bas 
kınına uğramak, saçlarından t~t~
lup sürüle sürüle ormanlara gotu
r ülmek dövüle doviıle ve hırpa
lana h;rpalana oynattırılmak isti
yordu. 

Bir gün, iki gün bu fikri kafa. 

sından atmıya çalıştı, muvaffak o
lamadı. Ekmek gibi, su gibi, hava 

gibi, böyle bir sahneye kavuşmak 
ta onun için bir ihliyaç halini al
mıştı. Eğer dileğine ererse Tem

muz sıcaklarında günlerce su b~
lamıyan bir çöl serserisi gibi erı
yecegine inanıyordu. Bu sebe~le 
düşiındü , taşındı, ihtiyacını yıne 

kendi eliyle tatmin etmeyi karar
laştırdı. 

O civarlarda Yamak denilen Ye
niçeri bölükleri vardı. Bu böliikl~r 
içinde bakışları bile kadınların yu
reklerini ağızlarına getiren hey
betli delikanlılar çoktu. Matmazel 
Mozoros bu korkunç adamlardan 
birini ele getirerek arzu ettiği sah· 
neyi yaratmayı tasarlamıştı. 

Belasını Da .. 
YAZAN 

M.Turhan Tan 

Deli kız bu kararında~ ~ö~me
di, yamaklardan hırını fır. 

sat düşürüp evin bahçesine soktu, 
yarım yamalak tükrçesile dileğini 
anlattı. Genç Yeniçeri gerçekten 
güzel bir kızın böyle yana yakıla 
kaçınlmak istendiğini anlayınca 

kahkahalarla güldü: 
_j A kız, dedi, dileğin bu olsun. 

Sen hemen gününü söyle, icabın
da biz ananını bile omuzlarız. 

Dimitraşko Beyin kızkardeşi, 

üç gün sonra yapılacak bir deniz 
gezintisi sırasında ve mehtap al
tında bu lutufkarlığın gösterilme
sini rica etti, müjdelenen zevk ug
runda üste para vermiye hazır o
lan delikanlıya bir kese altın da 
sundu, sevine sevine odasına dön
dü. 

O, denizde üç beş kayık dolusu 
asil, zengin ve asri madamlaria, 
matmazellerle gezinti yspılırken 

Okyanuslarda gemi avlıyan kor
sanlar gibi bir kaç büyük dolmu. 
şun önlerine çıkacağını, bütün ka
dınları gözden geçirdıktcn sonra 
içlerinden yalnız kendini alarak 
meçhuı bir semte kaçıracağını dü
şi.ınüp heyecana düşüyordu. Meh
tap, baskın, vaveyla ,.e korkunç 
bir gece! .. Bütün bunlar deli kızın 
-uhuna çılgın bir zevk aşılıyordu. 

1 ş, kararlaştırılan gecede ol. 
du. Fakat küçük bir ilave 

ile, nasıl oldu mu, diyorsunuz? 
Onu yine müverrih Asımdan dinli
yelim: "Dimitraşkonun kızkardeşi 
nazendei zaman, üç kayık leb9leb 
dolu zemani nazeninan ile bir ge
ce mehtap seyrü safasına revan ve 
ruyu deryada zir ile balayı seyran 
ve kendülere mahsus sr.zı dilnü
vaz ile alemi ab zevkine "dem bu 
demdir., edasiyle zevrekı:-an iken 

Anadolu semtine karip mahalde 
nagah iki kayık dolusu yirmi 
den mütecaviz pürsiliıh, ehrimen -
heyet, Hizebran-heybet <aslan ya
pılı), Haydut - reviş, izbandut -
gerdiş eşhas zelzelei satvet ve gul
gulei dehşetle palaları çekip kük
remiş ·dev gibi ol peri çehreler ü
zerine havale olup kayı~tçıla:· bun
ların bu resim hareketl:;-rini hata 
ve gaflete hami ile feryat ederek: 
"Bire medet, bunlar Dlmitraşko 
Beyin baremidir!,, diyn müdahale 
ka. dına dü tükle inde: "Bi1jm 
matlubumuz dahi ouôur., cevabiy
le hücumun hikmetini tasrih ve 
kayıkçıları pala darbeleriyle iskat 
ederek Anadolu yakasında Umur 
yeri tabir olunur mahalle zorla 
sevk ve kadınları karaya ihrac eyle
dikten sonra kayıkları tevkif ve 
kadınları keşan keşan evvelce ha
zırlanan yere götürdüler. Müteakı
ben kayıkçıları birer ağaca bağla
yıp peri yüzlü esirlerle sabaha ka
dar raksederek haz aldılar. Gün 
doğarken kayıkçıları çôzüp ve na
zenin dilberleri getirip kayıkları
na koyduktan sonra: "Beye selam 
söyleyin. Rakısını, şarabını içtik. 
Hanımlarını oynattık. Kusura kal
masın,, dediler. 

Matmazel, bir bakıma göre, um
duğuna ermişti. Fakat bir bakım
dan hesabında yanılmıştı. Çünkü 
yirmiye yakın madamı, matmazeli 
de ummadıklarına erdirmişti. Eh, 
kadın kaprisi evde tutula:ı hesap
lara benzer. O hesaplar hazan çar
şıya uygun düşmediği gibi kapris
ler de hazan böyle umulmıyan n'!· 
ticeler verir. Arıyan Mevlasını da 
bulur, belasını da diyen Türk me
seli, bu misilhi hadiseler için dar
bolunmuş olsa gerekt:r. 

!" ....... _ ............. - - .. ·-·- - · .. -- ... ·--· i 
j ŞU GARiP DÜNYA i --............................ - ----- .. __..: 

13 rakamı uğursuz j Küfür kelimeleri için liigat 
Bükreşte matmazel Margit Maniu Vaşington'da küfür ve tahki_ramiz 

1 için 13 rakamı uğursuzmuş. Çüıı-1 kelimeleri ihtiva eden hususı bir 
~~7!,...lft"~-::., 1tü hayatında da. 1dtap çıkarılmış-

ma, bu rakam o. ır. İngili~ lisa. 
la felaket getir. ıında 1,600 tane 
niştir. Margit, do. ılan insanı gücen-
:umunun 13 ün. lirici mahıyette 

ı.:ü yıldönümi.i gii. .:üfür ve tahkir 
ıünde sokakta telimelerı kitap. 

"-_..; __ __... ___ düşerek yaralan. ta alfabe sırasiy. 

mış. İki ay sonra 13 martta bir ku- le gôsterilm:ştir. Bunların toplat:. 
yuya düşmüş, az kalsın boğularak larak, kitapta tesbit edilmesinden 
ölüyormuş. maksat, halkın cezaya çarpılmamala. 

Bundan sonra, her ayın J J üncü rı için fena kelimeleri istimal etme. 
gününde başına birer felaket geli. lerinden kaçınmalarını temin etmek

tit. yormuş. Bir evde oturuyorsa, tavan 
çökiiyormuş, bindiği araba devrHi- yırtılıyormuş, parasını kP.ylıediyor. 
yor veya bozuluyor, yahut ta kaza muş. En nihayet Margit, 13 kanunu. 
yapıyormuş. Eline aldığı bir şey kı- evvel 938 de kendisini bir otomobil 
rılıyonnuş. Entarisi bir yere takılıp çiğnemesiyle ölmü~tür. 

Halep civarındaki köylerden birinde 

Nasıl Eğleniyorlar? 
H alepteki eğlence yerlerinin 

de bahse değer hususiyetle
ri var .. 

Şimdi Halebin çalgılı gazinola
rı da, tıpkı İstanbuldaki!er gibi, 
bahçelere taşınmış. Bizim, çalgılı 
gazinolarımızdan, bitmez ti.iken. 
mez şikayetlerimiz vardır. Fakat, 
bana öyle geliyor ki. gazinoları bi
zimkilerden bile berbat bir halde 
bulunan yegane yer Suriyedir. 
Bahçelere yerleştirilen sahnele
rin, alelacele kurulmuş büyükçe 
birer kerevetten farkı ~ok. Müş
teriler, ufak, çarpık, örtüsüz ve 
demir masaların Üzerlerini, açık 
saçık resimlerle. bizdeki umumi 
helaların duvarlarına çevirmişler. 

\ Dinleyiciler, ve seyirciler arasın. 
da tek kadın yok. Belli ki. biçare 
Suriye kadınları, tıpkı haremlere 
tıkılan eski Osmanlı cariyeleri gi
bi, birer mahpus ömrü sürüyorlar. 
Bu kerevet bozması sahnelerde, 
karık bir sesle, ve yayık bir ağız
la arapça şarkı okuyan. ve göbek 
çalkalıyan kadınların hemen hep
si de, ya Ermeni, tva Rum, yahut 
ta • ekseriyetle - Yahudi. 
Bunların arasında, Melike Ce

mal gibi, Zekiye Hamdan gibi. İs
tanbulluların tanıdıkları malüm 
simalar da var. 

1 nsan bu takma isimli Muse
vi çep!lilerinin bizim sahne. 

lere niçin akın ettiklerini. orada
ki vaziyetlerini görünce daha ivi 
anlıyor : · 

Zira oralarda sahneye çıkan ka· 
dınlar, seyircilerin ekseriyetini 
teskil eden fellahlardan ve bede
vilerden, birer umumhane serma. 
y~sinden daha kötü muamele gö
rüyorlar. Fellahların sahnedeki 
kadınları takdir maksadile savur
dukları acaip naralar bile, haka
retten daha ağır. 

Bu gazinolara, kapıda satın alı. 
nan birer biletle giriliyor. 

Bu ucuz biletle satın aldığımı 
şey, bir sandalyede oturmak hak
kıdır. 

Gazinoda dolaşan garsonlar da 
müşteriler gibi entarili. Onlardan 
her birinin vazifesi de ayrı. Rakı
yı, suyu getiren adam, mezeye ka
rışmıyor. Meze satanlar nargile 
getirenlere, nargile taşıyanlar, 
kahve satanlara karışmıyorlar. 

Sizin anlıyacağınız, insan, kü. 
çük bir rakı sofrasını kurdurtun
caya kadar, bir düzine fellaha me
ram anlatmak mecburiyetinde ka
lıyor: Hesap zamanı da nargi. 
leci ayrı, kahveci ayrı, içkici ayrı, 
mezeci de ayrı pusla getiriyor: Ve 
siz, yarım düzine entarili fellahın 
ortasında, yarım düzine puslanın 
hesabını görürken, sarhoşluktan 
ayılıp, serseme dönüvorsunuz. 
Nitekim ben, bir gece i.çinde kaç' 
defa, bir hadise, bir kavga çıktığ• 
nı sanarak endişelenmiştim. 

Fakat her seferinde yanımdaki
lerden aldığım cevap şu olmuştu: 

" - Bir şey değil: Sadece hesap 
görüyorlar!" 

Maamafih, bu merasime bakıp 
ta, gazino1ann çok pahalı olduğu
nu sanmayın: Bilakis bizim gazi. 
noların su fiatına, oralarda rakı i
ı;ebiliyorsunuz: Hatta gazinolar-

HalehinBütünÇalgılı 
Gazinoları Ana Baha 
Gününü Andırıyor 

r ............................... i Yaza n : i 
İ Naci Sadullah : . : : ............................. . 

Suriyeli bir köylü kızı 

dan bazılarında, rakı, bilamübaıa 
ğa: 

"- Sudan ucuz!' 
Fakat, gelin görün ki, oralarda 

hesap puslaları, bütçenizi yıkma. 
dığı halde, asabınızı bozuyor: Zi
ra oralarda, hesap zamanı, başını
za uşuşuveren fcllahlarla hesap
laşmak, İstanbulda bir düşmanla 
hesaplaşmaktan da zor! s ahnenin ve seyircilerin. din. 

leyicilerin manzarası da bir 
ayrı alem. 

Sahne. tıpkı işlek bir sokak gibi 
işliyor. Orada oturan kadınlardan 
kimisi şarkı söylüyor, kimisi, müş
terilerle sohbet ediyor, kimisi 
sofrasını kurmuş rakı içiyor, kimi
si iniyor, kimisi çıkıvor. Garson 
vazifesini gören fellahlar, tıpkı 

müşteriler arasında dolaşır gibi, 
sahneye de inip çıkıyorlar, sahne
dekilerin siparişlerini de yerine 
getiriyorlar. Hatta müşterilerden , 

sahnede oturan kadınlara misafir. 
liğe çıkıp inenler de var: On
lar da sahnede bir müddet o
turup, okuyanlarla ve oynı. 

yanlarla biraz çene çalıp. bi
rer ikişer kadeh te parlatıp yer
lerine döniiyorlar. 

Bu ana baba gününde, okunan 
şarkılarla sözüm ona m~st olanlar 
da var. Okuyucu kadın: 
"- Ya leyli! .. " 
Deyip te sustu muydu, zikir es. 

nasında kendilerinden geçen der
visler gibi inliyorlar. 

Fakat ekseriya bizim vapurlar
daki seyyar satıcılar gibi dolaşa 
dolaşa ve bağıra bağıra rakı sa
tanların, kahve satanların sesleri, 
sahnede şarkı söyliyenlerin sesle. 

rinden daha yüksek çıkıyor ve va
kit ilerledikçe, kafalarının tütsüsü 
artan, dumanı koyulaşan fellfıh

lar, ara sıra yanılıp, onları da al
kışlıyorlar!.. 

Sakallı bebekleri uyutan bir 
ninniye benziyen bu: 
"- Ya leyli!" ler, başıma, içti. 

ğim nefis zahle rakısından fazla 
\'Urmuş ki bir aralık kendimden 
geçer gibi olmuşum. Bu yarı uy
kudan beni: 
"- Bu gece çamlarda kalsak!" 

şar blm o ·uyan yumuşak bir ses 
uyandırdı: 

Rüya görmiye başladığımı sa
narak gözlerimi açtım: Sahnede 
kum'ral, uzun boylu bir kadın. a
laturka şarkı söyliiyordu. Yanım. 
daki Halepli dostum: 
"- Tanır mısın?" diye sordu. 
Ve cevabımı beklemeden ilave 

etti: 
"- .RJanş ... Meşhur İstanbullu 

Dliınş! .. " 

f smen tanıdığım bu kadını, 
daha fazla yıpranmış bir 

halde göreceğimi sanıyordum. Fa
kat aradan geçen yıllar, mütareke 
devrinin hovardalarını birbirine 
katan bu karlını, umduğum kadar 
ezmemişti. Kim bilir. belki de a
laturka okuduğu için, bana sesi de, 
o: 

"- Ya leyli!" lerin i~ime yığ

dığı kasveti giderebilecek kadar 
zevk vermişti.. Fakat maalesef, 
çok geçmeden, o gecenin yegiıne 

zevkinden de mahrum kaldım: Zi
ra fellahlar: 

"-Arabi... Arabi.. . La Turki!." 
diye haykırışarak , dinliyebilece
ğim yegane sesi de susturmuşlar
dı. Oradan çıkarken. kendilerine 
İstanbul sahnelerinde yer verdiği
miz en değersiz Surive çenı:ıileri. 
ne, ve onların püriizlü gırtlakla

rından cıkan en ruh bunaltıcı A
rap şarkılarına karc;ı gfü•tc>rdii!imiz 
dostane tahammulii, içim sızlaya 
sızlaya hatırladım · 

Sesimizin Surivrde göreceği 

karŞ1lık bu muvdu? 
Halenli dostum: 
"- Biz, dedi. o kadar dinlivc-

bildij!imize de sükrcdivoruz· Blanş 
ta olmasa, Suriyedeki Türkler. 
sahnede türkc;e sarkı sövliven bir 
kadın göremezler: Zira buraya. 
:ürk sanatkarlarının gelmeleri 
memnudur: Geçenlerde husust 
müsaadeyle burayı zivarete _gelen 
bir Türk sanatkarından. Suri ·ede 
konser vermiyeceğine dair bir se. 
net, ve rehin olarak ta bir hayli 
para almışlardı!" 

Bunu da öi!renince. teessür duv
maktan kendimi alamadım: Aca
ba, böyle bir himayeden mahrum 
bırakılmaya müstahak olan ve'!a
ne sanatkarlar, bizim musikişinas. 
]arımız mı? 
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Sadrazamın Katline Fetva 
Sipahiler, Tedbi·rde Taksir 
Ehline Galip Eden Vezirin 

Ederek Kafirleri İslCim 
Katline Fetva istiyorlar 

Y emişçi, uzun at yolculuğuna 
tahammül edemediği için, 

:_ o devir zihniyetine göre, ayıp 
bir iş olmak üzere - arabay!a 
yolculuk yapıyordu. Bu haberi a
lınca, arabadan çıktı, çapkun de
nilen hızlı gider bir ata atladı, 
gruptan dört saat sonra, Silivri 
kapısına geldi, bevvapların kapı .. 
yı açık tutmaları sayesinde şehre 
girdi, padişahın hemşiresi ·olup, 
İbrahim paşadan dul kalmış ve 
kendisine nişanlarım;.~ olan Ayşe 
sultanın sarayına indi. Sultanla 
henüz nikahı ve zifafı yapılmadı
ğı için, harem dairesine değil, se
lamlığa girebilmişti. Fakat haya~ 
tının tehlikede olmasından ve hü
cuma maruz kalması her an muh. 
temel bulunmasından dolayı, sul.. 
tan tarafından kendisine haremde 
bir daire gösterildi. 

İki askeri zümreyi birbidne dü .. 
şürmek ve.sarayın sipahiler aley. 

~ 

hine beslediği hıncı tatmin etmek 
vazifesini üzerine almış olan Y c
mişçi Hasan Paşa, ilk iş olmak ü.. 
zere, saraya bir telhis sundu, gel
diğini haber verdi. Padişah ta, 

- vaktin geç olmasına rağ • 

men - "Hoş geldin, kudumun 

mübarek ola,, sözlerini taşıyan bir 
cevapla, ona iltifat etti. 

-"-•tıllmı ....... 
B u muhabere, sadrazamın sa

rayca eskisi ıglbi .. mahbup 
ve mergup uluuğunu gösterfil~i.n.. 

den Hasan Paşa, yeni bir yürek 
kuvvetiyle harekete geçti, kendi 
yokken, kaymakamlığa getirilmiş 

olan Güzelce Mahmut paşayı ve 
kazaskerleri sarayına çağırdı. Bü. 
yük düşünceler ve kanlı emeller 
taşıdığını belli etmiyordu, çok na
zik davranıyordu. Mahmut Paşa
ya, babaca iltifat ettiği gibi, ka
zaskerlere de son derece giiler 
yüz göstermişti. Fakat asıl mak .. 
sadı, sipahilerin şeyhülisHimlığa 
getirdikleri Sun'ullah efendiyi ga. 
fil avlamaktı. Onun için kazasker. 
lerc şunları söyledi: 

- Efendiler, bundan giderken 
şeyhi.ilislama varıp, bizden dua ve 
selam arzedesiz ve diyesiz ki, bu 
mahalle nüzul eylemeden yoldan 

doğru saadethanelerine varıp mü. 
lakat edecek idik. Geç olduğu j~in 
huzurlarına mani olmıyalım deyu 
sabaha tehir eyledik .. Yarın ne va
kit müsait olursa, kendisinden i
zin alıp bana bildiresw! 

Fakat berikiler uyanık duruyor
lardı, ilk darbeyi - sipahilere 
dayanarak - kendileri indirmek 
istiyorlardı. Nitekim kazaskerler 
bu sözlere değer vermemişler, 

şeyhülislamla haşhaşa gelip sad. 
razama karşı korunma çareleri a. 
ramağa girişmişlerdi. Kaymakam 
Güzelce Mahmut ise, hemen ha. 
rekete geçmişti. Sipahi elebaşıla
rına haber uçurup, sadrazamın 
kendilerini tarumar etmek için 
geldiğini, el altından sarayla ve 
ocaklılarla uyuştuğunu bildirmiş. 

ti. 

Hüseyin Kalfalar, Poyraz Os
manlar, Katip Cezmiler, 

sadrazamı çoktan ölüme mahkum 
etmişlerdi. Fakat padişahtan ala
cakları idam emrini herifin du
yup, kaçmasından, bir yere giz. 
lenmesindcn, yahut o emre ordu
dan bir fırkanın karşı koymasın. 
dan çekindikleri için, kararlarını 
içlerinde saklıyorlar ve Yemişçi 
vezirin lstanbula gelmesini bekli. 
yorlardı. Onun bütün sipahi oca. 
ğına meydan okurcasına yapayal .. 
ruz PllYltahta geldiğini ve bir şey
ler yapınağa yeltendiğini duyun. 
ca, "Kurt .Kapana düştü. Postu 
yüzülmek gerek,ı dediler, hemen 
şeyhülislama gittiler, uTedbirde 
taksir ederek serhat işlerini ber -
bat etmiş, kafirleri islam ehline 

galip eylemiş olan vezirin katli

ne,, fetva istediler. 

Şeyhülislam, kendi mevkiinl, 
sadrazamın ölmesiyle muhafaza e. 
debileceğine kanaat beslediğin • 
den, tereddüt etmjtli, istenilen 
fetvayı verdi. Sipahi elebaşılan 
da fetvayı götürdüler, kaymakam 
Güzelce Mahrnuda verdiler. O, i
şin daha sağlam tutulmasını mü. 
nasip gördü, kazaskerleri getirtti, 
fetvayı göstererek: "Meşru mu. 
dur,, diye sordu, müsbet cevap 
alınca: "Öyleyse buyurun. Siz de 

•·- Bana bak, dedi, gideceğin yerde edebinle 
otur. Edepsizlik edip te, elalemin başına bela ol-
ma. Bir şey verirlerse: . -"" ~ 

"-- Teşekkür ederim!,, Demeyi unutma.: 
Ne derlerse, dinle. Büyüklere hürmette kusur 

etme! .. ,. 
Küçük yavru, anasının devam ettiği sözlere ku .. 

lak bile vermiyordu: Fakat anasını kızdırıp, işlerin 
kıvamını bozmamak için, dikkatle dinler görünü. 
yor, sık sık başım sallıyarak: 

imza koyun,, dedi ve onların da 
imzalarını alcılıktan sonra, bir teL 
his yazıp Yemişçinin üç imzalı Ö

lüm ilamını padişaha yolladı. Tel.. 
histe padişahı ürküteoek kelime. 
ler kullanıyor, "Hasan Paşa şeri

atin hükmü mucibince - aman 
ve zaman verilmeden - katlo. 
lunmazsa, pek büyük fesatlar çı. 
kacağını,, ihtar ediyordu. 

Sultan Mehmet, sabah sabah e

line tutuşturulan telhisi okuyun

ca, telaşa düştü~ o gece "Hoş gel. 

din, kudumun mübarek olsun,, 

diye iltifat ettiği veziri feda ede

rek, muhtemel kargaşalıkları ön
lemek istedi. Çünkü sipahilerin 

gazaba gelerek kendini tahttan in.. 

dirmek istemelerinden, yeniçeri

lerin de - cülus bahşişi almak 
hırsiyle - onlara uymalarından 

korkuyordu. Fakat Safo, taçdar 

oğlunun pişmiş aşa su katmasına 

meydan vermedi, kaymakamdan 

bir telhis geldiğini duyar duy

maz oğlunun yanına geldi, istih
za eder görünen bir seslı:? sordu: 

- Sipahilerin uşağı Mahmut 
ne diyor, mühürün kendine ve. 
rilmesini mi istiyor? 

S ultan Mehmet, telhis ve fet- . 
valar.ı uzattı, encijşeli ~a- ' ., 

kışlanm da anasının herdem ta;; 
z.e i\:n"1' g\ile be z:ıym~:t.ti~""~"' 

yüzüne dikti, beklemeğe koyut; 
du. Safo, dikkatle bütün knğıtlan 
okudu ve şu n1Ulahazayı ileri sür-
dü: ' 

- Bir yanda müftü ile knyma. 
kam var, sipahiler bunları kanat
ları altına almıştır. Bir yanda da 
vezirin ile bütün devlet ululan, 
bütün ulema takımı duruyor, ye
niçeriler de bunlarla beraber. lki 
tarafı, ağzı henüz süt. kokan bir 
çocuğa gösterip sorsan, vezir ca
nibi kuvvetlidir, der. O halde se. 
nin de, o taraf~ tutman, sipahiler. 
den şerefinin intikamını alman 
lazımdır. Yalnız vezire sormak 
münasip olur. Yeniçerilerle dilbit
liği, elbirliği yaptı mı, yapmadı 

mı? .. Yani sipahilerle savaşa ha-
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Soldan aaiia: 

Yukardan .agaQı: 

1 - Gündüz değLI e Sabah değil, 

2 - Kabile e Örmekten emir e Yük
seltmek, 

3 - Karsılık e Umde, prensip, 

4 - Bir sesli harf e Bir hayvan e 
Sarmaktan emir e Bir harf, 

5 - Öpmekten emir e Kışın bulu
nur e Bir zamir. 

6 - Hicap e Ses e Sız, 

7 - Bir harf • Kayt, gereklik e 
Yummaktan emir, 

8 - Manzume e Ceriha 

9 - İyi, mükemmel e Çok yiyen e 
Bir had, 

10 - Bir ay e Yapmak. 

Y'ENI NEŞRIY AT : 

DENİZ MECMUASI - 51 yıldır her üç 
ayda bir neşredilen bu resmi ve güzel 
mecmuanın 353 üncü sayısı çıkmıştır. 

·* CANLANDIRILACAK KÖY - İlk ted
r~at'l-mua'd.'Mrlsman Haltın clı~n t -

kik mafisulildür, köy meselesini ilmi ve 
f!;Di zamanda populer blı· §ekilde ortaya 
koyan bir kitaptır 

* TÜRK MEKTUPLARI - Kanuni Sul -
tan Süleyman zamanına ait olan ve Büs
bek'in eseri bulunan bu sefaretname, Hü
seyin Cahit Yalçın tarafından dilimize 
çevrilmiş, kitap halinde çıkarılmıştır. 

zır mı, değil mi?.. İlkin bunu an
la, sonra hücum işaretmi ver. E
min ol ki, korkacak bir şey yok
tur. Biz, mutlak kazanacağız, se
nin haremine kadar el ve kılıç u
za tan o baldırı çıplaklatı, muhak
kak, tepeliyeceğiz. Elverir ki, sen 
mert olasın, o namertlerden yıl
mıyasın. 

(Başı 1 incide) 

OKUYUCU MEKTUPL.ARI 

Sanatıma Güveniyor. 
iş istiyorum 

Balat, Suıtanhamamında A,vcı bey ma -
hallesinde Mahmuz sokak dört numarada 
oturan Hasan Aybat matbaamıza geldi ve 
şunları söyledi: 

"Ben memleketin tanınmış sandal inşa 

ustalarından biriyim, Galiçya muharebe -

sinde tutulduğum bir sinir buhranı neti

cesinde hastalandım, dört çocuk sahibi -
yim, karım da veremlidir. Tutulduğum 

hastalık neticesinde çok zengin olan atel·· 
yemi satmak, alat ve edevatımı dağıtmak 
zarureti karşısında kaldım, tedavi edil -
dim, leülhamt, şimdi çalışabilecek bir 
haldeyim. Vaktiyle altın para ile günde 
10-15 lira yevmiye veren ben, bugün on 
paraya muhtaç bir haldeyim. Edm bile 
ipoteklidir. Çoluğumun çocuğumun rızkını 
kazanmak ic;ln Denizbank havuzlar idare
sinde filikahanede çalışıyordum, 3 senedir 
çalışırdım, saatte 28 kuruş ücret alırdım. 

Fakat yirmi beş gün evvel bana yol verdi
ler. Şimdi yine işsiz kaldım, takımlarımı 

satarak evimin bir kaç günlük nafakasını 
tedarik ettim, fakat bugün için aç ve bii!Aç 
vaziyetteyim. İşimden çıkarılmaklığım 1-
çin hiç bir makul sebep yoktur. Yalnız 
kadro fazlalığı sebep ve bahane olarak 
gösterilmişti!'. Ehliyet ve liyakatim bütün 
deniz insaatçılarınca tasdik edilmektedir. 
Usta adamım. Fakat kaderim beni bugün 
işçi olarak çalışmak vaziyetine getirdi, a
taka~arlarm şefkat ve merhametlerine il-

Uca ediyorum. Bana degil, çocuklarıma 
acısınlar \'e bana iş vel'Sinler. Aldığım yev
miyeyi iki ür,; misli iş çıkararak haklaya 
ınazsam yol versinler. Kendime ve sanatı
ma güveniyor, i~ istiyorum." 

* Yol tamiri isteni},:Jr 

Şose yallarımızın tamiri pek sathi ya ... 
plmaktadır. İnegöl - Bursa şosesi bundan 
on sene evvel tamir edild1ği zaman bir se
ne sonra bozulrnağa başladı, bir iki yıl ev
vel yeniden onarıldı. Bu sefer de altı ay 
sonra yeniden tamir ihtiyacını hissettirdi. 
Geçen sene yapılan tamirden sonra ise yol 
ancak üç ay sağlam kalmış sonra bozul -
mağa başlamıştır. 

Şimdi yolun bozulan kısımlarım bir se
ne geçmeden yeniden yamamak mecburi
yeti hissedilmiştir. Fakat hergün yi.izlerce 
otomobilin geçtiği bir yolun, yamama su
retiyle yapılan tamirinin ne derece esaslı 

olduğunu alakadarlara bırakıyorum. Çu .... 
kurlarına bir avuç çakıl ve kum döküp ü• 
zerine biraz bastırmakla böyle umumt yol .. 
ların onarılamıyacağına inanaralı:. ala1rn • 
darların esaslı ve hiç olmazsa beş altı yıl 
thammül edebilecek bir tamir yapmaları 
hususunda na:ıan dikkatlerini celbetmeyi 
de faydalı buluyorum. 

İnegöl otomobilcilerinden 
Abdullah Karaman 

Liseler Allmsatım Komisyonu Başkanlığından: 

Nevi Miktan 
Muhammen fiyatı 

Lira Kr. 
ilk teminatı 
Lira K.r. 

Odun Meşe ve Gür- Çeki 910 2 50 258 00 
gen Mangal kömürü Kilo 29100 O 4 
Kriple maden kö. Ton 348 15 O 443 25 
Tüvenan ,, ,, Ton 60 11 50 

İsta:ı:bulda 40 adet gündüzlü okulun 1939 mali yılına ait ihtiyaçları 
olan miktar ve muhammen fiyatlarile ilk teminatı yukarıda yazılı ya
kacakların 24/Ternmuz/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu İs
tiklal Caddesi 349 numarada Liseler Alun Satım Komisyonunda kapa
lı zarf eksiltmeğ_ yapıl::ıcaktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve 
ticarethane namına hareket edenlerin Noterlikten tasdikli vekiiletna. 
melerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakJarı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bk 
saat evvellıie kada.r sözü geçen komisyon başkanlığına makbuz muka
b~llnde errnclcri.1 çortmnm:lı:=ı1 güı.ım:k ve I..illSeler MUWlS'e"becılığı Vez-

nesine yatırılacak teminat tezkeresini almak icin Galatasaray Lisesi- f 
ne müracaatları. (4909) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - Yerli malı yüzde 99 saf 50 ton külçe kurşun 300 ton vestfalya 

Alman ızabe koku ve 8.000 kilo Sudan zamkı kapalı zarf. 
2 - 120 ton Alman gazhane koku ve 80 ton kriple maden kömürü 

açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
3 - Külçe kurşunun muhammen bedeli on dört bin ve muvakkat 

teminatı 105~ lira, izabe kokunun dokuz bin teminatı 675 lira Sudan zam~ 
kının altı bin, teminatı 450 lira, Alman kokunun iki bin beş yüz seksen, 
teminatı 193,5 lira, Kriple maden kömürünün bin seksen, teminatı 81 
liradır. 

4 - Kurşunun eksiltmesi 8. 8-939 izabe kokunun 9.8.939 zamkın 
10.8.939, Alman kokunun 11.8.939 Kriple maden kömürünün 14.8.939 
günkri sa~t 14.5 da idaremizdeki komisyonda yapılacaktır. 

5 - İstekliler şartnameleri almak ve mühürlü nümuneleri görmek 
üzere 22.7.939 tarihinden itibaren hergün saat 14-16 ya kadar idaremiz 
muhasebesine müracaat debilirler. (5381) 

Alimallah, sade meyhaneyi değil, Istanbulu birbiri~ 
4 ne katardın!,, --

Benli Melahatin yüksek sesle söylediği bu sözler; 
bütün müşterileri güldürmüştü. Hatta, kunduracı 

Mehmet: ı----· , 

"- Arslan gibi karısın vesselam!,, Diyerek, onun 
ıri ve yuvarlak kıçına hafif bir şamar vurdu. Daha 
doğrusu, okşamaktan çekindiği için, vurur göründü. 

"- Peki... Olur!..,, Diyordu. Hakikatte onun kü
ç:ücük zihni, biraz sonra bineceği tramvayla, tren
le, arabayla ve bilmediği bir alemin tatlı hulyala
riyle, ışıkla ve zevkle doluydu: Bu sözlerin, nasi
hatlerin bir an evvel bitmesini, dört gözle bekli. 
yor, bodrumdan çıkacakları anı iple çekiyordu: 

TEFRiKA No. 33 

Melah:ıt, sanki dehşetli canı yanmış gibi, feryadı 
bastı. Fakat o sırada, tavan arasından, eskileriıtden 
daha acı, daha uzun bir feryat duyuldu: O kadar 
ki, Beni: Melahat, kopardığı yapmacık feryadı, ya~ 
:ı yerinde kesmek mecburiyetinde kaldı, ve kaşlaw 
rını çatıp ciddileşerek, yine Fitile baktı: 

Bilhassa vapura binmeğe, adeta can atıyordu. 
Ayşe hanım, Memduh Şerüin gönderdiği kadına 

anlayışlı, görgülü görünmek istiyordu. Bu arzuyla, 
bu maksatla, çocuğunu onun önünde, alnından öp. 
tü. Çocuk, ilk defa başına gelen bu bu~ıeyi tuhaf 
bulmuş, ve masum bir hayretle karşılamı~tı. Biça· 
re, topallamamak için, bütün gayretini harcıyordu. 

Nihayet merdivenleri yavaş yavaş çıknııya baş_ 
ladılar: Onlar bodrumun kapağına yaklaştıkhm 
zaman, Ayşe hanım taş merdivenlerin yarısına ka. 
dar hızla çıkarak, arkalarından seslendi: 

"·-· Sözlerimi unutayım deme .. 
Ve memesindeki çocuğun çıyak cıyak haykırışla

rı arasından kendi sesini ayırıp, duyurmıya çaba. 
lıyarak, haykıra haykıra nasihatini tekrarladı: 
"- Bir şey verirlerse, teşekkür etmeden alma.; 

Sakın münasebetsizlik, edepsizlik edeyim deme .• 
Bir tehdit iJavesini de unutmadı: 
"- EğEr laf dinlemezsen, kendin bilirsin ha! Bir 

de, öyle her laf arasında, burada yaptığın gibi: 
~·- Eşek, hayvan!,, Dcmiyesin ha!,~ 
) - 16 -
"Safa., ga?.inosunun içi, sigara dumanı, kahka]ıa; 

Ye kiifi.irle doluydu. 1'Deka,, markalı gramofonun 

çatlak sesi, bu gürültüyü arasıra bastırıyordu. Fa
kat, Çakır Zebranın sesi, bu seslerin hepsinden üs
tiın çıkıyordu: Zira biçare kadın, adeta mezb?:·rnda 
boğazlanan bir hayvan gibi bağırıyordu. Onun do
ğum sana.siyle cıyak cıyak haykırışı, Fitili fona 
halde kızdırıyor, küplere bindiriyordu. ıiiddetli 
hiddetli dişlerini gıcırdatıyor ve: 

"- Kaltak, diyor, tam buldu bağıracak sırayı., 

Sabahtanberi sustu sustu, tam müşteriler sökün 
etmege başü.yınca, feryadı kopardı! 

vakıa, tavan arasına çıkan merdivenin üzerinde.. 
ki kapak kapC!tılmıştı. Fakat buna rağmen, Çak.ırın 
sesi, olanca dehşetiyle duyuluyordu. Zehra doğum 
sancısiyle haykırdıkça, Fitil Kadri, ağır bir küfür 
yemiş gibi sararıyor, dişlerini gıcırdata gıcırdata: 

"- Kaltak. .. Diyordu. Inadına bağırıyor .. Böy. 
le olmasa, burada müşteri yokken de anırmaz ·mıy. 
dı?" 

Bir tarafta11 kendi kendine böyle söylenirken, 
bir taraftan da bardakları birbirlerine çarpıyor, 
çatalları yere düşürüyor, ve gramofona yüksek ses
le 0kunmuş gazeller koyarak, Zehranın acı feryat. 
larmı mi.i~terilere duyurmamağa, onları rahatsız 

edip, kaçırmamağa çalışıyordu. Fakat gösterdiği 
bi..itün gayrete rağmen, Zebranın sesini gürültüye 
getiremiyor, bastıramıyordu. Bu muvaffakıyetsiz. 

lik, onu busbütün sinirlendiriyordu: Yine kendi 
kendine: 

"- Domuz karı ... Diyordu; çamaşırcı olacağına, 

şarkıcı olmalıymış: Hafız Burhanın sesini bile bas· 
tırıyeır: 

Bir ım,:i1k, Melahat yanına sokuldu ve: 
"- .B:mu bak, dedi, biraz yukarıya çık bari.. 

Baksana, kadıncağız feryadı basıp duruyor. Biraz 
keyfi boznk galiba? 

Fitil, aksi aksi"'cevap verdi: 
''- Canım, sen de, onun ne mal olduğunu bil

.t:ıcz ~ib~ söylüyorsun. Canının yandığı filan yok, 
m.::ıksadı müşterileri tüydürüp, bizim keyfimizi. 
i~imizi bozmak! Mademki canı bu kadar tatlıydı, 
piçi peydahlamasaydı... Dünyanın bütün ge?eleri, 
bu kaltak gibi bağırsalardı, ortalıkta kulağının za. 
rı patlamamış kimse kalmazdı. 

Bu cevsplar da Benli Melahati kızdırmıştı: SesL 
ni yükselterek, Fitile çıkıştı: , 

"- Ben senin ne taş yürekli herif olduğunu bi~ 
lirim: Kadıncağız tahtalı köyü boylayıp, kaskatı 

kesilse, sen yine: 
''Yalancıktan yapıyor!,, Diye omuz silkersin. Sı. 

kılmadaıı bir de: 
.. Cam tatlıı,, Diyorsun. Şimdi onun halinde, o. 

nun yeri!l.de olmalıydın da, görmeliydim ben seni. 

"-· işitiyorsun ya? Canı cayır cayır yanmı:yoan 

insan, böyle bağıramaz: Yazıktır kadınccığıza ... 
Kendisin· düşünecek, bizden başka · kimsecıği yok. 
lki gecedir, kıvrana kıvrana haykırıp duruyor. O
nu böyle bırakacak deği.Jiz ya? Doktoru çag.ralım 
da, çaresine bakıversin. Zira feryatları gittLk<;:e acı
laşıyor. On-u dinliye dinliye, neredeyse ben de has. 
ta olacağım!,, 

Hakikaten, Benli Melahat, yalan söylemiyordu: 
Zira o da, - hemen bütün tombul ve muhteris 
kadmlar gibi - şiddetli raşeler duymıya müstttiW: 
Ve Çakır Zehra, acı acı bağırdıkça, Meltı.hatin yü. 
reği de eziliyor, tüylerine bir ürperti, ve içine bir 
baygınlık ge!ıyordu. 

Buna rağmen, Fitil, istifini bozmuyordu. Dudak 
bükerek: 

"·- Canrm. dedi, gelen büyük adam değil ki, 
doktorun lafını dinlesin de, dünyaya çıkarken, a
yaklann1n ucuna basa basa yürüsün! Bağıra çağı. 
ra. sallana pullana geliyor işte.. Hem gülii seven, 
d;.ken!ne katlanır: Çocuğu seven de, acısını çeker: 
Daha piçini dünyaya getirmeden böyle danalar gi. 
bi bağırmıya başlarsa, s0nra rıe yapacak? O p\çin, 
buna gelinciye kadar daha ne kahırları olac:ak' .. 

(Dcvnın.ı vnr) 
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Yörük Ali Efenin Muvaff akıyeti 
Efeyi Çetesi ile Teslim Almaya Giden Köprü 
Muhafız Klfası, Bir Anda, Darmadağın Olmuıtu 

B u gibi, iflerde beceTildilijinl 1 33~ ~ılı Hazir~n~n on be. tlidl de yersiz bulmllftur. Sert bir 
gordülü ve bildl.jl Nazilli şıncı Pa~ gunu sabahı idi. tavırla: 

papazını hemen, Yörük Ali ile te- Taksim bahçesinın deniz görülen 
masa memur etti. Uapaz hir kaç tarafmda, mükellef bir kahvaltı - Vaziyetin aleyhimize ve isti. 
gun sonra, bekledlji cevabı aldı. mıus1nda Pantikyan ile Ihsan eale lüzum oldutıınu ihtara, rm-
Bir çocuk sevinclle, cübbesınin e- ~ bir sıattenberi karşılıklı otu- nederim, lilzum 7oktur, Mösyö 
teklerini topladı, kumandanın o- ruyorlardı. Fakat, ne yiyor ve ne Pantikyan. Dedl. Mllletiıı bir ferclt 
dasına daldı ve: de içiyorlardı. Tavırlarından belli olmak haysiyeti7le maslahattakl e-

- Müjde, diye batırdL Yörü). ki çok ciddi bir i'V görüşüyorlar- hemmiyeti, sizden daha fazla tak-
Ali Efe bütün lazanJın ile birlik- clı. ~ Beyin, arasıra not defte- cllr ile hareketimi bizzat tayin ede. 
te, bir kaç gün sonra, Malkoç de- rine bır şeyler yazdığı bilhassa gö. 
resi üzerindeki büyük fimendifer ze çarpıyordu. blllrim. 
köprüsü bapııda bulunan ifCa1 ıa- Damat Paşa, Paris konferansmi\ Pantikyan, müteessir ve blru 
tasına teslim olacak. gideceği sırada, Pantikyanm men- da tellflı bir eda ile: 

inanmamak için sebep yottıı. sup olduğu teşkilat ile Vahdettin - Sözümü yanbf anfadımz, lh-
Papaz Efendiniıı bu glbl iflerdeki arasında kendi vasıtasiyle cereyan san Bey. Dedi. Bahsettijim tehlike 
ehliyeti, teıebbüslerdeJd muvaffa- eden mahrem muhabere ve müna- nin pbmııza ait olduğunu ima et-
kıyeU yapılan tecrübelerle bWni- sebetlerin teminine Ihsan Beyi mek lstemi§tim. Çünkü, Dahiliye 
yordu. Hemen, Köprü bafında bu· memur etmiş ve keyfiyeti ayrıca 
lunan kltanın kumanctanma mu- Pantikyan Efendiye de bildlrmifti. Nazırı Ali Kemal Bey .. 
vaffalayet müjdelendi ve icap e- Damat Ferit, ötedenberi yaptIIJ Ihsan Bey, muhatabmın sözünü 
den emirler verildi. bu temaalan kabine ve saray erki· kesti. Ve hıyretll, tellflı btr ta. 

O ciln 1335 Jllı Hulramnm 
on alblı idi, papaz. efeyi 

karplamak, ajırlamak için ku. 
mandanın yaveri ile beraber Sul
tan Hisanna kadar aelmifti. Se
vinç içinde yollan sizlüyor, ken
dlsine çok büyifk bir weref kazan
dıracak olan muvaffakıyet anını 
sabırsızlıkla özlüyordu. Bu sırada, 
Yörük Ali Efe de, isimlerini bildi
jiniz flç ablt ar~adap ve kırk ka
dar kızanı ile, Sultan Bısarm bir 
kilometre kadar prkuıda bulunan 
Malkoç deresi üzerindeki Pınendi
fer köprüsüne dolru ilerliyordu. 
Efenin o gün dehalet edeeeiinden 

' 
~~iıtiıi,;,uıak~Q ~~ordu. 
Hattl istikbal için h•&ırhk emrini 
vermiı ve Efenin rirudiinfl bile 
Sultan B1sanDa mijdelemi§ bulu-
nuyordu. .... ~ 

Blru -. mı anele efe olduğu 
halde çete, köprii bapm bulmuı ve 
• anda Kmlca kıJamet ı. kopuf
tu. Çiinki1, TeslbD oı..,. plea 
efe ve arbdıf'an n11zm siliha 
sanlınıf, köprü nuıhafız kıtasımn 

üzerine saldmmftl. Koca bir kıta 
bir an içinde olduiu IUd Jok edil· 
mlftl. KahraJnan]armm. ilk n,st.. 
)adaklan bu kıtaJl imha ile megul 

iken müü:ıtm Zekti Bey de fimen
difer köpıiiaini dlDamitle hann 
uçurmU§tu. 

S ultan Jlllirmda aart aözte e
fql beldlyeDler, ansıznı 

pathyan ıdllh ve bombalar karp· 
amda tellflanmıpar ve a7aldan
mıflardJ. J'akat, köprii bapndakl 
bölülün imdadına kOf1118k veya 
kendilerlni müdafaa etmek §ÖJle 
darsun, Sultan Bii8rmdan kaçmı
ya bile vakit ve lmkAD bulamamıı
lardı. Çilnkil, efe ve artadaflan, 
bulduklan vasıtalarla hemen Men 
derea nehrini pçmitl"r, bir yılcb
nm hızı ve flddeti De Sultan Hi. 
sarına da yellfiıüfterdL Oradaki 
kuvveti de peripn etmiflerdi Ka
çıp canlanm kurtarabilen bir kaç 
kip müstesna olmak Q.-e müfre
zenin efrat ve zabttıerlnı papaz ve 
yaver de dahil olduiu halde ki
n\ilen yatalandan aeçtrmlflerdl. 
Sonra da, buldukları llWı ve ha· 
fif maldnelllerl, cephaneyi, hatti 
oluler ara11nda yatan yaverin sır
ma 'ı kordonlu elbileslDl ve diğer 
bulduklan ukerl malzeme ve et
yayı toplıyarak geri dönmütlerdL 
~üllzım Zeki1 Bey ayni gün Atça 
le Malkoç arumda bulunan diteı' 
:>lr pmendifer k6prilatlntl ve mil
lzlm Mlthat Efendi de btr kaç ~ 
ıüllu kahraman ile bb'Wdıe, kjdı
ıın garbında, Karapmar civarında 
oüyük bir k&priiJd dlnamıtle at
.mıı•ar •-e hıı suretle, o cephedeki 
milli mücadelenı.ı ilk zaferlerini 
kazanmıtlanb.\ 

PantikJaa ........ DUJ1 tal· 
dJrdı! .. 

nmdan ve hatta Vahdettinin Re- vırla: 
fik ve eki pbl en yakın ~degl- - Tehlike. Dedi. Şahsıma mı 
nınclan bile pzll tutuyordu. 1hsan ait cledinlz! .. 
Bey de, alclıil direktif muclbin~ _ Ne 18nctınız ,...._ AU Kemal 
bu mahremiyete son derecede ttl-
na ediyor, liin ıpn btrlepnekte Bey, blı' haftadanberl sizi takip et-
oldulu Pantlkyan Efendiden aldı- tlrtyor. Benden ayrıldıktan aoma, 
it gizli malılmat ve haberleri, Da. nerelere glttilbiizl ve kimlerle ıe-
mat Feridin zevcesi Mediha Sul- mas ettiğinizi tamamiyle ötren-
tan vasıtasiy le Vahdettine arzedi- miş. Dün, bizde idi. Hakkmızda e. 
yordu. Tabii, ayni şeyleri miralay dindiği malumatı ve şüphelerini 
Eut Beye bildirmeyi de ihmal et-• olduju gibi anlattı bana. 
miyordu. [Devamı var] 

ite o ,sabah ta, Pantikyanın bir 
gün ev.Jel gösterdili arzu üzeri~e, 
Taksim bahçesinde birlepıiflerdl. 
Pantikyan, mensup olduJu t"fki-
lltln koDferamı """'net• ~ 

~·t1ıı,.,1WlllMl"8M~'~ ilkte 
ettirdikten sonra, bakışları çok te
sirli olan göZlerinı Dis&n Beye Cllli:-
ti. Ve: 

- Buıünkfl haberlerim. Dedi. 
'Padiph Hazretlerinl düpdüre
cek ve bazı yeni kararlar vermiye 
med>ur edecek ehemmiyet ve ma
hiyettedir, delll ml Beyefendi': .. 

1 han Bey, bu sualde biç te 
pyritabillik bulmaclı, fikir

lerini söylemekte bela görmedi. 
Ve: 

- Bilhaaa, Mösyö Pantikyan. 
Dedi. Sadrazam Paşaııuı refaka
tinde bUlunan zatlarla ve hele Tev 
f1k Pqa Baretleri ile istişare et
wnekslzin kendi kendine siyasi te
tebbüslere girlpnesi, hakikaten hiç 
te muvafık delil Bıı hareketi, biç 
fiphesiz ki, Padiph Hazretleri 
tecviz buyunnı7acak ve belld de 
l'erit PapJl tekdir edecektir. 

- Ya, Klemamoya verclili no
tayı, mahaJU bükdmeti tarafından 
refakatine ta7ln edilen irtibat za
bitine tubih ettlrmalne ne buyu· 
racat acaba T •• Damat Pap, bu ha 
rebtln1n bldmkller tarafından du
JUlacatını ve bJlhuu uyandıraca
lı fena telirl, hif dilfilnmemif. Söz 
wamızda monpr. Papnız pek kaz 
heJinll lmlı meter. 

Vaziyeti idrak ve fırsatı takdir 
edemedi. Sulh konferansına davet 
olnnmaJd1tımz, ltlW devletlerinin 
haklanızda pek flddetll kararl&r lt 
tDıu. etmeclliine ve etmiyecejlne 
kuvvetli blr deHl idi. Ne yazık ki, 
bundan istifade edemiyecelcsinlz. 

Ihsan Bey, muhatabının ltinf 
ve hükmOnCl kalben kabul ve tu
dlk etmekle Mraber, bu acı sözle
rin bir yabana tarafından .a,ten
meelne miteelllr olmUftu. Jtut
mıt ve fakat Jmsmlılm1 ancak kı
zarın* lle IWr edebllmiftl. Mu
ubeleden çeldmnlftl. Pantikyan, 
bu mevzu ilzerlıule Damat J'edd1n 
barelwtlerlnl biraz daba tenkit ve 
mr.ilbue ettikten sonra, ml•b 
bir tebeuftmle: 

- Bunlan. Dedi. Ne vakit arze
c=eceklintz Hilnkka? .. 

-Akpma. 
- Hayır, akpma bırakmayınız 

hgün. Çünkü, vaziyet ale7hinlze
dlr. 

lblan Bey, bu midabate ve teh-

HIKAV 
Amma da Karı ha! 

Y aıan: Florence Kilpatrick - Çeviren: Cevat Şakir 

A birader, hem kapılanmak, 
- hem. maq almak, hem ça. 
Jıpnernak, hem de can ııluntwn. 
dan patlamamak lstiyorsaıı, •l 
de bu aputımanların birisinde 
kapıcı oL 
- Senin kırk yıldanberi kapıcı ol
duğuna bakılırla, pek te iena bir 
if olmıyacak. 
- ın, te fena dellL Tiyatroda bir 

oyun oynanır, ben buradaki ylr. 
mi apartımanda pce a,iindliz oy. 
nanan )'lnni oyunun ıeylrcısiyim, 
hem de para veren le)'ireılerden 

delil, para alan seyircilerden. Ge
çenlerde ti7atroda "Ah pı ka
clınlar!., Diye bir feYler oynama. 
llUflar mıydı? Sana yeminle IÖy. 
liyeyim ki. buradaki ondan hic 
olm•m on misli daha güzeldi 

• 

• 

- Nuıl olur yahu? 
- Bak sana anlatıvereyim. Be. daloz da her &ün mabkemeyı 

flncl katta oturuyorı.tdı. O dört boylardı. Söyliyeceı.tim ama söy. 
köteli cadaloz kadm1ar olur a, lemedlm, çünkü onunla beraber, 
hah, tam onlardan biri, .ıozlerl ben de her ıün mahkemeyi boy. 
kırmm biber ıfbi yanar, ve m. lıyaealdım. Gelir, gider. ıütünü 
mm biber pbl yakarclı. dokuz mımaradald kiracuım tal· 

s..ı tA buralardan du~lurdu. clığını, sekiz numarada prkı deni 
D1f1erim bmqırdı. Vallah ıama- veren kadının bir kaltak olduju. 
tası artık camına tak etmiftl. Ku. nu, kapı komşusu apartımandaki 
1ak1anma pamuk tdcıyordum. kan ve kocanın nikill kağıtlan 

_ 1: 6ii uatma! Ne oldu ı ohnaclıiJnı, söy lerdL 
- Her ..,.s.. ~ edi

1
or. Bu kadar yalanı nereden bulup 

du. KGlllfU)anDdala ... .,....iri, uyd~u. bilmem. önüne geleni 
yukar1dakl ldracılardm da. 80kardı. Bajn akrep doluydu. 

O kiracılar baldnnda töJledlk. N.,.., 7bıe dudak büzüyonun 
lerini, kiracılara söyleseydhn. ca- ~ pliba, bu otuz ıene. 

çewn ... tedl ctbt. Ha! 
-~ Neredeydik, cadatac Unda Ale. 

~ I jil mi? GOnOn bbtnde kaculja 

A M 1 ••• 

beraber aokaktan pldilerd.l. Ka. 
clın irlyanydı. Herif ise, pasınk 
mıymıntınm biriydi. önde caıut 
ve wkada Davut girermiş gibı gir. 
diler. Kadının suratı panear gi
biydi. 

Vallah Jrarlnın böylesiyle evle. 
nen o herife fqardim. insan o
nunla evlenmek delil. 0 aöl.ttey 

--, Uttl Wr pk IUllllebtler. se ~bine 0 yerct-- deniz ctı: 
.. ebaejf• •.>' .... kaydırank o- ' -.r-
•• J'erbal ı....-. patatesi• de. bine kaçardı. Fakat ne de ola 
l*W s•tmr. , kanlar öyleai, ifkence ede ede 

......... Mr ... ~ -- ı ~ Çlkarjacak budalanm blrJ. 
..... ,.,... .... Pi, .......... ~ ))ul~ Ne ~! Belld 
........................ ,.... beri! ftktlıle klblllk detlWt • 
•tr. PatatMa ıaya ,.... 71 ol. ~ kadar .-.U. Fakıd Jır.a. 

:.-ı;. '.:'9W:::: .::.-:.::: cbnın eline ~ eonrao 
0

mut-
._,ekmekte Mali,_- ...... ._ laka kaclın, herifi çaDlllpr üar. 
len •üa ~k 1er kalır. o.• llUf gibi burkup burkup, camm, 
••la11 ekmekte alltbaia DIQeti suyunu alutmıftı. Ha ne diyor. 
,.._.. 1, ~ •laeak maddeleria dwn. O duba ıfbl bclın önde. ka
.W..U SS eWuP •.W. ,.ı.wte dının teı .. 
•ldaeW.e. -.cak JtlMe z,s, Udn- erruatı lmft ıtbl koca w. 
cUeNea 7We JZ 1talaa11r. Neti.- tada. cClınle kapısından lfrerler. 
cede •ıı ık ayal miktarda pata. ken herifin ppkuını qan paket 
teae llillWle iki 1t11l1lk ••fa aiya. kümesinden bir paket düşüp açıl. 
.. ....__ mum mı? 

Ba11e oltlala halü patates. •ır Kljıdın içinde bir de ~ 
: ~- nipa tılaneklea si;p. v~. gevrek dört yerindea -_::w sltlr? Galiba alçak 16. rı1c1ı. Herifin korkudan akh ~--
:. ........... l:lrwetl ven • caktı. Kadının yüzü a~ ı.. ....::::111U7· Mr ....... ite- laclı. Herife döndü: 
nlııta, idili laal•e, patat.. "her top. - Nah sana, beceriksiz ab,mak. 
iP. blMll Rte itile ,etlfh'. Ona Diye baltnfı. Herif: 
...._ 1~~:-..:,..wı.;. - Hemen kOf'lp, bir levrek c1a. 
tlftlıwl1ea 11M1D1eket1er ~ ha alayım, declL 
Jerlenle.a •bak ....... :.... ••• Kac1ııı çeDellnl fare kapanı ... 
~~ kola1ea 1etltfmllklerl bl kapata kapata: 
,._ ebaeie terella ederler. 11

- Hayır! Gidemezsin! Sana 

wı:-=.:-:.-..:-..: .=-: ii buyurmak mı? Hafazanallah. 
--ıe mtlhbn i.1r _.llt.IQI beceremez, y(lzüııe ~ bulq. 
.......... bm ........ :;; tınl'lui, diye hqkmb. l 
~~rlala ......... yt•o 7,S Tl yukanld kata çıkmclya ka. 
tatet, ekti 1apu. R.tlndd pa- dar, bdınm köpek libl hav .... 
ıee .. e -....= JW~ 1,14 •e. m duydum. Sonra aparblU:D)lıa. 
•.ı.11 e...._ •erir. Duadan nm bp111 bir kapandı, ljartuDan 
..1- .-.:.. ·--- ,...... pat:d• ,.. '-l:.LA-~ ini ~-....... ,.... ....... ..... auauıa1en yı .. at •Dcbm. 
,.allat me~ •• 1•.-Jı siW olar. J>oiruau canım llkılclı. Sis,•· =.. ._talılıu tutalaalar itin. kek la•rn11nın birinin bil _... 
pek 1._:.ırrllll• fula • ......_ konmauna iqan ..u,orctu.a. Uta. 
elanelı: -~=~:: ealua myordum 7ahu. Yaran .. ı mi 
iyi .... ..tat. pçti, diyeyim. bir ... ml .aactl 
B.. .. ~tamla ........... cll7.,tm. Geçmlf liiD. ~batar-
~. iMie ........ ttldG tiri• )qamıJGl"UDl: 
~ ............ pek -.1• Herif telAf1ı teJAth baııll ve .... 
Ylta-lal.. ebıelde 8eak a, na ,.W. BerUte bit. Wıı* kal. 
m . ._. ~ ._ ..._ ~ m.,., .. 
...... .... ........ .... • SoJUla •luJuD& bna: 
llllM ııiüılııiıl....: =1& '-lıtr• "._ ~ Tom. yutan •1-ıe! 
rlala .;;;.--... ~ Aman bir fellket oldu, dedi. Ne.. 
llv. •hlf718.1tlrlllde Rııla .._ fm ~ kell1cll duvsra dayan. 
~..!'- .,... .... ............ .. Aln.ını lildL Ben· 
--.wı.c .. ~··.- . • ..,. ....... .._.., .., ... - Ama ne oldu? Kendinizi 
leda w ._...,,.. Mihrthlı t. 'b&yle kedere bıralaverme1in, ne 
Pa Meta Wr tn•. •ar! Dedim, o: 

- Ah karımı öldürdüm! DedL 
Dojruau hayret ettim. ôyle bir 

haltı bu erkek heriften beklemez. 
elim. Haketmesine kadın haket. 
mifti ama, herifin adliyece bap 
bell7a ujnyacaJını anladım. A· 
cidım clolrııau, ona: 

••- Sizinle beraber yukarıya 

çıkalnn, dedim. 
Asansörde de: 
••- Size ellinden geldiği kadar 

yardım edeceğim! Ne derseniz ha 
öyleydi diye sizi takviye ederim. 
dedim. 

O, allar bir sesle 
.. _Duvara bir resim çerçevesi 

.. yordum. Merdivene çıkmıftmı. 
~ tepedeki basamağa ba • 
ıiıl'km, ~yar ılbl oldu. Çekiç e. 
lknd• füiaiclı. Karurun kafUJna 
çarptı. O da camız olarak yere 
dilftQ, ded1 Ben, ona: 

.. _ Eğer adliyeye anlataca{tımz 
martaval buysa, aman bu masala 
~ l8km ilibl yaplflll. Salan po. 
U. IOIVbn keUlılıJim dem.,ta. 
Ben ~ anlattıtınız cfbı olda, 
diyerek size phitlik ederim. Sim 
bilyQk aeçmif olaunlar ol8un, de
dim. 

Vay Mil misin böyle~ be. 
rif lodall havuına kabrYt kardan 
11C1a•wı albl al5Z 781~ içinde 
erldl: 

- Jr.111"! &,ırf Yalan delil, 
cllye 'Clyü cıyak öttü. 

Kapı önüne gelince duraklath. 
~ dalma)'! gözü yemedi. OL 
llba sunturlu yılanın ölüsünden 
bile ödü kopuyordu. Ben anahtar • 
lan elinden aldım. Kapıyı açtım. 

- Siz hele burada btru bek. 
leyin, ben girip bir göreyim, de. 
elim. 

1 ~ girdim. Kalay yere ... 
rWJdl. Fakat ölü mölü de.. 

tDA Kocuı hakikaten dojru .ay. 
lemlF,L KafMma atırca bir dar· 
be ,.alt ve yalnız nakaut olmUfo 
tu. MeıuliJlmle J'ÜZÜDÜ 7ellfıdbn, 
aözlerinl açtı: 

- K908ID nerede? Beni bıra. 
kıp ~ mı! Dedi. Ben de cilk. 
elik: 
"- Kafa1dı, vallabl kabahat o. 

onun .......... deıdlın 
- ıYet bakeWa Milltahak.. 

lamı buldum. declL Sealnde o b. 
.. kawrucu ..,elan okuyucul~ 
l'undM _. kalmamlfb. 

Kadmm da. bplD llkönce benim 
....... .clbl bqana bir çekiç in. 
dlrildlltM inanclıltm gördüm. He. 
..... dudu' ederken, berifın ilUllih 
.... ıs-rt bqına patlatml§ 0-

....... unıyordu. 
...,.., dıt odada bekliyen ko. 

umu vardım. Meseleyi anlattım. 
8akul ha, kaza maza dememesini, 
teabib etthiı. O önde, ben arkada 
IQerl girdik. Kadm herifı görün. 
c:e. tiyatrodaki bir aktris gibi: 

- Ah kocacıpn, beni affeyle! 
Diye bir feryat saldı. 

Ben, herifin bir faı.o yapmasın. 
dan korktum. Yavqça arkuım 
yumrukladım. Herif zısir kemi. 
lini dolrulttu. Kollannı açtı. He. 
riftn OJUD11 ~ akhm er. 
dl. Arbk odlıda duramazdım, ma
lılm L Kan koca O vazlyetteykc 
~ • ,.. J9l'l yoktur. 
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Hatavın ilk Valisi 
Candan ·Karşılandı ma 

H«ırbi mi ? (Başı. 1 incide) 
dnn vali şerefine bir ziyafet verilmiş. 
tir. Caddeler bnyraklarımızla süs -
lenmiş, gece tenvirat yapılmıştır. 

Hatay mutlu günlerinden birini daha 

(Başı. 1 incide) 
hazırlığından daha ileridedir. Bina
enaleyh harbe başladığı gün keneli 
lehinde olan butün anasırdan istifac.le 
etmek istiyecek ve dört taraftan ya. 
pacagı imi ve seri savletlerle demok
rasileri şaşırtmağa, seri muvaffaki
yetler elde ederek harbi süratle b!
tirmege çalışacaktır. Onun içindir ki 
Almanya ve Alman erkiınıharbiye

si nazarında yarınki harp bir yıldı
rım harbi olacaktır. Yani yeryüzüne 
yıldırım gibi ınecek ,.e yıldırım gibi 
süratle bitecektir. 

A lmnnlar 1914 de de böyle hesap 
etmiş, ani ve seri muvaffaki

yetlerle harbi üc ayda bitirecekleri
ni sanmışlardı. Fakat Cihan harbi 
tecrübesi, askerlikce üstün bir vazi
yette bulunan millet için zafer mut
laka mukadder degildir. Harp teknik 
ve vasıtaları ne kadar makineleşnıis, 
motorize olmuş ve asrileşmis olursa 
olsun, askeri' miıtehassısların fikri
ne gore, yarınki harp yine birkac ay
da bitmlyecektir. Gerek cihan harbi, 
gerek İspanya ve gerekse Japon - Çin 
harbi modern harbin de senelerce u
zayabileceğini isbat etmiştir. 

İngiliz Genernli Thomas, diyor ki: 

yaşamıştır. 

Hatay Valisinin nutku 
Beylan, 19 (A. A.) - Hususi mu

habirimiz bildiriyor: 
Hatoy vnlisi Şukrü Sökmensüer, 

Bcylnn şuheda abidesinde bir nutuk 
söylemiştir. Vşli ezcümle demi~tir ki: 

"Cihan savaşı sonunda bu güzel 
topraklar anavatandan haksız olarak 
koparılmıştı. Bu ayrılışı biz anava • 
tan çocukları hiç bir zaman kati ve 
daimi addetm dik. Bu güzel yurt 
parçasının zahiri iftirakının muvak. 
kat olduguna, bir gün Halayın tek • 
rar ana bünyeye bağlanacağına kani 
bulunuyorduk." 

"Sayın Hataylılar, Hatayın bii -
yiık Türk vatanından ayrıldığı gün. 
ler bu iftiraka rıza göstermlyerck 
hayatlarını feda eden aziz Hataylı 
şehitlerimizin manevi huzurlarında 
hürmetle cğılirim." 

"Geçmiş ıstıraplı günleri artık 

unutunuz. Kahraman Türk ordusu si
'.i de içine alan bi.iyük vatanın ebedi 
koruyucusu ve bir daha geçmiş feliı. 
ketlere meydan vermiyecek temina. 

İT AL YAN 
TEViLLERİ 

Hatay Protestosunu ve 

12 Ada Tahkimatını 

Tevil Ediyorlar 
Roınn, 19 <Hususi) - Journale 
d'İtalia gazetesi bugiinkti sayısın
da, Hatayın ana\'atana ka\'u ma -
sı dolayısıylc İtalya tarafından 

Fransn~·a "'erilen nota alc~·hinde 
Tiirk ga:r.etclerinin neşriyatına cc. 
vnp \'ermekte ve Lo:r.an muahcde. 
sının Scnrcmoda kararlaştırılan 

taahhiitlcri ihlfıl ~tmediğini söyle. 
mektcdir. Journale d 'İtalia, daha 
sonra Oniki adanın tak\'iye \'C 

tahkiminden bahsederek Tiirk ga
zetelerinin son zamanlarda Oniki 
adadan \'C Oniki adanın Tiirkiye 
bakunındun haiz olduğ'u ehemmi. 
:retten bahsederek bu adaların 

Tiirk tecnvüzlinden endişe edildi. 
ği için tahkim ve tak,·iyc edildiği. 
ni anlntmaktndır. 

Muallimler Meslekten H•t} • D • D J 
Niçin Kaçıyorlar? 1 erın anzıg eV ef 
.ım.,. •• ın. sık sok ;~:ı~:;,~~:=~~k. Reisliğini Polonya 
te ve~·a meslekten ayrılmaktadır. T 

2 - Meslekten yctişmiycnlcr. da- ecavu·· z Say cak 
hn miisait fır:.atlar zuhurunda der- a . 
hal a~·rılmekta ,-e refah yollarını . . 
tercih etmektedir. (Başı l ıncıcle) 

3 _ Şark, gnrp farkları göıetil- "efsane" telakki etmekte ve Alman. 
memekte \'C ;yirmi ~·ıl şarh.'ia ,·n1.ifc yanın Danzig hakkında hiç bir uz -
giiren hir odamın garba nakil isteği ı laşmayı ka~ul edcmiyeceğini ilave 
hoş göriilmemektcdir. Bu da yci \'e eylemektedır. 
kederi arttırmakta ve hatta meslek- Polonya - Almanya 
ten ayrılmağn bile ~·ol açmaktadır. müzakereleri tehzip ediliyor 

4 - Miifetti le.r. ir at ,·az.itelerini 
ihmal ctmekic \'e kusur arayan in· 
anlar rolUnli oynamaktadırlar. 

Yeni barem kanunu orta te'.!,.i at 
muallimleri orasında derin bir mem
nuniyetsizlik uyandırmıstır. 

Londra, 19 (A. A.J - Ru sabahki 
İngiliz gazeteleri. Alınanyaııın 
Danzige ıniiteallik olan hattı ha -
rckctlnde bir değişikliğin \•ukua 
gelmiş olduğuna ve İtalyanın ta. 
'n. sutu ite Almanya ve Polon~·a 
arasında miizak:.!rclt•r yapılması 

muhteınel bulunduğuna dair olan 
diinkii haberleri son derece itimat 
sızlıkln karşılamaktadırlar. 

mamış olduğu katiyetle iddia edile
bilir. Bu husustaki şnyialar, Alman 
mcnbalarından çıkmaktadır. Ne 
Fransa hükumeti ne de İngiltere hlı
kümeti, Almanya ile nnlnşması için 
Polônyn uzerınde tesir icra etmiş de
ğildirler. 

Polonya vaziyeti azimk!ırane 

muhnfazn etmekte olup garp devlet
leri de "yeni bir Münih" derpiş et • 
memektcdir." 

Franırz gazeteleri de 
ayni kanaatte 

Paris, 19 (A. A.) - Danzig mü • 
zakcrelcri hakkında Berlin ve Ro -
madan gelen aldatıcı haberler hak • 
kında tefsiratta bulunan gazeteler, 
bunu mihver tarafından takip edilen 

Viik.,ck mektep mezunları iic_: se· 
nede; diğer ım'ktep me:nmları dört 
senede bir terfi edeceklerdir. Hcr 
tahcıil derecesindeki muallimler idn 
terfide liyakati, enerjiyi, miislıet 

''erimi hôkim kılmak e as olmalıdır. 
Ayni çatı altında çalı an ve ayni 

iilkii ile ,·azifclerine bağlı bulunan 
insanlar nrnsımla böyle hir farkın 

Polonyanın sarsılmaz azmini ye. sinir harbinin yeni bir manevrası o-
"d · larak tcla.kkı·de mutterı·ktı·rler. 

/ngiliz gazetelerinin mütaleaları 

nı en tcyıt eden Varşovanın tebliği 
gazeteler tarafından jyi karşılanmış- Jour - Echo de Paris gnzetesindc 

t Pictri şu satırları yazıyor: 
ır. 

giizetilmesi asin doğru olamaz. "Derhal ve en büyük enerji ile 
Ilitgiyi. metodik çalışmayı himaye Times gazetesinin diplomasi mu. mukabele etmekliğimiz lazımdır. E-

••as olmalıdır. habiri yazıyor: , ,.. sascn Polonyalılar dedikodulara ni-
"Surası muhakkaktır ki Cham • :Me.,Jeğe ahnırkcn bazı kayıtlnrm 

knnulnınsı faydasız de!lildir. Falmt 
hir kere mesleğe girdikten ve onlur 
için '"aıcclilcn knnımlnrla hir hak tn. 
ııındıktan sonra daha muahhar ka· 

hayct vermişlerdir. Polonya, buhra-

"Harp uzadığı zaman iktısadi amil
ler, askeri umillerden daha ziyade e
hemmiyet kesbeder." Çünkü harp 
uzadıkça bir yıpranma harbi şeklini 
alır. Yıpranma harbinde de kuvvetli 
taraf, iktısaden zengin olan taraftır. 

tıdır. İşte bu teminat büti.in bu ıstı. ~~........., 
B. M. Meclisi ve onun kanunları nunla hunun nezi. adaleti rencide e· 
vatandaşların haklan, mal ve can eler. Şcwksi:f.lik, gnyrctsidik doğurur. 
masunyietleri için en sağlam ve gü. L tenen rnndımnnı eksiltir. 

raplnrın bir anda silinmesi için ye • 
gane kuvvettir. Hatay znferinin ilk 
miıjdecisi Ebedi Şef Atatürkün ma
nevi huzurutıda hürmetle ve tazimle 
eğilirken bu zaferin büyük başbuğ 

ve kahraman Milli Şef İsmet İnönü 
ve bu zaferi hazırlayan siyasi mu -
vaffakıyetin amili sayın Başvekil 

Refik Saydam ve hükumetine ve bü. 
tün muvnffakıyetlerin ana kaynağı 

kahraman ve asil Türk milletine ve 
ordusunn sonsuz tazimlerimi sun • 

vcnilecek başlıca teminattır. Hataylı Orta tedrlsnt ınuattimleri arnsmd:ı 
vatandaşları cümhurlyet kanunları _ harem yüzilnden haşlı)·an soğukluk 
mn bütün icaplarına kendilerini uy. Ciimhuriyct nesli için de faydalı dc-

berlain'in geçen hafta Polonyanın Is- nın ilk günündeki kadar sakin ola -
tiklfılini muhafaza husu~unda Dan - rak, yeniden vaziyetini tasl'ih etmek
zigin haiz olduğu ehemmiyeti açıkça tedir, bir adım geri atmamıştır. Bu 
kabul ve teslim etmek suretinde yap. husus, yiiz kere, bin kere kaydedil -
mış olduğu beyanatındanberi İngil - meğe Itıyıktır. 
terenin siyasetinde birgupa t~bed - Journal gazetesinde Saint _ Brice 
dili vukua gelmemiştir." yazıyor: 

Polonya ile Almanya arasında ı Dünkü hadise çok uzun olan zin. 

Bu bakımdan Almanyanın bir yıp
rnnma harbinde kazanması ihtimal: 
yoktur. Çünku gerek Almanya ve 
gerek İtalya ikbsaden bugün dnhi 
pek zayıf bir haldedirler. Her iki to
taliter memlekettte bugünden harp 
iktısadiyntı tatbik edilmekte, halka 
gıda maddeleri vesika ile verilmek
'1.edir. Harp başladığı zaman ise bu 
vaziyet vahamet kcsbcdecek ve halk 
belki de yiyecek gıde bulamıyacak
tır. 

durmağa davet eder ve sözüme niha. ğildir. 
yet verirken Hatay viUıyetinin kur. Dunun da hnl çaresi udur: 
tulduğunu ve Hatay valisi olarak işe Kanunun neşri tarihine kadnr oı·. 
b 1 

tn tcdrisnta girenlerin kemnfissabık 
aş adığımı ve mesnimi "'atandaşla. ~ üksek mektep mezunları gibi terfi 

rın refah ve saadetine hasredccel'rlmi 5 edebilmeleridir. 
makla bahtiyarım. beyan ile kahraman Hatay halkını f nıihat İ<:leri, nro{!ram. imtihan 

Sayın ve kahraman Hatavlılar . ~ ' 
bu guzel esere ve Hataylılara cüm _ 

hürmetle selamlarım. Hatay zaferi i~leri rnlim bir sekle sokulmalıdır. 
hepinize kutlu olsun." 

huriyetin ilk valisi olarak seçilmiş 

olmak bnhtiyarlık hisleriyle aziz Mil. 
---o---

Ankarada Yangın 
Ii Şefe ve sayın Refik Saydam hüku. T otallter aev1 t1 tın 1 dl ~ ın an ı r m uzu unuz. _ (.Bap ... 1-lnclde 

zaafı üç noktada "toplanır: da arzetmekle vazifeme ve cümhu • /turşucu olmak uzerc 5 diıkkiin ve 
1 - Almanya ve ~talyarun al- riyet kanunlarını Hatayda tatbika ayrıca bir hırdavatçı, bir billuriye 

tın ihtiyatı yok gibidir. Ecnebi b<\şlıyorum. Ferdi, ailevi ve zümre _ mağazası, bir y:ığcı ve b;r de tuha
memleketlerdeki paraları da az- vl hiç bir imtiyaz tanımıyan teşkila. fi~e ?iikkiım \·ardır. Bu semtteki 
dır, ve bunları seferber hale getir- tı esasiye kanunumuzun tek safta dukkanların hepsi de ahşap olması 
mek güçti.ır. Altınları olmayınca topladığı büti.ın vatandaşların can ve d?,ln!ısil~ ~ang•n .az. bir znmanda 
hariçten ne ham madde, ne yiye- mal emniyetleri cümhuriyet kanun. ?uyuk hır sırayct ıstıdudı giisternıiş 
cek maddesi getirmeğe muvaffak larınınzımanı altındadır. Her şey _ ıse de~ derhal yctışc>n itfaiyenin ç;ı. 
o~amıyncaklardır. Denizlere hfı~ den evvel size Türk Cümhuriyelinin lışmasıvle sirayetin önü almmış ve 
kım olan demokrasiler, totaliter adaletini ve Türk inkılabının esas yangın gece yarısı tamamen sündii
devletleri abloka etmeseler bile. kaynağı olan c. H. Partisinin 6 um- rülebilmiştir. 
A~manyn .ve İtalya parasızlık yü- desini getiriyorum. Bütün vatandaş. Yangının zararı belli değildir. 50 
ımnden bızatlhi mahsur bir halrle lar her türlü endişe ve düşmanca bin liradan fazla olduğu tahmin c
kalmağa mahkumdurlar. Bunun propagandalardan azade olarak müs- diliyor. 
içindir ki Almanya Tuna ve Bal- tcrih ve cümhuriyet havasını emerek 
kan memleketlerini iktısaden ken- işlerine güçlerine devam edecekler • 
d1i'inc bağlamak, ve bu sahayı dir. Vatandaşların bugüne kadar ge. 
kendisine bir erzak ve ham mad. çirmekte oldukları hayattan daha 
de ~mba~ı h~linde kullanmak he- miıreffeh, daha mesut bir seviyeye i
vcsınc duşmuştur. Ve yine bu siıli cumhuriyetin feyiz verici um -
maksat.lndır ki Almanyn bir sene- delerindendir. Hataylı vatnndaşların 
dcnberı, borçlnnarak, haricten ne bilaistisna ve herhangi bir şekilde 0 • 

bulursa almakta, ve dahilde bü- lursa olsun fikren, bedenen ıstıraba 
yü~ depolar halinde biriktirmek. düşmelerine asla meydan verilmiyc. 
tedır. Fakat bu tedbir de, ancak cektir. İleri bir saadet ve refaha nam 
bir yıldırım harbine yetecek ka- zet Hatnyh vatandaşları hangi saha
d~r ~ahire fddiharını temin edebil. da olursa olsun ıstırabn sevkctmek 
mıştır. · t l · ·k b t• h .. ıs eyen erın a ı e ı usrandır. Bü _ 

. 2. - Modern harp. makine har- tün Hntaylı vatandaşlar bilmelidir • 
hıdır. Makine petrolle işler Al ler kı· cu·· h · t k l · . . · - , m urıye anun arının ı-

manya. ve Itnlyada ıse petrol yok- caplarına uymak demek hür ve me-
tur. Bır harp vukuunda petrolu . 
h 

· t g t• 
1 

. d k sut bır hayata kavuşmak demektir 
nrıc en c ırme crı e mum un s· .. . 

değildir. Almanların yegane iımi- ızlcre cumhuriyeti.? bu ~ür ve me. 

d
. d h 

1 
R . 

1 
dl sut havasını teneffus ettırmek ana 

ı er n omanyayı ışga e p 
Rumen petrollerini ele gecirmek- vazifemizdir, bu vazifenin pürüzsüz 
tir. Fnkat Almanynnın bir hnrp ve inkıtasız görüleceğinden emin o • 
halinde muhtnc olduğu petrol labillrsiniz. Her kuvvetin ve her zn. 
miktorı senede 20 milyon tond1ır. ferin yegiıne kaynagı olan Türkiye 
Halbuki Rumen petrollerinin se. 
nelik azami istlhsaUıtı 7 milyonu 
gecmez. Binncnnleyh Rumen pet
rolleri totaliter devletlerin ihtiya
cını knrsılamnğa kafi değlldir. 

3 Totaliter devletlerin ne haT'p 
sanayiini besliyecek ham madde, 
ne de halkı besliyecek gıda mad
desi bulmalannn imkan yoktur. 
Almanv.a ·ve İtalyadn harp sanayii 
için lôzım olan ham maddelerin 
çoğu mevcut değildir. Dl'mokra. 
siler denizleri kapatacağı icin burı
ları hariçten getirmeleri de müm
kun olmıyacaktır. 

Halbuki demokrnsiler. iktıc:ad ~n 
çok kuvvetlıdirler. Burun 

dünya istihsal kaynnklan onların 

elindedir. Amerika onlara yardım e~ 
decektir. Altın ihtiyatları zengindir. 
Deniz yollarına hakim vaziyettedir. 
ler. 

Binaenaleyh iktıs:ıden terazinin 
gözü demokrasilerin lehine ağır bas
maktadır. Böyle olduğu için de de
mokrasiler bir yıpratma harbi yap. 
mayı tercih edeceklerdir. O vakit 
harp Almanların zannettiği gibi üç 
dört ayda bitmiyecck, senelerce sü. 
rccektir. 

Bu sebepledir ki Balkanlı devlet 
adamının Hitlere verdiği veciz cevap 
çok doğrudur: Totaliter devletler 
muharebeyi kazanabilirler. fakat 
harbi mutlnka demokrasiler kazana
caklnrdır. 

-o---

Fransız Generaline 

Naci Tınaz 

Bir Ziyafet Verdi 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden)

Hutzingerin riyasetindeki Fransız 

askeri heyeti ile müzakerelere bu _ 
gün öğleden evvel de devam edil
miştir. 

Milli Müdafaa vekili general Na
ci Tırlaz tarafındnn saat 13.30 da 
Marmara köşkünde misafirler şere • 
fine bir ziyafet verilmiş, ziyafette 
Genel Kurmay asbaşkanı Asım Gün. 
düz, qiğer generaller, Fransa büyük 
elçisi ve elçilik erkanı hazır bulun _ 
mu lardır. 

---o-
Galatasaray 

Demirspor 

Maçının Hakemliği 

Ankarn, 19 (Hususi) - Galatasa
ray Demirspor maçlarını idare et • 
mesine karar verilmiş olan İzmir ha
kemlerinden Mustafa işleri dolayısıy 
le mazeret beyan ettiğinden, iki ta _ 
rafın bir hakem üstünde mutabık 
kalmaları, nksi takdirde icabının u _ 
sulü dairesinde ifası için İstanbul 
bölgesine tebligat yapılmıştır. 

-o--

Artvin Nüfus Müdürlüğü 
Bilecik, (TAN) - Nüfus müdürü 

Kemal Yurdakul, Artvin vilayeti nü
fus müdurlugune tayin edilmiş. ye. 
rine Marn nüfus müdürü Osman 
Baytekin gelmiştir. 

Adliye Vekili 
Be analla -----~-____,, 
Bulundu 

Evvelki gün İstanbula gelen Ad
liye Vekili Fethi Okynr, dün öğleden 
sonrn adliyede tetkikat yapmıştır. 

Vekilin tetkik ettiği mevzuların bo. 
şında yeni adliye binasının biran ev
vel yapılması ve muhakemelertie kn
rarların daha seri alınması meselele. 
ri vardır. Vekil tetkikatını bitirdik. 
ten sonra gazetecileri kabul etmiş ve 
muhtelif adliye işleri etrafında şu 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Avrupanın bir çok memle -

ketlerinde jüri usulü vardır. Bu mev
zu memleketimiz için tetkike muh -
taç bir meseledir. Mücrim çocukla -
rın hayata namuslu birer vatandaş 
olarak dönmeleri için tetkikat yapı. 
yoruz. Bu maksatla Edimede bir ıs
lahhanemiz vnrdır. Yurdun başka 
güzel bir kt>şesindc daha geniş teş -
kilatlı bir ıslahhane daha yapı1ma -
sını düşüniiyoruz. Eroinmanların bir 
adada tecridi bahsine gelince, hapis
hane ve tevkifhanelerde mahkum -
lar ve mcvkuflar zaten zehirli mad
de bulamadıkları ve kullanamadık. 
lan için bunların herhangi bir adada 
tecritleri hakkındaki mütalealara 
iltifat edilemez. 

Adliye sarayı, eski hapishane bi
nasının yerinde yapılacaktır. Bu ka
rarımız kati olduğu için bir taraftan 
yeni binanın planını hazırlatıyoruz, 
bir taraftan da eski binanın yıkılmn 
işini münakaı;a ile ihaleye çalışıyo -
ruz. On gün sonra yıkılma işi bir 
müteahhide ihnle edilecektir. Bir bu. 
çuk seneye kadar İstanbulun yeni ve 
modern bir adliye sarayına kavuşa
cağını tahmin ederim. İcra ve iflas 
kanununu tadil edecek olan layiha 
hazırlnnmıştır. Meclisin önümüzd.e -
ki toplantısında kanun halini alacak
tır." 

Adliye Vekili Fethi Okyar !stan. 
bulda bir hafta kadar kalacak ve is. 
tirahat edecektir. 

Amerlkaya 25 Uçali 
ısmarlandı 

Ankara 19 (Tan Muhabirinden) -
Motörlü tayyare ile çalışanlar ve ye. 
tişcnler her sene biraz daha fazlalaş. 
tığından Türkkuşu idaresi faaliyetini 
tevsie karar vermiştir. İlk iş olnrak 
Amcrlkaye yirmi beş modern tayya
re sipariş etmiştir. 

mütekaddim müzakereler yapılın.ak. clre katılncak bir halkadan başka bir 
ta olduğuna dair olan şayialar hak - şey deglldir. Neville Chamberlain'in 
kında mtitnlealar yürüten l\fonchcs. bu entrikaların tehlikesini ortaya 
ter Guardian gazetesi diyor ki: koymasındaki hikmet anlaşılır bir 

" Bu kabil müzakerelerin yapıl. şeydir. 

Şehit Polisler Abidesi 
Dün Merasimle Açıldı 

(Başı 1 incide) 
Bu merasimde Vali LCıtfi Kırdar 

Istanbul Komutanı Hô.lis Bıyı~tny, 
Harp Akademisi Komutanı General 
Ali Fuat, Emniyet Mudürü Sadri A
ka ve birçok zevat hazır bulunmus-
lnrdır. · 

Mektep müdürü Ahmet Demir 
söylediği bir nutuktn . imdiye kadnr 
85 polisimizin şehit edildikle:-ini an
latmıştır. 

Bundan sonı·n Emniyet Müdürü 
Sndri Akn dn bir nutuk söyliyerek 
ezciimlc demiştir ki: 
"- Osmanlı tarihinin en karanlık 

devirlerinden Cümhuriyet yıllarının 
en feyizli günlerine kadar devlet 0 • 

toritesi icinde vazife alan bütün ıır
kndnşların maddi ve manevi huzur
larında bu anıdm acılması ldbi en 

~ .. 
şerefli bir i in bann verilmesinden 
dolayı bahtiyarım. Ebedi Sefimiz 
ve aziz şehitlerimizin manrvi huzu
runda sizleri bir dakika sükuta davc>t 
ediyorum." 

"Asirlardanberi kana boyanan 
Türk tarihinin büyük kurtarıcısı ve 
onun şerefli halkı .Milli Şefin her za. 
man ve her vesile ile irsat buyurduk
hırı gibi yurt emniyetinde çalışnn 
arkadaşlardan beklenen valnız fera
gatinefs ve vazife severliktir. Türk 
çocuğunun en büyük işi bu irşat yo
lunda yürümektir. /Bugün yeniden 
nramıza karışacak olan arkadaşların 
ayni feragat ve ayni vazifescverlikle 
çnlışacaklarınn eminim." 

Sadri Aka nutkunu miiteakip kor. 
deliıyı kesmiş, abide davetliler tara· 
fından gezilip tetkik edildikten son
ra, davetliler hazırlnnan btifede a
ğırlanmışlnrdır. 

Yeni mezunlar 
Polis mektebinden bu sene };)3 ki. 

şi mezun olmuştur. Birinciliği l\Iani
sa miirettebatındnn Ahmet Balcıoğ
lu, ikinciliği Antalya mürettebatın
dan Süleyman Savaş ve üçiincülüğü 
de İzmir mürettebatından Sami Öz
sü kazanmışlardır. .Mezunların tam 
listesi şudur: 

Hayrullah Göker, Refik Tükeler, 
Şükrü Beydemir, Reşat Ozsan, Sü
reyya Ural, Ahmet Balcıoğlu, Reşat 
Dirik, Mehmet Erçolak, Rıza Uçkan, 
Ziya Giirkan, Cemal Ar:;lan, Şerefet
tin Ircz, Aptullnh Akçakaya. Kemal 
Ozcetin, Muzaffer Horasan. Aziz Oz. 
yiğit, Sıtkı Dilek, Hamit Gürses, Se-

lami Dedeoğlu, Süleyman Savnş. Ha
lit Cebe, Mahmut Beyazkartal, Tu-

rnbi Çetin, Salahattin Anıkbaşı, Ha-
san Sar.uhım • ...Sami O=u uatd 

Dündar, Salim Akgün, Hüseyin Oğuz 
Ahmet Karaca, Ziya Toğay, Kemnl 
Senüz. Apturrahim Okutgen, Halıt 
Uzunoğlu, Niyazi Bulduk, Nevres 
Berk, Fatih Güneri, Niyazi Keçeci, 

Ruhi Aktekin, Nuri Kubat, Hndi lç

oğlu, Fethi Kirişçi. Abdullah Dön _ 
mez, Ihsan Çertel, Tevfik Ozcan, Be

kir Sayın, Recep Tuncer, Remzi Tuğ, 
Yunus Alpaydın, Haydar Knnturnlı, 
Ihsan Maden, Emin Varkan. lzzettin 
Fırat, Tahsin Akoymait, Sabri Tn
nm, Şükrü Çebi, Alim Dündnr, Tev
fik Yaylalı, Mehmet Kılıç, Haydar 
Birgivi, Mustafa Peker, Emin Omay, 
Mustafa Ozal, Şeref Oğraş, Mehmet 

Çin, Ethem Gökmen, Hüseyin Altın, 

Osman Gören, Mehmet Orer, Mutta

lip Dikici, Sabri Tüfe!<çi, Mehmet 
Akın, Hakkı Gungör, Hüsnü Sezer. 

Turan Önal, Sacettin Cankurtaran, 
Cahlt Mete, Ibrahim Kaı·apınar, Hü-

seyin Görlek, Mehmet Altın, Hamza 
Sapçı, Aptullah Yılmaz, Ahmet Gül. 

sökü, Ismail Turgut, Sabrı Akan, 
Mustnfa Karnhan, Niyazi Değer, 0-
mer lnanç, Ihsan Anibal, Ismail Yıl

maz, Avni Ak, Bahattin Şevin, Re
şat Hamarnt, Salih Ozsu, Şükrü Ak
soy, Azmi Ulker, Ridvan Ozpir, Yu

suf Ak, Salih Ozkan, Hüseyin Ozku, 

Hilmi Aksoyar, Ali Dursun Eren, 
Halil Aşan, Saffet Aytar, Enver Içcl, 

Ali Arkan, Saltıhattin Merih, Sn -
im Knraca, Sadi Tezyener, Hıfzı Seç 
me, Halit Oğan, Aptullah Vural, Cer
ciş, Yaşar, Adil Alp, Mansur Ozde
mir, Ali Delıir, Besim Kiray, Meh
met Öner, Necmettin Pınarcıkoğlu, 
Nuri Tonay, Selümi Tanca, Hikmet 
Ak, Ismail Onal, Mustaf.ı Kurmnl, 
Fahri, Ahmet Süalp, Hicabi Çelikel, 
Sait Efetürk, Hasan Ertürk, Faik Er. 
meal, Fethi Pavdar, Refik Oral, Ni -
yazi Evren, Niyazi Şahin, Bayram 
Şengün. Şemsi Ontnn, Reiik Belsnt, 
Kenan Erturgut, Ahmet Kurultay, 
Hikmet Yalçın. Hasan Erdoğan, Ah. 
met Yazıcı, Sabri Köklü, Sabri Sen. 
~.al, Hal~l Çulctı, Ali ,Sünci. Ahmet 
üz.kan, lbrnhim Beşikçi, Süleyman 
Akkuş, Muhittin Orcan, Arif Ergün, 
Bekir Kesebir. 
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Eyüp S 2 • • ' 250 S Kemerburgaz Kemer- Mevllıdc Tarla 4553,36 Tarafları Ahmet, yol, mer'a, Mustafa oğlu Ce- Karısı Latife, oğlu Süleyman, kızları Müyesser, Emine, 
5 ] ' ' ı 200 a burgaz • Kamil. mal Çavuş. Şükriye 
5 4 • r r J 00 : --- - -- --- ------ - -------- ----------------_----:F=-:h-:L.--0::-ğ:-l Ah 

100,00 

100.00 S fç sayfalarda , 60 S Eyüp " Kemer- Mevlüde ·: 4553,36 Tarafları Beytullah, yol, Hasan kızı e u met ve süt kardeşi Süleyman 

§ ~on sayfa ' 40 S burgaz mer'a, Sani..:.y_e_. _ _ _ ____ _ m_e_. ----------:-.:---.-:---:-·--:---:---=-------::-:--:-= :-:------
i_ Dikkat: • İ Eyüp " Kemer- Mevlüde " 6430,71 Tarafları Merviyo, yol, Fun- Hasan oğlu Necip Anası Nazife, kansı Seniye Meliha, kain valdesi Ülfet, 

burgaz d 1 k D yeğeni Ayşe, Ayşenin evlatları Veysel, Halil 
5 l - 1 santim: gazetenin tnce i a ı • urmuş. 

200,00 

5 yazısile 2 satırdır. =ı: ,, " " 11 4553.3_6 _ ___ T_a_r-af_l_a_n_C_e_m_a_l_,-y-ol-,-d-ere-,--1-s_m_a_il_o_ğ_l_u_İ:-b-r-a----K-·ansı Ruhiye. kain valdesi Hüsniye, kain brraderi Hay· 

5 2 - İlanlann fiyatı gazetentn =ı Osman. him. dar, kızı Nadire 
5 tek sütunu üzerine besa1> 
- t1 " " " 4553,36 Tarafları Hamdı·, Halit, Süleyman ogwlu İb- Karısı Necibe, kain valdesi Rukiye, anası Hanife, oğlu 
: lanmıftır. 5 3 - Kalın yazılar da gazetede mer'a, yol. rahim. Süley_m_a_n _ ___________________ 1_o_o_,o_o_ 
: kapladığı yere göre santim· t1 " " " 4553,36 Tarafları Süleyman, yol, de- Şahin kızı Saniye Oğlu Faik, kızı Saime, oğlu Şevki 100,00 
5 le ~küliir ş k" 
nı1111111111111111n111Hn11t1nmn11I re, a ır. 

Abdi oğlu Ahmet ve karısı Şerife, kızı Hasene, kızı Ayşe, " " " ,, 8 O O T fl 1 latanbul icra Hakimliğinden: 6 9 . 8 ara arı Mediha, mer'a, yo, 
Mehmet Galip Inelin Konkordato Cemile. 

Yusuf kızı Ruki
ye. kızı Sakibe, oğlu Hamdi. 120,00 

" " " " ~674.68 

il ,, ,. .. 5512,03 

Tarafları İbrahim, dere, yol, 
Numan. 

Tarafları Şükrü, yol, mer'a, 

Süleyman 
Osman. 

oğlu 

Yusuf oğlu Hamdi 

~~-------------------
karısı Nail, oğlu Enver, kızı Şef.ıeat, oğlu Talat. 100,00 

Karısı Emine, oğlu Bahaettin, oğlu Nusret 120,00 

müddetinin uzatılması hakkında 
vuku bu1an talep Komiserin teklifine 
göre muvafık olmakla müddetin ic
ra ve iflas kanununun 287 inci mad
desinin son fıkras·ı mucibince iki ay 
müddetle uzatılmasına ve keyfiyetin 
usulen tebliğ ve ilanına karar veril

Saliha. 
---------------------------------- ------------~---------------------------::-::----::-----::--=::--:--~--~ 11 11 " " 5512,03 Tarafları Derviş, dere, yol, Ali kızı Ayşe Oğlu Hüseyin, kızı Zehra, oğulları Hasan, oğlu Hilmi, 

diği ilin olunur. 

* a:.czayı ırbbiye Taciri 
Mehmet Galip lnel 

Konkordato KomiserJiğinden: 
Istanbul Yeni Postane Yan sokak 

Alyanak Hanı altında 1 - 3 numara
larda eczayı tıbbiye fütıretilc iştigal 
etmekte iken konkordato hükümle
rinden istifade için ı.tanbul !cra tet
kik merciinde mühlet alan Mehmet 
Galip lnel alacaklılarmdan alacakla.· 
nnı müddeti muayyenesi zarfında 
bildirmiş olanların borçlu tarafından 
teklif edilen Konkordatoyu müzake. 
re etmek üzere 31 Temnıuz 39 tari
hine rastlıyan Pazartesi günü snat 
onda Yeni Postane arkasında Türki
ye Hanıncia 14 numaralı Büroda top
lanmıya davet olundukları ve alacak 
lıların toplanmıya tellllddıim eden on 
gün zarfında vesikalan tetkik ede. 
bilecekleri icra ve iflls kanununun 
292 inci maddesinin son fıkrasına 

tevfikan ilan olunur. 
Koiilforai'to 'ttomberl 

Avukat lı."krem KuJlen 

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her tilrlü tabı. cilt ve kliıe 
itleri yapılır. 

TAN Matbaan • latanbuJ 

Telefon: 24310 

Istanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

1 

Hatice, Yegane, Kemal vekilleri 
Kimi tarafından Olman Beyde Şa
fak sokak Fısdıklı hamam 4 numa
ralı dairede oturanlar Şefik ve Os
man aleyhlerine 938--232 No. ile a. 
çılan alacak davasının muhakemesin
de: .ftanen yapılan tebligat üzerine 
müddealeyhler mahkemeye gelmedik 
}erinden davacı vekilinin talebile gı
yaplannda muhakeme icrasına ve 
istek veçhile gıyap kararının ilanen 
tebliğine ve kendilerine bu husus 
için YIRMI GUN mühlet verilmesi
ne ve muhakemenin 26-9-939 Sa. 
h günü saat 14 de talikine karar ve
rilmiş olduğuncfan yukarıda isimleri 
geçen müddeialeyhler iliı::ı tarihin
den itibaren beş gün 'Zarfında gı18p 
kararına itiraz etmedikleri yazılı 
gün ve saatte mahkemeye gelmedik
leri veya bir vekil göndermedikleı i 
takdirde gıyaplarında muhal(emeye 
devam olunaca2ı ve hüküm verilece
ji ilan olunur. 

Şükrü. oğlu Hasan Zeki, oğlu Avni 120,00 

-=--------------------------------------:._----------------------------~ 
" 11 " " 6429,00 Tarafları İslam, mer'a, yol, Yakup oğlu Hik. Kardeşleri Safiye, Emine, oğlu Zeki 105,00 

Hamdi. met. 
------------------~--------~----------~--------:-:-'.:--::---::--:--:-:------::-:-:--~-

Süleyman oğlu Karısı Şükriye, oAlu Necati, kızı Rabia, kızı Sabahat 100,00 " ,, " il 4553,36 Tarafları Cemil, yol, mer'a, 
Kamil. 

Tura&n~im,~.~~ ~~o-ğ_l_u_T_e_v ____ K_a_r_IB_ı_N--~-m-~-e-.-k-~-ı-~-n-i_h_a_, _S_a_b_ili_a __________ ~~0-,0-0-
İslam. 

" ti 

Beytullah. fik. 
~------·--------------------------------------------------~--------~--Tarafları Tevfik, vol. mer'a. Hayrullah oğlu Babası Hayrullah, anası Fatma, oğlu Vasfi, Hemşiresi Ha-" ti 5512,03 il " 

Süleyman. Beytullah tice, kızı Remziye 120,00 

·~~----------------------~~""'"--' ·~-----------~~-~~-----~ Tarafları İfakat, yol, mer'a, Muhittin oğlu Karısı Gülsüm, kızları Hadiye, Muzaffer, Müzeyyen, Me-" 
,. ,, il 

" " 
,, ti 

" 
,, " " 

4553.36 
Şadi. Behlül 

~~.:---------~·~-------------~ 
4553,36 Tarafları Hüseyin, yol, mer'a Hüseyin oğlu 

Cemal. Mehmet 

Tarafları Salih, yol, mer'a, 
Tevfik. 

Durmuı oğlu Be
sim. 

su de 

Karısı Kadriye, kain pederi Veli, kızı Melahat, oğlu 

Şefik 

Karısı Safiye, kızı Melahat, oğlu Necati • 

100,00 

125,00 

80,00 

Yukarda cins, mikdar vesair evsafı yazılı ve aile reislerile aile efradı gösteriJıen gayri menkuller Kemerburıazda iakin edilen muhacirlere aile efradile birlikte tahsis edilip gös
terilen aile reisleri adına tescil edilmiş ve bu aile reisleri tarafından muayyen bedellerle T. c. T. Mustafa oğlu Suphl Eruysal'a satılıp parası da alınarak tescil muamelesinin icrası. 
na Mustafa oğlu Kemal Eruysal'ı noterlikçe ayrı ayrı vekil tayin ettikleri vekillerinin müracaatından anlaşılmlftır. Tapu ve Kadastro Uml,ll11 Müdürliıiünj.in 14 - 12 - 933 gün, 704 
sayılı umumi emirlerile tebliğ olunan Dahiliye Vekaleti Yüksek Makamının 20 - 11 • 933 gün 11166/ 5652 sayılı buyruktan yine Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 4- 11 - 935 
gün ve 793 sayılı umum emirleri mucibince aile efradının muvafakatları ile satışının yapılması icap etmekte ise de yukanda isimleri yazılı aile efradının ikametgahları malum ol. 
madığından kendilerine ilanen tebligat yapılmasına lüzum görülmüştür. Aile reisleri tarafından satılan bu gayrimenkullerin satışı hakkında bir itirazı olan aile efradının ilan tari
hinden itibaren on bet gün zarfındaSultanahmette ilususi Dairesinde Muhafızlıjunıu müracaatla itirazlarını bildirmediği ve mahkemeye müracaatla nihayet bir ay zarfında ihti
yatı teAb1r kararı tebliğ ettirmedikleri takdirde muvafakatlarını beyan etnı,M tellkki .edilerek müddeti sonunda müşterisine satış ve tescil muamelesinin yapılacağını her phsa ayn 
ayn yapılmış tebliğ makamına kaim olmak üzere ilAn olunur. "5369,, 

TÜRKiYE COMHURIYD 
15 TEMMUZ 

MERKEZ BANKASI 
1939• V AZIYETI 

AKTiF. 
KASA: 

Altın: SafT ftiloçam 17.179.910 
BANKNOT 
ur AKLIK 
Oahildeld Muhabirler: 

24.164.917.95 
11,81UOll,50, 
1,474,390.~1 

528,132.11 1'firk llrııst - --Rarlçteld Muhabirler: 
'ltın: s.n ldloıram 9.058.~l 
4.ltına tahvlU kabD serbest 
-t89fz1er 
Diler dlJvtzler ve borçlu kllrfng 
~akfyelert 

ffazlne TahvDlerl: 

"eruMe edilen evrak! nakdiye 
lf•rtıbitı 
Kanunun 8 • it fncl mııdtlelerf· 

fte tevfikan bulne tarafından 

vAkl tedlyat 

co:;enedat Cüzdanı: 

l'fCAR! SENEDAT 

fl!slaam " Tahvllit Cllmanı 

(Deruhte edOen evnıkı nak 
.\ - (dfyenfn karsılıtı Esham ve 

(Tahvfllt <ftfhart kıymettel 
q - Serbest esham ve tabvftA• 

~vanslar: 

Cfazlneye ln!!a .tt!en •"Ull 
4-ltın ve Dövtz Qzertne 
"ahvflAt (lzerfne 

Hissedarlar: 

\labteUf: 

12,741,252,48 

151848,51 

3.156.919.69 

158,748,563,-

17.228 027.-

l 211 R46 1170,06 

43.281.111,47 
7,517.080,97 

9,481,000,-
20.258,69 

7.808.722.-

. 

Lira P A S 1 F. 
Sermaye: 

fhtlyat Akçesi: 
44,450,917 ,96 

Adf ve fevkalAde 
Rususf 

!5
28

'
132

'
11 Tedavilldeki Banknotlar: 

"""•hde f'fmen evnıkı nııkdl:ve 
ICıınunun ft • R fnef mııııMPl"rlne 
tevfikan hazine tarafından vlld 
•rdfyat 

15,913,820,68 OPTUhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

~ıınnhll bımııMeın ıılh" nlıırıık 
nlhreten tedavüle ""l'dnen 
Ref!llkont mukabW Ulveten teda. 
"87.ed. 

141,520.536.- d 
THrk Llraı.ı Mev uatı: 
Döviz Taahbiidatı: 

~ ltına tahvfll ltabn d!Svf?.11"'1 
126,646,670,06 Dl.lr dlMı.ler ve alacaklı kUrtmr 

50,798,192,44 

17 ,309,980,69 

4,500,000,-

l5,838,614.4Q 

417 ,506,864 ,34 

bakfTelerl 

MuhteW: 

4,217,134,2 

8,000.000, 

158,748,583,-

17.228.027 .-

141,520,536,-

il 

19,000,000,i 

89.000.000,~ 

3,115,62 

1 

35,124,555,14, 

' 

1 Temmuz 1938 tarih inden itibaren: lakonto 
hAcldi % 4, altın üzerine avanı % 3. 

Ltra 
15.000.000.-

10,217,134,25 1 

1 

229,520,536,-

33,103,508,12 

35, 127 .670.76 

94,538,015,21 

417,508,864,34 

Ordu Hastabakıcı Hemıireler Okuluna Ait 
lem izahat ve Okula Kayrt ve 

Kabul Şartlan : 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

Kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hempreler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta· 
hanelerinde yapacaklar. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü· 
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet , içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola· 
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asU ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zı:ıman dahi iaşe, giydirme ve baniıdımıa orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylfil 939 da tedrisata baılıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaaaından olmak ve Türk ırkından 
bulunmnlcı 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her Jkllmde vazll• 
gormeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra• 

poru ile tevsik ettirmek ve evraka ballf.mak llzmıdır." 
C - Ya§l on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yutan olmamak: 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır . ., 
E - En az orta okul tahsilini bltirmlf olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek "Tudllmame suretleri musaddak olarak 

eklenecektir.,, 
F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan

larla kocası ölmüı olanlar kabul edilir. Buna ait medent hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sılıahi sebepler dıpnda okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibatı sebeplerle okuldan çıkanldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 

lıtanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
Gümrükte Eıya Sahhyor ,. DAKTİLO ARANIYOR •1 

veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masrfalannı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

137 kilo 700 gram müstahzaratı tıbbiye 33 kilo 800 gram deri etiket 
5680 kılo adi cam boş şişe, ı ı kilo 200 gram ipek mensucat, 18 kilo 850 
gram müstamel pantalon, yelek, pardesü hakkındaki satıı ilinrmız 
7.7.939 günlü Son Telgraf gazetesindedir. İstekliler bu gazeteyi okuya. 
rak satı§& gelmeleri ilan olunur. (15261) 

lıtaabul Levamm Amlrllğiaden : 
1 - Askeri dikim evleri için imtihan edilmek şartiyle mütehassıs ma-

kastar terzi ustası alınacaktır. 
2 - Şerait amlrUkten öğrenilebilir. 
3 - İsteklilerin bonservisi diploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile lSir. 

likte 7 8/939 tarihine kadar Tophanede İstanbul levazım amirliğine mü
racaattan ılAn olunur. (5269) 

Eaki yazıları okuyabilen bir daktilo almacaktır. 
Taliplerin tercümei hallerini bildirmek ıuretile (814) posta 
kubıuma tahriren münc•atları. Liu.n bilenler tercih olunur. 

T ··--
lnıaat Mühendisi Aranıyor 

Şimendifer inpatında ihtiaaıı olan bir inpat mühendiıi 
aranıyor. Taliplerin mufuaal evrak ile ve T. Ç. rumuzile 

lltanbul 178 Poeta kutU8u adreeine miiracaatlan. 

11 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 

9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada
kiler M. M. v. Shb fş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali
likierine, kazadakller kaymakamlara takdim edecekler ve bu yoJ ne 
M. M. V. Shh· iş. O. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Atustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kalpıl edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya lcAdar 

sarfedcceklef i yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. v. Shh. lt 
D. ne .hitaben yazacakları dilekçede bunu turih edeceklerdir." • 

111 n; R . "~!i!i!l 



12 TAN 20 - 7 - 939 ----•22 Temmuz Cumartesi Akşam• ----•-.. 1* Saç Bakımı ~ 
Büyükdere: BEYAZ PARK'TA 1 Güzelliğin en birbci şartı 1 

Balkan Yıfdızı : ZQZQ DALMAS 'ın 
Alaturka ve alafranga şarkı ve dansları 

ZOZO DALMAS, ayrıca en son model elbise modelleri bayanlara teşhir 

edecektir. · 
Meşhur opera Roberto Demarki Enternasyonal 

repertuvarında 
idaresinde sürprizli ve hediyeli Amatör 
Şarkı ve dans müsabakaları 

tenoru 

Caz Kralı G R E G O R 
iştirak etmek isteyenler mildüriyetimize milracaat edebilirler. 

..... Pazar günü ZOZO DALMAS'ın vedaı, Telefon: 32-43 

~I•••- Yeşil Bursa Ovasına hakim, emsalsiz manzaratı••••ı-._ 

ÇELİKPALAS OTELİ 
Yeni ucuz tarifeyi tatbika başlamı§hr. 

Yemekler dahil tek 
çift 

yataklı Odalar 3 lira 

" " " " 6 ,, 
,, Banyolu tek ., ,, 5 ,, 

" ,, " çift " " 8 " 
Rahat bir y~lculuk, müke"mmel istirahat, bahçede her akşam .. Müzik bulunur. ••••••••••~ 

Mobilya Yaptırllacak 
Anliara Dil ve Tarih • Coğrafya -Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yeni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobil

ya kap:ılı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel 50.017 lira 76 kuruştur. 
C - İstekliler fenni şartname ve resimleri almak için Ankara 

mektepler muhasebeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları 

maklfuzla Fakülte hesap memurluğuna müracaat edeceklerdir. 
Ç - Yüzde 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 kuruştur. 
D - İhale 27-7~939 per~mbe günü saat 15 te Ankara mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evveline kadar mezkılr muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulun. 
ması lazımdır. (2582) (5039) 

SAÇ· EKSIRi 

KOMOJEN 
Saçları besler , köklerini kuv
vetlendirir, dökülmeaini ön

ler, kepeklerini giderir. 

INGtLfZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilaçtır. 

Adalar Kazası Nüfus Memurlu
ğundan: 

Heybeliadada Karavasil sokağında 
25 sayılı evde kayıtlı Yani oğlu Ye. 
gemin adı Asliye Beşinci Hukuk 
Mahkemesinin 23-12-936 tarih 
1416 sayılı kararile (Yuvakim) ola. 
rak tashih edilmiş olduğundan Me
deni Kanunun madedi mahsusasına 
göre keyfiyet ilan olunur. 

Istanbul Asliye Beşinci Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı Haskiya kı
zı Rahel Kohen vekili avukat Marko 
Nahum tarafından müddetaleyhler 

Refka ve Esterya ve Viktorya ve 
Haskiya aleyhlerine: Müvekkili Ra
he! Kohenin şayian mutasarrıfı bu

lunduğu emlakteki hisseleri vefatına 

kadar bakmak ve beslzmek şartile 
Nesim Surijona ferağ eylediği hicse

lerinin müvekkilesi namına iadei fe
rağına karar verilmesi talebile açılan 

davadan dolayı müddeialeyhlere gön 
derilen dava arzuhali arka!;ına müba 

şiri tarafından verilen meşruhatta 

müddeialeyhlerden Viktorya ve Has 
kiyanın halen ikametgahlarının meç 
bul bulunduğu anlaşıldığından dava 

arzuhali kendilerine bir ay müddetle 
ilanen tebliğini havi 17 Haziran 939 

tarihli Tan gazetesi müddei vekili 
tarafından ibraz edilmiş ve muayyen 

günde gelmedikleri gibi bir vekil de 
göndermemiş olduklarından müddei 

vekilinin sebkeden talebi veçhile 
müddeialeyhler Viktorya ve Haski~ 

yaya bir ay müddetle gıyap karan. 
nın ilanen tebliğine tahkikat hakim-

liğince karar verilmiş ve tahkikatı
nın da 10-10-939 Salı günü saat 

1 14 de bırakılmış olduğu ve muayyen 

dermedikleri takdirde gryaplarında 
muhakemeye devam olunacağından 

H. U. M. K. nun maddei mahsusası 
mucibince keyfiyet ilanen tebliğ olu
nur. (19341) 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü HaJil 
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Bu resmı 
" KODAK " la siz de çekebili r siniz 

'' KODAK '' JUNIOR 620 .., 
Anastig mat objekt i f . o t ornati k 

Yen i Krome Modelle r 

hatıraya 

bak t nız ! 
arı n 

K ı ym e t 

b içi l ir m i ? 

' 

15 ~~dan başlar 
KODAK satıcıla rında n a ra vın ız 

v~ ya şu adrese müracaat ediniz: 

-Sevvahatla r ı n ı zd a 

- Eğle nti le ri n izde 

• Gezi ntile r inizde 

Tatil 

zamanlarınızda 

Sadık a rkadaşmız 

"KODAK"tır 

KODAK Şirkelı - Beyoğlu, İstanbul 6'X9 sm. 
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R_emingto 
Kompl e bir Portati f yazı · makinesi serisini takdim eder. 

/ENi HUSUSiYETLER 

Acıımllıır için : St.nderd klnyeli bu 

portatif melı:ineler, acemileri yuıy• 

alı~tırmak içio eıı kol ay ve mÜnHi p 

bir vuitadır. K iiçük mekineler attmiyi 

alıştırmPlc için ucu1 ve ideal ma lci ne· 

!erdir. Yazı yumak ve makineyi işlet· 

me &Üratioi artırmak için kol•ylıklar 

ı .. min ederler . 
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YENi GÜZELLiKLER 

• em ı n 

YENi KIYMETLER 

Ustalar ıçın ; o u yeni portatif rnakl
oelerio temin ettikleri ıürat ve İ' 
mükemmeliyetine şa,arsıoıı . Çabuk 
yumak, iyi yumak v~ StlQ'lamlık nok· 
tai nazarınclao anu ettiQ'ini:ı. her türlü 
ihtiyacı kar,ılarlar. Çüolı:ü makineyi 

aumi ıürat ve eo mükemmel 4 Y"P
mak ooktai oa:ı.arıodan ıizio şahai ihti

yaclarıoı :ı.a 2öre ayar etmek kabildir. 

gto n 
ilk icad edilen yazı makinesi olduöu gibi, mOkemmeliyetl, gOzelliğl 

ve saOlamlığı itibarile daima başda kalmış ve her yerde blrinclliği muhafaza etmiştir. 

REMINGTON YAZI MAKINASI iLE YAZMAK BiR ZEVKTiR. ~ 

TÜRK TiCARET BANKASI A. s. 

TESİS TARİHİ 1919 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVİ BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler: TiCARET 

Banl<amızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

11 G E C E KASA S I •. 
Çok müsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır . 

i zahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 

• . . ~ : :--' ' . . . . . ?" 

M. M. VekCiletinden : 

, 
,_ KELE Pi R 

Satıhk Arsalar 
Kalamış deniz kıyısında, müra
caat Kızdtoprak, Rüştiye sokak 

47 No. da Miço da'taletile. 

Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptırılacağmdan bu işlerle 
iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere A nkar ada M. M. Vekaleti İnşaat şubesi müdürlüğüne müracaat~ 
ları. (128) (5173) 


