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Yeni Müıteri Bulmak Sanatı ·' 
Dr. Gaason diyor ki: 

'Heh' tacir bu kltlpta gl5aterdl61m uıullerl tltblk etmek ıuretlle 

bir iki sene gibi kısa bir :zaman içinde mUıterllerln adedini bir 

misli arttırablllr. Ben bu kitabımda size bu Hnatl ööretlyorum-. 
Fiyatı 60 kuru1-

Moskova Müzakeratı Müsbet aarif şurası 
Milli Şef Bugün Bir 
Ziyafet Verecekler 

Bir · Şekilde Neticelen.iyor 
ASKERi TEMASLAR İÇİN "'" 

lngilizler G. lronsid'i 
Fransızlar G.Dumenic'i 
Rusya ya Gönderiyorlar 
General Gamelin Moskovaya Gideceklere 

Kumanda Tevhidi Direktifini Verecek 
_ Londra, 26 (Hususi) - Esas müzakereleri, İngiliz - Sov-
yet görüşmelerine hasredilmiş olan kabine toplantısından 
sonra, İngiliz siyasi mahfille:inden alınan malumata göre İn
giltere, Fransa ve Sovyetler bl.rliği arasında erkanı harbiye 
müzakerelerinin açılması artık pek yakındır ve bu hususta 
bugün veya yarın Avam Kamarasında beyanatta bulunul-

SULH 
Hazırlıkları 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

' 

rnası beklenmektedir. 
Çünkü Moskova müzakere

leri her noktada erkanı harbiye 
görüşmelerinin derhal başla -
masına imkan verecek derecede 
ilerlemiş bulunmaktadır. 

Kumanda tevhidine 
ehemmiyet veriliyor 

General Gamelin, lngiliz Erkanıharbiye Reisile beraber 

•ıngiliz Ba9vekili Miat.er 
Chamberlain sulhcü ol

makla maruftur. On n bütün 

Fransadan gelen ve burada dn tc. l 
yit edilen haberlere nazaran bir .harp 1 yeni Barem Ve Şahade n 
zuhurunda müttefikler kuV\·etleri -
~in Kumanda ev i i mesclesL e -

taly ile &ulh m aa.sı bafma hemmıyetle dikkate alınmaktadır. 
Fransız baş kumandanı Gamleııin 

oturmak, ve bütün dünya me- sulh cephesi kuvvetlerinin muhtelif 
aelelerini ulh yoluyle hallet- ihtimallere nazaran sevk ve hare • 
mektir. ketleri hakkındaki noktai nazarını 

Fakat totaliter 'devletler yakında Moskovaya gidecek olun 
harpçidir. Onlar da dünya me- Fransız ve İngiliz generalleri :\1o.s • 

1 1 · · lh kovada mevzuu bahsedeceklerdir 
ae e erının ıu maıaıında de- L d 26 ('! ·) M k. on ra, r ususı - l os ova 
ğil, harp sahasında halledile- konuşmaları bugün A \·am kamara _ 

ceğine kanidirler. sında mevzuubahs olmuş, Mister 

B unun içindir ki, İngiliz Baş
vekilinin şimdiye kadar totali. 

t , . 
ter devletlere karşı aKıp ettiği ya. 
tıştırma siyaseti muvaffak olama. 
mıştır. Totaliterler Habeşistanı al
mışlardır, Avusturyayı almışlardır, 
Çekoslovakyayı parçalamışlardır. 
Memel ve Arnavutluğu almışlardır. 
Ve karşılarında kuvvet ve mukave
met görmedikçe, dünya üzerinde 
hegemonya ~urmak istediklerini de 
göstermişlerdir. 

Chamberlain dün gece İngilterenin 
(Sonu: Sa. 10, sü. 2J 

Romanya 
Veliahdı 
Geliyor 

me 

Diplomaların Tekabül 
I ' 

Ettiği Dereceler 
Yeni barem kanununun üçüncü dikli azınlık liseleri (Rumı Ermeni, 

maddesi maaşlı memuriyetlere ilk Musevi), Türkiyede bulunan muade. 
defa girenlerin menşelerine ve tah. leti tasdikli yabancı liseler, Ankara, 
sillcrine göre alınabilecekleri dere- İzmir, İstanbul ticaret liselerile Ga
celeri göstermektedir. Maarif Veka- latasaray lisesinin ticaret kısmı, Tür. 
Jeti, mekteplerin bugünkü teşkilat- kiyedc muadeleti tasdikli yabancı 

ları itibarile barem kanununun ü- liselerin birinci derecede orta ihtisas 
çüncü maddesine tekabül edenlerini okulu derecesinde olan ticaret kısım
ayrı ayrı tesbit etmiş bulunmaktadır. ları, kız ve erkek öğretmen okulları 
Vekjlet, tesbit ettiği mekteplerden ve musiki öğretmen okulu, İstanbul , 

mühim bir kısmının teşkilatında ev- Bursa, İzmir, Adana, ziraat okulları. 
velce değişiklikler vuku bulmuş ol- (Orta okula müstenit olup, tahsil 
duğundan bu mekteplerden daha ön. müddetleri üçer yıldır). 
ce mezun olanların yeni barem ka- Güzel sanatlar akademisinin resim 
nununa göre tahsil ve sanatlarını ve heykeltrnşlık şubeleri mezunları. 
ayrıca tesbit edecektir. Güzel sonatlar akademisinin tezyini 

20 lira maafa sanatlar şubesi mezunları (orta okul 
20 lira asli maaşa alınacakların veya erkek sanat okulu veya kız ens. 

mezun bulunmaları meşrut olan t~tüsü tahsili üzerinde bu şubeye gi. 
mektepler şunlrırdır: rıp te mezun olanlar). Ankara polis 

Dünkü Şura Toplantllarında Mekteplerdeki 

Disiplin Talimatnameleri Kabul Edildi 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) - Cümhurreisi İsmet 
İnönü yarın saat 17 de şehrimizde bulunan Maarif Şurası aza
larını Ankaradaki köşklerinde kabul buyuracaklar ve şerefle
rine bir çay -ziyafeti vereceklerdir. 

l\faarif Şurası Umumi heyeti bugün saat onda l\faarif Ve
killiği müsteşarı İhsan StUlgunun riyasetinde toplanmıştır. 

Lise ve orta okullar, öğ_retıııen okulları inzibat talimatnamesi
nin müzakeresine devam ~de- --

·--------------------------·· rek kabul etmiştir. 

1 
Bu arada İsmail. Hakkı Baltacı • 

1 
oğlu söz alarak şunları 6Öyledı: 

- Inzibati müeyyidelerin mahi-

l yeti ve cezrıi müeyyedelerin mahiye
ti bir değildir. Cezanın mahiv~ti •te. 

! dafüidir. Terbiyevi müeyyid~lerin 

mahiyeti tekamü1 ettiricidir. l\föreb. 
binin gayesi çocuğu cemiyete hazır. 
lamaktır. Doktor apandisit te§hi.s et
tiği hastasına kızmaz, göz dikme2'~ 
Mürebbi de kusur gördüğü zşman 

1 kızmamalı, terbiye etmek imkanları. 

nı aramalıdır. Bunun ilk şartı fiilin 
gerek psikolojik, gerek sosyal saikle
rini aramakt1r. Psikopat çocuklar 
tcsbit edilip anormallar için hususi 
sınıflar açılmalı, ıslahhane vücudc 
getirilmelidir." 

İkinci celse Maarif vekili Hnsan 
Ali Yücelin reisliğinde toplanarak 
''basma yazı ve resimleri derieme ta. 
limatnamesi" ile "orta derecedeki o. 
kullarda tahriri vazifeler talimatna. 
mesi"ni ve "ilk tedrisat müfettişleri 
talimatnamesinin ycnilenmesı hnk _ 
kmdaki teklif" i müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Şiıra umumi heyeti yarın saat 
onda toplanmak üzere celseye niha. 
yet vermiştir. 

Öğleden sonra muhtelif komis -
yonlar çalışmalarına devam etmiş • 
lerdir. 

Anıt- Kabir 
Ankara, 26 (TAN' Muhabirin. 

den) - İmar miidürHiğü tara. 
fından hazırlanan Anıt • Kahir 
projesi Heyeti Vekilece tasdik 
edilmi tir. Baş\'eknlet miisteşa
rı Vehbi Demirclin reisliğinde
ki komİsl·on bu projel'e ,.e 
mevcut tahoc;i ata göre sahanın 

istimlakine başlanmasını Anka
ra Belediyesine tebliğ ctmi tir. 
Belediye, istimlfık hazırlıkları. 

na başlamı tır. 

Başvekilin Dünkü 

Tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Başvekil Dr. 

Refik Saydam, dün öğleden evvel vi
layeti ve belediyeyi ziyaret ederek 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarln 
görüşmüş ve her iki daire işleri üze
rinde kendisinden izahat almıştır. 

Başvekil, bu araaa bilhat;sa ts -
tanbulun imarı mevzuu etrafında 

meşgul olmuştur. 

Başvekil, müteakiben İstanbul ko. 
mutanlığına giderek korgeneral Ha
lis Bıyıktayı ziyaret etmiştir. 

11 inci Yerli Mallar 
Sergisi Dün Açıldı 

On Birinci Yerli Mallar Sergisi 
dün saat 17,10 da Galatasaray Lıse~i 
binasında merasimle açılmıştır. Bu 
mE.'rasimde Cümhurreisliği Umumi 
Katibi Kemal, C. H. Parti.ii Umumi 
Katibi Doktor Fikri Tuzer, C. H. Par 
tisı Istanbul mıntakası müfettişi Fik 
ret Sılay, şehrimizde bulunan mebus 
lar, Vali ve Belediye Refai Doktor 

O vakit İngiliz Başvekili, yine 
sulh taraftarlığını ve meselelerin 
sulhan halli lazım geldigi kanaatini 
terketmemekle beraber, silahlanma. 
ğa, kuvvetlenmeğe, müttefikler ara. 
mağa mecbur olmuştur. Yine gayesi, 
kuvvetlendikten sonra, totaliter dev. 
letlcre zorla hiç bir davayı hallede
miyeceklerini anlatmak ve onları yi
ne sulh masasına davet etmektir. 

Lise \'eYa muadili mektepler: k.oleji .<orta okula müstenit olup tah. 
Resmi İiseler, muadeleti1 tasdikli 1 sıl müddeti üç ytldır). Dolu ve ~ursa 1 

Türk hususi liseleri, muadeleti tas- (Sonu Sa: 10, Su: 5) 

· Lütfi Kırdar. Istanbul Komutanı Ge. 
neral Halis Bıyıktay, Emnıyct Direk. 
törü, yerli ve ecnebi mat!Juat erkanı 
hazır bulunmuşlardır. 

Geçen altı ay içinde sgrfedilen 
fevkalade gayretler saycsind•? lngil. 
tere, dünyanın en kuvvetli askeri 
devletlerinden biri olmuştur. Sulh 
cephesi totaliter devletlere karşı du
racak derecede büyümüş ve kuvvet
lenmiştir. EylUle kadar bütün hazır
lıkların trımamlanacağı ümit ediL 
mektedir. Ve o vakit ~ngiiiz BaŞ\·e. 
kili Almanya ve ltalyaya: 

- Harp istemiyorsanız, buyurun 
sulh masasına, davalarımızı dostça 
halledelim, diyecektir. 

* Ş imdiden lngilterenin zemini 
hazırlamakla meşgul olduğu. 

na. Almanya vt~ İtalyayı böyle bir 
teklife hazırlamakta bulunduğuna 
deliılet eden delil ve emareler var
dır: 

1 - fngiltere Almanlau ve bil. 
ha srı Hitlerc demokra;ilcrin ar-
tık kuv\•et.c boyun eğrni l'.Jt."{!ı 

ııi, binaenaleyh zorln 'bir ~o-
( Sonu.: sa..JoJ sü. lJ 

--

Bugünlerde şehrimize gelecek 
olan Romanya V eliahdi 

Romanya Veliahdi Prens Mişel hu 
sabahki Semplon Ekspresiyle şehri. 
mize gelecektir. Prens bir kaç gün 
Perapalas otelinde kalac:ık ve bugün 
k.rde istanbula gelmesi muhtt,1el o. 

ederleri Majeste Karola burada 
i olacaktır. \ 

Fransız Askeri 

Heyeti Geliyor 
Ankara, 26 <A.A.) - Bir müddet

tenberi şelirimizde bulunmakta olan 
orgeneral Huntsigerin rc.isliğindcki 

Frans1z askeri heyeti, mihmandarla. 
rile birlikte bu aksam eksprese bağlı 
hususi vagonla İstanbula hareket 
etmişlerdir. 

Heyet istasyonda Orııeneral Asım 
Gündüz, Milli Müdafaa Vekaleti miis 
te§an Korgeneral Nazmi Tolo, Genel 
Kurmaydan Korgeneral Sabit No
yan, Ankara Mevki Kumandanı 

Tümgeneral Mustafa Kemal Gökçe, 

Merkez Kumandanı Albay Demir 
Ali, Emniyet Direktörü Şinasi Tur
ga, Genel Kurmaydan Kurmay Al
bay Şefik Çakmak, Kurmay Binba

şı Hüseyin Ataman, Kuhnay Yüz
başı İrfan Alptekin tarafından uğur. 
lanmış, müzika Fransız • Türk marş. 
lannı çalmış, bir askeri kıta ,Selam 
resmini ifa eylemiştir. 

1 Dünyanın En 
Kalabahk Ail~si 

--o--
85 lik Şakirin 85 Evladı 

Diin:ranın en kalabalık ailesinin 
. Fenerinde oturduğunu ark~

da~ımı7. Naci Sndullııh ev\·elki giin 
i~itıni~ti. Sekscnbcşlik nkirin c· 
\"İndeki 85 nüfusu yakından tetkik 
. tmck füere Rumelifcnerfne gi. 
den arkadasımız, hu hnrikularle 
aile ile doktorlnrımı7.ın da pek 
vakından rne:;.~ul olduklarını gör
mü~tiir. Tıp aleminde hcnii7. tat. 
hik sahasında sık tecriiheler ge
çirmemi · olan nazarb·elcrin daha 
miisbet bir ~ekil alınası hususuna 
vardım cdt-cek olan Şakirin 
aileısi ve çocuklarına dair rırkada. 
~nnızın aldığı notlnr cok en tere· 
san bir makale halinde yedinci 
ayfamızdndır. 

1 
1 

1 

Merasime IstikTiil Marşı ile başlan
w..ış ve sanayi birliği umumi ~atibinın 
kısa bir hitabesini müteak10 Vali ve 
Sergi Komitesi Reisi Doktor Ltitfi 
Kırdar bir nutuk vererek ezcümle 
demiştir ki: 

"Gıiğı::iimiizü kabartan bu güzel 
netice !\.!ni Şefimiz, Cümhurreisin:·jz 

(Sonu sa: 10, sü: 2 de) 

Yukarıki resimde, Valinin sergıyı açışı, a,ağıdaki fotoğraf ta, 
lıtanbulun imar maketleri görülüyor 
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PENCEREMDEN 

Çocuk Kampları 
Yazan: M. Turhan TAN 

B ir arkadaşını - galiba Maarif 
Şurası dolnyısıyle açılan bir 

münakaıia sonunda • bana sordu: 
- İlk mektepte okurken falaka 

yedin mi? 
Gözümiin önüne iki yıl evvel yık

tırılmış olan Mahmutpaşa sıbyan 

:n:ı~ktcbi geldi. Sabilere, yani mini -
minilere mahsus olduğu adından an
laşılmasına rağmen içinde on dört, 
on beş yaşında çocuklar bulunan bu 
mektep benim ilk besmele çektiğim 
irfan yuvası idi. Ömer efendi adında 
vazifesinin ehli ve kabul ettiği hiz • 
mete göre çok değerli bir muallimi 
"·ardı. 

l\foktep tek odalı ''e üç dershane
liydi. Yani üç a:rrı sınıfta ayrı :ıyrı 

ders gören yiiz kadar çocuk bir oda. 
da oturuyorduk, sıra ile derslerimizi 
okuyorduk. nu, hcniiz alfabenin ba
şında bulunan birinci sınıfın hesap. 
tarih ve coğrafya okuyan son sınıf 

talebesinin derslerini de dinlemesi -
ni, yani bir günde üç sınıf derslerine 
kulak vermesini mümkün kılan bir 
vaziyetti Fakat hiçbir sınıfın öbür sı. 
nıflara ""2rilen dersle meşgul olma • 
sına imkan yoktu. Çünkü hocamız, 

ders srrasmı savmış veya sırası gel
memiş olnn sınıflar talebesinin, ken. 
dl omıne snal:ınıp ders ::ılan 

sınıf tnlebesiyle alakalanmasına fır. 
sat '·ermezdi. Başını kaldıran çocu • 
ğun omuzuna beş metre uzaktan 
değneği yapı~tırırdı. 

İptidai kelimesinin de ha,·salası. 
na sığmıyacak kadar g~ri bir sistem 
temsil eden bu mektepten çıkanlar • 
ne hikmettir bilmem • mükemmel 
surette okur, yazarlardı, tarihin ve 
coğrafyanın tarifini, gayesini, fay • 
dasını bilirlerdi. Alış verişlerde ya • 
nılmıyacak derecede hesap dahi öğ. 
renmiş bulunuyorlardı. 

Dün 
Bir 

- - _ ___.__ - ~ - - - . -·-· -- ------

dün a~tı' t _ ...... 

aergi&ind e nutkunu okuyor 

lrJ~allar 

Kızkulesi Plôiında 1 

Adam Boğiildu 

Minimini Yavrusunun Perişan Vaziyeti Bütün 

Plai Halk1A1 Ağlattı, Vesaitsizlik 

Adamın Kurtarılmasına· imkan 

Yüzünden 

Bulunamadı 

Dün Kızkulesi plajında bir bo~ul. ı mümkün olamamıştır. Polis vaka. 
ma hadisesi olmuştur. Beyoğlunda, dan haberdar edilip de vaka mahal. 
Afrika hanı altındaki dükkanda süt- line gelinceye kadar 20 dakika geç. 
çülük eden Aziz yanında çocuğu ol. miş, ancak bundan sonra Azizin bas
duğu halde plaja gelmiş, çocuğunu taneye kaldırılması için tedbirler a
sahilde bırakarak denize girmiş ve lınmaya başlanılabilmiştir. 

plajın kasalarla tahdit edilmiş budu. Plajdaki imdadı sıhhi memuru ile 
du dahilinde yüzmeğe başlamıştır. doktorlar bu müddet zarfında tedıı. 
Fakat bir aralık üzerine fenalık gel. viye devam etmişlerse de bittabi yal. 
miş olacak ki derinliği bir buçuk nız suni teneffüs yaptırmak suretile 

Dün açılan Yerli Mallar 
aergi.inin girif kapıaı 

Bir Musevi Tüccarı 
Esrar Kaçakçıbğı 

Yapıyormuş 
Şehrimizde taze meyva işlerl ile 

meşgul Musevi bir tüccarın on beş 

gün evvel piyasamızdan Mısıra gön

derdiği taze eriklerin Mısır gümrük 

idaresi tarafından müsadere edildi

ği haber alınmıştır. Bu haber, Mısıra 

ihracat yapan tüccarları telaşa dü. 
şürmüştür. Fakat İskenderiyeden 
gelen mevsuk malUmata göre, İsken. 

deriye gümrük idaresinin İstanbul· 

dan gönderilen erikleri muayene et. 

metreyi bile geçmiyen bir yerde ol- hastayı kurtarmıya muvaffak ola- tirdigv i sırada malın muamelesı·nı· ta. 
Arkadaşımın suali iizcrine ilkin • 

h 
. masına rağmen boğulmuştur. mamışlardır. Hastaneye kaldırılın. kı'p eden dı·g~er bı'r Musevı'nın· hare. 

ocasıyle, kalfasiylc, geldi gitti Jey. 
hasiyle, yere serilmiş küçü}ç. minder- Azizin olduğu yerde suya daldığı- caya kadar Azizin k~lbi ve nabzı dur. 1 katı şüpheli görülmüş ve erik küfe-
ler veya postckiler üzerine oturan nı gören plajın cankurtaran sandal. mamıştır. Fakat Azız hastaneye nak. 1 . d 

b' "dd b ı led'ld'~' d .. 1 ·· t·· erın en biri yere boşaltılınca küie-
dişili erkekli talabesiyle • 0 .mektebi, cısı ır mu et ek eyip te Azizin ı ıgı esna a o muş ur. ~ . . . 

·· çıkmadrg"ını göri.iiıc suyun içinae oy. Azizin henüz 6~ yaşını gcçmp.1 nın. ıçınden bir paket çıkmıştır. Bir 
sonra da Omer efendiden yediğim fa. nadığı zehabına kapılmış, biraz da- miş olan çocu;unun bu feci manzara heyet huzurunda açılan paketin se. 
l~fF hatırıma g~di .arkadaşıma · k 

Yerli Mallar sergisi ile beraber Galatasarayda 

halka açılan re•im •ergiai 

Eğlence Yerleri İçin 

Tarife Tesbit Edilemedi 

Daimi Encümen Gelecek Sene için Bir Formül 

Seneki Bulunmasma 

Tarifelerden 

ve Bu Sene için Geçen 

Tenzilat Yapılmasına Karar Verdi 
Belediye daimi encümeni kahve, 

gazino, kır kahvesi vesair eğlence 

yerlerine ait ttlrlfeler hakkındaki 

kararını vermiştir. Encümen, tarife. 

ler hakkındaki tetkikatın, alakadar 

daire tarafından bir esasa istinat et. 

tirilmediğini görmüş bu vaziyet kar

şısında bir tarife tipi tesbit etmenin 

mümkün olmadığı neticesine varmış-

tır. Bunun üzerine encümen, gelecek 

sene tatbik edilmek üzere bir tarife 

tipi tesbitine lüzum göstermiş ve 

evrakı takunile iktısat müdürlüğüne 
iade etmiştir. Ancak encümen bu se. 
neki tarifeler için de yeni bir karar 
vermiştir. Bu karara göre eğlence 

I 

yerlerinin geçen sene tatbik ettikle. 
ri tarifeler üzerinden müskirattan 
yüzde 15, meşrubat ve mekulattan 
yüzde 10 tenzilat yapmak suretile 
tarifeleri tatbik etmelerine karar 
vermiştir. Sonra bütün gazinolarda 
ve lokantalarda içki mutlaka meze 
ile verilecektir. Meze verrniyenleri 
halk polise şikayet edebileceklerdir. 

* 'ttskudar kaymakamlığı 456 nu-
mara ve ::ıı:-ı - ı • ~.m ıanıuH: .ul.!ıedı. 

ha beklemic::, yine çıkmayınca sandal. karşısındaki haşiyet ve ıztıralaı bil- iz okka miktanncia esrarı muhtevi 
da müsbet cevap vermek icabetti: '$ la Azizin battığı yere gitmiş ve Azizi tün plaj halkını ağlatmış, kurtarıl. olduğu görülerek muamelesi tevkif, , 

- Evet, tiç beş kere falakaya ya. · k.. - ··ı b 1 oradan çıkarıp agvzından köpükler ması mlıın un goru en ir hastanın ve ma lar müsadere edilmiştir. l\lı. 

Dinliyorlar 
İstanbul mebuslannm halkla te. 

masları ve halita ait dilekleri tesbit 
etmeleri devam etmektedir. Mebu~. 
lar dün Eminönü kazasile Fatih ka· 
zasında halkla temas etmişler ve hal. 
kın dileklerini not etmişlerdir. Me. 
buslar ilk evvela Eminönü Halkevi-

ye riyasetine şöyle bir rapor venni~
tir: 

..22-7-939 tarihinde telefonla te. 
tırddım! • akar bir vaziyette sahile getirmiştir. da seri vesait tedari'l edilerek hasta- sırda esrarın okkası iki bin Türk li-

- Sebep? Plajda bulunan doktorlar derhal A- neye kaldırılamaması yine bütün rası kıymetinde olduğundan Musevi. 
- İncir Ç~C'kirdeği doldurma~a~ ~zin imdadına koşmuşlar, kalbi tak. plaj halkını müteessir etmiştir. nin ağır bir para cezasına da mah. 

~eyler. Mesela, kız çocuklardan hırı. viye edici bir şırınga yaptıktan sonra * kum edileceği bildirilmektedir. Bu 
ne kiipten ~u doldurup verdim. Ço • bir taraftan suni teneffüs yaptırım- Kızıltoprakta oturan Sait Kösegil, hadise İskenderiyeden şehrimizdeki 
cuk teşekkür ederken hoca da gaza· ya diğer taraftan da hastanın hasta- Moda açıklarında sendalile do1a11ır. Mısır konsolosluğuna da bildirilmiş
ba g~l~i, heni falaka~a yatırdı. •v• ne~e kaldırılarak esaslı müdavatı. ken çöp mavnalarmdan birine çar. tir. Alakadar makamlar buradan mal 

l\ eger, kızlara hızmet erkekhgın nın yapılabilmesi ve kurtarılması için pan sandalı parçalanmış, ve Sait de. gönderen firma hakkında da tahki-
~anına noksan .~etir:~miş. Bımu da- imdadı sıhhi otomobili celbettirmeğe nize düşmüş ise de kurtarılmıştır. kata başlamışlardır. 
yaktan sonra soyled .. ı... uğraşmışlardır. Fakat plajda telefon 

Arkadaşım, kendının de pek çok tesisatı olmadığı, plajın iskeleye en 
bahanelerle ilk mektepte yediği dıı. akın bulunan kapısı da nedense bir 
yakları giile gille anlattıktan sonra iürlü açılamadığı plajdaki polis te 0 

ciddileşti... lık d 1 'd b 1 d - . ara mey an ar a u unama ıgı ı. 

- Ge~en gUn, dedi, Erenköyiin • 
de dolaşıyordum. Tram,•ay hattı ü. 
zerindeki ilkmektep bahçesinde bir 

çin vakadan ne zabıtayı, ne de imda
dı sıhhi teşkilatını haberdar etmek 

baskalık gördiim, merak ederek so- k 1 i b kı d kl · • a or a mın an yeme enn ma -
rusturdum, orada cocuklar için bir hl t• h kk d b · t · t k • v ~ ye ı a ın a enı envır e eme 
kamp kuruldugunu öğrendim. Me - l"tf d b ı d Fl d y 'l . v. u un a u un u. orya a, eşı -
rakım geçınış degıl, artmıştı. O se • ·k.. d K lt akt s d 
b 1 k 

"d'' .. . ·oy e, ızı opr a, anyer e, 
ep e amp mu uru bay Hayrı To • p d'kt de b'' 1 t 1 b k 1 .. . . en ı e oy e a e e amp arı 

gala kartımı gonderdım, kampı gez. b 1 d v ·· ı d. 
ki ·~· .. d d'l u un uıunu soy e ı. me ıgımc nıusaa e e ı mesini rica 

ettim. Cok nazik bir maarifçi olan Zihnimde bu kamplardan birini 
Hayri Togal • işi kırtasi~·eye dökme. ziyaret hiılyasını geçirirken arkada. 
den nııntaka kiiltür İ'-''-'arlıgwı k 1 şım gülerek sordu: 

, '$., ana ı d'ğ' , il 
ile manrif mi.idiirliiğiinden izin iste- - Bizim falaka ye ı ımız g n. 
meden • ricamı kabul etti. Mektebe lerle çocuklann millet hesabın~ 
girdim. böyle reçel yediği günler arasındakı 

. farka ne dersin? 
Arkadaşım, pek tatlı hır hatıra • 

nın hazzını şuuruna tekrar sunu~ or. 
rnuş gihi, gözlerini kapayarak bir 
lahza düşündü, sonra sözüne devam 
etti: 

- Kamp değil, bülbül yuvası. 

Cevap verdim; • 
- Bu devrin çocuğu olsaydım 

da keşke arasıra falaka da yeseydim! 

Tayyare Seferleri 
Istanbul - İzmir arasında ağusto

sun yedisinden itibaren doğru tayya. 
re yolcu seferleri yapılacaktır. Bu 
seferler kışın bile müsait haval!ırda 
devam edecektir. İstanbul - Atina -
Paris ve Londra hatlarınd:ı tayyare 
işletilmesi hakkında da yapılan mü
racaatler hükumetimizce tetkik e~ 

dilmektedir. Bu seferlerin de yakın· 
da başlıyacağı tahmin edllmektedir. 

Hamal Kadrosu Dolduruldu 
Son zamanlarda muhtelü iskefo. 

lerdeki hamallar kadrosunda 400 ki. 

şilik bir yer açılmıştı. Bu yerlere 

yerleştirilmek üzere müracaat eden
ler arasından 400 kişi dün kur'a ile 
seçilmiştir. Ayrıca bunların hangi 
iskeleye yerleştirilecekleri de yine 
kur'a ile tesbit edilmiş ve bu suretle 
boş yerler doldurulmuştur. 

Cezalandırılan Fırıncılar 
Beşiktaş kazasındaki fırınlarda ya

pılan kontrol neticesinde noksan ve
zinden dolayı 213 ekmek müsadere 
edilmiş, ruhsatsız francala çıkaran 
bir fırınla temizliğe riayet etmiyen 
diğer bir fırın da cezalandwılm1ştır. 

Beykoz kazasında da 5 fırın kon. 
trol edilmiş, noksan vezinden dolayı 
14 ekmek müsadere edilmiş, 9 da 
şüpheli un nümunesi alınmıştır. 

Yeni Gümrük Tayinleri 
İstanbul gümrükleri başmüdür 

muavini Rüştü İzmir ithalat gümrü
ğü müdürlüği.ine. Kars gümrük mü
dürü Feyzi İstanbul başmüdür mua
vinliğine tayin edilmişlerdir. 

Doçent Zeki Zeren 
Mesleki tetkikat yapmak üzere 

Parise gitmiş olan Tıp Fakültesi teş. 
rih doçenti Dr. Operatör Zeki Zeren 
şehrimize dönmüştür. 

Her çocuğun atzında şen bir tebes
süm, beni de o tebessüme lisan "'e 
mana vererek şakrak bir zarafetle 
karşladılar, "hoş geldiniz" dediler. 
Vakit erkendi, yavrular sabah vazi • 
felerini yapıyorlardı. Ben onlann 
bayrak çekme merasimine iştirak et
tim. Sonra kahvaltı alışlarını • göl' • 
sUm kabara kabara • seyre daldım. 

Lokantalarımızın, gazinolarımzın 

yüzde seksenine nilmune olacak de. 
recede temiz örtülU masalar etrafın. 
da alınan bu kahvaltı çayla kaşar 

peynirinden ve reçelden ibaretti. 
Dişili erkekli yetmiş bülbülün bir a· 
rada güle oynaya kahvaltı almaların. 
daki bedii halaveti ben ömriimde hiç 
bir şiirde görmedim. l\füdür Hny':'i 1 
!'ogal bu arada kampın pı'ogramı 'e 

SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S - Lisenin onuncu sınıfına 

geçtim, Nafr Fen mektebine d.rc· 
bilir miyim, tartlan nedir? 

C - Lisenin onuncu sınıfına 

geçtiğinize göre Nafıa teknik oku. 
luna girebilirsiniz. Bunun için ya
şınızın 17 den küçük, 21 den fazla 
olmaması, Matemetik derslerin • 
den iyi dereceyi kazanmış bulun. 
manız, bir de nüfus tezkeresi, tah. 
sil vesikası, sıhhat raporu, aşı kft.. 
ğıdı, yedi adet 4 buçuk 6 ebadında 
fotograf ile mektebe müracaatiniz 
iiızımdır. Bu şartlan haiz olanlar 

arasında açılacak imtihanda cebir 
aritmetik geometri ve Türkçe ders
lerinden imtihan yapılır. Tam dev. 
reli lise mezunları imtihansız alı. 
nır. 

* S - P. iyi derece ortamektep 
şehadetnamesi olan bir talebe as. 
keri okula girerken imtihan ver • 
mek mecburiyetinde midir? 

C - Müracaat kadrodan faz • 
la değilse pek iyi şehadetnameyi 
haiz olanlar imtihansız kabul edi. 
lcbilirlcr. 

S - Gedikli başçavuştum, u • 
zun siiren bir hastalık naticesinde 
mesleğimden ayrıldım. Eğitmen 

kursuna girmek istiyorum. Bu 
kurslar nerelerdedir ve nereye mü
racaat edeyim? 

C - Eğitmen kursları, Arifi • 
ye, Adana, Erzincan, Eskişehir, İz
mir, Kars Kastamoni, Lüleburgaz, 
Malatya, Manisa ve Samsundadır. 
Bu kurslara askerliğini bitiren. o. 
kuma, yazma, hesap bilen ve mem. 
leket hakkında biraz malumatı o. 
lanlar alınır. Gayesi de okul bu • 

ne giderek orada toplanan halle mü
messillerinin dileklerini dinlemişler 
ve Halkevi işaatının ne 'için devam 
etmediğini sormuşlardır. Halkevi 
reisliği yeni bina inşaatının ikmal e. 
dilebilmesi için 90 bin liraya ihtiyaç 
hissedildiğini, bu paranın Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lutfi Kırda. 
rın delaletile Emniyet Sandığından 
istikraz edileceğini, bu istikraza ait 
formalitenin bugünlerde ikmal erli
lerek inşaata tekrar devam olunaca. 
ğını bildirmişlerdir. 

Mebuslar, Eminönü Halkevinden 

çıktıktan sonra Fatih Halkevine git

mişlerdir. Orada da halkın ihtiyaç
larını dinledikten sonra Fatih Hal
kevinin ihtiyaçlarını sormuşlardır. 

Burada Fatih kazasının bir Halkevi 
binasına ihtiyacı olduğu mebuslara 
söylenilmiştir. Mebuslarımız bu ih. 
tiyacı da tesbit ederek meşgul ola. 
caklarını ve önümüzdeki senelerde 
binanın inşası için çalışacaklarını 

vadetmişlerdir. 

Mebuslar bugün de Şileye giderek 
hallcla temas edeceklerdir. 

CEVAP 
lunmayan ve talebesi az olan köy. 
lere eğitmen yetiştirmektir. Siz ge. 
dikli başçavuş olduğunuza göre 
tercihan gi1ebilirsiniz. Kayıt için 
de her yıl en geç mart nihayetine 
kadar bulunduğunuz semtin maa • 
rif müdürlüklerine müracaat et • 
meniz lazımdır. Eğitmenler, kurs 
binalarını ve kurslarda lüzumlu 
eşyayı kendileri inşa ve imal eder .. 
ler, tarlalarda çalışırlar, hayvan 
yetiştirirler. Kabul edilenlerin gi. I 
decekleri mıntakaya kadar yol pa. 
ralarr verilir. 

lakki olunan emir üzerine ayni gün 

ve 23.7.939 tarihlerinde şubemiz 

hududu dahilinde bulunan Küçüksu, 

Salacak, Çamlıca, Bağlarbaşı ve bil
umum sayfiye yerlerindeki gazino 

ve plajlar teftiş ettirildi. Bizzat ta

rafımdan da kontrol olundu. Bura· 

larda şikayeti mucip ve talimatname 

hükümlerine mugayir bir hal görül. 
medi." 

Halbuki ayni tarihte, yani geçen 

pazar günü bir arkadaşımız Küçük. 

su plaj gazinosunda kahve, çay ve 
limonatadan 35 kuruş alındığını, 

Köprüdki bilet gişelerinde 62 kuru
şa satılan tabldot yemek biletleri ü. 
zerinden de adam başırıa 25 kuru~ 

alınmadan yemek verilmediğinir bu 
parayı vermek istemiyenlere "Öyle 
ise bileti nereden aldınızsa oraya iı. 
de ediniz" denildiğini; bizzat Bele
diye reis muavini Rıfat da yine Üs
küdar mıntakasında Salacak plaj ga
zinosunda kahve ve çaydan 25 er 
kuruş alınmak suretile yüksek bir 
tarife tatbik edildiğini tesbit etmiş. 
tir. Aradaki tezat nazarı dikkati 
celbetmektedir. 

TA K V 1 M ve HAY A 

27 Temmuz 1939 
PERŞEMBE 

7 ncl ay 
Arabi: 1358 

Gün: 31 

Cem. ahar: 10 
Güneş: 4.51 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 

Yatsı: 21.28 - İmslk: 

Hızır: 33 
Rumi: 13ti5 

Temmuz: 14 
12.20 
19.31 
2.4:1 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Doğu 
Anadolu ve Trakya bölgelerinde bulut
lu, diğer bölgelerde umumiyetle açık geç
miş, rtlzgarlar doğu bölgelerde şimaU, di
ğer yerlerde ekseriyetle garbi istikametten 
orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık ge<;miş, rOz
gAr cenubu garblden saniyede 2 - 4 met
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazylkı 
1005,7 milibar idi. Sühunet en yüksek 34.3 
ve en düşük 19.0 santigrat olarak kayde
dllmistir. 
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M oskova müzakereleri hakkında 
gelen haberler, haftaya bu 

müzakerelerin neticelenecei;ini ,.e i· 
ki taraf erkiınıharbiyeleri arasında 

da müzakerelerin bqlıya('ağını biL 
diriyor. Mister Chamberlain'in 
vam Kamarasındaki beyanatmdan, 
İngiltere Baıvekilinin daha nikbin 
olduğu anlaşılıyor. 

Bütün bu haberlerin tahakkuk et
mesi takdirinde haftayaa sulh Ct'phe. 
sinin tamamiyle tekemmül ettiğine 

şahit olacağız, demektil'. 

Bu tekemmül, ıilphe yok ki, sulh 
namına en büyük kazançtır. Çünkü 
bu sayede, totaliter devletlerin bir 
saldırganlık macerasına girişmek 

hususunda besledikleri gizli ve ii~i

kiır her türlü emeller, her &ün biraz 
daha sarsılmakta ve yakın tarihlere 
kadar yer yer birer muvaffakıyd 

vasıtası gibi kullanılmış olan r.mri. 
vaki siyasetleri iflas etmektedir. 

Sulh cephesinin tekemmiilil kar. 
şısında totaliterler kat'i bir karar 
vermek mecburiyetinde kalacaklar
dır. Harp istiyorlana harp, sulh is. 
tiyorlana sulh. 

Fakat sulh cephesinin azameti ve 
satveti karpında harbe girişmek 

tıkkını ihtiyar etmek, bile bile uçu
ruma atılmak olur. Belki bu ('ephe 
ka11ısında yapılacak !tir şey varsa, 
o da tecavüz siyuetinden ve zihni. 
yetinden vas ıeçmek ve sulhün 
kuvvet ve kudreti karşısınd.ı ba~ e. 
terek, sulh zihniyetine alışmak ve 
sulh siyaseti takip etmektir. 

Vaziyetin hu istikameti alması i

lngilterenin 
Uzak Şark 
Siyaseti 

-0-

lngiltere Çine Artık 

Müzaheret Etmiyecek 
Londra, 26 (Hususi) - Tokyoda 

İngiltere ile Japonya arasında Tien
sin hadiseleri üzerinde konuşmalar 
devam etmektedir. Bugün ilci top. 
lantı yapılmıştır. Yarın da bir top
lantı daha yapılacaktır. 

Bugünkü toplantılarda, münhası... 

ran Tien - sin İngiliz bölgesinde sul
hün idamesi hakkında komite tara.. 
fından verilen rapor üzerinde mü
zakero cereyan etmiştir. 

Mister Chamberlain, bugün beya.. 
natta bulunmuş ve henüz müzake
ratın ruznamesi ile konuşulacak me. 
selelere ait vakalann tesbit edilmek
te olduğunu söylemiştir. 

İngilizlerin vaziyeti, Çinliler üze
tlnde fena tesir yapmış olduğu da 
haber verilmekte ve Çin gazeteleri 
bedbinlik göstermektedir. 

Çin Paris Sefiri Koo, bir beyan. 
-ıame neşrederek Craigie • Arita i
tiWlannı pcietll tlbirlerle protesto 
etmi§tir. 

• 
lngiltere Çanhypei'e 
müzaheret etmiyecek 

Tokyo, 26 (A. A.) - Japon hüku. 
metinin salahiyettar bir mümessili 

!l'A N 

MOCRIM ÇOCUKLAR 'ANICARADA: 

Edirne ıslahhanesindeki 120 mücrim çocuk dün sabah Ankarlly:ı vnrmışlar ve abideye bir çelenk ko~·muş. 
lardır. Çocuklar, hususi otobıislerle Kızılcahamama ıönderilmişlerdir. 

lnlıisarlar Vekilinin Beyanatı 

izmirde Bir Şarap 
Fabrikası Yapılıyor 
İzmir, 28 (Tan Muhabirinden) -

Gümrük ve İnhisarlar vekili .Raif 
Karadeniz, bugün saat 12 de Ege va • 
puru ile lstanbula hareket etmiştir. 
Vekil merasimle uğurlanmıştır. 

Geçen ıenenin tütün ıtoku 
ve bu senenin üzümü 

rada büyük bir tütün işleme evi in. lan mahsulatı satın alacaktu-. 
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ClEK 
Biraz da 
Alay Edelim ! 

Yazan: B. FELEK 

A lay güzel şeydir. Ben pek seve. 
rim. Cenaze alayından başka. 

sına bayılırım. Alay edebiyatında en 
çok botuma gidenlerden biri şudur; 
Vaktiyle Enderunda bir münasebet • 
sizlik olmuı. Enderun hademesini. P!. 

ğalarmı, hulisa Enderuna men!iup o
lanları datıtmak için irade çıkmış. 

Bu iradeye göre Enderunu hümayun 
bendeıinı Başçavuılukla alaylara 
tevzi edilecekmiı. 

iradeyi tatbika memur olan ko • 
misyon toplanmış. Enderun mensup. 
larını birer birer çağırıp soruyor. 
muş: 

- Hanıi alayı istersin? 

Sualin muhatabı da tahkikahna, 
semtine ve saireslne ıöre üçünt'ü. be. 
şinci, onuncu alay diye istediği kıta. 
yı tayin ediyor, komisyon da ona, o 
alaya veriyormuş. 

Sıra, meşhur Tıfli Hasan efendi • 
ye ıelmiş. 

Sormuşlar: 

- Hasan efendi! Sen hanrf alayı 
istenin? 

- (1) Sürre alayını isterim efen. 
dim! 

- Ne mUnuebet canım! 
- Münasebeti ıu ki efendim! 

Bendeniz Uç alay blllrim; Sürre ata. 
yı, bayram alayı, mevlit alayı. Bun • 
(arın içinde Sürre alayı pek hoıuma 
gftler de onu istedim. 

çin, sulh cephesinin telıtcm"91.tlnü bu sabahki gazeteciler konferansın

beklemek lazımdır. Mukabil tarafın da Arita • Craigie anlaşması hakkın. 

Raü Karadeniz dün akşam Yeni 
Asır gazetesine verdiği bir mülakat. 
ta İzmir hakkındaki intıbalannı be. 
yan ettikten sonra İnhisar idaresinin 
Ege bölgesi ile olan alakasını ehem
miyetle işaret etmiş ve demiştir ki: 

şa ettirmekteyiz. Arsasını mübayaa MalUmunuz olduğu üzere inhi • 
etmiş olduğumuz bir şarap fabrikası sarlar kendi ihtiyaçlarını tedarık için 
da yaptıracağız. İzmir mıntakasın • piyasanın düşük zamanını beklemek
dan satın almakta olduğumuz mad. te ancak mahsulün piyasa vazlyeti 
deler üzerinde bu seyahatimden isti. fena olduğu sıralarda piyasaya mü • 
fade ederek umumi bir tetkik yap - dahale ederek nlzımlık roli.inü de 
tım. Tütün, geçen senelerin bıraktığı oynamaktadır. Bu sene de aynı şekil 

de hareket olunacaktır. İnhisar lda • stok mıktarı 1939 tütün piyasasına 

Ü resi 939 anason mahsulünü milbayaa. 
tesir etmiyecek derecede azdır. zü. 

Endurun ıibi askerlikle hiç alA
kası olmıyan bir yerin mensuplannı 
alaya sevketmenin ,Ulüııçlültlnil 

ıösteren bu cevap padipha anediL 
miı; onun üzerine de bu sevdadan 
vu seçUmiı. 

bütün ümidi, Moskova miizakcrcle. da tefsiratta bulunarak muhtıranın ya başlamıştır Yeni rekolte gerek in. 
mün geçen seneki stoku da ehemmi - hisarların gerek hususi amillerin ih. 
yetsiz hatta hiç mesabesindedir. İn. 

Son samanlarda ban memleket • 
lerde sivillerin askeri üniforma IİY• 
meleri moda oldu. Battl yabacı 

memleketlerde bazı nazırlar bu tını. 
formalarla resmi ziyaretlerini itile 
yapıyorlar. Bu uydurma üniforma • 
lan ve yapma askerlik özentilerini 
ıördUk~e aklıma TlfU Buan efendi 
merhumun bu fıkrası ve ıözümtin ö. 
nüne Enderun aialannın çavutlak • 
lan ıeliyor. Hayalime de Jdınse ka • 

rinin bota ıitmesindeydi. H•ttil bu Japon ordusunun hususi ihtiyaçları 
tiyacını temin edecek derecede olup 

cirde hiç stok yoktur. İnhisarlar her yüzden bunlann ıazetelen, Sovyet· hakkındaki kısmının halen Japon 

lere dalkavakluia tNltlanuş, mflte- orduaunun llontrolü altında o1mıyan .. _ Malumunuz olduğu üzere bu. 50 - 55 kuruş AI"asmda satın alınmak. sene olduıı..u "'"bi bu yıl da ihtiyacı o-
a a• tadır." 

~~irl~Sffyd~~~_fillkff~n~pn~~na~mll ~m~~nı~==========~==~====~~=~===== 
ihraç edilecek üzüm 

nılan ue ucuz bira 
- ------- ------- ...__. 

bulmak için uğraımııludı. Fakat iş 

bu kadarla kalmıyordu. Kredi teklif. 
leri, ticaret aalapnalan ıibl teşeb

büslerle yeni bir talnm iğfal çarelc. 

ri aranmış, fakat bütün bu te,ebLils· 
lerin boşa gkleceği ve sulhün ana si. 
yaseti üzerinde hiç bir tesir icl'a et. 

miyeceii besbelliydi. Nitekim bütün 

haberler de bu noktai nazarı teyit 

etmektedir. 
Sulh cephesinin tekemmut etmf'51-

nin buıün değilse, yarın bi't enu:iva. 

ki olacatı muhakkaktır. Du cephe

nin erkanı arasındaki müzai&:ereler 
uzayabilir. Yahut hu müzakereler 

bir takım teferrüat ile bir hayli uf. 
raphilir. Fakat yeni bir tecavib: vu. 

kuunda sulh cephesinin tabii ve ha. 

kiki erkanı arasında ancak birlik ve 
beraberlik hüküm sürebilir ve bil
tiln cephe birlikte harek«.•t ederek, 
tecavüzü bertaraf eder. 

Hulasa totaliterlerin kat'i karar 
verecekleri sıra y~laımışbr. 

Bu karar ister sulh lehindr.. ister 
harp lehinde olsun, insanlığın , .e 
medeniyetin daimi ıerıinlil( vo dai. 
mi tehlike içinde yatıamıktan kurtu. 
lacağı sıranın yaklqmış •Jlduğuaa 
inanabiliriz. 

Meclis Heyeti 
Hataydan Ayrlldı 

Antakya, 26 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildıriyor: 

Büyuk Mıllet Meclisi, Cumhuriyet 
Halle Partisi ve vilayetler mur•hhas
ları bu sabah saat 8 30 da Şeınsettin 
Günaltayın başkanlığında Antakya
dan hareketle Iskenderıına geldiler. 

Resmi selamı ifa eden jandarma 
böJliğü teftiş edilerek izciler ve halk 
h eyet reisi tarafından selamlandı. Bu 
sürekli alkışlar arasında heyet ken
dilerine tahsis ecffien v1goıada trenin 
hcıreketine kadar çok samimi tczahü. 
raı devam etti. Saat 10 da heyet ayni 
içten gelen coşkun ve samimi heye· 
canla uğurlandı. 
Muğla, 26 (A.AJ - Dün gece sa· 

at 24 te olduğu gibi. bu gece de saat 
3 20 de şiddetlice bir yer sarsıntısı 
vukua gelmiştir. Hasaraı ve zayiat 
Joktur. 

Bununla beraber bu mümessil 

mezkur muhtıranın, sonuna kadar 

okunursa, Japonyanın tngiltereden 

artık ÇankayRk hükümetine müza
heretten vaz geçmesini bekliyebile
ceği intibamı vermekte oluduğunu 

ilave etmiştir. 

Franko ispanyaya 

Krall Getiriyor 
Parıs, 26 (A.A.) - Excelsior'un 

Lizbondaki muhabirinden: Franco'. 

nun ispanyada Krallığın iadesi lehin
de olduğu söylenmektedir. Krallık 
taranarlarının lideri Dui< de Mauı a, 
13 üncü Alphonse'a mliıaki olmak ü
zere dün Lozana hareket etmiştir. 

Duk, Franco'nun sarih talimatını 
himil bulunmaktadır. Kendisi, eski 
Kral ile saltanatın iadeai şartlar.nı 
müzakereye memurdur. 

Dük, 13 üncü Alphonse'un kararı
m Franco'ya bildirecektir. 

Vekil, bira ve şarap fiyatlarının 

indirilmesi meselesinin tetkik mev • 
zuu olduğunu söyledikten sonra, ü • 

rıımas ya! züm sulannın ihracı için içerlerine 
katılması icabeden alkolün gümrük. Alay tatlı olmalıdır. Gilzel bir 
süz ithali meselesine de temas ede • alay, bir edebi parça tefkll eder, in
rek bu meselenin yeni bir mi!vzu oL san nuı seçenle alay etmeli. Bizinı 
duğunu ve bu hususta kati bir şey de nuunu •eçen mevzular var. Pe. 
söylemek mevkiinde olmadığını, fa- kili alay edebiliriz: 
kat tetkikat yapacağını ve mesele ile Geçende ispanyadan, geçip gt-Jıen 
yakından alakadar olacağını beyan bir dostum bana halk arasında endi. 
etmiş, inhisarlann bu sene de Ege şe edilecek şekilde bir kekemelik 
bölgesinden hurda incir mübayaası. müşahede edilmekte oldujunu anlat. 
na devam edeceğini ilive eylemiştir. tı: 

Alman Erkanıharblye Reisi 
ltalyaya Gidiyor . 

Berlin, 26 (A.A.) - Kara ordusu 
umı.."7ni erkiınıharbiye reisi general 
Halder'in riyasetindeki bir askeri he
yet, Italyan ordusunun Po vadisin
deki manevralarında hazır bulunmak 
üzere ltalyaya gidecek, 1 Ağustostan 
9 Ağustosa kadar Italyadr kala;;:ak. 
tu: 

- Söyleyebiliyorlana, kekeme 
olmalarında tehlike yok! Tedavi cıdi. 
lir. Dedim. 

- Hayır! Öylesi delil! Tedavi 
mümkün olamıyor. Gitıide artıyor • 
muı. 

- Ne ıibi? Diye sordum. İzah 
etti. 

Zannolunduğuna göre 13 üncü Al
phonse, Ispanyol mllleti bir plebi~it 
ile kendisinin avaetine karat' verme. 
dikçe, hükümdarbğı kabul etmiyecek 
tir. 

Dlin, hadiselerin :çyil~ii sütunumuzda, 14 eyltilde Nuremberg'de 
toplanacak olan Nazi konı:resine bu sene de "Sulh konıresi., adı ve. 
rildijini yazmıştık. Resmini basıığımu: klite, bu konıre için hazırlanan 
madalyalardan birinin bir yüzüdür. tl'zerinde ıulhten blahsedilnıcktedir. 

Askeri mahafilde bir Italyan aske. 

1 

ri heyetinin de tarihi henti% tesbit E:· 

dilmemiş olan Alman manevraların.. 
1 d:ı hazır bulunacağı söylenmektedir. 

- Orada halk ıenerali her fır • 
satta "Franko! Franko! Franko!" di. 
ye alkıılamak itiyadına o kadar ken. 
dini kaptırmış ki; timdi her ıeyi en 
az Uç defa tekrarlıyor. 1'je5eli: 

- Bonjur, diyecek yerde: 
- Bonjur, bonjur, bonjur? 

• 
HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

llauiçten Alnı.ıtnyaya siren propaıanda, Alman maha· 
filini bir t.ayli rahatsız etmektedir. Çünkü bu propa. 
ı:andorun İ&ı~iltereden mi ıeldlji, yoba Almanya tçin
d,. cnhşau İngiJi« ajanlan tarafından mı yapddıjı an. 
1Aştlaman11~tır. Almanyanın zabıta mahafill bu propa. 
J!'ilnd .. nın hariçfon ıelmediğine kanidir. Fakat Nazizm 
dii~mım1armın hapse atılmalan dahi bunnn kl"şflne 
1'•ik ohnamıcıtır. Son günlerde Berlinde datılan bır be· 
) an?Jamede ~u sözler vardı: 

"Hitler ile arltada,lan, lıendi ilatiralarını tatmin 
için bizi yeni bir harbe atmalı üeredirler. G~en 
Eyliilde herkn Hitleri harbe ıebep olmalıla it· 
ham etmif, ve Geıtabo buna karfl dunınlGihıfh. 
EylUlde yaptığımız ııibi yapmalı ve ıaimizi ifit· 
tinneliyiz. Her yere, ve ııautelere nılla utedifi· 
nizi yaınız, iter yerde laa-rp aleyhinde IÖ:z ıöyle
yiniz. Çolulı ~lılannı:zın Çekoıbvallyatlan ge
ri dönmelerini iıteyiniz. Ve dünyaya, Hitlerin 

• 

tazyikine ba, eimediğimizi ııöıleriniz. Almanya
nın ferelli namının kaybettifini mümkün merte
be iıtirdada çal.,lım.,, 
Bu uziyet Almaıı büktimetini !tir hayli rahaı~•z edi. 
3 or. P.•uat Hihrer'lıı bu hadiselerle alikadar oldu'"'' 
anla~ılıyor. 

* Dan.,:~'de suJMi temin için Almanlann ileri •iirecek-
leri ~artlarıu şn m:ıhiyette oldutu anlatılıyor: 
l - (.'e1'<'&lo\'Rklara lnıillz döminyonlanna benzly.en 
bir !'tatil vermek, 2 - Danziı bllr bir phlr kalacak, 
fakat Alman !ıimayesi altında yaııyacak ve seyri as. 
keri lıir hale g~tirilecek, 3 - Koridor meselesi bir Al· 

·man • ı.e': demir3olu vücude setinnekle hallolunacak. 
Otomobil yolu c\a müıterek mahiyette olacak, 4 - AJ 
manyaya Cenubi Afribda bntlyular verilecek, S -
ftalyaya. Cihuti'de bntiyular verilecek, S - Tunusta 
İtalyan • Fransız mtqterek hi8'11yesl teeuils edecek. 
7 - Almıuıya Ue İtalya Silveyt kanalı idaresine kabul 
«>lunlluk. 

• 

Diyorl•l'llllf· 
Gerçi sözün tekran ısrar ifade e. 

der ama bisim clilde ancak mesela 
kediyi çatrrmak için: 

- Pisi, pisi, pisi! Ve tavuklan 
çatrrmak için de: 

- Bili, bili bili! Denmesinden 
bqka tekrarlanan söz mevcut olma. 
dıfıadan bu hareket garibimize gidi· 
yor. Batta kahvelerde: 

- Ganon, ıanon, ıanon! Bana 
bir kahve, kahve, kahve! diyenler cı 
kadar çoialmıı ki; şimdi ganonlaı 
bir defa kahve diyene kahve getir • 
miyorlarmıı! Dedi. 

O zaman aklıma geldi. Naı1rettin 
Hoca bir şaşı kadınla evlenmiş. Nt 
zaman eve bir teY ıetirse karısı şaı•· 
lık yüzünden çift ıörerek: 

- Aa!! Efendi! Neden iki tanı 
aldın? Dermiş. Gerçi hediye nevin. 
den §eyler için bu ıöril• hocan1n dı 

CL\ıtfen sayfayı çeviriniz) 

(1) Her yıl Hicaza g<Snderilen pa. 
dl§&h vekilinin hareket alayı. 
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Bu Cinayeti Çocuğun Baba ve Anasının 

T eşvikile Yaptığı Hakkında Bir ihbar Vukubuldu 
-0--

1 Bütün Köylere Yol ve 

lki gün evvel Tarlabaşında torunu 
Seyhanı surlırle zehirliycrek öldıi

ren l{ayserili Madam Emorfiya hak. 
kındaki tahkikat dun yeni bir safha
ya girmişfir. Morg çocuk hakkındaki 
raporunu hcniız göndcı·memiştir. 

Tahkikatı idare eden müddeıumumi 
muavini Fethi dün çocugun babası 
olan Beşiktaş tramvay deposunda e
lektrikçi Şehabı dinlemiştir. Şehap 

iki ay evvel evlenmiştir. Mi.tddefumu 
mllfk dun bir ihbar fizerinde dur
muştur. Yapılan bu ihbara gore Şe. 
hap nafakadan ve aleyhıne açılan 

vera1et davasından kurtulmak için 
Madam Emorfiya ile gizlice anlaşmı, 
ve çocuğu beraberce öldiirmüılerdfr. 
Yine bu ihbara göre çocuğun anaiı 
da son zamanlarda bir Rum genciyle 
ıevi§mi§ ve barlarda hayat geçirrİliye 

Satie Tahkikatı 

Kısmen Bitirildi 
Eski Denizbank idaresinde hamal. 

lardan kesilen 37 bin liranın suiisti
mal edildiğine dair vaki olan ihbar 
üzerine muddeiumurniltk dün de tah 
kikata devam etmiştir. Suffı.1imal_.e. 
dll~iği iddia edilen para mal6m ol
duğu üzere 37 bin liradır. Tahkikata 
memul" muddeiumuml muavini dün 
de bir hamal dinlemiştir. Bu hamal 
da: 

- Evet bizden para kesiyorlardı. 

baflanuıtır. Bu ıençle evlenme ihti
malini ıoı bnunde tutarak çocuğunu 
anasına oldurtmuştur. 

Çocutun babası Şehap dun dinle .. 
nirken: 

Mektep Yapılacak 
Aydın (TAN) - Yeni vali Sabri 

Çitak, vilayetin her tara!ını gezerek 
tetkikatını bitirmiı ve buraya don
muıttir. Sabri Çitak, beyanatta bu. 

- Ben bu davada suçlu değil da- lunarak demiştir ki: · 
vacıyım. Benden nafaka kesıyorlar. "- Yollanmııı iki kısmı:\ ayırmak 
Ben çocujuma bakıyorum. Çocuk ye. lAzımdır. Vilayet yolları, koy yol
ti mdir. Ben gayriresmi olarak ta ço- ları. Vilayet yollarının inşaat ve ta. 
cuğa para gonderiyordum. Demiştir. mirine, bu sene blitçeye mevzu tah. 

Muddeiumumlligin yaptığı üıhki. sisat dahilinde çalışacağız. 
kata göre Şehap daha evvelce bu ço· Koy yollarına gelince, vilayetin 
cuğu inkAr etmiş: : bütün koylerine motörlü vesaitle gi-

- Benden değildir. Kanını tahlil diş aelişi temin etmek knrarındayız. 
ettiriniz. Demiş ve iş mahkemeye Ova v~ Dağ köylerini umumiyetle 
aksetmiştir. Müddeiumumilik mah. an~ yollara bağlıyacağız. Bunu, köy_ 
kemeden bu dosyaları da istemistir. lerm ça~ışma programlarına tevfi
Bugün dosyaları tetkik edecek ~ ve ::na tergıp ve ~eşvik ve sıkı takiple 
icap eden kararı verccektır. [ ş nnak emelindeyiz.,, 

Meşhut Suç 

Yakaları Arttı 
Bir kaç gündenberi Istanbulda 

meşhut ıuç hldiseleri artmıştır. Dün 
müddeiumumiliğe tam 20 suç akset
miıtir. Bunların hepsi de sarhoşluk, 
hakaret ve dövmedir. Şiddetli sıcak. 
ların insan sinirlerini bozduğu için 
hadiselerin arttığı tahmin edilmekte

Maarif İfleri 
Vilayetin muhtelit nahiye ·ıe köv. 

lerinde başlanmış ve temelleri çık~
rılarak bırakılmış mektepler var. Bu 
gibi mekteplerin inpatı tamamlan
mak içın, ne kadar paraya ihtiyaç 
olduğunu kaymakamlıklardan sor. 
dum. Alacağımız cevaplar üzerinde 
tetkikat yaparak, bunlardan köy ka
nununa tevfikan köy sandıklarından 
yaptırılacakları ve bunlara vilayet 
butçcslnden ne kadar yardım lazım 
geldiğini tesblt ettikten sonra, ta. 

Bakırkôyünde sabıkalılardan ca. mamlanmalan için icap tXlen tedbir-
leri ittihaz edeceğiz. 

ne evvelki aece karısı Anriyana ile 

dir. 

Bu arada, Karacaau kazası mek-
kayınvalideıi Aznif ve kayınbirade- tebi de vardır. 
ri Araıı dövmi.\ı ve kendisi de dayak 
yemiıtir. Dün bütün bir aile cürmü Ziraat İfleri 
meıhut müd<Teiumumiliğine verilmiş Vilayetimizin zirai vaziyeti umu. 

Maarif Şurasına, Universite l3ra
fından verilen raporlar arasında L 
debiyat Fakültesinin raporu da mü
him esaslan ihtıva etmektedir. 

Raporda teklif edilen esaslara gö
re lise ve ortamektep binaları blri
birlerinden ayrılmalı ve ancak 111u

ayyen bir kiıltur aeviyesine yukselt-n 
ortamektep meıunları Uselerı;ı kabul 
edUmelidir. ihtiyaç niıb"tinde \vğaJ
tdacak olan Jlıeler, münhasıran, eh
liyetli muallimlerin idaresine tevdi 
olunmalıdır. Sınıflardaki talebe mik
tarı pe~ lgojik had olan 35 - 40 mPv 
cııde indirilmelidir. Lise muallimleri 
üniversiter bir teşeklile malik olan 
lisansiyeler arasından seçilmelidir. 
Bunlar da ayrıca bir nevi agrcgation 
imtihanına tiıbi tutulmaltdırlar. 

Halen mua11im yetiştiren yiik0~k 

muallim mektebi ile Edebiyat ve Fen 
F .. kültelerinde kız talebenin mevr.u. 
dil erkek talebeden fa'lladır. Mem
leketin bazı mıntakalarına kız ınual-

Diyanet itleri 
Reis Muavinliği 

lim gönderilmesi tereddüdü mucip ol 
maktadır. Bu zarurete binaen bu iki 
fakültedeki ~ız talebe miktarı tahdit 

edilmeli ve erkek talebe miktnrı da 
arttırılmahdrl". 

Liseden mezun olup ta herhangi 
bir fakülteye devı:ıın edl!cek gençle
rin istenilen kultiır seviyesinde ol
maları için fclsc!c, dil ve matematik 
sınıflarına bir,sınıf daha ilave edil
mek suretile liı;e snuflı:ırınm 12 ye 
iblağı hususunda vekalete salahiyet 
vcnlmelidir. Bu olmadığı takdirde 
yüksek tahsile devam edecek genç. 
lerin olgunluk imtihanları, ünh~r:ai
tcnin ilmi nezareti altında yapılacak. 
tır. 

Lise derıı programlanndan çıkarı. 
lacak fuzuli derslerin yerıne ımnat 
tarihi dersi ilave edilmeli ve talebe. 
nin ilmi ıstılahları anlamalflT\ için 
1i elerde Yunanca ve Latlncenhı mc
badisi de gösterilmelidir. 

Bigada imar 
Faali·yeti 

Biga (T ANl - Kazamızın köy ka. 
nunu tatbik edilen 140 köyüniın ih
tiyar heyetleri toplanmışlar, köyler 
arasında müştereken yapıbcak işler 

için mühim kararlar vermişlerdir. 
Bu kararlara gore, umumi ve 

mevzii olmak üzere be~ bırlik teşek. 
kül etmiştir. 25 sene içi:ı teşekkül 
eden umumi birliğin, on bir kişilik 
meclla ile diğer birliklerin idare 
heyetleri <le seçUmittir. Birlik ni
zamnameleri, ta&dike arzedilmek ü.. 
zeredir. 

Birliklerin' gayesi, köy kalkınma• 
sında kollektif işlerin programlı bir 
§ekilde yi.irütülmesidir. Birlikler bu 
sene daha ziyade köy yollarının 111-

lahına ve yatılı mektepler inpsına 

T. A. Q. 

T. A. P. 

Perıembe, 21. 7. 1939 

j.2,30 Program, 12,35 Ti.lrk müziği, 1 -
Su!fnak peırevl, 2 - Mustafa Naı.if - Su
ıınal{ şşrkı - Sc113!z bu sabah, 3 - Ney
zen Rııa Ef. - Suzinak liSrkı - C ldırıp 
çnlgıyı, 4 - Lemi - Suzinak şarkı - Ye
ter hlçranlr sozler, 5 - Mustafa N fız -
Suılnak ıarkı - 'Omltshı. bir sevi11le 6 -
Hıılk turkusU - Esmerim kıyma bana, 
13,00 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13,15, 14 Muzık (Knrışık 
program - Pl.), 

19,00 Program, 19,05 Müzik {Veber -
Valn davet), ı9,lfi Turk müzıJi (Fıısıl he
yeU), 20,00 Memlektıt 681l\ ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, ll0,15 l(onuama (Zı· 
raat aati), 20,30 Türk muziği, ı- Uşşak 

pcşrc\ l, 2 - Şevki bey - U şak fjarkı -
GOlzara nazar kıldım, 3 - Tanburl Faize 

- Uşşak şarkı - Nıçin nalendesln, 4 -
Tanbur takııimi, 5 - Şemsettın Ziya -
Uooak şarkı ...- Şu salkım söğüdün altı da· 
ima, 8 - Hali. türküsü - ElA gözlerine 

kurban olduium, 7 - Dellal Zade - Seh
naz şarkı - Hem aldandım, hem aldat -
tım. 9 - Rahmi bey - Şehnaz şarkı -
Ey dilberi lşvebaı; 10 - Şehnaz saz s~ -
mais:I, 21,10 Konutma, 21,25 Neıell plAk -
!ar - R., 21,30 Muzlk (V(lgnerin eserlerin• 

den - Pl.), 22,00 Müz.lk (Küçük orkestra 
- Şet; Necip Aıkın), 1 - Lumbye -
Şampanya (galop), 2 - Siede - Nahlra 
<intermezzo), 3 - J. Strauss - Artist ha
yatı, 4 - Paul Lincke - OUmplyadlarda 
{mal'f), 5 - Relnhold Becker - İlkbahar 

(melodi), 6 - Robert Stolz - Viyanada 
il!(bahar, 7 - Fram: Lehar - Çigan aşkı, 
8 - Ernst Arn Nnunctorf - Arzu (Vals), 
23,00 Sorı ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvilAt, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 

23,20 MilıJk (Cazband - Pl.), 23,115-24 Ya· 
rm~ program. 

ASKERLiK iŞLERi ; 

~ '"~""'" """"""~ 
Şubeye Davet 

9•kırköy Aakor~lk Şubesinden: 

Bu paralarımız kahya Yahyada top
lanlYordu. :rt bin lira tutan para b!ze 
dağıtlmadı. Demiıtir. Miiddeiumu. 
milik i~n muataceliyetine binaen 
dinlenecek hamallan polis müzekke
resiyle davet etml~lr. :Bugün de a. 

ve asliye üçüncü ceza mahkemesi de miyet itibariyle çok iyidir. Eğer bir 
sorııularını yapmıştır. ifet olmaz, mahsuller tamamen alı------0------ "--~--~•,na~ biline ko fülerimia k lstiIP..de 

• ehemmiyet vereceklerdir. 938 • D39 ders )"ılmda li e veya muadili 
(t1nJftt!r <rntın :vllk ek okull r -
olup ta tahsillerıne devam e mıyeeek ta-

hlt olarak hamal dinlenmiye devem 
4kUlecektlr. Dün 'bir gazete Satie bi
nası işinden mevkuf bulunan Denl7. 
bank müdilr muavfiıl Tahir Kevke
bin bu işten dolayı değil hakkı sü
kut olarak verilen 4 bin lira mesele
sinden dolayı dinlendiğini yazıyor. 

du. Sallhiyetar memuf dün bunu 
tekzip ederek: 

- Tahir Kevkep onun için 
değil, suiistimal edilen 37 bin lira 
meeeleıinden dolayı dinlenmi,ıir. 

D~miştir. 

Satie tahkikatı bitmi~tir. Sorgu 
hakimliginin sorduğu bazı suallere 
henüz cevap gelmemiştir. Bugün ce. 
v&p geldiği takdirde esasen iddl3na
me de hazırlanmış olduğu için he. 
men suclulara tebligat yapılacaktır. 

Foliı lhrahlm Deli Değllmit 
Eskişclıir polis karakolunda biri

sini öldUl'düğü için tevkif edilen Is. 
tanbul pcılis kadrosundan 519 numa. 
rslı Ibrahim kendisinde akıl hastalığı 
bulundu}u fçin adll tıp ı,ıerl mües
sesesinde muayenesini istemiş ve lS
tanbula gônderilmı,tı. Adli tıp mO
essesesl ınü§ahedesini bitırmlş \•e 

dun de raporunu vermiştir. Polis lb. 
rnhirııde ceral ~bllyetlni kaldırır hic 

bir hastalık bulunmadıgı anla,llmış
lır. Ibrahim dün jandarmaıarın neı:s
rcti ıır.ltındu :i!fkisehire gönderilmiı
tir. 

-------o-
Çatala ğ :ı ı n da Elektrili 
Çatalalzı ('TAN) - Devlet Demir 

yollan idaresinin gönderdiği loko
mobille müteharrik motor yerlcşti
rilmi~, istihs;a~ edilen elektrikle istas
yonumuzun ~er tarafı aydınlatılmıya 
başlanılmıştır. Bu sayede :Stasyonda 
geceleri de (alışılmak ve sevkiyatta 
bulunulmak hnkAnı hasıl olmuştur. 

işine gellrmlı, ama günün birinde ka. 
rııu yatakta hocaya: 

- Aaa! Efendi! Kim o yanındaki 
takkeli sakallı adam! Deyince !lota 
4a) anamamış: 

- Yoo! Kadın! Her şeye ne)SC 

ama yataktaki çift görmeııe taham
mül edemem .. Cevabını ver.mi,. 

Hiç ıörmemektH, şaıı ıörmek, 
hiç söl le)·ememekte11t kekelemek 
ıüphesiz evladır. 

' 

edeceklerdir. 
.,,. _.,.,,.._._ ,, ,_~•~arn clh nd~ ı m r ?:'of Cl"T<> 

Şüpheli Yangın Tahkikatı Nazillide kaldığun blr ıut içbıdo, 
Müddeiumumi muavinlerınden i1i pamuk üretme 1-tuyonunu da ziya. 

mat ı~fl Fethi Uç gundenbcrl şüpheli ret ettim. Mue11esenln müdürü tera.. 
bir yangın tahkikatiyle meşgul olu. fındnn pamuk ziraatı hakkında ve
yorclu. Yanan bina Marpuççularda rilen izahat çok şayanı memnuni. 
Barnatan hanında Yako, Levı ve Sa- yettir. 

Alun•t Hamdi Alueküi 

Ankaradan bildirildiğine göre Di. 
yanet işleri muavinliğine, müşaviı 

heyet iza11ndan Ahmet Hamdi Akse
kinin tayini yük.tek tasvibe iktiran 
etmi~tir. Ahmet Hamdi Ak:ıekt en 

lamona ait 17 ve 18 numaralı mağa. ViUiyet dahilinde, tamamen Aka
zalnrdcr. Mağazalardan biı-isi G, biri. la cinai pamuk ekilmekte ve çok 
si de ıırı bei bin liraya sigortıılıdır. mahsul alınmaktadır. kıyrnetli ilim adamlarımızdan ve dev 

rimfzin en yüksek IslAm alimlerin. Yangm Pazartesi günü sabaha karşı Bu ıene pamuk rekoltesi pek iyi. 
saat iiçte çıkmııtır. Dükkanın ke- dir • • 
penkleri ve pencereleri sağlam ve Sulama lıanallan 
muhkemce kapanmıı olması ve Cu. 

dendir. Diyanet itleri :riyasetini ita· 
betli intihabından dolayı takdir ve 

tebrik eder ve Ahmet Hamdi Akse. 
kiye muvaffakıyetler dileriz. 

Devlet tarafından açılmakta olan 
mlll"tesirıden itibaren de kapanmıı sulama kanalları Nazilli civarına ka.. 
bulunnu~ı yangının &igara izmaritin dar gelmiıttr. 
den ve •aireden çıkmıı olması ihti. 
mnlirıi ortadan kaldırdığı için müd- Burhaniye ve Kuyucak tarafla-
deiumumilik hadisede kast bulundu. rında, bu kanallardan ıatlfacle ediL Hakemlerin Dlleil 
ğu it tiı ıalf üzerinde durınıış ve dün mele ba.ılanmı§tır. Demir&por - Galatasaray maçın -
biı· fen heyetine, yerinde keşif yap. Her gün kanallar biraz daha iler- da vukua ıelen hAdiJe memleketin 
tırmıştn. Rapor bugün verilecek ve lem~~tedlr •. Bu ameliyat, Menderes her tarafta olduğu gibi hakemleri. 
vaziyet aydınlanacaktır. vadısıni ikı taraflı olarak takiben mlz üıı:erfnde de çok fena tesir vap -

Mahkümların 
Yemek Paraları 

Beş sene evvel meriyete glren bir 
kanuna gore hapishane ve mahkeme 
bınalan yaptırılmak için mahküm
lsrdan yemek paraları tahsil edilme. 
si liznn geliyordu. Bu kanuna gore 
hapishaneler her altı ayda bir mah
kfımlara yemek bedellerj.'li bir bor. 
dro ile teblig ediyor ve ödemelerini 
isı;yordu. Şimdiye k.ldar Istanbul 
mtı.hkumlarından 160 kişi yemek pa· 
ralarını ödemedikleri için Istanbul 
n:uhakemat mudürlügiine verilmiş. 

lerdir. 'Muhakemat müdürlüğii bu !ş 
için üç dort awkat ayırdığı halde 
senelik tahsilat 150 ve 200 kuruıu 

bile ıeçmemiıtir. Maliye Vekaleti bu 
vaziyet karşısında e&ki kanunu tadil 
ec!en yeni bir kanun layıha;;ı hazırla
mış v • Meclise vermiştir. ünümüz
deki toplantıda Meclis layihayı tet
kik e le~ektir. 

lımir Tütün Şirketindeki 
Hırsı•hk 

Izmtr :..._ Yerli \irünler tfitl\n şir. 
ketinde ameleye verilmek üzere ha
zırlanan 1881 zarf içinde 74Rl Ura 
çalınmış, bir kapı aralığında 580 zari. 
ta 2200 lira bilahare bulunmu~tur. 
Bu suretle çalınan para 5267 liraya 
lnmistfr. 

Hırsızların dışarıdan girmedigi, 
ıtrkette çalışanlardan olduğu anlaşı. 

lıyor ve tahkikata devam ediliyor. 

Sokeye ve denize kadar devam ede. . · 
kt" B d bi iki 

1 
mıı hakemlerimiz aralannda bır tor-

c~ ır. u a r, ıene lk btr io- lantı yaparak son hadise üzerind'• 
tır. Ondan sonra Menderes vadlıi, .. .. .. 1 dl 

goruf111uı er r. 
dunyanın en mahauldar ve zengin 
bölgesi olacaktır. Hakemlerimiz Beden Terbiyesi 

Seyahatimde, Karacasuyun Yeni- Umum MUdurlüğüne müracaat ede • 
ce köyünün bir te§ebbüslinti öjren. rek maçlarda sporculukla kabili telif 
dim. Bu köy halkı, ovalarını sula- olmıyan hareketlerde bulunanlarlfl 
mak için Menederesten bir ıııulama bu gibi hadiselere sebebiyet veren • 
kanalı açmak teırebbüıünde olduk. ler hakkında şiddetli cezalar veril ~ 
lannı söylediler. Esas itibariyle çok mesini istemişlerdir. Bu vaziyet da. 
yerinde bulduğl.ım bu teşebbUsun, bilinde hakemlik yaparnıyacaklarını 

köylilnün kudretiyle başarılmaaı da Genel Direktörlüie bildirmlıler • 
imkanı olup olmadığını anlamak U. . 
zere bir fen memuru göncforilmesl-ı dır. 
ni alakadar daireye bildirdim. Atletiz111 Birl11clllkleri 
Alacağım rapor müsait olur ve bu Demirspor • Galatasar~y maçı do~ 

kanal açılırsa, Yenice ovasında bin- layısıyle tehir edilen İstanbul atle • 
lerce dönüm pamuk tarlasın1ı1 su. 
lanması mümkün olacaktır. tizm birincilikleri onümüzdeki haf-

ta baılayacaktır. Bu müsabakıalar 

lımirde ilk Kuru Oıiim 
Izmir - Menemen kazasının Be!er 

koyünde Mehmet Unver, senenin ilk 
kuru üzüm mahsulilnü buraya ge. 
tirmiş ve borsaya vermiştir. Kendi
sine bir takdirname ita edilecektir. 

lran, lzmir Fuarına 
lıtirak Ediyor 

tzmir - Iran konıolor;u, hükume
tinin Jzmir Fuarına resmen iştirak c. 
deceğini bildirmiştir. 

Inp edilmekte olan daimi sergi 
Hrayında Iran devjeti için geniş bir 
yer ayrılacaktır. Iran pavyonunda 
te!hiP edilecelt e§Yanın gelmesi bek· 
leniyor. 

• 

son beynelmilel atletizm tem•ıında 

atletlerimizin aldıkları muvaff akı • 
yetli derecelerden sonra alakasını 
bir kat daha arttırmıstır. Fenerbah-

çeliler, birincililder jçin iyi hazırlıtn• 

mışlardır. 

Sarı kırmızıhlar, Sarı : ... açivert .. 

lilerin atletizm sahaı;ınc.. ·arpı§ • 
maları alaka ile beklenmek.~'<lir. 

,_ KELEPiR 
Satdık Arsalar 

Kalamış deniz kıyısında, mür3-
caat Kızıltoprak, Rüştiye sokak 

47 No. da Mi~o da"ırtletUe. 

merkezine bağliyan Kaldınmbap -
Savaştepe - Pekmezli, Karantı, Sel
vi • Hisarlı - Kozçeşme yolunun 
ıslahına, kışın ve yağmur!µ 7aman
larda da ıeçilebilecek hııle gett. 
rilmesine süratle devam ediliyor. 
Dimetoka nahiyesini kaza merkezi. 
ne bağlıyan şose de, Biga belc::diye 
hududuna kadar ikmal edilmiştir. 
Birlik, Bandırma şosesinin ıslahı i. 
çin de yakında faıliyete eeçecektir. 

Umumi birlik, 20 dekar büyüklü
ğündeki nümune fidanlılı ile aşım 
durağını ve tavuk" - tavşan istasyo
nunu da idare edecek ve yatılı mck. 
tepler yaptıracaktır. 

lu Sene Kavun ve Karpuz 
Pek Bol ve Pek Ucuz 

Dün ıehrimize Marınaranın muh
telif limanlarından on dört büyük 
nıQtörlü ile karpuz ve kavun getiril. 
miôtir. Getirilen karpuzların fazlah· 
ğı hepsinin bircien ıatılnıaııına .:.m.. 
kim vermemiştir. Toptan fiy~tların 
ucuzluğuna rağmen perakendecilerin 
karpuzları hala 15 kuruıtan aıağı 
satmamaları naıarı dikkati cell>@t
mektedir. 

* Şimdiye kadar, sebze hr.ılindc ~a. 

lebelerden şubemizde kayıtlı olanlar varsa 
1 ağustos 939 &ününden 15 ıığustos 93!f gO
nUne kadar Beşiktaş askerlik ube inde 
tetekkül edecek olan askerlık mecli inde 
mvayeneleri yııptırılınak uzere &Ube;> e 
müracaat etmeleri, 

POLiS c 

Kaıa ile Öldü 
Yedikulede oturan Cemalin ollu 

18 yaşında Hilmi dün evlerinde ba
basının tabancasi1e oynarken taban. 
ca ate~ almış, çıkan k\Jrşun Hilmi
nin göğsünden girerek arkasından 

çıkmıştır. Hilmi ölmüştür. Cesedi 

muayene eden hükumet tabiQi def. 
nine ruhsat vermiştir. 

Jlr Ceşet Bulund-. 
Dün sabah Büyükadada vapur is

kelesi civarında denizde bir ceset 
bulunmuştur. 40 yaşlarında bir ka. 
dına ait olan cesedin hUviyetini tah
kik etmek mümkün olmamıştır. Ka. 
dının üzerinde hiçbir yara, bere bu
lunmamasından bir kaza eseri ola. 
rak denize düştüğüne ihtimal veril
mekle beraber, zabıta tahkikata e. 
hemmiyetle devam etmektedir. 

iki Çocuk Yaralandı 
vun, karpuzdan ton başına almmakta Tavukpazarında oturan Sıtkının 
olan 70 kuruş resim kaldırılmıştır. kızı 7 yaşında Kadriye ile arkada~ 
Bunun yerine kavun, karpuz sergile- ayni yaşta Münir mahalledeki mft
rtnden metre murabbaı başına beş ,, rangoz Kamilin dükkanı önünde oy. 
kuruş alınacaktır. narlarken Üzerlerine dükkanın ke

Parti Relsllklerl 
Çanakkale (TAN) - C. H. Partisi 

reisliklerinin valilerden alınması ü. 
zerine Çanakkııle Parti riyasetine 
Belediye reisi Nazım Demirciqğlu se
çilmiitir. 

Bolu - Parti Bölge müfettişi Kars 
mebusu Şerefettin Karac3n sehrimi
ze gelmiş ve Parti işleri üzerinde 
tetkiklerde bulunarak, Zonguldağa 

avdet etmiştir. 
Bolu Parti baıkanlıjma Şerefettin 

Karacanın huzuriyle yapılan içtima. 
da İdare heyeti azasından Şeref Sa
rıer ve Helkevi }:>aşkanlığırla da Ec
zacı Hilmi Tekmen seçilmiştir. 

* 
Erzincan (TAN) - Parti vilayet 1. 

dare hey~tl riyasetine Mustafa Al· 
tınok, Halkevl reialijine de i'.cıı:aaı 

Şefik Atamer seçilmişlerdir. 

pengi düşerek her ikisi de başların. 
dan ağırca yaralanmışlardır. 

3 Yangın Baılongıc• 
Rumelihlsarında Bebek caddesin

de Şahine ait 34 No.Iu fırında, Küçı.ik 
mustafapaşııda Yusuf Kaptanın 8 
numaralı evinde ve Samatyada Nar-

lıkapı caddesinde Ohannese alt l 2 
numaralı evde yangın başlangıçları 
olmuştur. Her üçü de ateş büyüme. 
den söndürülmilşlerdir. 

OLUM 
Eczacı Kazım Can refikası ve ec .. 

ziloı kimyager İ&met Sümerin kam 
validesi Bayan Nefise Can müpt ı · 
olduğu hastalıktan kurtulamTyarak 
Cerrahpaşa hastanesinde vefat et.. 
mlı,tir. Cenazesi buıün mezkör has
taneden kaldınlarak Beyazıt cam.ıt 
Mrifinde nama~ kılındıktan sonra 
Edirnekapı şehitliğine defnedilecek
tir Mevla rahmet evlive . 
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ABONE BEDELi 
Tllrklye Ecnebi 

1400 Kn 
750 .. 
400 
160 

• 
• 

ı Sen& 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

~800 

1500 
800 
300 

Kr. .. .. 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler fçln abone 
bedeli müddet sırasi:rle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adr~ deği~rmek 25 kuruştur. 
Cc'lrap için mektuplara 10 kuruııluk 
pul llAvesi ltızımdır. 

-w•ı: uı: ı t ı ı1a'4 sa ;ı ı 
Hatayın Yarası 
Türk Bayrağı 
ile Sarıhrken 
D il n y a tarihi, hem~n hiç 

bir bliyilk devlet ndamı kay. 
detmez ki, kurduğu blitün hülyala • 
ra ve ardından koştuğu biitün ga. 
:relr!re kn,·uşnrak ölmüş bulunsun! 

Dünya tarihi, hemen hiç bir bii
yük devlet ndnmı kaydetmez ki, ka
vuşulması imkansız ihtiraslara ka • 
pılmnktan yüreğini ve dimağını kur
tarabilmiş olsun. 

Hatta şu anda içinde yaşadığımız 
dünyanın büyük sayılan şahsiyetle. 
rino bakarsanır, görürsilniiz ki, on. 
)ardan bazılan bile, hulyaya benze. 
yen gayeler ardında koşmaktadnlar, 
kıyamete kadar tahakkuk edemiye· 
cek derecede bUyük arzulara en kısa 
yoldan kavuşmak gayretiyle çabala. 
maktadırlar, ve bu halleriyle onlar, 
daha şimdiden, ya Napolyon ıibi ya. 
rattıklarını yıkmağa, yahut ta "İs • 
kenderi Kebir" gibi gözü açık ölmc
ğe mahkumdurlar. 

Halbuki yirminci asır Türkiyesi, 
Dünya tarihine Atatürk adında bir 
büyük insan kayd2tmişti ki, o, dava. 
larmın boyu ile, fiini ömrünün uzun
luğunu bile ucuca getirebilecek ka • 
dar hesaplı davranışıyle, kendisinden 
evvel yaşaıınş olnn b.üyüklerdcn üs. 
tünlüğünii ve baskahğını inkarı im
kansız bir hakikat haline sokmu)u. 

ki aiintf .. nh4'Pİ n.:calr• -.ilH &.n 
dutları haricinde tek karış toprak 
kalmamıştır. Ve evvelki sabahtanhe. 
ri, mi.sakı milli hudutlan dahilinde, 
tek yabancı neferi yoktur. 

}"akat bu biiyük ve milli davanın, 
Atatiirkün fllni ömrü ile birlikte bi. 
teceğini hangimiz unutabiliriz? 

Bana bu satırları yazmak ihth-a. 
cını, evvelki giln !:•kan gazetelerden 
birisinde okuduğum bir yazı duyur. 
du. O yazının muharriri: 

"- Bugiln, diyordu, Hatav en 
büyilk bayramını yaşıyor, Fakat ne 
yazık ki, Atatürk, bu me~ut günü gö. 
remcden öldii: Dunu düşünmek, bi. 
zc ne kadar biiyük bir tccı;sür verı;c 
.)'eridir!" 

Bence, endişeyi yerinde bulınak 
nıflınkün değildir: Zira Atntiirk, ka. 
vuştuğumuz bu büyllk bayramı göre
meden ölmemiştir. 

Bilakis, o, Hatnyın kavuşacağı 
bayramı, hepimizden evvel görmiiş 

bulunmak gibi eşsiz bir mazhariyetin 
sahibidir; ve gözlerini, Hatayın yaşn. 
yacağından emin olduğu bu büyiik 
hayranı güniinti tahayyül etmenin 
zevkt, huzuru, ve sükünu iÇ'inde yum. 
muştur. 

Bu itibarladır ki, hiç birimiz o • 
nun, gayelerinden bir tanesini bile 
yarıda bırakmı:ıı bulunduğunu san • 
mak hatasına dli eıneyiz: Bilakis, 
kavuşulanuyacnk tek ihtiras gütme. 
mi bulunmak hü~üklüğiine de sa • 
hip olan Atatiirk, milli miicadclcye 
başlarken çizdiği ı>rograma, askeri 
zaferfori kadar şerefli ve değerli in. 
kılaplar fün•e etmek imkanını da ya. 
ratmııtır. 

BugUn, faraza; Knstnmonide. Af. 
yonda, İzmirde, Samsunda, ,·eya A. 
masyada yaşadığı, ,.e bu yüzden ev
velki gUn Hntn~· ''ilİiyetindc buluna· 
madığı için, herhangi bir vatanda,ı, 
Hatay bayramını ya ayamamış, ta • 
damamı saymak ne kadar yanlış!a, 
Atatilrkü de, Hatayın kurtu\u unu 
görmekten mahrum kalmış farzet • 
mek ayni derecede yanlıştır. Zira o, 
bugün bizim yaşadığımız bayramı, 

hazırlamış olan insandır! Onun. hu 
programın tatbik edilişini göreme • 
mesi, büyük bir sahne vazıının, ııe • 
naryo unu eliyle yazdığı, , .e biiytik 
bir dikkatle, büyiik bir itina ile sah. 
neye koyduğu bir filmi seyredeme· 

(Devamı l O uncuda) 
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1 Fll<RA 1 
·"Açlar 
Bekliye Dursun! n 

Yazan : Şükiif e Nihal 

S uadiyc taraflarında bir yol ya. 
pılıyor. Ge!:erken görüyorum, 

kaldırım yarıya gelmi ve durnml?!. 
Sol taraftaki arsada bir tadır .. İçin
de ve dışında içi \ 'C dı.,.ı yanık hir 
yığın amele, mola vermiş; kimi u. 
zannıı~, kimi bcığda kurmu'l, kimi
nin elleri çenesinde, kiminin nğz.ı 

açık, bnşı ha'\ ada .... 
Giln yanıyor, amele ~alışmıyor ..• 

Sıcaktan mı? Hayır!.. 

Çnlışnıak mı istemiyor? Grev mi 
yapmış? Ne haddine! .. 

Amele, açlıktan çalışmıyor .. : 
Giinlerdenberi aç \'c parasız oldu. 

ğu için kolu, kanadı kesilmi~; artık 
çıdışamıyor ... 

"Yanan, tutuşan yarım kaldırımın 

çevn~sinc sırnlannuş; bağı, bahçe i, 
sıcak p>rbası, soğuk limonatası ye. 
rinde insanlar; gözlerinin öııiindc aç
lıktan kımıldanamıyacak hale gelen 
bu '\•atnndaşların farkında mı? 

Hayır!... -..: -·••••nıa:;.-1 

İngiliz - Sovyet müzakereleri uzayıp gidiyor. Şu yakınlarda bir neti. 
ce alınacı:ğa da pek benzemiyor. )I üzakcrclerin ağır gidişini telmihen 

bu karikatürü neı.reden İngiliz gazetesi: "Allah vere de, i5 bu hale 
gelmese:" diyor. 

Müteahhidin elinde para bitmiş;• 
ameleye gündelik yetiştirmek için, 
hiikumettcn vaktinde para almayı 

beceremiyor .. lrgatba ı (Artin), göz.. 
lcri yolda ameleye her gün yeni bir 
masal söylüyor: Atomların Eklenmesi Para ha alındı, ha alınacnk! •• Ha 
verlldi, ha ''erilecek!.. - .. 

Temmuz gUne~iylc kavrulıln arsa
daki çadırın içini ,.e dışını dolduran 
kolu, kanadı kırık bir yığın inıııan; 
son lokma kuru ekmeğiyle midesini 
oyalamıya çalı ırken, yeni rüyalara 
dalıyor, yeni projeler yapıyor: ve 

Mektepte hemen hergün "E • 
fendim, Amerikada atomu 

parçalamışlar!" yahut "İngiltere. 
de atomun parçalanmasından o ka. 
dor büyük bir enerji elde edili • 
yormuş ki büyük Britanya adala. 
rının berhava olmasından korkan 
hiikumet kcsfin ifsn edilmPmP i 
için tedbirler almağa mecbur ol. 
muş!" gibi sözlere muhatap oluyo. 
rum. 

Geçen gün vapurda bir asina -
· ya tesadüf ettim. Esas tahsilini 

medresede yapmış olan bu arka. 
daşın fen kitabı namına "Kazemir" 
den başka bir şey okumamış oldu. 
ğu muhakkak. O da bana atomdan, 
Jnponynda bir kimyagerin altın 

yapmağa muvaffak olduğundan 

bahsetti. Oradan yer yüzündeki e. 
nerjinin menşeine geçti. "Güneş 

soğuktur, ay soğuk olduğu halde 
ışık veriyor da güneş niçin verme. 
sin" dedi, "Güneş ışığı arza çar • 
pınca atomlar doğar, hararet hasıl 
olur" kabilinden bir sürü laf söy. 
ledi. 

Bu vesile ile İzmir idadisinde 
okuduğum zaman· galiba 1906 da. 
bize tevzi edilmiş olan "İptali mez. 
hebi maddiyyun" isimli bir kitahı 
hatırladım Maarif nezareti celilesi 

nin ruhsat, hatta takdirini haiz o. 
l~n bu kitapta arzın düz ve güne. 
şı~ ~rzdan küçük olduğu ispat (!) 
edıliyoreu. Hoca efendi ilhamını 
biraz bu kitaptan, biraz da yalan 
yanlış neşriyattan almış olacak. 

Ç ocukla:ı~ suallerinde. hocb 
efendının mütalealannda 

hakikati şemmeleri yok değildir. 
Evet, atom parçalanıyor, fakat o. 
du~ ~r~_lanır gibi değil, Onlar, i· 
ler~ı musahabeleriİnde bahsede • 
ceğım alfa partikülleri yahut nöt. 
ronlar ile bombardıman ediliyor • 
lar. Yani atomlar toptan değil. tc. 
ker teker parçalanıyor. Hedef çok 
küçük olduğundan mermilerin an. 

cak küçük bir kısmı (Rutherford 
tecrübeleriııde milyond b' ") a ırı a • 
tom nüvesine tesir edebiliyor. Adi 
şartlar altında bir milimetre mi -

kabı bir gazda bulunan atomların 
adedi 268 rakamının önüne 14 sı • 
fır yazmak suretiyle ifade edildiği 
ve sulp bir cisimde atomların en 8 • 

şağı bin defa daha miitekasif ol • 
dukları düşünülecek olursa mikros. 
kopla görülecek kadar küçük bir 
altın habbesi yapmak için kaç mer. 

mi atmak lazım geldiği kolayca 
tahmin edilebilir. Unsurların isti. 
halesi terazi, mikroskop gibi kaba 
aletlerle değil, ancak gayet h4ssu 

\ 

Parçalanması 
Para gelince, şu kadar ekmek şu 

kadar peynir, artarsa, şu kadar kar. 
puz alacak. Şu kadannı evindeki, 
köyilndekl aç çocuğuna, karısına 

YAZAN----

A vni Yakalıoğlu 
kontrol vac:ıtaları sayesinde anlo. 
~HttUnmeKteaır. 

Amerikada Miethe, Japonyada 
Nagaoka tarafından kuvvetli elek
trik cereyanları ve deşarjlar vnsı. 
tasıyle cıvadan altın yapıldığı hak. 
kında dermeyan edilen iddialar 
tahakkuk etmemiştir. Bu rivayet, 
kullanılan cıvanın saf olmayıp eser 
halinde altının ihtiva etmesinden 
ileri gelmiş olmalıdır. 

Atomların parçalanması esna • 
sında intişar eden enerji, kimyıwi 
teamüllerde, mesela kömürün yan. 
masında, intişar eden enerji ile kı. 
yas kabul etmiyccck kadar büyük 
ise de parçalanan atomların mık -
tarca pek cüzi olması dolay1sıyle 

şimdilik bundan ne istifade edile. 
bilir, ne de korkulur. 

Q rlaçağın simyacıları da altın 
yapmağa uğraştılar; hed,!.f

lcri ilimden ziyade menfaat idı. 
Simyacıların atomlar hakkın • 

daki düşüncelerine göre: Kl7ıinatı 

teşkil eden madde kehkcşanları teş 
kil eden maddenin ayni olup ga • 
yet hafif bir seyyalden ibarettir. 
Asırlarca müddet, ölçülerimizlı:ı ı. 
fnde edilemiyecek kadar büyük, 
sühunet ve tazyiklerin tesiri altın
da tekasüf ederek gitgide daha n. 
ğır atomlar teşekkül etmiştir. Ta. 
biatte vukuu kabul edilen bu ta • 
havvülü laboratuvarda husule ge. 
tirmeğe çalışmak abesle iştigal sa
yılamaz. 

Bahusus tecrübeler onların ü -
mitlerini kıracak mahiyette değil. 
di. O vakitler basit cisim mefhu -
mu teessüs etmemiş ve gazlar da 
hemen hemen meçhul bulunmuş 
olduğundan hararetin tesiri altın. 
da bazı madenlerin oksijenle birleş· 
tikleri bazı cisimlerin ise oksijen 
kaybettikleri belli olmuyordu. 
Simyacılar bu fahavvülleri izah i • 
çin mahrukatta flojiston denil en 
bir ateş maddesinin vücudünü ka. 
bul ediyorlar ve kurşunun hava tP.. 
masında eritildiği vakit okside o
larak mürdesenk haline geçmesini· 

Kurşun + flojiston - mürdesenk 
Sürurun ısıtıldığı zaman cıva 

husule getirmesi de: 

Sürur + flojiston - cıva 
Şeklinde vazı:vorlardı. Bu ta • 

havvüller olduktan sonra bakır 
niye altın olmasın! 

Simyacılar altın yapmağa mu. 
vaffak olamamışlarsa da emekle -
ri pek te boşa gitmemiştir. Bunla. 
rın topladıkları müşahedeler, keş. 

fettikleri cisimler ve bilhassa uğ. 

radıkları muvaffakıyetsizlikler sa. 
yesindcdir ki ilmt bir kimya tees • 
süs ede1'ilmiştir. 

Atomun paralanmasından, mad-
denin istihalcsinden bahse • 

dcbilmek için madde ve atomun 
ne olduğunu, bugünkü atoma, keli. 
menin etimolojik manasıyle, atom 
denilemiyeceğini bilmek lazımdır. 

Onun için atom nazariyesinin do • 
ğumundan bugüne kadar aldığı şe. 
killeri gözden geçirmeyi faydalı 
görüyorum. 

Atom çok eski bir mefhumdur. 
Belki yirmi beş asır evvel, Akde
niz kıyılarında şairler tabiatın gü. 
zelliklerini terennüm ederlerken, 
bazı felozoflar da maddenin, par. 

çalanması imkansız, habbecikler • 
den teşekkül etmiş olduğu yolun. 
da dersler veriyorlar ve bu habbe. 
ciklere atom diyorlardı. 

Bu ilk nazariyelere dair bilgi • 
lerimiz çok azdır. Gerek Fenikeli 
Moschus, gerek Trakyalı Democ • 
rite ve dostu Lencippe nazarivele. 
rinin ilmi kıymeti hakkında bir fi. 
kir edinmeğe müsait hiç bir eser 
'bırakmamışlardır. 

Bu felozofiardan çok daha ev • 
vcl Lucrcce tarafından yazılmış o. 
lan şaheserde Epicure'ün madde 
hakkındaki fikirleri izah edilmek· 
te ise de Yunanlılara rehberlik e. 
den müşahede yahut mülahAzala • 
rın nelerden ibaret olduğu zikre • 
-iilmiyor. 

Muhakkak olan bir şey varscı 
o da eskilerin ne bugünkü ilim me. 
iodlarına vakıf, ne de bugünkü 
müşahede ve tecrübe vasıtalarına 
malik olduklarıdır. Onların naza. 
riyeleri metafizik spekülasyonlar
dan ibaretti; yalnız mantığa aykı1"1 
olmamalarına itina ediliyordu. 

Şimdiki nazariyeler ise müşa • 
hede ve tecrübeye tstJnat etmekte. 
dir. Onlara hakikat değil. ancak 
kıymetleri verimlerine tabi bir a.. 
let gözü ile bakılır~ir h8diseyi i
zah maksadiyle e~la bir Hipo • 
tez halinde doğarlar; muhtelif ha- · 
dJseleri birbirine bağlamağa ve 

bazılarını evvelden tahmine yara. 
dıkça kıymetleri artarak nazariye 
halini alırlar; bir müddet saltanat 
sürdükten sonra, izahına muvaf. 
fak olamadıklan bir vakıa karşı • 
sında yerlerini daha iyilerine ter. 
kederler. 

Voltaire'in "nazariyeler fareler 
gibidir, dokuz delikten geçerler, 
onuncuda dururlar" fıkrası meş • 
hurdur. 

Emil Picard'ın dediği gibi "O -
nuncu deliğe ulaşmamış kaç naza. 
riye var! Er geç yeni bir vakıa on. 
lnrı tadile mecbur eder." 

Atom nazariyesi de defalarla 
onuncu deliğin önünde durmuş ve 
ancak bazı uzuvlarının koparılma. 
sı, yahut yontulmnsı sayesinde de. 
likten geçebilmiştir. 

yunan ve Lfıtin felozofları 
madde hakkındaki fikirlerinı 

Ex nihilo nihil, in nihilo nil 
posse reverti ! 

<Hiçten hiç, hiç bir şeyi ademe 
gönderilemez). 

Cümlesiyle hulasa ediyorlardı. 
Simyacılar buna bağlanmamı~lar 
Bu fikir, evvelce de söylediğin; gi. 
bi. tecrübeye müstenit değildi. 
ve daha ziyade aksine inanmışlar
dır. Lavoisier onların tecrübelc. 
rindeki teknik hataların ve bu ha. 
talardan doğan zayiatın farkına 

vararak eski fclezofların fikirleri • 
ni umumi bir prensip haline kov • 
du ve ona, ilk defa olarak. tecrü • 
beye miistenit konkret bir şekil 
\'erdi. Eldeki vesaitle tnhlılinc im
kan bulunamıyan bir cisim, aksi 
sabit oluncaya kadar, basit sayılı. 
yor ve mürekkep bir cismin vezni 
kendisini teşkil eden basit cisim. 
!erin vezinleri mecmuuna müs:ıvi 
olduğu kabul ediliyordu. 

La<'7oisier'ye göre her unsur. 
yani her basit cisim, o uzva mah -
sus atomların bir araya gelmesin. 
den teşekkül etmiştir. Ne kadar 
unsur , ·arsa o kadar atom cınsı 

vardır. Muhtelif cins atomlar bir -
]eşerek mürekkep cisimlerin mole
küllerini teşkil ederler. Atomlar 
istihale edemez, ucuz madenlııri 

altına çevirmek imkansızdır. 

gönderecek... ~ 

Son günler içinde bu hülyalar, bu 
rüyalar da tükendi; çünkli her gün 
yeni bir masalla boy gösteren (Ar. 
tin), üç 1'Ündilr ~örünmcdi! .• 

Zavallılar, son .)'ardımı Allahtan 
bekliycrek, kendilerine e!<mek getir 
recek olan yarım yolun kcunrma sı. 

rnlannıış; sıcak çorbalı, soğuk mey
vala salonlarına dönen kayıtsızlara 
bir bir bakıyorlar ... 
bön hön bakıyorlar .. ; 

lrgatbaşı Artln, yakındnkl lwleıiıı 

birinde bir odacık tedarik etmiş; ka
rısını, çocuğunu da getirmis i ini 

:ııı 

uydurarak şöyle böyle, adeta bir hn~ 
Yatebdili yapıyor. 

. Hükumetten pnra olamadığı fçin, 
hır yığın insanı aç bıraknn bccerjk. 
sİ7, düşiinccsiz nıüteaahit, kimbilir 
hangi ha\•ada! •• 

Açlar, bekliye dursun!.; 

Karadeniıde Güzel 
Bir Köy 

Samsun (TAN) - Buradan sekiz 
kilometre uzaCda, tatlı meyilli bir 
sırtın Karadeniz kıyısındaki etekle. 
rinde kurulu olan 75 evlik Alani~ 
köyünde iyi inkişaflar görülmekte. 
dir. K öy kanununun bütün esasları 
tatbik olunan bu köyü şehrimize 

bağlıyan yol düzgündür. Köy mual. 
limi Cemil Taşkınerin çalışmalarile 
mektebin himaye. gençlik ve a 5aç 
koruma teşekkülleri faydalı olmak
tadır. 

Bu yıl, köy içindeki yollann daha 
iyi bir hale getirilmesine ve bir o. 
kuma odası açılmasına calısılacak
tır. 

Kırklarelinde Bir Maç 
Kırklareli (TAN) _ Geçen haf ta 

Halkspor kulübü ile yaptığı futbol 
maçını 2 - 3 kaybeden Pinarhisard • 
ki zabitlerden mürekkep takım bu. 
raya gelmiştir. Kırklareli spor He 
yaptığı maçta 3-3 be?·abere kal. 
mıştır. 

Sındırgıda Kooperatif 
Sındırgı (TAN) - Ziraat bankası 302 E nerjinin birliği, hararet, e • 

lektrik. radiyasyonlar v. s. 
nin de onun muhtelif tezahürle • 
rinden ibaret olduğu ve bunlar • 
dan birinin diğerine kolayca çev. 
rilebileceği tahakkuk ettikten son. 
ra Mendeleeff tarafından neşredi· 
len meşhur "tııbii tasnif" unsurla. 

j numaralı zirai kredi kooperatifi bu 
sene. ortaklarına mayıstan beri üç 
taksıtte ve cüzi miktarda yardımda 
bulunmuştur. 

(Devamı 9 uncuda) 

Bundan dolayı ortakların gayri mt?:n. 
nun olduklan görüluyor Tütün zur. 
raının çoğu. Balıkesir Iş Baııkasın

dan borç almıştır. Ve ğordüğü kolay. 
lıktan dolayı seviniyor. 
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Demirsporlular Gittiler 
İfrata 1 ! 

Her İki Takımın 
0 

da Şampiyon 
118nı Muhtemel 

Lüzum 
Yok! 
~ 

Sporu Dövüşten 

Kurtarmak için Dövüşü 

Spordan Ayırmalı Pazar günü Galatasarayla karşılaşan Ankaranın Demir
spor -takımı Ankaraya avdet etmiştir. Şampiyonanın ne suret
le tayin edileceği henüz b<"'lli değildir. Bazı kimseler son hadi
ssden sonra ikinci maçın yapüması ihtimali olamıvacaihnı ileri 
sürmektedirler. 

D ünkü Cümhuriyet gazett'
slnde muharrir Pevami 

1 
Safa arkadşımız, Demirsp~r ka
lecisi Necdetin hakeme yumruk 
vurması bahsini ele alarak bu~ 
nun bir nesil terbiyesi meselesi 

E·~n maçın hakemi Tarık 

\~ABANCI 

Futbolcü 
Gelebilecek 
Klüplere Bunun lc,sin 

Müsaade Veriliyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktör. 

lüğüniin çok yerinde bir düşüncesin' 
ve bu hususta karar vermek üzere ol. 
duğunu haber aldık. Klüpler ecnebi 
memleketlerden getirecekleri ecnebi 
futbolcüleri takımlarında oynatabi -
leceklerdir. Yalnız bu bazı kayıtlar::ı 

tabi olacaktır. Kararın pek yakında 
verilerek klüplere tebliğ edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Deniz Klübü 
Hazırlanıyor 

Deniz Klübün tertip ettiği yarış. 
lara iştirak edecek olan Romanyalı
lar önümüzdeki hafta İstanbula gc. 
[eceklerdir. Romanyalılar bu İstan -
bul seyahatine büyük ehemmiyet 
vermektedirler. Bükreşin tanınmış 

simaları da hususi kotralarla İstan -
bula gelecekler ve Deniz Klübün mi
ıafiri olacaklardır. 

Deniz Klübü yarışların progra • 
mını hazırlamaktadır. Bu beynelmi -
lel denizcilik temasının intizam için
de geçmesi için her türlU tertibat a
lınmaktadır. 

Fenere Girecek r.utbolcüler 
Bazı gazeteler, Fenerbahçelilerin 

yeni sene için hazırlanmakta oldu1"
larını yazarlarken bir çok futbolcü • 
lerin Fenerbahçe klübüne girecekJe. 
rini kaydetmişlerdir. Fenerbahçe i . 
darecileri bunların tamamiyle ~ayi. 

adan ibaret olduğunu bu gibi asılsız 
şayialardan bugün için haberdar ol -
madıklarını, ismi geçenler arasında 

bulunan Boncuk Ömerin esasen klü. 
be evvelce intisap etmii oldu~unu 

söylemektedirler. 

Esasen Futbol federasyonu, De -
mirsporla - Galatasarayı iki defa kar 
şılaştırmak kararını verirken, pu • 
vanlar ve gol. vaziyetleri müsavi gel. 
diği takdirde şampiyon kupasının i
kiye bölünerek iki klübe verileceği. 
ni ve her iki takımın da şampiyon 

ilan edileceğini tesbit etmişti. Son 
çirkin hadiseden sonra bu kararın 

tatbiki ve her iki takımın şampiyon 
addedilmesi en kuvvetli ihtimaldir. 

Hadiaenin raporu verildi 
Demirspor • Galatasaray maçın -

daki hadisenin raporu hakem tara -
fından verilmiştir. Bu maçı tetkik 
etmek üzere teşekkül eden Ziya A
teş, Fethi Başaran, Sadi Karsaydan 
mürekkep heyet te maç hakkındaki 
raporunu ayrıca vermiştir. 

Futbol federasyonu ve Genel Di. 
rektörlük hakem ve kontrol heyeti • 
nin raporu üzerinde tetkikat yaptık
tan sonra kararını verecektir. 

ve (milli kabahat) olduğunu i- ı 

leri siirmekte ve bir taraftan 
na edilmesini tavsiye ederken 
gençlerin kafa terbiyelerine iti. 
diğer taraftan da bu (içi kus
muk ve çirkef dolu) ayak topu. 
nu yasak etmeyi eski ve disip _ 
linli bir iki k1üp bırakarak lÜ;t 

tarafını kökiinden kazımayı · ı 
teklif etmektedir. 1 

Biz muharririn hadiseyi bir 
(milli kabahat) telakki edeu 
müşahedesine iştirak edemeyiz. 
Çünkü kabahat milli olamaz. 

Türk kitlesinin malı ve umu. 
mi vasfı olan milli sıfatı ancak 
meziyet ve hasletlere verilir. 
Ne kadar zayıf olursa olsun ve 
ne kadar sıklaşırsa sıklaşc;ın ka. 
bahate milli süs verilemez. 

Hakem, tavaHutu reddetti 
Son çirkin hadisenin suçlusu De- ' ı 

rnirspor kalecisi Necdet hakkındaki 
'1 

Gençlerin kafa terbiyesi bah
sine gelince muhauirle burada 
tamamen hemfikiriz. Kabada • 
yıhk, zorbalık zihniyetinin <>r _ 
tadan kalkmasını, sporun bir a. 

tahkikat Üsküdar cümhuriyet miid • 
deiumumiliği tarafından devam et • 
mektedir Tarık, Üsküdar cümhuri _ 
yet müddeiumumiliğinin davetine 
müracaat ettiği esnada Necdetin ar. 
kadaşlarr ve Demirsporlu idarecile - , 
rin davasından vaz geçmek ve Nec. 

1 
de ti affetmek hususundaki ricaları 
ile karşılaşmış fakat hakem Tarık bu 
dileği reddetmiş, bu gibi tavassutlar-
da bulunulmamasını rica etmiştir. 

salet ve centilmenlik ifadesi o!
masını biz de en ön safta iste _ 

~ Y~~I~rdeniz. ~akin bunun temi. 
nı ıçın futbolun yasa edilmesi. 
ni, ve bir 

1
iki klüpten başkaları

nın kapatılması fikrini de ye _ 
rinde bir tedbir ve temenni 

* Bir cevap: 

olmaktan ziyade bir öfkelinin 
mütaleası olarak görmekteyi7 • 

Adedi bizde on bini geçen 
futbolcular içinde beş on mü - ı 

't 1 vazenesiz ve disiplinsiz gencin 
münasebetsiz hareketini önle _ J 

mek için bUyük bir spor cereya
nını kurutmağa teşebbüs etmt•k Galatasarap - Demirspor maçı 

münasebetiyle bir kaç imzalı mek -
tuba cevaptır: 

"Arkadaşımız Eşref Şefiğin 

25-7-939 tarihli nüshamızda çıkan 

"tam yerinde vurulan yumruk" ser. 
lavhalı yazısını okursanız kanaatinizi 
tashih edersiniz." 

-0-....---

Ekalliyet 
Klüplerinin 
Vaziyeti 

ağrıyan bir gözü çıkarmak ka _ 
dar aykırı olur. Kaldı ki: hadi. 
senin cereyan ettiği maç· Tür • 
kiyenin birisi Demiryollar ida-
rei umumiyesine, diğeri en eski 
ve esaslı spor klübü olan G. 5a-

I 
raya mensup iki ciddi ve disip. 
Jinli takımı arasında cereyan 
etmekteydi. 

Kavga, dövüş ayıtır. maze _ 
ret götürür şey değildir. Fakat ::. 
ne çare ki bu taşkınlıklar yalnrz 1 1 

bize ve yalnız spora ve futbolc
münhasır değildir. 

Taşkınlık edecek adam, fut
bolü yasak edersek, domina oy. 
narken, edebiyat münakaşası 

yaparken dövüşür. 
Bizce, sporu, döviişten kur _ 

tarmak için evvela dövü~ü. 
spordan ayn görmek, mütalea 
etmek ve bu bahsi de kördğiisii ı 

halinden kurtarmak lazımdı~ 

Bisiklet Müsabakaları 

Federasyon reis vekili Ziya Ate

şin iki gün evvel gazetelerde intişar ' 

eden beyanatında Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğünün federe gayri 

federe diye bir şey tanımadığını her 

spor teşekkülünün Genel Direktör -

lükçe ayni muameleyi kaydetmesi 

İstanbul ekalliyet klüplerinin vazi • 

yetini aydınlatmıştır. Ve bu vaziyet

te Pera, Şişli, Kurtuluş ve sair klüp

lerin gelecek lik maçlarına iştirak e

debileceklerini göstermiştir. Yalnız 

bir kaç noktanın ne suretle halledi. 

leceği malum değildir. 

Beden Terblyeal latanbul BlHgeıl Blılk· 
let AjanlıOındın: 

Bu klüpler kümeye de ne suretle 

iştirak edeceklerdir. Ve oyuncuları • 

nın vaziyeti ne olacaktır? 

Malum oldğu üzere bir klubü.n 

bir kümeden diğer kümeye geçebil

mesi için madun kümede derece al -
ması, ve terfi hakkını kazanmaları 

lazımdır. Buna göre birinci küme 
klüpleri derecesinde olan bu klüple.. 
rin birinci kümeye doğrudan doğru.. 
ya girmelerine imkan yoktur. Maa -
mafih futbol federasyonu kuvvet e
sasına dayanarak bir karar verirse 
bu klüpler mafevk kümeye girebilir
ler. Herhalde futbol federasyonu bu 
noktayı gözönünde tutacaktır. 

l - Türkiye bisiklet birincilikleri 28 ve 
30-7-939 tarihlerinde yapılacaktır. 

2 - Bir kilometrelik sürat koşusu 

28- 7-939 cuma günü sabahı saat tam 7,30 
da Küçükçekmece gölü kenarındaki düz
lükle yapılacaktır. 

3 - 156 kilometrelik mukavemet yarı
şı 30 - 7 - 939 pazar sabııhı saat tam 6.30 
da Topkapı stadının önünden başlayıp 

ayni yerde bitirilmek üzere Silivri kasa
basının ilerisine kadar gidip gelme sure
tile a sfalt yol üzerinde yapılacaktır. 

4 - Müsabakalara tam il&n olunan sa
atlerde başlanacağından koşucuların mu
ayyen saatte hazrlanmış oldukları halde 
depar yerinde hazır bulunmaları 16.zımdır. 
Aksl takdirde hiçbir hak iddia edilemez. 

fi - İstanbulda bulunan muhtelif böl
gelere mensup takımlardan birer mümes
silin 27 - 7 - 939 perşembe günii akşamı 
saa t 17.30 da Cağaloğlunda k:iin C. H. P. 
binasındaki bölge merkezinde behemehal 
iııbatı vücut edip mütemmim ve son tAli
mab almaları lazımdır. 

• 

TAN 27 - 7 - 939 

" 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

. ' 

Gençlik 
Düşmanhğı 

Türk • Bulgar Ticareti 

Yazan: Naci SADULLAH 
BuJgar Firmaları Türkiyeye Mamul Eşya 

ihraç Etmek için Teşebbüslere Giriştiler v aktile, spor yapmayı günah sa
yan yobazlar, halka şu telkin

leri verirlerdi: 
''- Sakallarından, bıyıklarından, 

boylarından, boslarından utanma
dan, don gömlekle ortaya çıkan bal
dırı çıplaklar, dinsiz, im.nasız birer 
kifirdirler: Onlara nerede rastgelir
seniz, mahallesinin namusunu leke
lemiş birer aşifte görmüş gibi, 

Son zamanlarda Bulgaristandan 1 den seneye artmakta olması Bulgar 
Türkiyeye Bulgar endüstri mahsuıa.. köylüsünü geniş ölçtide domates ye. 
tı ihracatı yapılması içı!l Bulgaris. tirtirmiye sevketmiştir. 937 senesin
tanda ciddi tetkiklerde bulunulmak- de ziraat sahası 23 bin rlekara yak. 
tadır. !aşmıştır. Bu sahadan üç milyon ki. 

recmediiı! '' 

Bulgaristan Türkiyeye yün ve pa- lodan fazla domates mahsulü alın
muk tarakları, muhtelü pompalar, mıştır. Bulgarlar daha ziyade Alman 
çinko bakırları, pancar kesim maki- yaya mal göndermektecfirler. Doma
ııesi, kazmalar, araba yayları, muh- testen başka erik, şeftali ve kayısı 

telif karyolalar, sobalar, yemek pL ihracatı da büyük ehemmiyet kazan-* şirmek için ocak makinelE>ri, fıçıcılık mıştır. 

Dün, futbol meydanında vuku bul- I makineleri.' kilit, kürekler vesaire Son uç s~ne içinde gittikçe artan 
muş bir hadiseyi bahane eden Peya- ihraç ede·~nleccktir. ihracat nazarı dikkati celbedecek ka. 

· s f d 1 1 dar artmıştır. Taze şeftaii, kayısı ola. 
mı a anın yazısın a şu satır ar da Bulgaristanın domates ihracatı 
\'ardı: rak 240 bin kiloluk meyva ihraç edil 
"- Ortalık, bacaksız lise kabada. Merkezi Avrupa :nemteketleı'ine mi§tir. Uzüm ihracı ise tamamen baş 

Bulgaristandan külliyetli miktarda lı başına bir iş olarak telakki edilmek 
yılarile, klüp zorbalarile, sıra sıra, . 
d .. d" . b b domates ıhracı başlamıştır. Gelen tedir. Meyva ihraç kooperattfi bütün 
ızı ızı, oy oy, ar damarı patla. . .. . 

mı t 1 b 
.
1 

·d ld .. . . malumata gore Bulgarların evve~kı Eulgaristanın taze meyva ve sebze. 
ş u um acı e o u. Bu uzerımı- .. 'h · . 

b .. h" b" f 
1
• k . gune kadar ı raç eyledıklen doma- lerinin ihracı için tedbirler almış ve 

ze a anan mut ıs ır e a ettır Ar- ı . · · 
t k b .. k ~ . · teslerın mıktarı hın vagon:ı yakındır. teşkilatlandırılan köylerde dış piyasa 

yak topundan iIJallah: Bütün futbol .. evsım sonunk d'~ :-~ a~·a anl-
1
ö ların istediği şekilde ambalajl:ı iste-

ı u ıçı usmuk ve çırkef dolu a.

1 

M . a k d d h. 
5 

~ 

maçlarını yasak ediniz!'' yu7 vagon sev e ı ~ ııecegı aşı - nilen neviler ve çeşitler matlfıp kali. * maktadır. Domates ıhracatınm sene- teli olarak ihraç edilmektedir. 

Yine dün, tıpkı Peyami Safa gibi, 1 
gençliğe çu11anmak fırsatım Jr,:lçır. 

mamak için, ayni hadiseden bahse· 
den Necip Fazıl Kısakürek te şu f et· 
vayı veriyordu: 
"- Bu tarzda bir kepazeliği, Rus. 

yada, Almanyada veya İtalyada bir 
çocuk yapsın da göriin başına gele. 
ni. Sade onu değil, klübiinii de, sını
fını da, muhitini de sivilce koparır 
gibi kesip atarlar. Zaten böyle hir 
hareket, oralarda yapılamaz. Kiiflü 
dcmokrasyanın yağlı derisinden 
başka hiçbir erkek rejim havası bes. 
liyemez bu bitleri! . .'' 

* Görilyorsunuz ya? Istanhul şeh-
rinde, dünyanın hiçbir memleketin. 
de vuku bulmıyan bir hadise olu
yor: Yani, karmakarışık hesaplar 
neticesiude, iki. futbol tok1:nnna teın

mu:ı ortasında maç yapttrılıyor. Bu 
iddialı maçın haftalarca sürmüş de. 
dikodularile, ve insan beynini ocağa 
sürülmüş tava dibi gibi kızdıran 

, temmuz güneşinin yakıcı sıcağile 

yorgtr..n ve körpe sinirleri bozulan 
gençlerden birisi, oyunu idare eden 
zata bir yumruk savuruyor. Fakat 
teessiifle görUyoruz ki, o delikanh. 
nın savurduğu yumruk, bugün, bij
ti.in Türk çocuklarının, biitiin Türk 

Suri·yeden Limon 

Getirtilecek 
Hastalık dolayısiyle Suriye limon

larının memleketimize ithali güçleş
mişti. Fakat Suriye limonlarının ItaJ. 
ya limonlarından hacmen küçük ol
masına rağmen çok sulu ve iyi kali. 
teli olması ve bilhassa Ita!ya limon
larından daha ucuza mal edilmesi ba-
zı tüccarlarımızı Suriycd~n limon it
hali için yeni teşebbüslere sevket. 
miştir. ithalatın temini için evvela li 
~onları tütsüliyecek bir ].."ümigasyon 
tesisatına ihtiyaç görülmektedir. Tüc 
carlarımız bu işin Istanbulcla yapıla
bileceğini ileri sürerek hususi bir de 
mahal göstermişlerdir. Ziraat Veka
leti yapılan müracaati tetkik etmek
Ladir~ Vekalet bu ifi müsW.t ka.ı:şıla
yarak tesisatı vücude gatırırse Suri-
yenin sulu limonlarını hem ucuza 
hem de bol olarak tedarik etmek 
mümkün olacaktır. 

düğü cezaların aklımda kalıverenle· 

rini şuracığa yazıyorum: 
1 - Bütün memleket gazetelerin· 

de, resimlerile günlerce, "bir nuına. 
rah halk düşmanı,, gibi teşhir ohm
du. 

Bursada Yeni Sene 

Tütün Mahsulü Çok iyi 
Bursa, (TAN) - Havaların Nisan 

ve Mayıs aylarında yağmurlu devamı 

sayesinde zamanında ve kolaylıkla e. 
kilebilen tütün mahsulü geçen sene-

!erle kıyas edilemiyecek dereced~ iyi 

yetişmektedir.Çapa ameliyesi bitmiş, 

kırım işine başlanmıştır. Şimdiki sı. 

cakların devamı, tütünleri iyice ol~ 

gunlaştırdığmdan zürra, yanmaması~ 

nr temin etmek maksadiyle mahsu. 

lünü zamanında toplıyabilme.ic için 

oldukça sıkıntı çekmektedir. Bilhas-

3a yüzlerce dönüm yer eken büyük 

.;iftçiler amele bulamamaktan ınüte
es3irdirler. R11zı kimsel0 r civar kaza
lardan maada Karamürselden ve da-

ha uzak yerlerden işçi temin etmek 

çarelerine baş vurmaktadıdar. 

Omuzlarını bir tütün firmasının 

sermaye~ ine dayamış olan asıl müs

tahsil ise, çoluğu ve çocuğu ile gece 

gündüz, memnuniyetle çalışmakta: 

dır. Çünkü, başka senelerde vaktinde 

yetişemiyen ve gıye kalarak randL 

manından kaybettiği için çok ucuza 
sporcularının, hulasa biitün Türk 2 - "Kısa,, lı, uzunlu hütiin ka-
gençl .... rı"nın· stıratına ı·nmı'ş bulunll- J 1 . v h k ti 1• v satmak mecburiyetinde kaldığı tütü.. _ ,- _ em erın, en agır a arc er ne ug-
yor: Ve buna sorarsanız, bu netice, radı. nünü bu sene havaların çok müsai1 

o günkü maçta vuku bulan hadise. 3 _ Firari bir sabıkalı gibi yaka devamı sayesinde toplayıp arızasu 
den çok daha müthiş, çok daha kor- paça karakola götürüldü: Yarın kurutabileceğini ve alıcıya emniyetle 
kunç, çok daha iğrençtir! ·mahkemeye çıkacak, öhiir gün de arzedebileceğini ümit etmektedir. 

* belki hapse girecek! 
Bence ,o günkii hadiseden çıkara- 4 _ Futbol sahalarından, ebedi. ( 

cağımız hiikiim, ne tamamile ferdi, yen afaroz edildi. Varsa işinden de 
ve şahsi, ne de bu derece "cem'i" \'e kovuldu mu, bilmem. Belki: Asi, 
"umumi" dir. Ve o hadiseyi bu de- haysiyeti kırılmış bir evlat diye ai. 
rece ağır ithamlara vesile edinmek, lesi tarafından da reddedilmiştir. 
bu derece büyütmek, o hadiseyi hiç E... Dahil ne istiyorsunuz yahu? 
umursamamaktan, ve o hadiseye DcUkanlıyı yakapaça Sultanahmet 
karşı tamamen lakayt kalmaktan meydanına götiiriip, Gökçeören kö:r
çok daha beter bir hatadır. lü Alinin boynundan kalan sıcakh-
Kaldı ki, Nacip Fazıl Kısakürek, ğını heniiz kaybetmemiş olan ipe mi 

bu hadiseyi, kendisine, sade geneli. 
ğe değil, rejime sataşmnk hakkını 
bile veren bir fırsat sayabiliyor. 

* Halbuki, sokaklarda. meyhaneler-
de, gazinolarda yumruk yumnığa, 

tokat tokada, baston bastona döviiş
müş olan ediplerimizin, şvıirlerimi. 

zin maceraları, ayni gazetelerin ay
ni sütunlarında, şu serlih•ha altında 
yer almıştı: 
"- Edebiyat münakaşası!,, 
Bu vaziyete, bu tezada bakınca, 

aklın almadıf.: bir nokta var: Acaba, 
ediplerimiz, kendilerinden başkala. 

rının dövüşmelerine niçin hu kadar 
içerliyorlar? Yoksa tok:atlaşmayı, 

yumruklaşmayı, gizlice inhisar altı

na mı aldılar? 

* Kaldı ki dünyanın bilaistisna her 
köşesinde hu kabil müessif hadiseler 
olur. Nitekim, futbol nizamnamele. 
rini ba1.1rlıyanlar, orta3•a "boykot,, 
gibi, "diskalifiye,, gibi, "miiebbet 
boykot,, gibi cezalar koymakla, bu 
kahil hadiselerin vuku bulabileceği. 
ni resmen kabul etıni') sayılırlar. 

Şimdi dii'jiiniin bir kere: Delikan. 
lı, -muhtelif sebeplerini de biraz ev. 
vel yazdığım. bir hata işlemiş: Gör. 

çekelim? 

* Göriilüyor ki, bizim meslekdaş. 

lar, yaşları ilerledikçe, gençliğe da

ha fazla diş bilemiye başlıyorlar. Fa. 

kat gençlere tavsiye ederim: Fazla ii

züntüye kapılmasınlar, ve biıaz da. 

ha sabretsinler: Zira üstadların diş

lerinin dökülmesine a7. kaldıJ 

* Yazısından da anlaşılıyor ki, kil-
reği kısaldıkça dili uzayan Necip Fa
zıl, İtalyadaki, Almanyadaki rejim
leri, içinde yaşadığı rejimden daha 
erkek sanıyor: Bizim rejim, kendisi. 
ni sarsmak isteyen softaların, yobaz. 
far tn hakkrndan gelmekle erkekli
ğini çoktan ispat etmistir. Onlara 
gelince, duyduğumuz, bildiğimiz er
keklikleri, Haheşistanda çırçıplak 

fukaraları 1936 modeli tanklar11 ez. 
mekten, ve Arnavutlukta miidafaa
sız bir avuç zavallıyı 1939 modeli 
tayyarelerle zehirlemekten ibaret 
kaldı: Bu kadar erkeklik, bizim ha
remağalarında bile vardır. 

Necip ve Fazıl isimlerini taşıyan 
bu zat diyor ki: 

1'-! Bu tarzda bir keı>azeliii, Al. 

BORSA 
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Londra 5.93 
Nevyork 126.6575 
Paris 3.355 
Milano 6.66 

Cenevre 28.5750 
Amsterdam 67.705 
Bertin 50.815 
Brüksel 21.52 
Atına 1.0825 
Sofys 1.56 

Prag 4.325 

Modrid 14.035 

Varşova 23.8425 
Buda peşte 24.4525 

Bükres 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Sto'kholm 30.56 
Moskova 23.90 

ESHAM VE TARVİLA'I 
Eıham ve Tahvll.lt Uzerln • 

muımele olmamııtır. 

~-----··---·--' 
manyada veya İtalyada bir çocuk 
yapsın da, görün başına geleni. Sade 
onu değil, kliihünü de, sınıfrn.ı da, 
muhitini de sivilce koparır gibi kesip 
atarlar!" 

Halbuki, onlar, bilakis, hö:vle lıa .. 
reketleri, kırk yılda bir değil, bir 
yılda kırk dfa, ve bir hiddet buhrn
nile değil, bir şuur kumandasile ya
pabilecek ci!rette adamlar yetiştit'

mek için, kliipler, sınıflar, mektepler 
açıyorlar: Yani onlar atmıyorlar, 

fakat Necip Fazıl, bermıltad ... atı. 

yor! 



Demiri Yenen Göğüs 
TÜRK GÖGSO! 

K inunl Sultan Süleymanuı 
inkar olunmaz ve olunamaz 

meziyetlerinden biri, d9vlet iflerı. 
ni ehline verme.tdir. Bu, mühim.. 
,.nmeme1i müınkiin kıymetlerden 
delildir. ÇüUil tarih nice hüküm
darlar, nice cünıburreisleri, nice 
bqveldller kaydediyor ki ifleri 
ebliıı• tevdi edememek, kötü a. 
damlan tenci.ilerine yir ve hiz
metklr eylemek yüzünden varta
dan vartaya düpnüflen:lir. lfte bu 
b•lrlkat, Kanuni Sultan Silleyma
mn ı,t ve ehliyetli adam seçmek 
7olunda IÖI~ il&beti bir kıy. 
met haline 7'ibeltmektedir. 

O, Bwlinin (pdiki Buda· Pet
te) idareslni de muktedir, hami-
7etli ve namU1lu ellere bırakıyor. 
du. Şehir, kendinin de bapunıan· 
dan ufatiyle iftirak ettlli Muhaç 
mubanbml IODUnda Türk nüfuzu 
altına dÜflDüt ve lMl de de doğ. 
rudan doiruYa merbsden idare 
olunur bir vilAyetin mukezi hali. 
m linnifti, oraya Bali Yahya Pa
l& olba M~ Tofpn, Kalaylı 
Koz Ali gibi ilimleri ti Iran hu;. 
dutlarmda; Yemen ~lllerinde, Nil 
kıyılarmda hilnDetl• snılır kiıme. 
lert vali tqla ettlli gibi blümful.. 
den blru önce de meJhur SokuDu 
vulrin yeleni Mustafa Pap71 
sönclermlfti 

8 11 zat, 18fAdıiı devir zJbnl. 
,..ıinba iltedlil bütün V&· 

nflan net.inde tafayan bir baha. 
dar ldL SolNDu Uma Mehmet Pa
~ •mıoam 6 calmelıda bira. 
ber devlet lif~de kaandığr 
kademelma ~ Mrt1111& omm !ll
maJ911. lltimla ve hattl allkaa 
7o'itü! Genç 11.tUa, •lrrl>Aflı bir 
pafa oluneı79 kadar 7alnız zeki. 
una, p11flunlıam-, biJe1ine ve b 
hcma istinat etti. Harplerde ı.. 
kain aferinlnl k•unaa bir baha. 
dir, idare ı,r.ımM hallmı ıükran· 
niyle candan eHn1Janan bir imir, 
ılyul vazifelerde ,-urdunun men. 
faatinl korumayı bilen bir dfplo. 
mat idi. 

Tarihçi Peçevl, bu kıymetli pb
aiJeten b9h~ IÖ)fle di70r. 
"Onda olan l9ba ve Hıem Ha. 
tem'de ,.ıttur, her süvar oldukça 
(ata bhıdlkçe) d6rt bet )'ÜZ müli. 
sim (hizmet beldlJen ve hizmete 
istihkak kıunın )dmleler) kencll-
11.yle bile iner, binerdi. Bun. 
Jara d&aüt*e autl,kı iki üç a.. 
akge lb.lan eclerdl. Düftn -tiımrla. 
n, aametlen bedava verdi.iinden. 
yani kendi helabma harç almactı. 
jından herkes methinde, senana. 
da bulunurdu. Pakat yeni tevcih 
olwwa Umarlar, &MJD8tler için It
tanbulda harclrJ,h ve Jıarc1 berat 
diye para ahnmak kanun iktızası 
idi. llmtafa Pata, yetimlere tlmar 
w ..met tevelhl 81f11111U bu 
manıflar için de arrinden blr 
kaç bin akçe ftl'lrdi. Oksilz ve 
JObul bir Jm pulu, bakJCISI ol• 
llUJU bir dul kadm pllp te bilini 
lltledinC9 mutlaka aWra ıöeterir
di. O km ve o dul Ddmı, beınen 
münasip bir ere nlk&hlar, o etlere 
de pçlm kaynajı bulup ...-ıdı
Budln varofUDU clavarta çevtnen. 
barutııan.,ı 7apan, phtr nı-me 
bir kaç lllfam kule katan, Siketu
ftl' ve Ustentl JWant gibi aıeter 
le kulelerle, bfirçlerle kaıvntlencli
ren, Buclln ıbcalanm bım•m hl
U. koyan odur.,. 

1 .. bu 8J8rda blr phllyet °" 
Jan llunafa PafSYI x.nu. 

Dl Sultan SüleJmu Boma mirU. 
fthlından aldı, OD IJdncl vali ola• 
rak Budine yolladı. O unda A
vulturJa ile ()tmejtJı ım.,...torıu
tu anmnda IUlh ftl"dı. H• iki taı
raf, Wrlbtri ...,..... top çama
..,. tuhüt etmlt .balaau,.... 
Lakla AVUlturJUW!r, ttrP~ o.ıJ. 
dukp ftrk 1wchiduma ~· 
capul J9lllP ~L ()alana 
.. klçlk mlt1atta lunabklul 

Yazan: 
M. TURHAN TAN 

yapmak ıçın ıatınat etııkJeri bir 
kaç kale vardı. Bu kalelerden ka
ranlik ıeceıente flç bet yQz mev. 
cutlu ~ıe balinde çıkar!ar, beri 
tarafa qarlar ve bilhassa henüz 
Türk hikimiyeti altına giren Ma. 
car k~ylerinin mahsullerini, hay
vanlarım yağmalayıp geri kaçar. 
lardı. B~ hareketten maksatlan 
Türk adaleUnin tadını henüz şuur. 
lanna hazmettlrmiyen b köyler 
hallmu latıraba dütürmek, Türk
lükten sotutup kaçırmaktı. 

M'Ultafa Pap, Budine gelir gcL 
mez bu kepazelllin fark1ndıı oldu 
w AYUtarJaWann bu hareketle. 
~ine ~ vermek iztırarını d.u.ydu. 
Onun dütünceaine ıore ortada üç 
yor ftnti. 'SuHiU ti6Zef"tırup lfnsl 
düpnana adamakıllı bir ders ver
dirmek, yapılan baskınlan misliy. 
le iade etmek, düı~ sıjuıakla. 
rmdan mahrum bırakmak IUl'etiy
le taarruzlan durdurmü! .. 

Birinci pk lltanbuJnn ttkfp et.. 
tlil siyasete ballı bir düıünceydL 
BaJka cepheler\le harp ile meşgul 

olan Kanuni Sultan Süleyman, uç 
bet tele yüzünden Avusturyaya 
da Jıarp açmayı -o sırad:ı- belki 
muvafık ıörmezdf. ikinci şık sulh 
vaziyetiiü tamamiyle bozmak, bir 
harbe yol açmak deme~tl. Çünkü 
Avusturya topraklarına atlrülece!t 
Türk müfrezelerinin akım ve bas. 
kmı harp 19kllne sokmaları muh· 
temeldi. 

M uatafa pap, bu sebeplerle 
üçüncii pkkı tercih etti, A,. 

Uç yüz ıenç tek bir kalp gibi 
ortaya atıldı ve tek bir alız ~ 
de ~jırdı: 

- Ben, ben, ben .•• 
Mustafa pap, ıözlerl ~ 

den dolu dolu olduiu halde "sü -
kut!" işareti verdi: 

- Kura çekelim, dedi, başka 
çare yok! .. 

İsimlerine kura isabet eden 40 
yftlt Türk ild gün sonra yıldızlı ge. 
ceyi kendilerine kılavuz yaparak 
Filek kalesi hendekleri önüne var. 
mıılardı. Kayadan kayaya merdL 
ven kUruak, 1\lkarıtl ~bini ıır. 
mamyOr!ardı: tnl bftJe bir ıtHt 
yolu oı.at tahmin ettikleri ae • 
nlfçe bil' ıqupI ~ pllnc,. 
altlanndakt lp m8rdlvenden tekerle 
necek kadar . lal'lıldılar. ÇlhıkQ o 
mazıal delilinin ajzı d~ blr 
topla örtülüydü. 

Top kahn bir çapta idi. Yol U. 
payan demir bir Ht ~l konuldu. 
tu yttnJe kararıp ~ordu. On. 
ya, bu Ula tcipun aja brpaına 

kadar )'Wrlelen ıazUer lltıraph bir 
hayret içliıde uzunca blr Wıu ,... 
çirdiler, sonra yol açacak hum 
buldUlar: Hatırlarına Ban Huan 
gelmifti. 

Bu genç, boynu ile öldlz de\'lr. 
mü, yüz kiloluk dört kifiyi ildfel' 
ikişer asıp boynu üzerinde tap -
mak gibi güç hünerleriyle ün al
DUf yijitlerdencli ve ikinci ip mer. 
diven üzerinde yükselme nöbetini 
bekliyordu. önündekilerin keneli • 
8lni vaziyetten haberdar etmeleri 
üzerine mahir hareketlerle ileri 
ıeçtı ve mazgala kadar yükseldi. 

TUlturya çetelerini hareket mer • 
kul~en, 11tuıaklanndan mah
rum etmeyi tasarladı. Bunun için 
blr kaç kalenin, bir kaç palanga. A rkadıktler, ipe merdiven i1ze. 
nuı ve bu meyanda Pııet kaleli • rinde bulunduklanm unu • 
n1n zaptedilmeli ıaznl şeliyordu. tarik b\ltGn benlikJerinl ona ver • 
Çflnkü çetelerin oralardan "ft bil. miflerdl, ~ enıeU nasıl p. 
huaa nlekten sevtolundutu ta. dereaeilni leJl'*diJOrlardı. O, te • 
hakkuk etmifti. -- IÖllOD6 topa daJadı. ,..ı • 

Llktn zaptı ıerekll ıörünen ye sürmele Nvqtı, ve muvaffak 
kalelere, palanıalara topla, tüfek. olamaylnea bapnı topa dayayıp 
le techla ohuuııuı taburlar, alay • var ltuvVetlyle itlnee Mmlr engel, 
1ar ~. Böyle bir tef8b- iki adım kadar yeriDden maJdqta, 
bil aulh6n açıktan açıp bOzul • ylltt TGrlderin içeri glrme11ne ye. 
maaı demek o}Jacalından İstanbul. tecek bdar blr yol açıldı. 
ca dahi -. ıôrillmezdt Ondan ö- Yarım saat IOIU'a Fllek kuman-
türü Jd. Pl'P.t ı.arp.iz hareket ede. dam, Filek muhafızları kırk genç 
rek ic.abeden kalelerin zaptolun • Türkiln önünde diz çöküyor ve 
mN1na brarlaftırdı ve defterin kale illt(Uıde de Türk bbralı cl8i. 
bapna l'ilek kalesini geçirdi. planıyordu. 

Filet, yalçın biı' kaya üzerine ,-------- ---
kurulm\11 yaman bir kaleydi. An. Y lce K-11•cla 
cak kartallar. v.e p binler duvarla· 1 ar ..... ,... 
nnm dibine kadar ~Uuellp yuva 
kurabilirlerdi. Bir tabunm, blr ._ Bil• (TAN) - Yeni ~ eclen 
la,.n o kayadan yol bulup kale "Yenice" kınandı, urt bir hflkll
bürçlerlne ulapna11na hemen he . met konalı Japtırılmıfbr. On altı 
men lmkin yoktu. bin Uraya çıkan ~u koMlın ~t 

Mustafa pap bu vazl11ttl de reltnl yapılmak ilzerecUr. 
tözöfüncle tuttu, genç askerleri "Yeplce" deJd fahlsarlar ~ 
blr ıeee konajına topladı: paviyoau lnfUtı da ikmal edibnJ .. 

- Bana, cltdi, Jark )'illt Jhun. tlr ve C. B. Partili biullle f9D1 Je
Bu yllltlerl ölüm dalına göndere. ni binalar yapılmakt.ıchr. 
cettm, gidenlet dönmiyecekiir. t. "Yemce" kav..,..._ Bahketılr.,. 
çinlzden böyle bir sefere kim talip ...._ bdar lir 701 da bap edil· 
olur? miftlr. 

=====================-===-=-=-~============- ' 
Doktorları Meraka Düıüren Bir Mesele 

Dünyanın En Kalabalık Ailesi 
Rumelif en erinde Oturuyor 

Seksen Beşlik Şakir Ağanın Evlcit Ye 
Torunlarının Sayısı Kendi Yaşı Kadardır 
M eğer, dünyanın en kalııbalıJt 

ailesi, ve dunyanm en çok 
~uklu dedesi Istanbulun Rumeli 
Fenerinde yapmaktaymış. 

Bu haberi ben, üç gun evvel, bir 
dostumdan alını,ıım. Ve dostuııı 

bana, yer yüzünün en kalab;dık a. 
ilesinin adresini verdllde'l sonra. 
ıu kelimeleri de ilive etmişti: 
"- Yarından sonra., oraya, b. 

ta'nbulun üç tanmmıı doktorun· 
cian müte19kkil küçük bir heye~ gi
decek, ve bu kalabalık ailenin 
mensuplarım tıbbi bir tetkikten 
ıeçtrecek! 

Ben, dostumun bu son sözleripe 
bir mana verememiı, ve sormuş. 
tum: 

"-Bir ailenin çok kalabalık o. 
luşunda, tıbben tetkike değer ne 
fevkaladelik var?,, 

Arkadapm, bu ıualime: 
"- Orasını bilmem!,, cevabL'll 

verdi, ve: 
"- Maamafih, dedi, oraya gide. 

cek olanlardan birisi, Cerrahpaşa 
Jıutanesinin röntgen mtitehassısı 
Tarık Temeldir. Ben de zaten, sa. 
na verdiğim bu haberi, dostum o. 
lan o zattan alını§tun. Eğer fazla 
merak edlyoaan, kendisinden rica 
eclqim: Sam telefon etsin. Sen de 
auelln1., cevabau ondan llte'., 

Dostumdan aJ111ıfımdan bir kaç 
saat sonra, beni telefona çağıran 
Bay Tarık Temelle de konuştum. 
Bay Tarık Temel: 
"- Sorduğunuz suahn cevabı 

uıun... Dedi. isterseniz, münasip 
bir zamanda münasip bir yerde 
bfluşalıın ~ ılze is\1tl\Aipiz ce
ytbı veıvtm. .• 

Bu teklife muhatap olunc,!l dil. 
fUDdliu:ı ki, doktor arımızı 

ne bakundan allkalan~w o 
uda k~a. ifa levuıa.. 
de blabahk ana, bemm için ıev. 
kallde enteresan btr mev-.Nchır. 
Bu bakmıdan, doktorlar1n oraya 
yapacakları ziyaret, kaçu·ılmaz bir 
fırsattır: Ve bu fırsat sayesinde 
ben, bir tapa iki kuş vurabilir!rr;. 

Bir an içınde bu hu1'ınÜ verince 
sordum: 

"- Siz, Rumeli Fenerine ne za. 
man gideceksiniz?. 
"- Obür sabah ... 
••-Hareket nereden, ve saat 

kaçta? 
"- Biz, sabahleyin saat yedi 

buçukta Kadıkoyunden ~alkon 
vapurla Koprüye ineceğiz, ve ora. 
da bizi bekliyecek olan motor~ bi· 
ıaip gideceğiz! 

.. _o halele, ben mtn vapuru
nuzu beklerim: BulufUr, eger bir 
mlni yoksa, birlikte gideriz. Ben 
de bu suretle, hem ıuaıımln ceva. 
bmı alır, hem de yeryuzünun en 
kalabalık ailesini gormuı olurum!. 
"- Hay hay ••. Fakat .•• 
- Bir mini mi var? 
Doktor, benim unuttujtum mü

him bir noktayı hatırlatarak gül
dü: 

"-Hayır •. Bir mAnl yok. Bili. 
kis çok memnun oluruz. Fakat 
Köprüde birtbirimlzi nasıl tanıya.. 
ca1tz?,. 

Ben cfe. gülmekten, ve düf{ln
meJtten kendimi alamadım. Niha
yet basit çareyt bulduk, ve --teş. 
blhte hata olma11•- tıpkı mek
tupla sevipn sevıtıller gibi, blribi
rimize boylanmmn, endamımızm, 
limalanmwn hususiyetlerini tarll 
ettik. Telefonu kapattığnnu za
man, iki sün 10ma birıbirimizin 
nasıl birer gömlek, hangi biçimde 
birer esvap alyecelimizl, . \ıattA 
hanai rentke birer kıravat takaca. 
jımızı bile biliyorduk. 

tfl)Aftftrttn 

D oldor Tarık Temei, kendialni 
tarif Ye tasvir etmekte ben

den daha becerDd1 davraıımJ§ o-

............................. 

Yazan: 

Naci Sadullah 
•••••••••••• 

lacak ki, evvelki sabah, onu gö. 
rürü görmez, kırk yıllık bir ah· 
bapla karplaşnuı gibi oldum. O 
da beni teşhiste zorluk çekmediği 
için, Kadıkoy iskelesinde, biı;.ibir· 

leriyle ilk defa karplqan iki ya. 
bancı gibi değil, çok eski iki ah
bap gibi selimlaftık: 

••- Çabuk davranalım... eledi. 
Seı dakika sonra harek<!t edecek 
'apura yeti§eCejiz .. Zirc1, makine 
gürültusunü, benzin kokusunu dü
§Ünerek, motörle gitmekten vaz.. 
geçtik: Motör bizi, Rumelikavajı 
iskelesinde bekliyecek. Oradan ö. 
teye de, pek az yolumuz kalıyor! 

Biraz sonra, saat tam sekizde 
.Köprünün Boğaz lskelesmden kal
kan vapurdaydık: Doktorlıırm kü. 
çük heyetçiği, Haseki hastanesinin 
asabiye mütehassısı ŞiıkrU Hazım 
Zinerden, Gureba hastanesinin o. 
peratörü Ali Rıza Aldoğandan, ve 
Cerrahpap hastanesinın röntgen 
mOtehauıst doktor Taıııt Temel
den ~flteplddldi. Bu kaflleclje, 
Tuwı loto mubabhi Hilnd ile, ben 
de katılnuftun: 

Beni Şüluil Haıımla taDlfbraD 
Bay Tank Temel: 

"- Size, dedi, sualinizin cevabı 
nı şimdi kendisi versin: Zira tet
kiki yapacak olan odur! 

Benim sualimi, arkadaşından 
tiğrenmiş bulunan doktor Şükri; 
Hazım: 

"-~~~ll,bh.-. 
rilbe yapalım! 

Ve böyle söyllyerek, mepn çan
ıasını açtı. içinden mtı!yva tozu~ 
felerini andıran blr şip çlkarc:IL 
Şitenln lçi, beyaz bir tozla dolu1-
du. Şilkrü Hazım, bu tozdan, flte
nln kapaJuia bir parça d6ktd Ve 
lçlbde tOlr bulunan kapalı, -lr~ 
ve ikram eder pbi- ban.ı uzata· 
rak. 
"- Buyurun, dedi, tadın: Ac. 

mı, tatiı mı, ekşimi, ınayho' mu? 
Hulasa tadı size nasıl ıelirse, ıöy. 
leyin bakalım? 

Ben, uzatılan kapağa, merak 
ve hayretle parmağımı dal· 

dınrken o ilave etti: 
"- Pek az alın ..• 
- Ben, parmağıma 7aplfllll tos

tan, dilimin üzerine koydum: Tıp. 
kı kinin gibi acıydı: 

"- Zehir gibi acı!,, dedim. 
Bu cevap, Şükru Hazımı, neden· 

8e-h0fllut etmemiftl: Sanki acı to
zu yabyan oymuı ıibl, biraz evvel 
gulumsfyeıa yüzunü buru§turdu: 
Tozlan yeniden ıife1e doktü. ŞL 
tenin kapajmı kapadJ. Ve tıpkı, 
hazırladılJ oyunu yutturamamış 
bir çocuk teessiıriyle, tlfeslni çan
tasına yerleftlrdi. Bu itleri bitir· 
.filden IOlll'a bana döndü, ve: 

.. _ Bu, dedi, tattılıruz illcm is. 
mi "Ziyo Ure,, dir. Istanbulda bu
lamadıtun için, bu ılfeyt. giıç baJ. 
le ti Amerlkadan ıetlrttim. Şimdi. 
Amerikada, ortaya atılmtı olan çok 
yeni, ve çok pyam ~ bir lc:L 
dia var: Bu, iddiaya ıore, lnllan
larda, "zaika., duygusu da netiller
den nesillere irsen intikal eder. B'll 
taze iddianın mtyan da, bu, blru 
evvel size tattınbjua ııaçm· sı.. 
fevkallde acı veren IMJ toı. ba.ı.ı 
kimselere, ,Uer &lbl taıJı seUyor. 
Bundan da &nlaplıF kL ajıznı, 
tad duyma h~11111 h• imanda •Y· 
ni detpdlr. Bnakll, tıpkı bu ilAç 
gibi, bul tlmlelere zehir kadar a
cı ıelen 1911er, bazı kimselere 
baldan tatlı tellyor: Yani arada, 
çok bariz, çok büyük bi~ fark var. 
Ben. bu tlfedeki lllcı, hemen her 

rutpldilfJn vatandap tattırıyo
rum. Bir taae de istatistik yaptım. 
Şimdiye kadar, bu ilicı t1'.tlı bulan 
bir çok vatandaflara da rastladım. 
Fakat, fimdi, anlamak istediilnl 
en ınühim nokta kalıyor: Bu illç 
bazı insanlara oldutu gibi, onlar~ 
çocuklarına, torunlarına da tatlı 
geliyor mu, yoksa gelmiyor mu? 

M aalesel, bugüne kadar bu 111-

ale cevap bulmak fırsatını 
ele geçiremedim: Zira; meseı., siz, 
bu iliCJ tatlı bıılaay.dmız, ne ola
caktı? Yanınızda, hemşireniz, ana
nız, babanız, veya çocuğunuz yok 
ki, ilicı onlara da tattrırıp aradılJ;. 
mız cevabı bulalım? Abl tesadü
fe- balan ki, eberlyete acı geleR 
bu ilAcı tatlı bulmut olanlardan 
biç blrisfntn yakınlanna rasthya
mad1m: Ya kill)leSizdiler, yahut 
ta, •nalan, babaları, kardeşleri, 
çocuklan yanlarmda, veya yakın
larında delllcll. 

Şimdi, Rumeli Fenttlne. bliyük 
bir ümitle lidfyorum: Bana, bu 
ilicı lstedilim gibi denemek fmL 
tını, ancak o kadar kalabalık bir 
aile temin edebilir. Çünkil, o aile.. 
ye, "gelin .. &lrmlt kadınlar vardır. 
Bu ltadınlar. ll:enc1llertne çeluıtf 
çoeultlar doJurtlluf'blab:hrleT. 

lhl'llJaltwumdan, bu nacı tatlı 
bul~~ 1Mmim 1~ 
çok... . ~--.oka
labalık afJe, Alze bldUfu tadar, ba.. 

:A;r*':~eren bir 1119,_ZY 

Epr, ...... cta: inen lntibl 
eden bir du7p oldutunu kuvvetı. 
ispat ..... --~ b(l)e 
l>lr iftihar 4uJ&C&lım. 
Blllyomuım: Beynelmilel an. 

cropolojl ll:CJdlf'eili, &iün:ulzd~ 
EyltU4e, burada toplanacak Ben. 
bu ~. _., edflmtı bir halde, o 
koJllN)'e ~ ı.tiyorum: 
Bakalım muvaffak olabilecek m1-
1lmT. 

.. _ 8'!11ırJyetln, böyle bir tezin 
!apatuıdan goreblleceat fayda ne. 
dir?.,, 

D oktor ŞWaü Kazıma gore, 
bu fayda çok buyüt: Jq8ı' 

"zalka,, duygU1UDun da .. irsi., oL 
duğu meydana çıkana, tababet, 
karpaında apıpp kaldıtı lll'lardan 
birlllni daha ptır çatır çôzmüt 
1ayılırmı1: Ve büyllk düjüm de 
çözülüne, tıp ilmi, bir çok mese
lelerde, içine gomüldillü karanlık
tan kurtulacak, feraha çıkacaQ1:1-

Ifln bu ~ sizin de, be. 
nim de aklım \trmez. Fakat~ 
bazı dünya ruhiyatçılannın, bası 
dünya lçtlmalyatçılarrnın, ~ bazı 
dünya doktorlanmn .;ok qırı "'ve
ruet,, iddlanndati 181"Vlarına :ıe.. 
dense dalma tutulurum: 

KatB babalardan, un insanlar, 
veremli analardan. Hergül g!bl 
pehlivanlar, Herstll pbi pehlivan. 
lardan veremli ÇOClllElar, yetmtı 
yedi kutaaı ualetlu ailelerden, 
1Wtmit dlrlfi ablüllZlıiJ ~ ayak 
üatlmde beceren ipaizlP.1' hatta~ 
clinD de olla. gayrıt&b!I de sayıL 
• ~ mavınunlar, ve 
~ lnaanlar bile do. 
jıap dururken, lnaan otlunu. tıpla 
bir fabrika makinesi libi, •1.Di 
ctmten mal çıkaran btr mahhl 
&6rml18 lraJJapn 8fll'I "veraet,, 
tddtan, AmerlPhlarm. ilim ..ıaa
anda Pterdiklld prabetin ta 
kendilldh. Bereat ld. aklhıı tadfa 
edenlerin ellerinde, tıpkı Şam mua 
1arı pbi, kiml,ne acı. timine tatlı 
l"l•n blr avuç tozdan daha mv. 
vetU deliller var. Rem göriiyc:dq.: 
mız ya? Kör oJuı lddlanın. delilt 
W. zehir atb1 MI. Ve delilini \a;. 
danlar bile, 70dertnl bu~ 
rak cevap verbor • 

(Devamı 1 lnchW) 
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Yen. çer·ıeri a·rbirine Kırdırı Dev eti 

e Yapm k · st·yor u? e e o Acaba 
S afo, yeniçerilerle sipahilerin 

iki temel taşı halinde olup 
Osmanlı İmparatorluğunun ancak 
onlara istinat ettiğini bilmez de
ğildi. Bu bilgisine rağmen iki o
cağı birbirine dı.işürm~k isteme • 
sinden maksadı, acaba devleti za
yıf düşi.ırüp te Venediklılerc hü
cum imkanı mı vermekti? .. Yok
sa haris ve kinci bir k'ldın oldu
ğu için, sadece Kiranın, G::ızanfe. 
rin, Osmnnın ve sır kutibinin ın
tikamlarını mı almak istiyordu? .. 

O, hakikat ne olurııa olsun dev
letin selameti ve kudretı bakımın
dan çok tehlikeli bir oyun oynu
yordu. Yemişçi de kendisine 
- kayıtsız ve ş.trtsı?. - itaat edf. 
yordu. Nitekim dalkavuk nedim. 
JCrin: "Ol kavme - - yani sipahi
lere - ru'bü hiras iınz oldu. Fil
hal cümlesi perişa!'l ve her biri 
bir tarafa girizan olmuştur,, diye 
isyancıların dağıldıklarını haber 
vermeleri üzerine yenkerl ağ:ısı 
Deli Ferhada şu emri vermişti: 

- Tez, kol'n çık. Sipahi kılı
ğında kimi görürsPn öldür! 

o nnmübarek te, '!ürk kanı dök
mek için fırsat 1,)ekliyornıuı gibi, 
hemen atlandı, biitiır.. yeniçerile
ri, ccbecileri, topçıJlsrı, tersaneli
leri yanına alarnk Siıleymı:niye -: 
den hareket etti, korkunç bir sel 
heybetiyle sokaklnrı dolaşmağa 
koyuldu. Bu kol gezmek rlcğildi, 
yeni zaptolunmuş bir şehirde gn_ 
liplerin yaptıkları geçit resmine 
benziyordu. Sip:ıhile.ı; de çoğu, 

"Erteye kalan maslııhn+m,, uğur

suz bir mecra aldığını anladıkla
rından, şuraya bureyu snklanmış
lardı. Vaziyeti kuvramıyanlar ise, 
o zümrenin en ınE'şbur karargfilıı 
olan Kurşunlu handaki odalarına 
dagılıp çene yarışı yapıyorlardı. 

Yeniçeri ağası Deli Ferhat işte 
bu hanı bastı, ele geçe'l sipahiyi 
öldurttü ve odaları yağma ettir
di. Magdurlar, mücadeleden el 
çekmiş olduklan ve yeniçerilerin 
de "Pes,, demiş bir vaziyetteki 
insanalara silôh çekmiycccğini 

umdukları için, hiç bir korunma 
tedbiri almamışlardı. Deli Ferha. 
dın baskını bu sebeple çok mües. • 
sir oldu, sipahiler ağır bir zarar 

Gelene de: 
"- Eyvallah!,, 

gördü. Lakin Kurşunlu han dı. 
şında bulunanlar da, bu hadise
den kaziyenin içyüzümi Jaha İ
yi kavramışlar ve henüz saklan. 
mıynnlar birer delik te<larikine 
koştukları gibi, sığınakları olan
lar da ihtiyat tedbirlerini çoğalt. 
mışlardı (1). 

Feride sadrazamın neşesi art
tıkça artıyordu. l\fovkiini 

muhafaza için, dahili bir harp çı
karmaktan bile çekinm:yec:ek ka. 
dar sefil ruhlu olan bu adam, bir 
taşla iki kuş vurduğuna imınıyor
du, bu inanç ile kabına sığmıya. 
cak hale geliyordu. O, sipahileri 
tarumar etmeyi bir zafer, yeniçe
rHerle kardeşleşmeyi is?., ikinci 
bir kazanç sayıyordu. Çünkü bu 
hamlelerden sonra, sipahilerin 
baş kaldıramıyacaklarına, sarayın 
da kendini azletmeyi nrtık göze 
alamıyacağınn kanaat getir,mişti. 

• Bununla beraber, saraya karşı 
- şimdilik kaydile - mahviyet
li davranmaktan geri kalmadı, 

Kurşunlu hanı bastırdığı günün 
ertesi sabah - gün doğmadan -
şeyhülislamı, büyük ve küçi.ık ho
caları. devlet erkanını, esnaf kah
yalarını yine Ağakapısına getirt. 
ti, sipahi elebaşıları hakkında a
lınacak kahır ve tenkil tedbirle
rini görüştükten sonra, garip bir 
çalım takındı: 

- <;ok işler gördük. çok dağ. 
dağa savurduk. Hain bir müftü 
devirdik, yine hain bir kaymaka. 
mı yerinden attık, sipahilere bir 
fare deliğinin bin altın ettiğini 
öğrettik. Lakin 1stanbuln gelişi
mizdenberi, üç gece geçtiği halde, 
henüz şevketlu hünkarı göreme
dik, mübarek ellerin öpemedik. 
Bugün bu borcu da eda etmek is
teriz. Yalnız müftü efendi ile A
nadolu kazaskeri burada kalsın. 

Bakiler dağılsın. Beşartı an ki si
pnh taifesi hakkında herkes göz 
kulak olsun. Rızamıza aykırı kü
çült bir şey sezilirse bize haber 
verilsin. 

Zaten böyle bir ziyaretin saray. 
ca nimet sayılmasını temin için, 
sabah sabah valide sultana ve pa
dişaha çil akçelerle, ayarı halis 
kuruşlarla, kızıl :Cilorilerle dolu 

S::ırı Bekir dalgın gibiydi. Yeniden cloldurttuğu 
kadehi parmağiyle çeviriyor, çeviriyor, ve kadehin 
içine bakarak düşünüyordu. Onun bu haline dik
katlı> bakan Sakız Hasan, ayılır gibi olmuştu . Be
kirin kulağına eğilerek: 
"- Ulnr., dedi, yoksa karıya sen mi tutkunsun? 

" ' - ..... 

keseler, kıymetli şallar ve kumaş. 
lar yollamıştı. Şimdi bir galip ku
mandan, bir Fatih hükümdar 1an
tanasiyle saraya gitmek ve: ''Sizi 
yenen, size diz çöktüren zorbala. 
rı işte ben tavşana çevirdim,, de
mek istiyordu. 

O, gerçekten bir halaskar gibi 
karşılandı. Büyük, küçük biitün 
saraylılar - derecelerine göre
avlulara çıkarak, kapılara koşa _ 
rak, dehlizlere dolarak kendisini 
aşkla, şevkle alkışlıyorlardı. Fa. 
kat düzenci vezir, gülünç bir gu
rur içindeydi. Yerde değil, gökte 
ylirilr gibi bir eda takınmıştı. Hu. 
zura da ayni çalımla çıktı ve pa
dişahın öpülmek iizere uzattığı e. 
le dudaklaııını değdirmek için ba
şını güçlükle eğebildi. 

S ultan Mehmet, tahtını teh
likeden kurtaran vc sifüt. 

mez bir kabus ağırlığı hissettiren 
sipahilerin - kısa bir hamley -
le - ipliğini pazara çıkaran cesur 
vezire candan sevgi göstermek, 
bol bol iltifat etmek istiyordu. La
kin her padişah gibi o da, rüz
gardan nem kaptığı için, Yemiş. 

çinin - saltanat şerefini bile kü
çük görmeğe müstait - bir gurur 
içinde bulunduğunu ııezmekte ~
cikmedi, birden neşesizlendi ve 
muhavereyi kısa kcsmeğe çalıştı. 

Baştan aşağı örtüHi olarak oğlu
nun yanında yer alan valide sul
tan ise, onun başını dik, bnii:ışırnı 
sert tutuşundan lıdeta sinirlendi, 
herifle üç beş dakika duhi meş. 

gul olmıyarak yüzi.inii oğluna çe-
virdi: (Devamı Var) 

(1) Naima (C: 1. S: 304 - 305) bu M
dlseyl anlatırken söyle diyor: "Yeniçe
ri ağası Ferhat kol gezmeğe sOvar olup 
müselllıh yeniçeri umumen Şe~iri iıb
dnrın meyanına bendedip acemi oğlonı 
''e cebeci ve topçu ve tersonell askeri 

· önUne dUşllp İstanbul sokaklarını dev-
• re ve zorbal:ın aramıya gitti. Şehri do

laşırken darphane kurbunda vll.kl slpah 
eşkıyasının mekfını Kur~nlu hanı ba
sıp içeride olanlorın esvap ve enwall
ni yaj!ma ve nicesini ele geçirip idam 
ve ifna eyledi. İki kul arasında bu su
retle adavet vlıkl oldu, kale kanıları 
kapalı olmağln oehlr halkının ölüleri
ni bile çıkarmıyn mecal olmayıp ol gün 
ol gece bu Osl(ip ile koldı." 

TAN 

LMACA 
Di.inkO bulm camızın 

baJlcdilmiı tekli 

1 2 1 4 1 • ' • • 10 

ı CIE N 'G 1 Z E .G I t:. 
2 A D f H A T TfAlT 
s MI t 1 J • s t A ,., RIE 
4 İ 1 P • Ş 1A1 R 1 T • IJI D 
5 ••vlAINI_/_• IKlr• 
6 AISIAIP

1ll ALI 1 iNi 
T IAIT •;Mı ı I• oj EIN 

8 ARIIZALI 1".'.lf 
9 K f L El R!R •• N 
1' •

1

./ IIRIZ. KIEISlE 
BUC(b KÔ BULMACA 

1 % 3 4 ~ e 1 8 9 ıO 

SOLDAN SAGA: 

l - İçine BU konur - ınmaır. 
2 - Eser - KilçUk - Siz. 
3 - Amel! değil - Gcniııllk. 
4 - Fnsıla - Kullanmak, y!lnetmek. 
ıs - Sincmndıı görUIUr - Bir zamir. 
6 - Eski - Bir nehir. 
7 - Yuva - Mamur kılmak 
8 - Bir notn - Noz.lı. 

9 - Bir böcek - İplik. 
10 - Bir hart - Ehli sünnet - Amel. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yapı - Fransadadır. 

2 - Paylamak - Uçan. 
3 - Bir hnrf - Tazammun eden - Sı

caklık. 

4 - Niyaz - F.snnsındo - Bir sesli hBl'f. 
5 - Bir kıtıı - Son horfi deii:tlrse lsUk-

bal olur. 
6 - Temel, esas - Milsaade. 
7 - Bir hnrl - 4 hafta - Riayet olunan. 
8 - Bir har! - Erkek - Bir ot. 
9 - Valide - Büyük - Bir se!!li harf. 

1 O - Bir nota - Olmaktan emir - İcmek. 

Çanakkalede Bir 
Yaralama 

Çanakkale (TAN) - Tarlasına git
mekte olan Küçükhususi köyünden 
Halil oğlu Mahmut, Ali Çavuş o~lu 
İsmailin o(flu Mamnut tarafından 
dövülerek sopa ile ağır surette ya. 
alanmıştır. 

Suçlu yakalnnmıştır. 

Biga Ortamektebi 
Biga (TAN) - Altı sene evvel in

şa edilen ortn mektep binası, talebe. 
yi alamaz olmuştur. Bu sebeple, oka. 
sahamızın en yüksek ve havadar ye. 
ri olan Namazgahtaki Dumlupınar 
ilk mektebi binasının orta mektep 
olarak kullrmılması kararlaştırıl. 
mıştır. 

Orta mektep binası da Dumlupı
nar ilk mektebi olacaktır. 
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Doktorları Meraka 
Düşüren IJ.ir Mesele 

(Başı 7 incide) 
"-Acı! ..... 
Fakat buna rağmen, verasctçl

ler, ellerinde şi~elcriylc, dünyanın 
ağzının tadını boımıya devam e. 
dip duracaklar: Sanki zavallı dün. 
yanın ağzı, kafi derecede tatlı imiş 
cibil 

K cşke o suali sormaz olsaymı
şım. Görüyorsunuz ya! 

Şimdi aldığım cevaba cevap ver
mek ihtiyacını yenemeciiğinı ıçın, 
Şükrü Hazım gibi, fyi bir insanı, 
ve bu sıcaklarda eline d{ışebil~ce
ğim degerlt bir asablyeclyi kızdır. 
mak mecburiyetinde kaldım. 

Fııkat eğer o, -herşeye raa· 
men- içtihadına hürmetkar ol
duğumu hatırlarsa, bana fazla ~ı
rılmaı sanırım: Hem niçin k1ııl. 
sın O, bir zamanlar, yerli mallar 
sergisinde teşhir olunan "cnmdnn • 
ndam,, değil ya '1 

* Kalnbnhk ailenin, tı:bcıbeti ne 
bakımdan altıkalandırdığın~ böy
lece anladıktan sönra, kalabalık 
aile hakkında da malumat edin
mek istedim: 
Dünyanın en knlaba1ık ailesinin 

reisi, Glritlioğlu, Hacı Şakir Ağa 
adında 85 lik bir lhtiyarmtş. Son 
yavrusu üç yaşında bulunan bu 
verimli ihtiyarın sahip bulunduğu 
evlfıtlarm ve torunların sayısı da 
tam yaşı kadarmış. 

Doktorlarımız, onu, Cerrahpa
şa hastanesinde tanımı~lnr: Mi.ira. 
caat ettiği zaman, ayağındı:ıki san
cılnrdan miişteki imiş: Tarlk Te
mel, röntgenini yapmış, operatör 
Ali Rıza da, ihtiyarın sarkumlc ol. 
duğu anlı:ışılan sağ bucağını kes
mek mecburiyetinde kalmış . Şim

di tam on bir !ıencdir, sağ aya~ın
dan mahrum yaşıyan Şakir Ağa, ya 
şının ilerlemiş bulunmasına, rağ

men, bir delikanlı kadar dinç, ve 
bir pehllvan kadar heybetli bir va
tand şmış. 

Onu yakından tanıyan doktor 
Iar: 
"- Biz, diyorlar, onun kadar 

iyi yürekli, cesur, ve metin insan 
görmedik. Biraz sonra, kendisini 
de, ailesini de göreceksiniz. Haya. 
tını ve hikayelerini de dinlerseniz, 
bu kısa seyahati bir Z!lhmet say
mıyacaksınız: Çünkii biraz sonra 
içine karışacağımız ailenin benze
ri, dünyanın hiç bir yerinde yok. 
tur!,, 

V apur, Rumelikavağı iskelesi
ne yanaştığı zaman, merak

tan adeta sabırsızlanıyordum. Fa. 

kat iskelede bir hadise, -tıpkı 
Şükrü Hazımın ilôcı gibi- ağzı .. 
mızın tadını bozdu: Meğer, ora
dan ileriye fotoğraf m<ıkinesl ge. 
çirmek yasakmış. Zira, memnu 
mıntakaya girmiş bulunuyormu
şuz. IskeJe memuru --onun üzeri. 
m: ne vazifeydi bilmem- foto 
Hflminln boynundnki makineye, o 
3·nsağı tatbike memur bulunan si
vil po.iistcn evvel yapı;;tı:: ·Polisle 
konuşmıya, hüviyet varakalarıını. 
zı göstermiye, nüfuz ci.ızdanlarımı
zı bırakmıya, vaziyetimizi söyle
miye, kendimizi tanıtmıya, zarar
sız ve basit meramımızı anlatmıya 
niyetlendik: Fakat iskale memuru, 
bize ağız açtırmıyordu ki? Daya. 
nnmadım, ona: 

0
- Arkadaş, dedim, buraya, bu 

fş için, devlet bir adam dikmiş: 

Onun, senin yardımına ihtiyacı 

yok. Müsaade ver de, onunla ko

nuşalım. Sen de, müşterin v.Jrsıı, 

bilet, müşterin yoksa havyar kes: 
Fakat üzerine vazife olmıyan bir 
işe karışıp ta, ortalığa afi kesme! 

Vay efendim? Sen misin bunla
rı söyliyen: Hazret, açtı ağzını, 

yumdu gözünü: 

"- Siz, dedi, birer vatan hai
~•i (!) olmasanız, bu iskeleye bu 
makineyi çıkarmazsınız! Ben ada. 
mın niyetini gözünden anlarım ... 
Ben de bu vatanın evladıyım. Bu 
millet ... ,, 

Bu eda ve bu üslupla konuşan
ların neler söyliyebileceklerini 
kestirebileceğiniz için, sütunları 

boşuna doldurmıyayım: l~in mahi. 
yetini anlamıyanlar, etrnfımrzı.:. bi· 
rikmişlerdi: Dinleyici çoğaldıkça, 
hntibin söyleme iştahı ve talakati 
de kabarıyordu. Makmc:yi bırak. 
tık, iskelede bekliyen motörc doğ
ru kaçmıya başladık: O, hem sUy. 
lüyor, hem dinleyicilP.rlc tJirliıüe 
ardımızdnn gôliyordu: I~in başını 
bilmiyenler. ve bizi tan:mıyanl r, 
birer sunturlu vatan haini olduğu. 
muza inandıkları için, taşa tutul
maktan dar kurtulduk. 

Fakat, motör bir tünitii kalkım. 
yordu. Kaptandan sordum: 

"-Ne bekliyoruz? 
Cevap verdi: 
"- Doktor Şükrü Beyi! 

Ustadın nerede kaldığmı anla
mak için bakındım: Ve onu görün. 
ce hiddetime rağmen gayriihtiyarj 

gülümsedim: 
Doktor, iskeleye birikenlere, §i• 

şesindeki tozu yalntmak!ıı meşgul
dü. Hepsine birer parmak veriyor, 
ve kemali merakla soruyordu: 
"- Söyle bakalım, acı mı, tatıı 

ını? .,, 

"- Soylc, söyle .. Çekinme ... Eğer böyleyse, ak· 
hns turp sıkayım senin! .. Bu karı, kız bollugunda, 
insan bir karıya kontratlanır mı? Knrı hoşuna gi
diyorsn, bunun zor tarafı yok ki? Mangizi uçlan. 
dın mıydı, kı:ıltnk, gobek ata ota gelir: Sen de he
vesini, doy..ınn kadar alır, geçer, gidersin! 

TEFRiKA No. 39 

Ve bu ihtiyaçla, ondan ayrılamadı. Sonra Çakır, 
nefis yemekler pişiriyor, çamaşır yıkıyor, bir evi 
çiçek gibi tertemiz tutmasını biliyordu. li'itil bun. 
lara da alı~tıktan senra, Çakıra olan ihtiyacının 
arttığını h:ssetmişti. Çakırla birlikte feda etmek 
r.ıccburlyctınde kalacağı §eyleri düşündükçe, ayırl. 
mıya bir turlü cesaret edemiyordu. Bu euretle de 
münasebet uzamış, ve geçen zaman içinde, Fitil 
Çakıra haylı alışmıştı. O yumuşak yüzliı, yumuşak 
sözlü, sessiz sadasız kadıncağızın sıcak bir gölge 
gibi etrafırda dolafması, Fitile yalnızlıqın acısını 

da unutturmuştu: Ve Fitil, Zebrayla birleştikten 
sorira, yalnızlığın acı bir şey olduğunu nnlamış, 
ömrüniın yalnız geçen günlerinde sezdigi gizli ga
ripliğin adını öğrenmişti. Zebrayla evlcnışi de bun
dandı. 

,, -- ..... 
"- E.Jer beni dinlersen, bu sevdadan vnz geç 

oğlum... Böyle karıhırdan adama hayır gelmez. 
Bunların Jinı imanı paradır. Parayı görünce, kedi 
gbzü görmiış fare gibi apışıp kalırlar ... Göıımüyor 
musun ~ıllığı? Şimdi gözü Fitilde ... Çı.inku Fıtilin 
işleri tıkırında da ondan.. Akşamdanberi, herifin 
dizinden inmiyor. Kolları da boynunda. Aç köpek 
gibi yaltaklaıp, sırnaşıp duruyor. Ama, bu nağme. 
ler, Fitilin kara gözledr-~ değil, ı;:engi zlli gibi şı. 
kırdayan okkalı CÜ> danına .. Fitilde mangiz suyunu 
çeksin de bok. Kan eteğinin ken:ınnı elletir mi?,, 

Sarı Bekir, bu s~ zlere de hiç bir cevHp verme
di. Tezgahın üzerinılekıi dolu kadehi iterek dbklü. 
Hesabını gördü ve :;akız Hasana sadece, bir: 

"- · I:!yvdlah!,, Diyerek, sokağa çıkrtn kapıya 
doğru, hız~ı adımlar~a yürüdü. Fakat, ikınci ndun
da, snğıı.anki masanm üzerine düşüyordu. Dizini 
riddetle çarpmıştı: Müşterilerden birisine tutuna
rak, yere yuvarlanmaktan kurtuldu. Sonra zorla 
doğruldu. Sendeleye sendeleye, topallıya topallıya 
ve hızla sokağa fırh dı: Kapıyı o kadar şiddetle 

çekmişti ki, meyhanenin bütün camları, korkunç 
bir zelzeleyle sarsılmış gibi zangmfamıştı. Hcrkc>s 
ıribi onun P.rknsından hayret ve merhametle bakan 

Sakız Hasan, kendi kendine: 
"- Bu kaçık, dedi, bu gidişle önümüzdekı yıl' 

çıkaramaz! 

Sarı Bekirin çıkışından biraz sonra, meyhanenin 
havası yatışmıştı: "Safa,, meyhanesi, h"r geceki 
gürültiilü safasına yeniden daldı! 

-19-
Bütün mü~teriler gittikten sonra. Fitil; meyhane 

kapısın kilıtlcyip demirledi. Tahta kepenkleri dik
katle kapadı. Orta yerde asılı duran ltımbayı ye
rinden nldı: Onu tavan arasına göttirccektı. Yuka. 
rıya kendisinden evvel çıkmış olan Mclahnt, oda
sında yavaş yavaş soyunmuştu. üzerinde sadece, 
birer paç:- gibi. ayak bileklerine düşmiiş ipek co
raplar:yle, vişne renkli ipek kombinezonu ktumJŞ
tı. Suüyenlerin cenderesinden kurtulan göğsü, hür
riyete kavuşmanın keyfile kabarmış gibiydi. 
Odanın dorıuk ışığı, tatlı bir et, ve ter koku~u. 

ağır bir yasemin rnvantasının geniz bayıl+Jcı leıze. 
ti, ipek çornpıarın o mühmel manzarası, ipek kt>m
binezonun göz gıcıklıyan yumuşak rengi, F!tılın 
sarhoş başını fena halde döndürmüştü. 

Elindek4 lambayı bırakacak bir yer nrarken, a. 
deta titriyordu. 

Fitil, lambayı sandığın üzerine bıraktı. Sonra 
Melllhate aoğru yürüyerek: 

"- Rnfo~ k.ıırısın' .• Dedi. 

Melahat, yatağına doğru geriliycrek, çapkın ~ap
kın güldü ve: 

"-· Sen de terbiyesi:r.sin!,, Pcdi. Gidip yatsana, 
burada r.c işin var ~imdi? 
"- Bilhkıs ... Sen buradayken, benim yu~rnrıds 

ne jşim var? . 
Fıtil, Melahate, iyice sokulmuştu. Mclahntin ar. 

tlk ricat edebilecek yeri kalmamıştı. 
Fıtil onu tutmak istedi. Fakat Meltihat, onun, 

beline uzar.an elini itti, ve hafü sesle: 
"- Sen çıldırdın mı? Dedi, lamba yanıyor. Dı

şarıdan görü'rler .. Bari Uımbayı söndür! .. 
Fitı! geri.rr- döndü. Lambayı söndürdü. Ve yG

niden esh.i verine döndü, fakat Melahatin gösterdi
ği müsamohnya rağmen, o gece, içinde uyannn ih. 
tirasın vücudünc bir tlirlü sirayet etmediğim gö. 
rüyordu. 

Hdbuki Fitil o zamana kaclar, hiç bir kadına 
karşı, gayri hayvani bir hisle bağlanmamıştı. Ta
nıştığı kadınların yalnız vücutlarından zevk nlır 

ve kadmlar, bu mlinasebete aşıkane bir renk kat
nııya kalkışrnca, alnknsını kesip geçer, baııka bir 
çiçeğe konnrdı. 

Vnkılı, Çakırla münasebeti uzamıştı. FakRt o mii
nasebetin büsbütün ba§ka bir hususiyeti vardı: Bir 
kere, Fitil, Zchrayla tanıştığı zaman, on parasız, 
ve işsizdi. Zebranın yaptığı yardımlara muhtaçtı. 

Fakat bir kadın olarak, Zehradan, ne bir zevk 
beklemiş, ne de -duymuştu. Zehra hayattayken, Fi
til, hoşlandığı kadınların peşlerinden istediği ka
dar serbestçe koşamamıştı. Zehrayı tamamen bı. 
rakmak istı:-miş, fakat bunu da yapamamıştı: Bu 
itibarla, hayatında kolay vaz geçilmez bir ihtiyaç 
haline gir<lil'i için, Zebraya a~eta düşman olmuştu. 

Zaten, Zchranın ölümune, için için biraz sevin
miş olması da bundandı: Onun ölümiyle, ?ir tiırlü 
kurtulama:!ı~ı bu bağ da, kendi kendine kopmuş 
oluyordu. Şimdi ise, Meliıhnte karşı beslediği his, 
büsbi.ıtün başkaydı. Melahati \ de tutmak, sıkmak 
değil, suvmck istemişti: Bu galiba, Benli Melaha
tin her erkeğe vermediği bir tarafına ı;ahip olmak 
arzusur.dandı: Nitekim, Fitil, bu muradına da er
miş, ve Meliıhate iyiden iyiye, hatta lüzumundan 
fazla abayı yakmıştı. Halbuki, işte l\fol:iluıt yanın

da. koynundnydı. Ve Fitil, bütün ömründe sevdiği 
yegane kadın.n yanında, umduğu ihtira ı duymu. 
yordu. Buna hayretteydi. Kendi kendine: 
"- Tevekkeli değil, ben sevgiden kaçmışım. Jş

te şu karıyl se:viyorum. Fakat ona karşı. her rast
ladığım kadına kar§ı beslediğim arzuyu bile duya-
mıyorum. (Devamı vru; 
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F eridin Pariste Gördüğü Hakaret 
Damat Paşanın Sulh Konferansındaki Mağlubiyeti 

Feridin Cehaletine Vahdettini de İnandırmıştı 
Bu faaliyet Aydın Rumlarının rr.ane 
vi kuvvetlerini ve ümitlerini büs. 
bütün kırmıştı. Hepsini bir korku 
sarmıştı. Civardaki bahçelere çık
mak şöyle aursun, kasabanın ke
nar kısımlarında v~ mahreçlerinde 
gezmiye bile cesaretleri kalına

mıştı .• 

D amat paşanın Paris sulh 
konferansında uğradığı mu

vaffakıyetsizlik ve hele mösyö 
(Klemanso) dan gördüğü hakaret 
haberleri, saray ve Babıali muhi
tinde bir yıldırım tesiri yaptı. 
Vahdettin, bir kaç gün evvel Tev
fik paşadan aldığı ve fakat miin
dericatına inanmadığı çok mühim 
ve mahrem işaretli mektupta, 
vukubulacağı tahmin ve işar olu
nan vahim hadiselerin karştSında 
kalınca, Tevfik paşanın sadaket 
ve samimiyetine ve maruzatının 
hakikatine kani oldu. Eniştesinin 

cehaletine, akıl ve hikmete muha. 
lif idare ve siyaseti ile devlet ve 
memleketi izmihlale götürdüğüne 
inandı. 

Tevfik paşa, murahhas olarak 
refakatine verildiği damat Feridin · 
Paristeki cahilane teşebbüs ve ha. 
reketlerinden şikayet yollu hün
kara, hakikaten uzun bir mektup 
yazmıştı. "Vicdanıma karşı rnesul 
ve milletime mahçup olmayı mu
vafık bulmadığımdan berveçhizir 
maruzat ve mütaleatımın zatı şa. 
hanelerine iblağını makamı sal
tanat ve hılafetinize olan ubudL 
yet ve merbutiyetimin icabatın _ 
dan addeyledim,, mukaddemesiyle 
başladığı mektubunda, damat pa. 
şanın kendisiyle istişareye lüzum 
görmeksizin, nota vermek ve si
yasi müzakerelere girişmek gibi 
hareketlerinden ve bilhassa kon
ferans riyasetine ikinci defa ola. 
?k verdiği bir notada yaptığı 

gaflardan uzun uzadıya bahis ve 
şikayet etmiş ve mektubuna, "Da. 
mat paşanın cehaleti, millet ve 
memleketin mahvına zemin hazır
lıyor,, cümlesiyle pek acı olarak 
nihayet vermişti 

O zaman, Vahdettin bu işarı, 
Tevfik paşanın murahhas 

heyeti reisliğine tayin edilmeme
sinden muğber ve münfail olarak 
yaptığına ve açıkçası garazkarlı.. 

ğına hami ve hükmetmişti. 1' ... a_ 
kat.... lşte şimdi, vaziyet bütün 
acılığı ve açıklığile meydana çık. 
mıştı. Damat paşanın, bizzat ka
leme alarak Faris sulh konferan
sı meclisi alisine verdiği muhtı. 
ranın, lisan ve münderecatı itiba. 
riyle mecliste büyük bir hoşnut. 
suzluk uyandırdığı ve bu sebeple 
Fransa Başvekili' ve meclisi ali 
reisi mösyö Klemanso'nun pek a
cı bir tekdirine muhatap olduğu 
açıkçası kovulduğu anlaşılmıştı. 

Fakat, Vahdettin, ne de olsa e
niştesini feda edemiyordu. Taht 
ve saltanatının beka ve devamını 
ancak onun sadaret makamında 
bulunmasıyle kalın olduğunu sa
nıyordu. lstanbulda yapılacak bir 
ihtilalle hal'edilmekten çok kor
kuyordu. Ve böyle bir teşebbüsü 
her gün için varit görüyordu. 

Bilhassa, Mustafa Ke!ll}J 1. !'aşa. 

nın saraya ve Babıa.rye karşı al
mış olduğu son vaziyet, ona bu 
gibi korkulu teşebbfıslerin arüe
sinde bulunulduğu hakkında bC'S
lediği fikir ve kanao1tler5ni kuv
vetlendirmişti 

B u sebeplerle ,.,..ahdettin, o 
gün için, muı ıhhas heye

tinin maruz ve muhı tap olduğu 

muvaffakıyetsizlik ve acı tekdir
den ve bunların millı•t ve mem
leketin zararına olarak tevlit ede
ceği vahim neticeleri hıc te naza
rı dikkate almıyor ve kabını dü
şünmüyordu bile. O, yalnız hayat 
ve şahsının selametini, taht ve 
saltanatının devam ve bekasını 

düşünüyor, bunu temin icin de 
, ' 

maruz olduğu bu siyasi muvaffa-
kıyetsizlik sebebiyle istifa mec
buriyetinde kalacağına ınuhak.kak 
nazariyle baktığı eniştesini mu. 
dafaa ve muhafaza çarelerini a. 
raştırıyordu. 

Murahhas heyetinin maruz kal. 
dığı akıbet, Hürriyet V<;ı İtilaf fır
kasını şahlandırmıştı. Şeyhulis
lam Mustafa Sabri efendi ile A
dil bey müstesna olmak üzere, fır_ 
kanın bütün kodamanları, damat 
paşanın ve bilhassa, hic te fırka. 
ya mal etmedikleri kabinenin a
leyhine ateş püskürüyorlardı. Sal-

tanat ve devlet şerefinin Pariste 

ayaklar altına düşürüldüğ'ünden 

bahisle, damat Feride, istifaya 

davet telgrafları çekiyorlardı. 

Harbiye nazırı Şevket Turgut 

paşa ile aralarında çıkan bir sa

lahiyet meselesinde, diğer nazır

ların kendine karşı aldıkları va -

ziyeti bahane ile dahiliye nazır

lığından istifa eden Ali Kemal 

bey de, fırkayı damat paşa kabi-

nesinin 

dinde 

tebdili için hünkar nez. 

teşebbüste bulunrrnya, el 

altından teşvik ve tahrik ediyor. 

du. Bir taraftan da, Sait Mollayı 

alet ittihaz ile, damat paşanın Pa

ris konferasında, Fransız siyaseti

ne olan taraftarlığını açıkça gös

terdiğinden ve bazı cemilekarlık

larla kendilerini iğfal ettiğinden 

bahsettirerek İstanbuldaki Ingiliz 

rical ve mahafili nezrinde de da. 

mat paşa aleyhine kuvvetli bir ce. 

reyan hazırlattırıyordu. 

V ahdettin, eniştesi aleyhine, 
hemen umumi denilecek 

derecede uyanan bu hoşnutsuzluk 

ve başlıyan menfi cereyanlar kar

şısında şaşırıp kalmıştı. 

Fakat, tabii o da boş :iurmu

yordu. Gizli gizli çalışıyor, el al. 

tından muhtelif çarelere baş vu. 

ruyordu. Başmabeyincisi Yaver 

paşanın deJalet ve tavassutu ile 

gizlice saraya getirttiği Hadi, Sü. 

leyman Şefik, Hamdi paşalarla 

vaziyet hakkında istişareler yapı

yordu. Hadi paşanın, şahısların

dan ehemmiyet ve sitayişle balı. 

settiği bazı eski vezirlerle ve bil. 

hassa Tunuslu Hayrettm ve Mısır 

fevkalade sabık komiseri Rauf 

paşalarla, Refik ve Zeki beyleri 

vasıta ederek, gizlice temas ve 

münasebete girmişti. Hatti bu i

ki paşanın, damat Feride yeni 

teşkil ettireceği kabinede birer 

nezaret kabul etmelerini bile te

min etmişti. 

Bir aralık, lıder Sadık beyi de 

elde etmek, yeni entrikalarına a. 
let eylemek teşebbüsüne girişmiş

ti. Fakat, bu teşebbüsü haber a-

lan şeyhulislam ve sadaret kay. 

makamı Mustafa Sabri efendinin, 

Sadık beyin Mustafa Kemal Pa

şa ile, ayni gaye için müştereken 

çalışmakta oldukları hakkındak1 

maruzatına hemen inanmış ve sa

dık şeyhulislamına tekrar dcirt 
elle sarılmıştı. 

(Devamı Var) 

TİK NEREDEN GELİR 1 
Tik her yaşta meydana çıkabi. 

lirse de pek küçük, altı yaşından 
aşağıdaki çocuklarda meydana 
çıkması gayet nadirdir. Daha kü
çiik ve sinirli çocuklarda görülen 
lüzumsuz harekeUer tik sayılmaz. 

Yedi, sekiz yaşında başladıktan 
sonra, büli'ığ yaslarında artar. Ba
zılarında da. aksine, ihtiyarlıkta 
ba1lar. Ancak, o zaman çocuk
hıkta bashyan tik gibi olmaz, hi
ra:ı: da, beyin sulanmasına dct?'il, 
sinirlerin gevşediğine de181et eder. 

Taklidin tabii rok tesiri vardır. 
Üzüm iiziime bakarak karardığı 
g_ihi, tik hastalığına tutulmaya is. 
tıdadı olan bir cocuk, karsısında 
bir tik1ivi çok gÖrürse kendisi de 
onun ıı;ibi yapmıya baslar .. Şu ka. 
dar ki kız cocuklarla e~kek cocuk
lar arasuıda, tik hususunda hic 
hir fark yoktur. Demek ki kadı..;. 
hrın ta k1ide erkeklerden ziyade 
kanıhnaları sadece moda işlerin. 
dedir ... 

Annede vahut 1.a hahada tik o
hırsa o vakit hem taklit, hem rle 
veraset kuvveti İ'!e karısır. Hiç 
tikli olmayan, sadece sinirli anne
nin yahut hahanın çoruğunda tik 
meydana çıktığı da c-oktur. Bunun 
mevdıına çıkmasınna değilse de, 
basladıkian sonra devamın.4ı:ı fena 
terhivcnin tesiri val"dır. Tikli co. 
cukların coau sımarık nhırJar. Böv
le rocuk. ilkin taklitle basladıih 
<"İrkin hir hareketi ~:avas va~as a
det f'ıiinir. Daha sonra, hüyiidHk
ce. adetinin Hinnn<ıuz ve rirkin 
hattı\ tt~hlikcli oJdııihınrı anJadtğı 
vakit bile, onu tekrardan vazge. 
ÇCOlPZ, 

Tik hasladıkflln cıonra. fikir vO\"
,., .. , h•a11T1un arU ıe-ı siinhesh•,d ir. 
Onu hrılen ''orırnnluğu, her tiirHi 
hrı ... •a1ık1Ar ~'l artt•l"ır. Zaten hir 
coklarındn Hk atecıli bir hastalık. 
fan. meselil hir grinten, yahut kız. 
J:ır hastalığından sonra meydana 
rıknr. 

Bu S""'Cp1f'1'İn henc;İ adeta ha. 
hanı> IYİhi ""'·ler'4ir. Asıl sebep 7İ
hindcki haldir. Fı:ıkat hnnu zeka
nın azlığı, budalalık manasına al-

mak doğru olmaz. Bilakis tiklilerin 
c:oğu zeki, parlak fikirli insanlar
dır. En meşhur, yüksek fikirli a. 
damlar arasında, pek ince artist
lerden bir çok tikliler sayılabilir. 
Onların duyguları, diisiinnıeleri, 
pek yolunda, hatta pek ileride ol
makla beraber dikkat edilirse bir 
hal göze çarpar: Bütı:in ömürle
rinde ('Ocuk huylu kalırlar. :Sü:viir
ler, sac: 1ı ve sakallı ol urlar, fakat 
daima çocuk gibi... Çabuk neısele. 
nir, çahuk öfkelenirler. Bir tane
sini bilirim. ak saçlı oldui!u halde 
cocuğile arkadaştır, hem de çocu
ğu ile köpeğini ayni ıslık sesile 
çajhrma:vı adet etmistir. 

Tik, irade kudretinin zayıflığ-ı. 
na delalet eder. Bö:vle cocuk huylu 
olanlarda meydan; <;ıkar ve onlar 
da de\·am eder. Tik te. biraz. icki 
yahut kuma'" iptilası gibidir. İra
desi zayıf olan adam, irkinin 71l

rar1arım, kumarın helalarını bil
diği halde onlardan vazgeçeme
diği ~ihi. tikli de, liizumsuz. mii. 
nasehetsiz han•ketlerinin rirkinli
ğini bile bile onları tekrardan vaz. 
geremez. 

Zaten hu hareketleri tekrar e. 
derken keyif te duvar.. Tikli lü
zumsuz hareketlerini bile hile, is
teye isteye tekrar eder. fakat on
dan keyif duyduğu icin isteme
mek elinden gelmez. İstemeden 
·yapılan H\zumsuz hareket tik de
ğil isparmoz olur. 

Tik hareketinin haşlamasına ll· 

fak tefek sebepler de huhınur: Me
sela bir gün göze toz kaçar, ya
hut bir kirpik girer, in!<an isteme
den gözünii kırpar. Zihin tik yap
mıya miisait olunca bu hareket 
yavaş yavas adc>t olur ve adet olan 
her şey gibi tekrarı kevif verir. 
Yahut. bumunda bir sivilce peyda 
olur. Orayı yoklamak bir adet hük
müne eirer. Birçoklarında da bo
~· un tikleri dar veya yırtık bir va· 
kanın boyunu tahriş etmesinden 
sonra meydana çıkar ... Ancak hun 
lar da birer hıthane demektir. A
sıl sebep zihindeki istidattır. 

KOK -A i N 
Yazan: Colin Davy Çeviren: Cevat Şakir 

S okakta yürüyordum. Arkam 
dan biri yüksek sesle adımı 

çağırdı. Döndüm, tanıyamadım. 

Bana: 
"- Gidip beraberce bir iki par. 

latalım mı?., Dedi. 
"Parlatalım mı?,, Sözünü du

yunca, kim olduğunu birden hatır
ladım. Gülerek "hay, hay,, dedim. 
Sonra ilave ettim: 
"- Yahu sen nerelerdesin, ne 

işler görüyorsun?,, 
"- Her türlü işe burnumu so

kuyorum.,, Dedi. Koluma girdi, ve 
beni sokak köşesindeki bara sü· 
rüklerken "son marifetim kaçak
çılıktır,, diye ilave etti. 

Hemen 1928 tarihli bir şişe 

Krugg ısmarladı. Ilk bardağı son 
damlasına kadar yuvarıa.dıktan 

sonra, sandalyesine gerildi. Anlat. 
mıya başladı: 

"- Burada Pariste Lol::ı adlı bir 
genç kadın var. Şeftali mi şeftali! 
Kütür kütür körpe! Bacakları ba
cak değil, bülbül dili. Yürüdüğü 
zaman şakrayor. Kocası Bonot'ya 
gelince, herif geçkince, fakat zen. 
gin mi zengin. Lola heriften bık
mıştı. Bir gence vurulmuş. Herit
ten ayrılıp delikanlıya varma~ is
tiyordu. Ne var ki Bonot kıskancın 
biri idi. Kadının ondan ayrılıp 

başkasına gitmiye kalkı~ması, he
rifin kadına karşı duyduğu aşk a
teşini yelpazeledi. O kadar ki he
rif balayındaymış gibi tutuiiu. 
Sen de zevç olduğun için n.:! de
mek istediğimi anlarsın. Degil mi 

ya?. 

B ir gün Bonot ile konuşııyor. 
duk. Kendisinin tehlikelice 

bir işi olduğunu ve o işi yapacak 
bir adam aradığını bana çın~attı. 

Hiç iki bir yok. Ona, teklifini an
latmasını söyledim. 

Bir iki ehem ühümden sonra 
Almanyadan Parise ağırca bir pa
ket kokaini getirecek bir adam a. 
radığını söyledi. Kendisinin evvel
denberi kullandığı vasıf.alar, Fran
sız polisinin eline gcçmişierdi. 

Hatta polisin kendi peşinde olduk
larını da söyledi. Bu son paketı ge
tirdikten sonra Lalayla beraber 
Arjantine kapağı atıp orada teşb
lat kurmayı tasarlıyordu. 

Ben bu kadarını duyunca, bu i~i 
görmek için ne kadar vereceğini. 
sordum. 
"- Bin., dedi. 
"- Frank mı? Ingiliz mi ,, de-

dim. 

"- Sterling!,, dedi. 

"-Peşin mi?,, dedim. 
Peşin vermiyordu. Ben de ver

meyinişi tabii buldum. Hem bin, 
hem de peşin olmaz a. Mal Frama
da, para da cebimde olacaktı. Fa
kat iş bundan ibaret değildi. Kc~ 
kain için Almanyada üç bin ster
ling verilmesi icap ediyordu. Ko
kaini getirecek adam, !Ju paı·etları 
Almanyaya götürecektir. Eh~ Bu
nu duyunca, belli etmedim, fakat 
az kalsın sevinçten küı.;ük di.im; 
yutacaktım. Ona: 

"- iyi ki, bu işi ilkönce bana 
açtınız. Çünkü, yerine teslim edi
leceğine dair, elinizde bir teminat 
olmadan, bu kadar parayı, her
hangi bir önünüze çıkana rastgele 
teslim edemezdiniz,, dedim. 

Tuhaf değil mi? Herif "hayhay,, 
demesin mi? '!Yalnız,, dedi. "'Ma
tahı huduttan içeri aşırmak biraz 
güç olacak.,, 

"- Ne gücü, dedim, biz bun
dan daha güç neler de neler aşır. 
madık, dedim.,, 

1 

B onot endişeli endişeli başını 
salladı. Hudutta yakalan

mam ihtimali olduğunu, ve gıinler
denberi evde veya sokakt-:ı. bera
ber göründüğümüz için poEsin he. 
men onu Pariste tevkif edeceğini 
söyledi. 
"- Bak sana söyliyeyim, de. 

d!m, ben yakalanınca, Parısteki a
partımanın kapıcısına tellerim Pc:.. 
rise avdetimin gecikece.~ini, ve a. 
pattımandaki kanaryalara su ve 

yem vermesini tenbih ederim. O 
da sana telefon eder. s~n de he
men cızlamı çekersin. Sen Arjan
tin için biletini şimdiden kestir ki, 
tüymeğe hazır olasın. Polis apartı
manın kapıcısına sana söylediğim 
gibi bir telgraf çek.:n~nıe bittabi 
mani olmaz.,, 
"- Sen bu kadar kokaini nasıl 

taşıyacakgın?,, 

"- Golf tahtalarımın ~~inde. 

Ben Golf oynamam, amma bir tor. 

. 

ba dolusu Golf tahtalarım var. 
Hepsinin ortasına çelik çubuklar 
geçirilidir. Çeliklerse borudur. E
ğer bendeki Golf tahtaları kokai
nin hepsıni alamazlarsa. Bcrabe
rim~e bir kız getirirını. Onun da 
bir torba dolusu tahtaları olur. 

Bonot, bunu duyunca hemen ra. 
zı oldu. 

B urada, Ferry'nin sözünü ke. 
serek "pek iyi sonra ':,, diye 

sordum. 

"- Ne olacak beni hudutta ya
kaladılar. Benim hudüdu geçece
ğimi gidip haber verm•~ler. He. 
men golf tahtalarımı muayene et
tiler. Ben telgrafımı t~lledim. Bo
not Arjantine sıvıştı. Fakat ace
leyle Lolayı beraber götüremedi. 
Lola ertesi hafta vurgun•ı o!duğu 
gençle evlendi.,, 

"- Peki seni neye tev:df etme
diler.,, 

Omuzuma elini dayadı. Gözünü 
ı.ırptı: 

"- Yağma yok, dedi, sen beni 
r..e sanıyorsun! Benim şimdiye ka. 
dar mantara bastığımı hiç gördün 
mü? Beni tevkiften beş <;aat son
ra salıverdiler. Çünkü golf tahta
lc..rının içindeki beyaz toz kokain 
değil sodaydı.,, 

"-Soda mı? Neden~,, 

"- Çünkü soda hem ucuzdu, 
hem de tehlikesizdi de ondan So. 
daya iki üç mark verdim. Uç bin 
liradan bana binlerce ~iralık 
para arttı. Ucuz soda du. 
rurken delimiyim ki gidıp o kadar 
pahalı kokaini alayım? 

Sözünün burasında kendine 
bir bardak daha krugg dol

durdu. içti. Dudaklarını ipek men. 
dili ile sildi. Ben garsona yüz 
franklik bir banknot vermiştim. 

Garson üstünü getirmişti. Dalgın. 
lıkla garsona on frank bahşiş ver
dikten sonra paranın üst tarafın.ı 
cebine indirdi: 

"- Bana müsaade, acelem var 
gideceğim, dedi, bu akşam nerde 
yemek yiyelim?,, 

Elimi sallayınca fırladı ızitti, gj.. 

diş Mıa o gidiş. 

Atomların Eklenmesi 
Ve Parçalanması 

Başı 5 incide) 

rı atom vezinleriyle hassaları ara. 
smdaki münasebetleri meydana ko
yunca maddenin de bir asla irca 
edilebileceği ümitleri kuvvetlendi. 
Nihayet katot şualarının tetkiki 
ve radyoaktivitenin keşfi atomla -
rııı, eskiden tasavvur edildiği gibi 
yekpare ve som olmayıp bir bün
yeye malik ve mahdut malzeme -
lerden mamul bulundukları kana
atini doğurdu. Einstein'in izafiyet 
nazariyesi ise, daha ileri giderek. 
maddenin enerjiye .. enerjinin mad. 
deye tahvil edilebileceğini ve 
birinin diğerinden ayrı tasavvur e. 
dilemiyeceğini kabul suretiyle 
madde ve enerjiyi bir asla irca et. 
meğe çalışmaktadır. 

Hulasa. bugün simyacıların gö. 
• 

rüşleri doğrudur, fakat tuttuklan 

yolun yanlış olduğu tahakkuk et

miş bulunuyor. 

"Hayat kuvveti'' nin müdahale

si olmaksızın teşekküllerine ihti -

mal verilmeyen uzvi cisimlerin 

kaffesi, uzvi kimyada. sentez yolu 

ile yapılmış, hatta daha ileri gidi. 

lerek tabiatte mevcut olmıyan bir 

çok uzvi mürekkebat vücude geti

rilmiştir. Atom kimyası vasıtasıy. 

le de Mendeleeff cetvelinde mev-
cut 92 unsurun birbirine tahvili 
imkan dahiline girdikten başka, 

son aylar zarfında, cetvelde mev. 
cut olmayan yani sıra numarası 

92 den ~ksek olan bir kaç sebat. 

sız atom imaline muvaffakıyet ha. 
srl olmuştur. 

Y eni nazariyeler kimyevi tea. 
müllerde intişar eden ener. 

jinin bir mıktar madde zıyaına te
kabül ettiğini kabul ederler. Hid -
rojen ve oksijenden bir molekül 

(18 gr.) suyun teşekkülü esnasın • 
da 69000 kalori (bir kilo suyu sıfır 
dereceden 69 dereceye çıkaracak 

kadar hararet) intişar eder. Yeni 

nazariyelere göre bu enerjiye mu. 

kabil kitlede gayet küçük (mili -
gramın on milyonda üçü kadar) 
bir tenakuz vukubulur ki terazi -
nin bunu duymasına imkan yok -
tur. Analizler terazi ile kontrol e. 
dildiğinden Lavoisier prensıpı, 

kimya bakımından, ehemmiyetini 
kaybetmiştir. 

Miligramın on milyonda üçü 

kadar kitle zıyaına mukabil husu. 

le gelen hararet işe tahavvül ede. 

cek olursa takriben otuz tonluk 

bir yükü bir metre irtifaa kaldıra. 

bilir. Şu halde bir miligramlık kit

le zıyaı 36.000 beygirlik bir maki

neyi 10 saat işletmeğe kafi gele • 

cek, yani bir gramlık maddeyi e • 

nerjiye çevirmek suretiyle en bü

yük transatlantiklerle Avrupa ile 

Amerika arasında elli sefer yap • 

mak mümkün olacaktır Bu iş al. 

tın yapmaktan daha karlı değil 

mi? 
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SULH 
zırlıkları 

(Başı ! incide) 
vanın hallcdilemiyeceğini aulat
mak İ!:İn ku\'vetli prnpn.~andnya 

ba;ılaını~tır. 

2 - İngiliz devlet admuhlrı her 
vesileden istifade ederek Avrupa
nın her hangi bir yerinılc het han
gi hir tccaviizc müsamah:ı ctmi~ e
ccklcrini ve kuvvete mutlakn km·
vetlc nwkabclc cdec~kleriııi tek
rar edip durmaktadırlar. 
3 - Totaliter dedetlcre mütenıa. 
diyen ihtilaflı meseleleri sulh yo. 
lile halle hazır olduklarını bildir
mektedirler. 

F akat bu resmi beyana: ve neş
riyattan maada, aynca el al

tından da Almanlara anlaşma zemi
ni teşkil edebilecek sulh teklifleri 
yapmaktadırlar. Bunun son misali 
de, so ngünlerde Londrada. Alman. 
ya namına iktrsadi müzakerelerle 
meşgul olan Alman iktısatçısı Her 
Wohltat'a yapılan tekliflerdir. Her 
Wohltat, Almanyanm bugünkü ma
liye mütehassısıdır. Doktor . Goe
bels'in en yakın adamıdır. Almanya 
namına diğer memleketlerle yapıl?n 
bütün iktısadi müzakerefcri o idare 
etmiştir. Bu defa Londrad:ı bulun
masından istifade ederek, ~ayri res
mi surette, kendisine şu teklifler yc..ı. 
pılmıştır: 

1 - Hitlcre sö:rleviniz ki, lrnv
vctlc Avrupaya hakim olınnk için 
''aki olacak her teııehhlisl! h"'r gün 
artan silah kuvveti İli:' kat'i su. 
rette mukabele ve mn1ta\.•cmet l:'

dilecektir. İngilterenin bu kat'i ha. 
rarını Bitlerin bilmesi I:izrnufır. 

2 - Eğer Bitler sulh ve «liploına. 
tik müzakere yoluna dönere;<>, İn
giltere ve miittefikleri Almanyaya 
ellerinden geldiği kadar yar<lı,n e
deceklerdir. Almanvamn haın 
ınadde kaynaklarından serbest stı
rette istifade etmesine, hatta bazı 
müstemlekelcrini almasına ıni.!sa. 

ade edeceklerdir. 
3 - Bugtin tamamen harp ijleri
ne inhisar eden sanayJini, normal 
&ulh sanayii ve ticueti haline çe. 
virmek içln Almanyııy.1 yardım 

edilecektir. 
4 - İngilt~re ile Almnny:t, reka. 
beti ve ~ıırpı~ma imkanlarını kul
dırmak i~in, dünya paı:arlıuını 

paylaşacaklardır. 
5 - Bütün bunlar, Almnnyanın 

silahları tamamen bırakmasa l,ilc, 
tahdide ~azı olmasına, ve Çekos~ 
lovakyadan ~ekilmesine bağlıdır. 
Almanya bu son şarta razı oklu. 

:ğu takdirde kendisine ayrıca mühim 
miktarda para ikraz edilebileceği 

ıde ihsas edilmiştir. · __ _......,,.. ... ,.~ 
'!' * 

F akat şimdiye kadar fılgiliz 
Başvekilinin yatıştırma siya

set! nasıl daima menfi netice ver
miş, ve nasıl daima İngiltercnin za
afına atfedilmişse, bu defa~a teşeb
büs de Almanya tarafından istihza 
lile karşılanmış, ve İngilterenin Al
man matbuatı nezdinde bir alay 
mevzuu olmasına sebep olmaktan 
[başka bir netice vermemiştir. lngil
terenin Japonyaya karşı Tien - sin 
ihtilatında aldığı müsaadekar vazi
yet de, İngilteııenin Uzak Şarkta ve 
Amerika nezdinde mevki ve itibarı
nı kınnaktan başka bir fayda temin 
etmemiştir. 

Demokrasiler, dört senelik tecrü. 
beden ~onra, hfıla totaliter devletleri 
ve bunların harp ve istila siyasetle
rini anlumamış göriinüyorlar. Bütün 
dünyaya sulhii temin erJceek olan 
yegane yol, diktatörlerin hırslarına 

set çekmek ve: 
- Dur, artık fütuhata müsaade 

etmiyoruz. 

Demektir. Fakat bunu derken el 

altından sulh teklifleri yaparak zaaf 

eseri gö:stermemek, sulh teklifinin 
onlar tarafından gelmesinı cekle
mektir. 

Lehistana Dönen Almanlar 
Varşova, 27 (A.A.) )- ''Havas,. 
Leh matbuatı Wiclun civarını.lan 

biı müddet evvel Almanyayn kaçmış 
olan Alnıan1 ardan mürekkep bir gru 
pun döndüğünü y~Fıyor. Bu Alman
lar Almanyada daha fazh kalrn&ğa 
imkan gôremediklerfoi, zira orada 
gimden güne 12 saat, o da lüzumu 
vechile gıda verilmeksizin ~alıştml. 
d.ıkiarını söylemişlerdir. 

• 
TAN 

Moskova Müzakeratı 
Müsbet Netice Veriyor 

(Başı 1 incide) 
l\ıloskova sefirine yeni talimat gön -
derildiğini. gelecek hafta başlarında 
bu bahis üzerinde beyanatta bulun -
mayı ümit ettiğini söylemiştir. Rus 
erkanıharbiyeleriyle müzakereler ya 
pılıp yapılmıyaca.ğına dair sorulan 
suale cevaben. gönderilen talimatın 
ne suretle kar~;ılandığına dair henüz 
maliımat almadığını bildirmiştir. 

Daily Expresse, anlaşmayı 

muhakak görüyor 

gönderilen son talimatın bu son nok
tayı halletmekte olduğu km vctle 
tahmin olunmaktadır. 

Yakında M oskovaya 
askeri heyet gidecek 

Paris mahafili de ayni kanaatte • 
dir, Bonnet, dün akşam bu mesele 
hakkınaa İngiliz maslahatgiizarı 
Campbell ile ve Sccds ile Nag~jar'ın 
Molotof ile yapmış oldukları son gö
rüşme hakkındaki raporlarda mün -
deriç malümata istinaden ve bu ma. 
lfunat hakkında telefonla Corbin ile 

Bugünkü Londra gazeteleri hep 
bu mesele ile meşguldür. Daily ı:.:: • görüşmüştür. 

Fransızlarla İngilizler arasındaki 
pres diyor ki: 

noktai nazar teatileri bugün devam 
"Halihazırda bu itilaf1n a!tdi mu- edecektir. Yakında Moskovaya 2ske. 

hakkaktır. İlilfıfın uktcdilmiş olduğu ri murahhaslar izamı hususunda mu. 
bu hafta, Avam Kamarasında ,'ıabeı· tabık kalınacağı tahmin edilmekte • 
verilecektir. Bunu müteakip derhal d' 

ır. 

erkanıharbiyeler arasında mi.izake • 
relere başlanılacaktır." 

Moskovaya gidecek 
generaller belli oldu 

Diğer gazeteler de anlaşmanın hu 
hnita içinde tahakkuk edeceğini si>y~ Petit Parisien gazetesinde. İngi -
lüyor. liz • Fransız • Sovyet rnüzake!'elcrini 

T aymis, bütün noktalar b_ahis mekvtzud~ eden Bourgos şu habe. 
.. • rı verme e ır: 

uzerınde anlaşıldığını yazıyor Siyasi anlaşma tamamlanmah ü. 
" .Ti~es gazetes.i d~y.or ki: zere bulunduğundan, Londrada. ge _ 
Şımd.~y: kadar. In~ılız - Fransız. nel kurmay temaslarının on giine 

Sovyet goı:ışm.elerı, bılhassa siyasi ı kadar Mosk.ovada başlayabileceği 
meseleler uzerınde cereyan eylemi~- tahmin edilmektedir. 
ti. Bu sahada hemen bütün noktalar Fransa tarafından, bu temaslara, 
üzerinde bir anlaşmaya vanlmıst:ı:r. pek yakında yüksek harp konseyine 
Fakat bazı noktalar, ezcümle bil~a - girecek olan Lille kolordusu kumaıı
sıta tecavüz hakkındaki formiil, he. danı, general Doumenic merr.ur olu. 
nüz tamamiyle halledilmiş bulunma. nacaktır. İngilterenin askeri -fekge • 
dığından, askeri görüşmelere de he- !iğini de general İronside yapaccıktır. 
men derhal başlanması fikri ileri sii. Fransrz askeri mahafilinde, Mos. 
rülmüştü. Bu suretle, Sovyetlerin de kovaya gidecek generallerin bir harp 
arzusu veçhile anlaşmanın her iki zuhurunda müttefikler baş kuman. 
kısmının da ayni zamanda meriyet danlığını yapacağı kuvvetle tahmin 
mevkiine girebilmesi imkanı elde e - edilen general Gamelinle goru:ıp 
dilecektir. Dün İngilterenin 1\ılosko • kumanda tevhidi meselesi hakkında 
ve büyük elçisi Sir Villiam Scedse talimat alacakları söyleniyor. 

Yerli MaJlar Sergisi 
(Başı 1 incide) 

ismet lnöniinlin sanayie verdiği e-
hemmiyetin ve yüksek yaratıcı kabi. 
liyetiyle bu sahada da vilcude getir
miş olduğu medeniyet manzarasının 
nıüsbcl ve maddi bir şekilde tecellisi
dir. :B~abrikalarımız gi.ınden güne c;o
ğwmakta, istihsalatımız çeşitlenmek

te ve artmaktadır. Eser biiyiüttllr. 
Ve bu hususta halkımıza daha geniş 
daha etraflı bir fikir verebilme~\; için 
Istanbulda bliyük, muntazam ve ih.. 
tiyaca uygun bir sergi binasını.n lü
zumunu şi~dctle hissetmekteyiz.,, 

rek kumaşları birer birer göstermı!". 
l!!rdir. ~ 

Halkev~erinin eliş1eri sergisindeki 
znrif yap~na çiçekler de alaka celbet
mış ve valiye bir çiçek dalı hedi. 
ye edilmiştir. Hatayın ma:ımla~ ve 
masnuatını cemeden zeng;n pavyon 
gezilirkeu Vali: "Merhaba Hatav 

~ " 
demiş ve herkes Hatayı "Merhaba., 
il.: selamlamıştır. Pavyonlnm gezil
mesi sırasında valiye ve davetlilere 
izahat ve:lilmiştir. 

Sergirıin ~n güzel pavyonların :lan 

biri ola·.1 "Yarınki Istanbul,, pavyo. 

nuna g! rildiği zaman v:ıli: 

- Şimdi de ben size izahat vere-

"Bu seneki serginin bunda11 evvel
ki sergilerde bulunmıyan bir hususi. 
yeti vardır. Maarif Vekilliği Galata_ 
saray Lisesi binasını ncr seneki gibi yim! Diyerek ziyaretçilere yarınki 
sergiye tahsis llıtfunda bulunmakla Istanb.ılun alacağı şekU ve yaplla
beraber bu sene ayni zamanda bur:ı~ c8.k işleri maketler üzerinde birer bi-
da bir dP. kitapscrgisi vücud·~ .,.etir- rer i2dh etmiştı'r G akt k ı . . . , - ;-, . eç v e ac ar 
mı~ır. Demek ki Türkiyenin sanayi J dcvı:.m eden bu tetkikten sonra da. 
v~ ırfan sahalarındaki mesllt inkişa- . .. _ 
fını yanyana görmek fırsatını elde et vetlıler bufcde aı,rırlanmışlardır. 
miş oluyoruz.,. Bu seneki sergi geçen senelere 

lrian hayatımızın genç ve güzide nü:betle daha güzel sayılabilir. 

bir siması olan Maarii Vekili Hasan Sergiye iştirak edenlerin adedi 
Ali Yücele ve kitap serg!sıni tertip aı tmaktadır. Maarif Vekaletinin nc~
i~inde hizmeti geçen değerli arkadaş riyat pavyonu her cihetle çok beğe-
larma teşekkür ederim. . nilmiştir. 

"Bu sene sergimizin maddi ve bll- Dün akşam saat 19,30 dan itibaren 
hassa manevi kıymetini arttıran di-
ğer bir zenginliği, Türkiye Cümnu
r:) eti vilayetleri arasında hakiki 
mevkiini alan şanlı Hatay vilayetL 
mizin sergide kıymetli mamulat ve 
masnuatile kendisini temsil etmesi
dir. 

Bu mesut iltihakın henüz haftası 
içinde bulunduğumuz halcfo !3tanbul 

Yerli Mallar Sergisine mamulatını 
yetiştirecek kadar ai;;ka, sılra c ve e
nerji gösteren yeni vilayetım!zin de
ğerli valisi Şükrü Sökmensüerc hu
zurunuzda tc§ekkür etm~yi bir botç 
bilirim.,, 

Nutku miiteakıp Vali Kırdar kapı.. 
nın önündeki kordelayı keserek hole 
girilmiş ve holde yüksek bir yere 
v<:zedilmiş olan Atatürkün '>üstüne 
Sanayi Birliği tarafından glizel bir 
çelenk konu1arak bir dakıka hürmet 
ve tazim vazifesi ifa edilmiş ve bun
dan sonra pavyonların birer bırer 
ge:z.ilmesine başlanmıştır. Ilk olarak 
Sümer Bankın ve sırasiyle diğer bü
tün banka ve mücsseselt?rm pavyyin
laıı gezilmiştir. Mensucat fabrikala
rının pavyonu gezilirk~n izaha~ ve
renler "şu kumaşları Milli Şef Inösıil 
köylü elbisesi için beğenm!ştir,, diye-

sergiye ha~rn girmesıne müsaade e

dilmiştir. 

----o----
A!manyanın Çek 

Erkeklerine Zulmü 
Faris, 27 (A.A.) - Pctit Journal 

gazetesine Prag'dan bil<liriliyor. 
Ordu ve Gestapo miimessillerinin 

müzaheretile Çek erkeklerinin toplu 
bir halde nakilleri için bir plAn ha. 
z!rlanmaktadır. Şimdilik sıhhati ye
rinde 1.750.000 kişi mevzuu bahistir. 

Gazete aşağıdaki tafsi!~itı ılin·e e
diyor: 

Umumi seferberlik ilan edilir ediJ-
mez, ilk mıntaka olan Pra1~ - Pi:. 
zen - Moravska Ostrava -- kömür 
Silezyası 15 gun zarfında 750 bin ve 
diğer dört mıntaka ı.oor:ı.ooo kişi ver 
meğe mecbur olacaktır. 500.000 Çek 
Ruhr kömür madenlerinde, 250.000 
Çek yol inşaatında ve 200.000 kişi 

d{' ziraat Silezyasında kuUanılac.:k

tır. Daha şimdiden Almanyanın ihti
yacına göre, peyderpey binlerce Çek 
i;;.cisi sevkedilmiş ve baş'ta yere ay
rılmak hakkı kendilerinden nezedile. 
rek kullanılmakta bulunmuştur. 

Çin· Japon 
Harbi 

Şiddetlendi 
İchang, 26 (A. A.) -

sük(ınetten sonra Hupeh 
merkezinde harekat icra 

Bir aylık 

eyaletinin 
etmekte o. 

lan Çin kuvvetleri, cephenin bütün 
boyunca yeni bir taarruza kalkmış • 
lardır. 

Çin kıtaatı. Han nehrini gectik • 
ten sonra düşmanın nehrin ~ark sa
hilindeki mevzilerine hücum etmiş

lerdir. Japonlar, bu mevzilerinı der
hal terketmeğe mecbur olmuşlardır. 
Japon zayiah gittikçe artıyor 

Chung • King 26 (A. A.) - Aske
ri Çin mahafili, Japonların temmuz 
ayının ilk on beş günü zarfında ce -
man 3.500 mil imtidadında bir cephe 
üzerinde yapılan 226 muharebede 
16.865 zabit ve nefer kaybetmi~ ol • 
duklarını tahmin etmektedirler. 

Bundan başka Çinlilerin 709 tü. 
fek, sekiz mitralyöz, dört top. 14.520 
fişek, 132 beygir ele geçirmiş ve 19 
zırhlı otomobili tahrip etmiş olduk
ları söylenmektedir. Ayni devre es
nasında batırılmış olan düşman harp 
gemilerinin mıktan altıdır. 

Çin çetec~lerine gelince, bunlar 
da 52 kilometre demiryolunu ve Ja. 
pon hatlarının gerisindeki 147 kilo -
metre yolu hasara uğratmışlardır. 

Çinliler Şanghayda mukabil 
taarruza hazırlanıyorlar 

Hong. Kong: 26 (A. A.) - Çin 
kıtaatı, Şanghay varoşlarında fevka
lade bir faaliyet göstermektedirler. 
Bu kıtaat, Şanghayda muhasematın 

ba,lagıcının ikinci yıldönümü müna. 
sebetiyle önümüzdeki ağustos ayının 
13 ünde umumi bir mukabil taarruz 
icrasına haZ'!rlanmaktadırlar. 

Bundan dolayı Japonlar, Chapei -
in etrafında ve beynelmilel im~iyazlı 
mıntakanın şimalinde müdafaa ter. 
tibatlarını sıklaştırmaktadırlar. 

İmtiyazlı mıntakanm hududu bo. 
yunca şimdiden barikatlar vücude 
getirilmiş olup piyadelerin müstah _ 
kem mıntakayı geçmelerine 'llÜsaa _ 
de edilmemektedir. 

Rus - Japon harbi 
Tokyodan bildirildiği ıçm sırf 

kendi arzularına göre tertip e'iilen şu 
telgrafa nazaran Japon tayyarrcil.ari 
Sovyet - l\.Iogol hududundaki faali -
yetlerini arttırmışlardır. 

Tokyo 26 (A. A.) - Kw.mtoung 
ordusunun bir tebliği, 59 Sovyet _ 
Mogol tayyaresinin dün Mogolistan. 
Mançuri hududunda Japonlar tara • 
fından yere düşürülmüş olduğunu 
bildirmektedir. 

Ayni hudut üzerinde kfiln bulu • 
nan Balshyaldan gelen bir telgraf, 
Japon bataryalarının bütün gün 
Khalhanın garp sahilindeki Sovyet : 
Mogol mevzilerini bombardıman ot. 
miş ve fakat hasım bataryillarımn 

mukabele etmemiş olduklarım bil • 
dirmektedir, 

---o---
lzmir Üzüm Rekoltesi 

İzmir, 27 (A.A.) - 939 yılı kuru 
ÜLÜm rekoltesi gayet !lefis ve hasta. 
lıksız olarak 65 milyon kilo tahmin 
edilmektedir. Piyasanın 19 veya 21 
Ağustosta açılacağı z:ı.nııedilmekte
diı. 

"' 
Müna:Calat Vekaletinde 

Tayinler 
Ankara, 26 (TAN Muhabirin-

den) - Münakalat Vekaleti yüksek 
frn heyeti azasından NeC'ati Tonı:~:-, 

tE:!graf işleri reisliğine, ihtısas şube. 
kri reisi Bekir Vefa yüksele .fen he. 
yeti azalığına, lstanbul posta müdü
rü Emin Sözen ihtısas şubelerı reis
liğine naklen tayin edllmiş!ardir 

Berlinde Hava Hücumlarına 
Kar$ı Müdafaa Tecrübeleri 

Berlin, 26 (A.A.) - Hava hücum
larına karşı müdafaa tecri.lbesi bu
gün Berlinde verilen t~h!ikc işareti 
ile başlamıştır. Sokaklar bir kaç da
kika içinde boşalmış ve hnlk mahzen 
lere girmiştir. Bütün münakalat dur
muştur. Berlinin üzerinde derhal 
tayyareler görülmüş ve hava topları 
faaliyete geçmiştir. Tehlike çanı !>aat 
20 de nihayet bulmuştur. 

lzmirde Ekmek Buhranı 
İzmir, 26 (Tan Muhabirinden) -

İzmirde un olmadığından fırınlarda 

ekmek satılamamaktadır. Toprak 
mahsulleri ofisi bütün rnüracaatlere 
rağmen piyasaya buğday çıkarma • 
maktadır. 

27 - 7 - 939 

Yeni Barem Ve Şahadetname 

Diplomaların T ekabü 
Ettiği Dereceler 

(Başı 1 incide) 

mıntaka orman okulları, (orta okula 
mlistenit olup tahsil müddetleri üçer 
yıldır). 

Orta tahsille birlikte meslek tah. 
sili de veren en az beş yıllık mektep
ler: 

Ankara, İstanbul, İzmir. Kastamo. 
nu. Aydın. Bursa, Edirne, Konya 
mıntaka sanat okulları, (ilk okula 
müstenit olup tahsil müddetleri be~er 
yıldır). Ankara İsmet paşa, Adana 
İsmet İnönü, Bursa Necatibey, İstan
bul Kadıköy, İstanbul Selçuk, İstan. 
bul Üsküdar, İzmir Cümhuriyet, E. 
dirne, Elazığ, Manisa İsmet İnönü, 
Trabzon kız enstitüleri. (İlk okula 
müstenit olup tahsil müddetleri be
şer yıldır). İstanbul konservatuarı
nın yatı kısmı, (İlk okula müstenit o. 
lup tahsil müddeti beş yıldır). 

Orta tahsile müstenit olup en az 
iki yıl tahsil veren mektepler: 

Nafıa teknik okulunun fen memu
ru kısmı, <Orta okula müstenit olup 
tahsil müddeti iki yıldır). İstanbul ve 
Çorum küçük sıhhat memurları okul. 
ları, (Orta okula müstenit olup tah
sil müddetleri ikişer yıldır). İstanbul 
Üniversitesi tıp fakültesine bağlı ebe 
okulu, (Orta okul tahsiline müstenit 
olup tahsil müddeti iki yıldır). An. 
kara maliye meslek okulu (tahsil 
müddeti iki yıldır). Yalnız orta okul 
mezunu olarak bu okula girip te me
zun olanlar C fıkrası hükmünden is. 
tifade edebilirler.) Tapu kadastro o
kulu (tahsil müddeti iki yıldır. Yal. 
nız orta okul mezunu olarak bu o
kula girip te mezun olanlar C fıkra. 
sı hükmünden istifade ede·bilirler). 
Kızılay Cemiyeti İstanbul hastaba
kıcılık mektebi (Orta oku1 tahsiline 
müstenit olup tahsil müddeti üç yıl. 
dır). 

25 lira maaşa 
25 lira asli maaşa alınacakların 

mezun bulunmaları meşrut olan 
mektepler şunlardır: 

Lise derecesinde bir tahsil üzerine 
en az bir yıllık meslek tahsili ve. 
ren okullar. 
Gazi Terbiye enstitüsü B kısmı 

mezunları. 

Lise üzerine en az bir yıl meslek 
tahsili veren kurslar: 
Tapu ve kadastro okulunun B kıs. 

mından mezun olanlar (bu okula lise 
tahsili üzerine girip de mezun olan
lar D fıkrası hükmünden istifade e. 
derler). 
Beş yıllık meslek okulu tahsili ü
zerine en az iki yıllık yüksek bir 
meslek tahsili \•eren okullar: 
Ankara kız ertik öğretmen okulu. 

Bu okul iki kısımdan ibarettir. Kız 
enstitülerine müstenit olup tahsil 
müddeti iki yıldır ve orta okulların 
meslek öğretmenlerini yetiştirir. 
Kız enstitülerine müstenit olup tah. 
sil müddeti üç yıldır. Kız enstitüleri 
ile Akşam kız sanat okullarının mes
lek dersleri öğretmenlerini yetiştirir. 
Ankara erkek öğretmen okulu (beş 
yıllık bölge sanat okullarına müste. 
nit olup tahsil müddeti üç yıldır). 

Bölge sanat okullarının meslek ders. 
leri öğretmenlerini yetiştirir. 

Orta tahsilden sonra en az dört 
yıllık meslek tahsili veren okullar: 
Nafıa teknik okulunun mühendis 

kısmı. (Orta okula müstenit olup 
tahsil müddeti 4 yıldır). 

30 lira maa,a 
30 lira asli maaşa alınacakların 

mezun bulunmaları meşrut olan 
mektepler şunlardır: 

Tahsil miiddcti altı yddan eksik 
olan yüksek okullar: 

Ankara hukuk fakültesi (Tahsil 
müddeti üç yıldır). Ankara yüksek 
ziraat enstitüsü (ziraat, veteriner ve 
orman fakültelerini ihtiva eder. her 
birinin tahsil müddeti 4 yıldır). Si
yasal bilgiler okulu (tahsil müddeti 
4 yıldır). Ankara dil ve tarih soğraf
ya 'fakültesi (tahsil müddeti 4 yıldır). 
Ankara Gazi terbiye enstitüsü, a) Be. 
den terbiyesi ve resim - iş şubeleri. 

nin tahsil müddetleri 3 er yıldır, b) 
Edebiyat tarih - Coğrafya, pedagoji, 
tabiiye, riyaziye şubelerinin tahsil 
müddetleri ikişer yıldır; İstanbul 
yüksek iktısat ve ticaret okulu <Tah
sil müddeti üç yıldır). İstanbul yük
sek deniz ticaret okulu (tahsil müd
deti 3 yıldır), İstanbul Üniversitesi: 

a) Hukuk fakültesi tahsil müddeti 4 
yıldrr. İktısat fakültesi tahsil müd
deti 4 yıldır. Tıp fakültesine bağlı 

diş tababeti okulu tahsil müddeti 4 
yıldır. Fen fakültesi tahsil müddeti 
4 yıldır. Fen fakültesine bağlı eczacı 
okulu tahsil müddeti 3 yıldır. Ede
biyat fakültesi tahsil müddeti 4 yı1 -

dır. Yük~ek öğretmen okulu tahsil 
müddeti 4 yıldır. 

35 lira maa~a 
35 lira asli maaşa alınacakların 

mezu~ bulunmaları meşrut olan 
mektepler şunlardır: 

İstanbul Üniversitesi tıp fakültt'si, 
İstanbul yüksek mühendis mektebi. 

Hatayın Yarası Türk 

Bayrağı ile Sardırken 
Başı 5 incide) 

mesine benzetebileceğimiz bru:it bir 
mahrumiyettir. 

Bu itibaı-ladır ki, biz en büyük 
teessi.irii ve teessüfü kendi hesabımı. 
za duymağa mahkumuz: Çiinkü o bu. 
günü değil, biz bugün onu göreme
dik? .. 

Fakat. "Ata" sız kn1dıirmız za -
ınandanhcri g·eçen hergiin bizi, ök. 
süz ka1madığnnıza biraz daha inan -
dırınıştır: Atatiirk bize, ölümi.ini.in 
hiiyük tesellisini de bırakarak gitti: 
İsmet İnönünün yiizünde de, erisil • 
miyecek hiç bir ihtirasın izini oku)'a· 
mamak bize emniyet, sükfuı ve hu • 
zur veriyor. Biz gururumuzu, onun 
kudret dolu bakışlarından aldığımız 
vaatlerin biiyükHiğünde buluyor, 
duyuyoruz: Ve biz teessüre kapıl • 
maktan, büyiik davalar peşinde bu
lunduğumuzu daima hatırlamakla 

kurtuluyoruz. 
Şimdi Atatürkün İsmet lni>ııiiyc 

hitabını duyu;\·orum: 
"- Siz, miHetin maki. tnliini 

yendiniz!" 
Bir köşesindeki yirmi ~·ıllık ,.a • 

rası da evvelki gün Türk bıı)·rağı ile 
sarılmış olan Anadolu harihtsımn 

her köşesi, kazanılmı~ asil bir daw
nın sevinciyle donatılmış bulunu -
yor. Bu manzaraya gözlerimizi ya -
şartan mesut bir heyecanla bakar -
kan, Atatürkün İsmet İnöniiııe söy. 
!ediği o tarihi ci.imleye, şu kelimeJcri 
hep beraber ve sarsılmu bir emni -
y.ıtl~ ilave edebiliriz: 

"- Milletin makils taliine karşı 
kazanılnıı~ olan zafer, artık ebedi -
dir!" 

Londrada Bir 
Bomba Patladı 

-0-

lrlandalı T edhişc;iler 
Suikastlar Hazırlamışlar 

Londra, 27 (A. A.) - İngiliz po
lisi, İrlanda tethişçilerinin Londra -
da ve vilaetlerde bank Holiday mü -
nasebetiyle 5 ağustosla yedi oğustos 
arasında suikastler yapacağını öğ • 
renmiştir. 

Tethişçilerin parlamentoyu hav:ı. 
ya atacaklarını gösteren vesikalar e
le geçmiştir. Polis çok sıkı tedbirl~r 
almıştır. 

Bugi.in, Cionvay istasyonunda 
patlayan bir bomba yüzünden bir ki. 
şi maktul düşmüş ve on üç kişi ya -
ralanmıştır. Mccruhların biri de teh
likededir. Bombanın bir valiz ıçinde 
olduğu anlaşılıyor. Etraftaki bütün 
pencereler kırılmış ve istasyon baş. 
tan başa sarsılmıştır. 

Yılanla Boğuşurken Öldü 
İzmir, 26 <Tan Muhabirinden} -

Çeşmede on yedi yaş;nda HüsPyin, 
üzerine saldıran bir yılanla boeuşur. 
ken kendi bıçağı kalbine saplandı ve 
öldü. 

Pazarhksız Satıı Kanunu 
Tetkik Ediliyor 

Ankara, 26 (TAN Muhablr.in-
dl':!n) - Pazarlıksız satış kımun:ınun 

tatbik şekli ve neticeleri lktısat Ve
kaletince tetkik edilmektedir. Tet
kikler neicesinde kanun ya meriyet
ter: kaldırılacak veya tam edilecek 
veyahut ta muvafık p;önllerel< dığcr 
şehirlere de teşmil edil;?eektır. 
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~ TOR KiYE 
KIZILAY, CEMiYETi 

UMUMi MERKEZiNDEN : 
Gaz Maske Fabrikamız için dikit makinelerinin tamirinde vukuf 

sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı makineleri. 

nin tamirini de yapabilenler şayana. tercihtir. Makiniat, ihtisaaı dere

cesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile anıaje edilecek, on. 

dan sonra asli mütehasaıi olMCaktır. Taliplerin hizmet ve kifayet ve. 

slkalarlle Yeni Postane clvannda Kızılay Hanında, Kızılay Depoau 

Direktörlüjwıe.. müracaattan. 

: l· 11.ılf:l Demıryolları ve l irııanl ırı ışletme U. idaresı ıl~nımı 
Muhammen bedeli 1170 Ura olan SOOO kilo makasdtlt ve yataklan 

için plombajin ile 100 kilo alÜJllinyüm toz yaldız 8.8.1939 salı günü sa. 
at (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usuliyle sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 87 llra_75 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar 
komisyona müracaatları lAzımdır. 

liu i§e ait prtnameler komisyondan parasız olarak dajıtılmak-
tadır. (5484) 

* Muhammen bedeli 2500 ltra olan bir adet Metal izabe ocağı 8 eyltil 
1939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina· 
ımda satm alınacaktır. 

Bu l§e girmek isteyenlerin 187,50 liralık muvakkat teminat tle ka
nwıwı tayin ettlğl vesikalan ve tek liflerini ayni gün aaat 14 de kadar 
komisyon Reislillne vermeleri laztmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5523) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okulwıa 15 Temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi "eyl'lll 939,, nihayetine kar uzatılmqtır. Askerlik ıubeleri. 
ne ve Ankarada bulunanların Haro Okuluna mtıracaatlan UAn olu. 
nur. "179,. "501,, 

Sıhhat ve l~timai Muavenet 
V ek&letinden: 

Bu yıl, Leyli Tıp Talebe yurduna alınacak talebenin kabul şartlan 
fUnlardır: 

"Evrakı tam ve prtlan haiz olanların kayıt muameleleri, dilekçelerin 
alındılı tarih sırasına gönt derhal yapdacağmdaıı, isteklilerin zamatunda 
müracaattan lizımdır" 

1 - a 0 P. C. B. sınıfı için: Tam devreli Uielerden veya lise derece. 
sinde olduğu .Maaril Vek&Jetinoe tudiık e1:Ulmifa·trterlı •••..-ipi .. 
lyi derecede mezun olmuş, olgunluk ~t~ v~i§ olmak, 

b) Diğer sıhıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yaban. 
cı dil ve askerlik imtihanlannı vermiı olmak, 

2 - İsteklilerin bUtün evrakını tamamlamış olduğu halde, 30 eyliil 
1939 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletine müracaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak lle gelen dilekçeler 
muameleye konulmıyacaktır. 

Gönderilecek evrak fUDlardır: 
A - Türkiye Cümhurlyeti tebaasından oldulunu bildiren nüfus 

hüviyet cüzdanı aslı, 
B - Mektep phadetnamesinin aslı "imtihanlannı tamamen bitir. 

dikleri halde phadetnamelerinin tasdik muamel91l gecikmif olanlar mek. 
tep müdürlüğünün ayni zanıanaa mezuniyet derecetiai de ıöstercn fo.. 
toğraflı ve resmi mıihurlu bir vesikasını göndereceklerdir." 

C - Okuduklan mekteplerden alınmıı hüsnühal varakası, 
D - Mütehassıslan tam bir hastahane heyetinden, buılmıf Öl'Jleği. 

ne uygun ve üstiiııde tasdikli fotoğrafı bulwıan bir sıhhat raporu. "Bu 
raporu hastan• baftabiplikleri zarflıyarak üstünü mühürllyecek ve ta. 
teı.kh tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir." 

İ§bu muayeneler Ankara, Sıvu, Erzurum, Diyarbakır, Hayclarpqa 
Nüqıwıe has\anel.-i, İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, 
Adana, Samsun uıeınleket hutanelerinde yapılacak ve buralarda mua
yene olunmak t9in bu hastanelerin bulunduğu vilayetin Sıhhat ve tgtt. 
mai Muavenet ıııüdtırlülderiııe iltekliler bizzat müracaat edeoeklerdir. 

E - ômeit aşaiıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir taahhüt se. 
nedi "bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı. 
örneğinde gôrüldüğü veçhile kefili tarafından keza aynen ve tauıamen 
yazılarak imnlanacaktır." 

F - 4.~x6 boyunda altı tane fotografı "cepheden alııunJt ve ince 
kağıda basılmı§ olacak." 

3 - Yaşlan 22 yi geçkir bulwıanlar, "yurtta okumaya ve ileride 
mecburi hizmetlerini y•pmıya engel olacak bir hastalığı veya ar111S1 
olan1ar kabul edilmııler.,, 

4 - lateklilerln gönderdijl dilekçe ve vesikaların veklletçe alındı
ğı adrellerlne blldirildJli libi kabul edilip edilmedikleri de yine adrfll
leriııe aynca bilcltrilecektlr. 

T aalahüt Senedi Örneii 
LeyU Tıp Talebe Yurdum kahul edilerek her .rıangt bir Tıp faküL 

tesiııden tabip olarak ~a, 2000 Myılı kanun mucibince, yurtta 
g~irdilim ıam•D'" 1'tatil19r de dahil" ilfte ild.t kadar bir müddetle 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinln ltızum ~receji maAallerde 
hizmet ifuını kabul etmeclilim v.,a mueyyen müddeti bitirmede-. hiz
meti terk eyJedillJn takdirde yurtta benim için sarfolunan paranın Ud 
kabnı ödemeli ft tap t.hsilini terkettiğim veya sıhhi aebepler dıpnda 
fakülteden daimi oluak çıkarıldığım, yahut yurtta bil' lelleden az bir 
müddet kalarak prdu terkeylediğim takdirde benim için aşrfedilnıiJ 
olan puaıı tamamen ödemeği ve bv taahhüt senedi mucibince benden 
istenilecek paralar !çiD ~k ınecburlJetinde oldulum \arihten itlba.. 
ren yüme 9 felz JiiriltiUmtsiDI ve 2,000 sayılı kanwıwı diler ~ hü. 
kümlerinin de hakkımda ıatbiklni kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih .lkametaih Adresi 
Yukarda adres ve Js(1yfytti yazılı olan • • • • • • ın bu ta. 

ahh6tname muciWnce ödesek ıneeburiyettnde bulundutu her ders yılı 
için üç yüa Ura olıuk azere bttiill tahail müddeti için ceman 1,800 Ura. 
ya ve iki katuu Memek mecbarlyeti laall1 oldutu takdirde 3,600 füt17a 
kadar parayı, faizle bfıraber, borclu • • • • • • ile birlikte müteselsil 
kefil ve müsterek müsteselsil borçlu sıfatiyle ödeyeceiim 

Kefilin Adreıi ,..., 

TAN 11 

TORKIYE CUMHURiYET 
22 TEMMUZ 

MERKEZ BANKASI 
1939 V AZIYETI 

A K T 1 F. Lira PAS 1 F 

llTdlUL, lefİflıı. 
, •••• ıııeı4••• 12 "·· •• 

ılleleAMılı ıfYeNt e41all ,,.,. 
ti ................ ....,. ... .. 
,, •tl•P1111tl4• """ ......... . 

İstanbul İkinci İcra Memurlutun. 
dan: 

USA: 

Albn: San kllonam 17.179.910 
BANKNOT 
UJ'AKLTK 

Dahildeki Muhabirler: 
1'Qrk llras1 
Rarl(tekl Muhabirler: 
4Jtın: Sat! kfloıram 9.058.321 

'1hna tahvili kabil serbest 
"llvlzler 

24.184.917.!15 
20.955.479.50 

1.481.391.:?7 

314.928.84 

12.741.252.48 

14.88042 

Sermaye: 

ihtiyat Akçesi: 
48.581. 788. 72 

Adt ve fevkal~e 
'luaısf 

W114 .ll~ll.S4 T d Uld '- tl e av eki Ban"no ar: 

l"'l•ruh1'e f'fillen tovrııln nııkdlve 
Kanunun ft - 8 fnef m:o1'1',.ll"'rlne 
tPvflkan t-Q.,ı,,. tarııfından vAkl 
•adi yat 

4.217.134.25 
8.000000.-

158.748.563. 

Ltl'll 

Galatada Kemankeş mahallesinde 
Diler dövt::Jer ve borclu kliring 
"•ltlvelert 3.99424'7.94 18.090.380 .. H "ı-nıh1'e edilen evrakı nakCll.Ye 

bakiyesi 

17.228.027.-ı 

141.520.536. 
eski Gümrük sokak 36, 38 No.da mu. ffazlne Tahvfllerl: 
kim iken halen ikametglhı meçhul 

Deruhde edilen evrak! nakdiye 
bulunan H. Hrisostomos'a: trırıııtııtı 158.748 563.--

"°""'"lıfl tıımıım~ alt<ı., olarak 
fllh•rten t .. 1':ov{l1f' vıı,.edll~ 

ReP"'1ront mıılrablJI llllv•tl!D teda. ..... 19.000.000. 

89 000.000. 129.8205 
Mlhal Antomelldisin bir kıt'a em. I ~ınunun ı - 8 hıcf mııdıfelerl

re muharrer Hnet mucibince ılzden ne tevfikan ttutn• ıarıııncSan 
alacajı olan 1250 liranın temini lııti· ..etı tedfya& 1722111l2T- 14U20.U6.-

Tilrk L1rut Mevduata 34.052.7 

fası için İstanbul asliye birinci tica. ._edat CUzdanı: . 
ret mahkemesinden istihsal eylediği 

Döviz Taahhildatı: 

3.016.46 
5-1-939 tarih ve 39/1 No.lu hacli 1'fCARf SENEDA1 
ihtiyati kararına tevfikan mutuar. 

1211 4R3 386.44 
'lbna hhvllf kAbfl dftvf:r.1er 

128.4R3 366.44 Ofih' dlMzler ve alacakh kllrlnr 

nf bulunduğunuz İstanbul fst.mll ŞI. •.iham ve Tahvllit Cilzdam 

(Deruhte edften ""ln nak 
' - (di'venln karşılıılh Esham ve 

baklyelwt 

Muhtelif: 

38.195.190.IJO 38.198.2 

93.443.3 lep (Duba) 17.1.939 tarihinde ihtiya
ten haczedilmiş idi. Alacaklı tarafın. 
dan bu baptaki haczi ihtiyati haczi 
icralye tahvil edilmi§ olup mahcu

(TahvtlAt fftfhart krvmetlel 43 470 751.47 
50.987 .832.44 'I - Serbest esham ve tahvtlAt __ 1_.5_17_.os_o._97 

zwı paraya çevrileceği cihetle yapı· ~yanslar: 
lan hacze alt zabıt varakasını tetkik 
ve bir diyecelinlz vana on bet gl1n 
zarfında bildirmek üzere keyfiyet ic .. 
ra ve iflas kanununun 103 üncü 

q'ufneye ktııa vAde11 ııvans 

'1tın w navt~ lllerlD• 
"thvtlAt Ozerlnt 

8.041 .000.-
21.104.42 

7.801.'722 - 11.870.111.41 

maddesine tevfikan tebliğ makamı. fflaıedaTlar: 
na kaim olmak üzere keyfiyet ilA- Wıahtellf: 
Ben tebliğ olunur. Yekta 

4.500.000.-

18.012.419.72 

t 418.432.059.02 Yeld\n 418.432. 

ANKARADA 

AICllA 
KiTABEVi 

1<.iAıtcılık ve her dılde kııap, mecmua, gaıete 
aıparışlerı kabul eder lstanbul gazete ve 
mecmuaları A n k a r a u mu m i b a y ıı dır 

NORMAL MEKTEPLERE 
Kabul olunmıyan zekaca geri 
çocuklar İQin tıeclavi Ye WIDt1n 

saatleri 17,30 • 19,30 
MÜTEHASSIS 

Dr. NECATI KEMAL 
Arnavudköy, Kolej civarında 

Be101lu 4 neft ıalh hukuk hlll111· No. 184 
lllfndenı Beye>ğlwıda Yeniphlr Vi1- ·---llİiiiiıııliill ___ .. 
ne sokak 29 No.da oturan Saliha Po. 

tera tarafından kocası ayni sokakta ~..ıııll--- Saç Bakımı ~ 
33 ıayıda oturan Multafa Kemal a. 1 Güzelliğiıa en birl!ıoi §arlı 1 
leyhine açılan ıulh teşebbn.ü dava. 
uncl. cava edilenin ikametgihınuı 

meçhul olduğu mübaşir meşruhatı L. 
le zabıta tab1dkatından anlaşılmakla 
ilanen teblllat icrasına karar veril
mif oldujundan dava edilen Mustafa 

Kemalin durufllla giinü olan 29--8-938 1 PETROL NiZAM 
saat 11 de Beyollu 4 Clncü ıulh hu- Kepekleri ,,. _, daldllm..ınt 
kuk mahkemesine müracaat etmesi, tedavi eden teltrl müoerreb bir 
ak.si takdirde gıyabında görüleceği illçtır. • 
tebligat makaIJUlla kaim olmak ü. j 
zere ilin olunur. 

Te C. Z~T BANKASI 
KUnılut T arihl: 1888 

Sermveıl : 100,000,000 Tirli Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi unka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kuaıbarab ve lhNl'llS tManaf h .. plaftn•• n 
aa IO ltruı bulunanlara senede C defa çekilecek kur'a ile •pğldaki 

plina rlre tkramlye •a&ıtalacübr. 
4 ddet 1.011 IJrahk 4,MO Lira 
4 • SOi • '2,ffO ., 
' • zsı • ı,ooo • 'o .. ıH • c,ooo • 

iM • "'fi • '1,IM • 
ın • ... .. 4,800 • 
lM • Zt • l,IH " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan af811 
d~ ikramiye çılrtılJ takdirde ., 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralu 1aı• t defa. ı EYl6J. 1 8irt11e1Unua, t Mart .,. l 8.man 
tulblerinde (ekilecektir. 

1 Temmuz t 938 tarihinClen CtiJ;aren: lıkonto 
h"ddi % 4, altın üzerine &Yanı 0/ 0 3. 

Kayseri iskan Müclürlüiünclen : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayseri vilayetinin Pınarbaşı kazası m 

kezinde 20 çift, Kaynar nahiye merkezinde 15 çift, mezkılr nahiye 
Tersakan köyünde 10 çift, Panlı köyünde 15 çift, Pazarviran nahi 
merkHlnde 18 c;lft, Vlranf8hlr nahty..tnln Pöhrenk köyünde 12 çift 
mak üzere 88 çift kagir ve Kaynar nahyesinin Beserek köyünde 15 
ve Bihıyan bu11n1D Sanollen ıaü119 merkulnd• 18 çift ki cem'an 
çilt de kerpiç göçmeİı evleri inpaudır. 

Keşif bedeli "124.788,, lira 32 kuruştur. 
2 - İnşaat 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 

muştur. Toptan veya köy itibarile ayn ayn ihale edilecektir. 
3 - Yapılacak evlerin keresteleri lltuyonllJ'da tlelllaa•prtlle h 

met tarafından :verilecek ve bir diAer bil~lılWI'"'• ve lfçWk m 
teabhtde aid olacaktır. 

4 - Ekiiltme tünü 4 • 8 - 939 cuma günO ........ te takAlı JDMilrl 
ğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafmdaır ıapılaC9ktır. 

5 - Ekiiltmeye i§tirak edeceklerin bu iflwl 7a~ 
Nafiadan ehliyet ve Ticaret Odumdan alacaklan veıdÜları arz 
ceklerdir. 

8 - Teklif mektuplarile 7488 Ura '8 lnıruıu snuhtnt temfilat 
bus veya mektuplanıwı kapalı urf lflnıde 7ulw'da JUlh g(1n ve IU 

bir saat evvel iakiD müdürlüiüne mlkbus mukablllnde teslim 
olacaktır. Potta Ue ıonderilecek mektuplann nihayet ihale ıaatincl 
bir saat evveline kadar iskln müdürıqtlne p1mif olmuı lizımdır. 
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Bwıa ald fenni hua 
şartnamelerle pian ve projeleri görmek ve fazla mal'1mat almak 
yenlerin Kayseri iskan müdilrlüğüne ve Ankarada iskan umum mild 
lüğü fen heyetine müracaatları ilan olunur 11358'7 

Devlet Hava Yolları Umum Miclürlüğiin 
Hatlanmıza iiaveten 7 Ağustos 1938 Puartell IÜJlündeıı iti 

İstanbul • İzmir arasında "dojru,, seferler bqlıyacaktır. 
Hava hatları Bilet flatlan 

Ankara • Izmir "litanbul üıarlnden,; 
İstanbul • İzmir "dojru" hat 

• 

7 Aiuıtoıta11 ltlbarea 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

14 00 
stanbuldan hareket 

Saat Daldk• 

9 30 

.Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 15 

Adanadan hareket 

Saat Dakika 
., 10 

tanb~ldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 
irden hareket 

Saat Dakika 

7 10 
Ankaradan hareket 

Saat Dakik• 

-15 00 
T-·•-en hareket 

Saat Dakika 

9 00 

Gldlt Glcllt-Dönllt 
Ura Kr. Lira Kr. 

40 00 57 00 
20 00 28 50 

Hareket Saatlell 
İstanbula muvasalat 

Saat Dakika 

16 00 

Aokaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 
Adanaya muvasalat 

Saat Dakika 

17 25 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

9 20 

zmire muvasalat 
Saat Dakika 

18 10 

tstanbula muvasalat 
Saat Dakika 

00 
İzmire muvasalat 

Saat Dakika 

17 

Aııkıraya ınuvasalat 
Saat Dakika 

11 45 
Fazla tafsilAt için: M~ydan Müdurlüklerile Acentalara müracaat edil 

tnell •332& .. "55'7'1 •• 
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TÜRK TİCARET BANKASI A. s. 
~-··-··· ..... ,. ................... -........ .. 

TESİS TARİHİ 1919 

Merkezi: ANKARA . 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler: TiCARET 

Banl<amızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

il 

il 

Çoli müaaid ,artlarla sayın mü,terilerimizin emrine amade liulundurulmaktadır. 

İzahat abnmak üzere gİfelerimize müracaat olurunaıı. 

• 

Sıhhat ve • • A 

lçtımaı Muavenet 
VekCiletinden : 

Çorum Leyli, ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları mektep. 
!erine alınma şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cüınhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 
ve 26 dan yukarı bulunmamak "Yirmiden yukarı olanların askerlikle 
ilişiği kalmamış olacaktır,,. 

2 - Ç>rta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak "Lise sı. 
nıflarında bir veya ikı sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. 
Bunlarla kadro dolmadığı takdirdeorta dereceliler cie alınır,,. 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçe. 
lerini 15 Eylul 1939 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve Iç
timai Muavenet Vcknletine, Jstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdi.ırlüğu vasıtasiyle mektep müdürlüğiint- gön· 
dereceklerdir. 

"Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacaktır.,, 
Gönderilecek evrak ı:unlarclır: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B - Orta mektep ~ehadetnamesi aslı, "Daha fazla okumuş olanla. 

rın şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi ve. 
sika,. , 

C - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine 
uygun ve üstünde tasdıkli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. "Bu 
raporu Hastane baştabiplikl~ri zarflıyarılk üstünü mühiirliye-:ck ve 
i.stekli tarafmdan ınühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.,, 

İşbu muayeneler Ankara, Sıv:rn. Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa, 
Nümune Hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, 
Adana, Samsun :r.femleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu 
hastanelerin bulunduğu Vil~y&tierin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü. 
düdüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D - Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınm1ş hüsnü.. 
hal kağıdı, 

E -· 4, 5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf "cepheden alınmış ve ince 
kağıda basılmış olacak,, 

4 - Çorumdaki Leyli mektebe girn:rek istiyenler bu vesikalardan 
başka bir de aşai{ıda örnefi yazılı. Noterlikten tasdikli taahhüt senedi 
vereceklerdir. t 

Taahhüt Senedi Örneğı 

Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebine alınartık tah~ 
sil edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 
tayin edeceği vazifedt:. beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul et. 
mecliğim veya kabul edip te muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım 
ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdir
de benim için sarfedilnıiş o1an parayı tamamen ödemeği ve bu taah. 
hüt senedi mucibince benden istenilecek para için ödemek me.~buri. 
yetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz vürütül.tiıP..ıo;nı ln>hul ve 
taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah Adresi 
Yukarıda adres ve hü1riyeti yazxlı olan : : : • : : : ; ın bu taah. 

hütname mucibince odemck mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için İki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 
liraya kadar parayı, faizile beraber, borçlu • • • • • • • ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödeyec~ğim. 

· Kefilin Adresi 
(5428) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halli Liitfü DÖR~CN~O. G~~tPr.ilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldıiı yeJ' TAN Matbaaın 

'l' A N 

Yerli Mallar il inci Nesriyat Sergisinde 
KA A T KITAB 

En Son Neşriyatını Teşhir Ediyor : 
Dünya tarihi, 1919 dan 1937 yılına kadar, 150 - Bugünkü İngil. 

tereyi iyice anlamak için, 50 - Cihan Harbinin Şarka aid kaynak
ları, 75 - Sümer San'ati, Roman San'ati, 75 - Milliyetler mesele. 
si 75 - Akıncı Türkleri, ikinci tab'ı, 50 - Ziya Gökalp, 50 - Mev. , 
lananın Rubaileri, 50 - Atalar Sözü, 50 - Edebiyatçılarımız geçi. 
yor, 50 - Define Adası, 50 ~ lVIa kber, 50 - İnsanlar alemi, 150 -
Hayvanlar alemi, 130 - Hind denizlerinde Türkler, 100 - Devri. 
len kazan, 125 - Eski Hastalık, 100 - Büyük yemin, 50 - Edebi
yatçılarımız ve Türk edebiyatı, 150 - Mercan adası, 50 - Evli
lik ve bekarlık, 50. Bunlar ve Kanaat Kitabevinin bütün ilmi, edebi, 
tarihi eserleri sergide tetkike arzedilmiş olmakla beraber ser!.?'i müd. 
detince fiatlarından '}I: 20 tenzilat yapılmaktadır. 

27 - 7 - 939 

50 YAŞINDA 
OLMAMA RAGMEN 

SOLMUS 
1 

BİR CiLTDEN 
Nasıl 

Kurtuldum? 

'--------------------------' 
•• 

..Bütün dostlarım; bu derece genç 
gorünmek için neler yaptığımı soru .. 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. yorlar. Takriben Üç ay evvel. 50 nci 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızm serin ve yumuşak kuştüyü senei devriyemi tebrik için misafir. 

yastık ile rahatını temin eder. lerim gelmişti. Tenim esmer ve sert 
Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarında mühim tenzilat yapıldı. idi. Gelenlerden bir çok kadınların, 
(1) liraya alacağınız bir kuştüyü yastık bu ucuzluğu ispata kafidir. 1 Cildin unsuru olan Tokalon Kremi-
ADRES: İstanbul Cakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuştüyü fab- nin istimali ile memnuniyetbahş .se-

1 rikası. SATIŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank YerJi mereler elde ettiklerini öğr(!ndım. 
\; Mallar Pazarlarında satılır. ' Benim mütereddit olmama. rağmen 

tt-crübe etmeğe karar verdım. Her .. ...................... ~ ............. ... Akşam muntazaman yatmazdan ev
vel Pembe renkteki Tokalon kremi
n\ ve sabahları da pudralanmadan 
evvel beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanmağa başladım. Bir kaç 
gün sonra, cildimin yumuşayıp taze
le~tiğini ve bir hafta nihayetinde 
daha genç göründüğümü hissettim. 
BugÜn, Üç ay' oluyor, o derece cazip 
ve şayanı hayret bir semere elde et
tim ki bütün dostlarım ancak 38 ya
şında olduğumu söylüyorlar.,, 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuv. 
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbu1 

BUGÔN 
KUM&AQASINA 
PAll4ATAN 
KOCUK EL 

Cfld unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kreminde Viyana üniversi
tesi Profesörlerinden Doktor Stejs
kal idaresinde genç hayvanların cilt
lerinden istihsal ve "Biocel" tabir 
edilen ve tıpkı insan cildininkilerlne 
rl}Üşabih genç ve sıhhatli, zengin ve 
kıymetli cevherler hülasası vat'dır. 

ı Beyaz renkteki (yağsız) Tokalon 
k~eminde ise taze krema ve saf Zey
tin yağı ve sair besleyici unsurlar 
vardır. Muntazaman her iki krenıi 
kullanınız. Açık, yumuşak, düzgün 
bir cilt temin etmiş olacaksınız. Fai
deli semeresi Garantilidir. Aksi hal
de paranız iade olunacaktır. 

YA~IN 
CEK DEFTEQ.INE 

iMZA L\TAH 
BOY6K EL 

OLACAK TIR 

TOR,K(Y 
ıs 

r>ANKASI 


