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SORA, MESAiSiNi BiTi RDI .... 

Komisyon Raporları 
Aynen Kabul Edildi 

---o•---

Vekil, Şuranın 
Başardığı 

işleri Anlattı 

J 

Baıvekil, Yerli Mallar c;rgisindeki k itap pavyonunda izahat alıyor 

Ankara, 29 (Tan Muhabirin
den) - Maarif Şurası, bugün 
öğleden evvel ve öğleden sonra 
iki toplantı yaparak komisyon
ların muhtelif meseleler üzerin
de hazırladıkları raporları mü
zakere ve kabul etti, bir çok ha
tiplerin temenni ve itirazları 
ihtiva eden mütalealarını din
ledi. Öğleden sonraki celsede 
Maarif Vekilinin kapanış nutku 
ile kongrenin mesaisi nihayet 

Balkanlard;ıDr. Refik Saydam Dün 
iNGiLiZ 
Siyaseti' · 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

I• ngilterenin Balkan devlet
lerini kazanmak için sar

fettiği fa~liyet son günlerde 
milsbet şekiller almağa başla
mıştır. 

Romanya, Türkiye ve Yunanistana 
verilecek kredi müzakereleri bitmek 
üzeredir. Yugoslavyaya kred( açıl
ması kararlaşmıştır. 

Bulgar Meclisi Reisi Muşanofun 
Londrada bulunmasından istüade e. 
derek Bulgaristana da GO mılyon ln
giliz liralık kreaiden bir hisse ayrıl. 
ması düşünülmektedir. 

Bütün bu faaliyetler, Ingilterenln 
Balkanlarda müessir rol oynamıya 

başladığını, ve Balkan devletlerini 
mihverin tesir ve tazyikinden kurtar_ 
mak için artık harekete geçmiş bu
lunduğunu göstermektedir. 

B alkan devletleri ik~ısacfon mih
ver devletlerine ve bilhassa 

Almanyaya bağlıdır. Bu devletleri 
mihverin nüfuzundan kurtarmak i. 
çin onları iktısaden mihvere karşı 

müstali:il bir hale getirmek lazımdır. 
Bunun için de bu devletlere iktısa
den yardım etmek Inzımdır. 

Fakat Almanyanın Balkanlarda ta
kip ettiği gayritabii iktısadi siyaset, 

Yerli Mallar Sergisinde bs~~~cel ... inJekimüzakereler 

Şura. saat 9.30 daki toplantısını Şura azaları ıereline ista.yon lokantasında verilen ziya/ette 

Etraflı Tetkikler Yaptı ~Ü~:!;; ~~:ık~~~~:::":;~,.;;~":ı K IK 1 y K 1 
sek öğretim hakkında hazırla~ıgı e- ra aro unan ra ı 

•• • • • sasları müzakere ve kabul ettı. İlk ' 
il yerli Mensucatımızın Mukemmellyetını, sözü plim komisyonu reisi Mehmet ı G .. . . . k u 

Emin Erişirgil aldı, rapor üzerinde u 1 e. uruşme zere "Hariç Malı" f stlsmarcllarından Korumalıyız.. mumı beyantta bulunduktan sonra, 

İstanbul Üniversitesinin her sene ço- f G •de 
Başvekil Dr. Refik Seydam, dün sabah Yerli Mallar Ser- ğalan talebe adedi ile daimi bir buh. Bugu·· n Kor oya 1 ıyor 

gisini gezmiş, akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. Başvekille ran g~irdiğini, bu buhranı bertaraf 
birlikte, bir müddettenberi şehrimizde bulunan Hariciye Ve- edebilmek için Ankara Tıp Fakülte-

kili Şükrü Saracoğlu da Ankaraya hareket etmiştir. sinin biran evvel açılmasının zaruri 
Dr. Refik Saydam, dün sabah saat 10.10 da beraberinde olduğunu ve Yüksek Ziraat Enstitü

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar bulunduğu halde Gala- süne bir de tabiiye şubesinin ilave. 
siyle yüksek mekteplerin daha ve -

tasaraya gelmiştir. Sergi komitesi ve Sanayi Birliği erkanı rimli ve daha rahat çalışmalarının 
Başvekili kapıdan karşılamışlar, sergi hakkında izahat vere- kabil olacağını ifade ederek: 

rek paviyonları gezdirmişlerdir. Refik Saydam, Sergideld A- "- Bir diğer çare de, dedi, bii -

tatürk köşesinde minnetle eğilerek, tazim vazifesini ifa ettik- tün yüksek mekteplerin bir elden i-

ten sonra, Sümerbank paviyonunu ve sırası ile diğer pavi- <Soııu Sa. 10 Sıi. 2) 

yonları gezmiştir. r= -------· 
mu~ı: :nes:cat~:ın~et:~nl~d:~k~~~, ,-Rumen Ve/kencı·ıerı· 
halk ve köylü elbiselerine rağbetin .l ~ 
artıp atmadrğınr sormuş ve aldığı · d c •dd A 

cevaptan memnun kalmıştır. Fırt 1 na an 1 1 Alüminyum ve bakır mamulatını 

gözden geçirirken de, madeni işler G • • d •t 
üzerinde bu kadar ince ve güzel şey- "'18' lı ı ·k e çır er 
ler yapıldığına çok memnun olduğu. 1. e l e l 
nu ve buna ehemmiyet vermek lfı -
zım geldiğini söylemiştir. 

Ehemmiyet vereceğimiz nokta Yarışlar Bugün Başlıyor, iki Kotradan Haber Yok! 
B?şvekil, kauçuk paviyonunu ge. 

zerken, bizde otomobil lastikleri i - ~· • 

' 

Dün lzmirde Efes Harabelerini Gezdi 
İzmir, 29 (Tan Muhabiri bildiriyor) - Son dakikada öğ

rendiğime göre, iki gündenberi şehrimizin misafiri bulunan 
Romanya kralı Majeste Karol bu gece sabaha karşı yatı ile 
doğruca Korfo adasına gidecek, orada Yunan kralına mülaki 
olacaktır. Torpito, yam refakatinde olarak hareket edecektir. 

Majeste Karolun, Korfoda iki ı-
gün kalacağı tahmin edilmektedir. 

Ziyaretin hususi mahiyette olma
sına rağmen, Yunan ve Rumen dev. 
let reisleri arasında yapılacak olan 
bu mülflkata ehemmiyet verilmek -
tedir. 

Miıalirimizin dünkü :ziyareti. 
Kral Karol, bugün Selçuğa giderek 

E!es harabelerini ziyaret etmiştir. 
Kralın yatı sabahleyin limana gir. 

miş ve Majeste Karol beraberinde 
Veliaht Prens Mihail, mihmandarları 
ve yaverleri olduğu halde karaya 
çıkmıştır . 

TÜTÜN 
Vaziyeti 
Endişeli 

Değildir 
---o-

bu memleketleri normal dünya piya. maline niçin nihayet verildiğini sor
sasından uzaklaştırmıştır. Bu memle- muş, verilen izahatı dinledikten son. 
ketleri tekrar dünya piyasasıneı çek- ra: 

Vali ile müstahkem mevki komu
tanı kendilerini karada kar§ılamış

lar ve pasaportta toplanan bir halk 
kalabalığı Majesteyi şiddetle alkışla
mışlardır. 

inhisarlar Ve kili, Geniş 

izahat Verdi 

Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Raif Karadeniz, dün de İn
hisarlar idaresinde meşgul ol -
muş ve tetkiklerini bitirmiştir. 
Bugün Ankaraya hareket ede
cek olan Vekil, dün bir muhar
ririmize muhtelif işler hakkın
da şu beyanatta bulunmuştur: 

mek ve onların diğer memleketlerle 
ve bilhassa demokrasilerle normal 
ticaret münasebetleri tesisine avdet. 
lerini temin edebilmek için bir ta
kım fevkalade tedbirlere ihtiyaç var
dır. Balkan devletleri, iktısaden Al. 
manyaya bağlılığın zararlarını anla
mışlardır. Bu sahada kendilerine u
zatılacak yardrm elini memnuniyetle 
ııkmıya da amadedirler. 

İngilizlere, Balkan devletlerini sulh 
cephesine kazanmak mecburiyetini 
hissettiği zaman bunları her şeyden 
evvel iktısadi esaretten kurtarmak 
ihtiyacını duydu. Yapılan tetkikler 
neticesinde şu karara varıldr: 

1 - Bu memleketlerin para kıy

metlerini İngiliz lirasına nisbetle U

cuzlatmak lfızımdır. Almonların 
Raych markına ancak bu suretle mu_ 
kabele mümkiindür. Bu sayedf: Ingi
liz piyasası, Balkan memleketleri ve 
Türkiye mahsullerini Almanların al
dığı fiyata almak ve Alman nlıcıla. 

rile rekabet etmek imkbma 
olacaktır. , •• 

2- lngilb: piyasa~l>ü 

(Sonu: S'~" 

- Herhalde, demiştir, bütün 
yerli mamulat ve· masnuatımtzı SH-

gilerde halka göstermek ve tanıt -
mak zaruridir. Bu noktaya •;OK ehem 
miyet vermeliyiz. 

Başvekil, daha sonra sırasıyle ki. 
tap, fnhisarlar ve madeni eşya pavi
yonlarını gezmiştir. Kitap paviyo -
nunu beğenmiş, tütün istihlaki bah _ 
sinde kaçakçılık işleri ile de müca • 
dele lüzumuna ehemmiyet verilme
sini söylemiştir . . Madeni eşya paviyo
nunda teşhir edilen malları tetkik e. 
derken, hariçten gelen mallarla re
kabet edilip edilmediğini sormuş ve 
rekabet edildiği cevabını almıştır. 
Bunun üzerine: 

- O halde bütün hastahanelerin 
demir malzemesiyle mamulatını hep 
yerli olarak yapmalıyız. Bunun için 
hükumetin de esaslı tedbirler alabi
leceğine şüphe yoktur, demiştir. 

Refik Saydam, yarınki 1stanbul 
onunda Belediye Reisinin iza. 

edikten sonra şunları söy-

(Sonu Sa: 10; Sü: 4) • '(Yaz111 apar ıavf amızdadır) 

Kral, Kordonda yaya olarak ufak 
bir gezinti yaptıktan sonra otomobil
le Alsancağa gelerek saat 9,30 da Sel 
çuğa hareket etmiştir. 

Majeste Karol Selçukta da halk, 
mektepliler ve Kuş Adası kaymaka
mı ile belediye reisi tarafından teztı

hüratla karşılanmışlardır. 
Selçuktan otomobille Efes harabe

lerine çıkan Kral harabelerde uzun 
boylu meşgul olmuş ve z:yaretindcn 
çok memnun kalmıştır. Bu 8.!"ada. ya
nında bu1unanlara, geçen sene Ber
gama harabelerini gezdiğini, orası~ı 

da cok zengin bulduğunu ~e E~e~ın 
de ondan geri olmadığını soylemıştır. 

Selçuktaki bir köy kahvesinde v~ 
neşeli bir hava içerisinde kır ye~eğı 
yiyen Kral. halkın coşkan tez.ahuratı 
arasında 16,45 te Alsancak ıstasyo. 
ncndlı.n dönmüştür. Kral istasyon
dan doğruca yata geçmiş ve akşam 
yemeğini hususi olarak yatta yemiş. 
tir. 

Kral. bu gece Izmirden ayrılmadı. 
ğı takdirde yarın şehri gezecek ve 
Inciraltına kadar gidecektir. 

- İstanbul Ye İzmirde Vekaleti
me bağlı teşekküllerde yaptığım tet
kiklerin neticesi hakkında size ma _ 
lıimat vereyim: Gerek İstanbulda, 
gerek İzmirde satılmamış tütı.:nleri
mizin çok olduğu şayiasını duydum. 
Bu, ya hakikati bilmiyen ler t 3rafın
dan işae edilmiş, yahut ta maksadı 
mahsusla uydurulmuştur. Bihyorsu. 
nuz ki her senenin tütün mahsulü da
ima ve hemen hemen bir sene sonra 
memleketten ihraç edilmektedir. Bu 
vaziyet, tütün istihsalfıtının ve bu 
mahsule ait hususiyetin icabıdır. Bu 
sebebledir ki, her yılın gelecek ene
ye devredilen stoku bir senenin re -
koltesine yakın bir rakam gösterir. 
937 haziranı sonunda tüccarlar elin
de 52 milvon kilo tütün bulunuyor .. 

(Sonu; Sa: 10 S~ 5) 
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30 - 7 - 939 

• Yazan: M. Turhan TAN 

O tuz be yıl hunsa olarak yaşa • 
dıktan sonra birdenbire erle. 

en, erkekleşen bayan Pirdevsin ma-

r .. ·G~Şi~.k~;l~;i .... i e ir Tiya rosu Binası flei;di~;d~··~ı 
f öm"r Bulmakta f f Kcı:d:nların j 

cerasını gazetemiz yaıdı. vakıa kah
ramanının • hunsalık giinlerine ait 
bir resmini de hastı. Bu miinnscbetle 
ben de, eski bir kitaptan, hunsanın 

t:irifini alıp okuyucularıma sunuyo. 
rum. 

: üş ül "t Çekiy<.'.-lar ! 'T' k K d Ol ,S h i Boyanmaları Yasak i 
i İstanbul, Dolmobah•e ve i .1 oz o parana a ar an a a : Vali •·e Belcd;ye Rdsô L<•tfi: • ~ ~ ... t Kırdar dün \'niıyct ve belediye ı 

Hunsalık. eski hukukta mühim 
bir mevzu te kil ediyordu. Bugün de 
mahiyeti herkesce malum bir halet 
değildir. Onun için yazımın hosa gi
-deceğini umuyorum· 

$ Kurbağnlıdere l:lnvagazi sir- $ p k ZJ ı • G t • •t k i t kT k d 1 $ 
: ketleri, kışlık köıniir ihtiya~ln- : ar rı. a ın e e ır l ece i btea:my~ı·m:~:mgao.~n~da:e~rnuıhı~şatkı·rk.:dBı:ua~tıa~. IS 

: rını temin etmek maksadıyle : "' t 7A>nguldaktaki kömür ocalda- $ Tepebasındaki Şehir Tiyatrosu binasının yıktırılarak sinde bina yaptırmak suretile bu manzaranın kapatıl. İ mimde şöyle denilmektedir: 
J rma miiracnat ctmişlcrilr. Bu ~ şimdiki Asri Sinemanın yerinde 750 kişi alabilecek bir ması muvafık olmıyacaktır. ı "- Devairde yapmakta ol- ı 
~ f tiyatro binasile yanıbaşında bir bar yapılmasını muva. Teklif sahibi burada yaptırılmak istenilen tiyatro ve t duğum teftişler sırasında bazı f 
... ocaklar şirketlere verdik\cri t f k • d • ' • ı gören mimar Prostun bu husustaki planınm tadil barın yine bu civarda, Emlak Bankasınıı ·ait bt:.lunan, ka ın memurların memuriyet 

Mehazım olun kitap hunsalık ,.e 
hunsnlar hakkında şiiyle di;yor: "Mn
lltmun olsun ki hunsa zammı ha \'e 

ilkununun \"e fethi Sll ile hem aleti 
'ZÜkureti, hem mevzii ünnseti olan 
insana derler. Bu hilkatte olan insan
lar için şer'i bakımdan iki cihet ''ar-
1<br: Biri buluğdan e\•vel olan hali ve 
diğeri buluğdan sonraki kıbalidir. 

Buluğdan evvelki haline göre erkek
lt-r gibi tebev,•Ul ediyorsa oğlan ve 
kadınlara mah us mevziden bu işi 

yapıyorsa kızdır. Eğer her iki mev
.ziden birden tebcvvül ediyorsa bil • 
mü esbnkın, y&ni bevl en evvel ne
.reden geliyorsa anındır. Eğer bevlin 
her iki tarafça zuhuru bir zamanda 
vfıki olmakta ise o hunsnyi mü~kül
dür ki ne oğlan, ne kızdır. 

Büluğdan sonraki hallere gelince: 
O hilkatte olan bir çocuk büyüyüp, 
baliğ olup sakalı çıkar, yahut kadın. 
lara temnyül eder veya diişü tabii 
ukekler gibi azarsa, memeleri de 
düzse erkektir. 

E ğ e r kadınlora mnhsus olan 
'bedeni ve hissi halleri, haletleri gö
.rülürse kadındır. Şayet bu zikrolu -
nnn nlfımetlerden biri asla zahir 
olmaz veya zahir olup ta birbirine 
muarız bulunursa o mlişküldiir. İki 
taraftan birini tercih ettirecek sebep 
:yok demektir. O makule kimseler 
.cemaatle namaz kılındığı sırada ne 
erkek, ne de kndın saflarına giremez 
ıiki cemaat arasında yer alır. Sünnet 
ıolması için ''ar ise kendi malından 

:yoksa be~1ülmalden - ~man ye gö. 
ı:re belediye \'cznesinden! • ana bir ca. 
.riyc satın alınıp sünnet işi bittikten 
ısonra satılır. 

Kuranda velleyl süresinde . 'hun
salar, Allnhın indinde yn erkektir, 
ya dişidir" denildiği için ''erkek \'e 
lrndından his biriyle lakırdı etmem" 
diye yemin edip te bir hunsayı müş. 
kül ile konuşan adam yeminini boz -
muş ve kefarete müstahak olmuş o. 
Jur." 

Önümdeki kitapta bu kadar ya • 

~lı. Kamus miitercimi Asım efendi 

de hunsayı aşağı yukarı - fnkat daha 
kısa olarak • bu şekilde tarif ettikten 

sonra hunca olarak bir at, bir deli -

kanlı ve bir koca karı gördiiiiinü ilii
ı. e ediyor. 

3öylcme-;e hacet yoktur ki Jnın • 
snların ehemmiyeti erkekle kadın ara 
sında fark giirüldüğU ''e mesela ka. 
dının bir kısım davalarda şehadeti • 
nin yan erkek şehadeti derece inde 
sayılıp bir kadın şahit daha getiril • 
medikçe tam bir kıymet alamadığı, 

.:mirasta erkeğe iki, kadına bir hisse 
"erildiği de\'irlerde büyiiktii. Çünkü 
'bir hunsnnın dişiliğe mi, erkekliğe 

'llli galip olduğu anlaşılmadıkça hak. 
:kı v.e cemiyet içindeki mevkii tesbit 
.edilemezdi. O sebeple hunsnlar mah
~emelerde uzun ve garip ıniişalıede. 
lcre tabi tutulurlardı. Bununla bera
ber baynn Firdevs gibi • hunsalıktnn 
hiltün \'asıfları ve şartları ile erkek
liğe geçenler, eski devirlerde de, hu 
devirde de azdır. Böyle bir istihııle, 

insnnlardan çok hun ayn malik olan 
nebatat nlemindc i c hiç göriilme -
miştir sıınıyorum. 

.... * 
H: 
Bursadan M. M. Ş. rü1110zil ile mektup 

yollıyan okuyucuy.a: 

f ce\'apta, iiniiınüzdekİ SC7.0n t d" ~ t t · · t • e ılmesini isteyen bazı fikirler ileri sürülmüştiir. Bil. ·Tozkoparr.n caddesinin alt tarafındaki Cümhuriyet balı. sııatıyle telifi kabil olmıyar.ak • 1 içinde yerine getirilmek iizere : has)a hedii bakımdan ehemmiyetli telakki edllen bu çesinin yerinde yapılmasını ileri sürmektedir. Bu tak. şekilde ııüse münhemik olduk. t 
f ecnebi memleketlerden bir ~ok İ teklifler üzerine Vali ve Belediye Risi Lutfi Kırdar dün dirde sehir Taksim bııhçesi gibi bir bahçe daha kazana. tarı ,·e bazılnrının, daha aşm l 
! angnjmanlnr aldıklarını, bun· i mimar Gotye ile mimar Rüknettin, Belediye ımar mü. cağı gibi yine ayni semtte olmnk üzere bir !iyatıo bi. giderek yüzleri \'e gözleri boya- ; 
.• dan manda b\ı seneki kömür is. ı düriı Hüsnü ve diğer alôkadar bazı mühendisleri nez. nasına da sahip olacakhr. lı olduğu halde daireye gel. S 

f
• tihsalfıtının miihim bir kısmı- ı dinde bir toplantıya davet ederek ileri sürülen proje Vali ve Belediye Reisi bu fikri, bedii bakımdan ehem. diklerini görmekteyim. ı 

t 
nın, yakında faaliyete geçecek İ iizeri~de kendilerile görüşmüştür. Bu görüşme sırasın. miyctli telak.ki etmiştir. Bunun için alakadar mühendis Bu gibi memurların bu nzi- f 

1 K b
""k d . l"k i da mımı;r Gotye ile mimar Rüknettinin yeni tivatro ve mimarlar teklif üzerinde biraz dahıı etu""d ''apac .. k. yette resmi dairelerde iş gör. ı 

o an ara u emır ve çe ı - • . . , w .; ... 
1 • fabrikaları tarafından çekile- : ~ması ıcı~ hazırladıkları projenin maket haline getiri. Jnrdır. Tatbik kabiliyeti görüldüğü takdirde Tepebaşı meleri hoş görülemiycceğin- f 

• erek tetkık edilmesi kararlaştırılmıştır bahçesinin üzerinde bulunduj{u ada tnmamile bahçeye den idare amirlerinin bu hu. # 
ceğini, bu itibarin tnlep edilen • • . · • 
k

.. .. ü k • # Prost, Asrı Sınemanın yanıbaşındaki ev ve aparlı tahs!s edilecek ve bu bahçe, Taksim bahçesi şeklinde susta dikkat nazarlarını ehem- J 
omur n anca yarısının verı. • • 

1 b·ı ğ" • b~ild" . 
1 

d" : mımların orada kalacaklarını gözönünde bulundurarak imar edilecektir. Ayrıca bahçe ile Perapalas nrasından, miyetle celbeder, memuriyet • 
e ı ece mı ırnuş er ır. • ' T k d.ı ·1 dd · k 'dd" t• · · 1 

· d b" h le~tirecek bir sokak vücude getirilecektir. Tabiatile göre işliı tedbirlenmesi lüzu. • 
Şirketler bu cevap üzerine E- i bunların yanıbaşında bir tiyatro binasının yükselme. oz oparan en uesı e tramvay ca esıni birblrile bir. va ar ve cı ıye ının ıcap arına ı 

reğl. K 
1 

d k' ki sın e ır ma zur görmemiştir. Halbuki bu apartıman . d • ı ,.e oz u a ı oca - ara bu programın tatbiki, Asri Sinemadan sonrak'ı apartı. munu rıca c erim • 
t müracaat edeceklerdir. ve diğer binalar da kaldırıldığı ve ada munhasıran .,, • ı ı b 

1 
man ve dükkimlann istimlakini istilzam edecektir. Bu İ!tanbul Valisi. Lutri Kmlar : 

• • • • • • ••••••••.--•••- a ıçcye ta
1
hsis edildiği takdirde, şehrin bu semtinde ise şimcii mümkün olmasa bile ilerde gayri muayyen • •••• •••-•••••.•• • • • • • • • • • • 

Halici ve stanbulu, en küçük bir mahallesine varınca. br zamaıuia kolaylıkla mümkün olabilecektir. 

Satie Tahkikatı 
yıı kndar kolaylıkla seyredebilecek bir bah"'e nıevda. Yeni fikrin kabili kabul olup ~lmadığı hakkında av_ 
na geleceğinden dolnvı bu bahçenin herhangı~ b ir k·o··şe-.; rıca Prostun noktai nazarı alınacaktır. 

--o-

Hamalların Paraları 

Bankalarda Saklı imiş 
Müddeiumumilik hazırlık bürosu 

Denizbank hamnllarına ait 37 bin 
liranın suiistimal edildiği yolundaki 
iddianın tahkikiyle diın de meşgul 
olmuş ve suçlu sıfatiyle Denizbank 
tahmil ve tahliye grup ômiri Sait 
Kahya ile muavini Biliılin ifadeleri
ni tcsbit etmiştir. 

Sait Kahya ifadesinde: 
- Filvaki, biz hamallardan patlı 

kestik. Fakat bu para iddia edildiği 
gibi 37 bin lira değil, 16 bin lira ka
dardır. Ve İmar Bankasiyle Deniz_ 
banka Denizbank kara işçileri namı. 
na tevdi edilmiştir. Şimdi para bu 
bankalarda mahfuzdur. Demiştir. 

Muavini Bilal de ayni şekilde ifa
de vermiştir. 

BiR KIZ 

Bir Erkeği Yaraladı 
Adana - 13 - 14 yaşlarında Hu. 

riye isminde ·bir kız, 35 yaşlarında 
Mehmet Tordiyi bıçakla kolundan 
hafif suret·te yaralamıştır. 

Kız, Mehmet tarafındnn daima ta. 
kip edildiğini, usandığı için elini bı. 
çağına attığını, Mehmedin kolun. 
dan yaralandığını sonra öğrendiğini 
iddia eylemekte, Mehmet ise 'bunlar 
ynlan, o benim kızım yerinde,, de-
mektedir. - ... ,. 

Mehmedin şikayeti üzerine hadi. 
se, mahkemeye intikal etmiştir. 

o----
Karadeniz Yolculuğu 

35 Saate İnemeı 

Kaleci Necdet 
ahliye Edildi 

BURSALILAR 

Kıyametten Kurtuldu 
Son Galatasaray - Demirspor ara Bursa, (TAN) - Merih yıldızının 

sındaki maçta yaptığı çirl~in hareket dünynyıı çarpacağı ve bu suretle kı. 
ten sonra Uskiidar Cümhuriyet müd- yamet kopacağı hakkında bazı İs
deiurtmmifiğinde mevkufen muhake- tanbul gazetelerinde görülen neşri-

• I 
mesıne karar verilerek tevkif edilen yata muziplerin de kuvvet vermesi, 
Demirspor kalecisi Neecletiıı ıkinci şehrimizin bir kısım semtlerinde 27 
defa yaptığı tahliye talebi asliye cc- Temmuz günü ve gecesi mahsus bir 
za mahkemesince tetkik edilmis ve heyecan uyandırmıştır. Bilhassa bir 
neticede Necdet 400 lira nakc.li kefa- 'ı çok kadınlar birbirlerile helallafml§ 
lt>tle dün saat 11,30 da tahliye edil- lar, yekdiğetini göremiy~ler de 
mi~tir. bilvasıta hakların helal edilmesi tn. 

----o lebinue bulunmuşlardır. Fabrikalar. 

Türkonlunda da çalışan bazı kadınlar dıı~ 
":I - Ne olursak beraber ve ·bir ara • 

3 Kici Yandı da oıaıımı 
~ Kaygusuna düşerek 27 .Temmuz. 

Ödemiş - Birgi nahiyesinin Tür-
Müddeiumumilik İmar Bankasiyle 

Denizbanktan kara işçileri adına he. 
sabı carilerinde para bulunup bu
lunmadığını sormuştur. Cevap gel
dikten sonra tahkikata devam edi. 

Karadenizin en son iskelesine va- koğlu köyünde Hasan Uyarın ailesi 

da işlerine gitmemişlerdir. Simdi 

bunlar biribirlerine: 

- Geçmiş. olsun! demekle meş
guldürler. 

pur yolculuğunun 35 saate indirilme Ayşe yemek pişirirken sıçrıyan kı. 

si hususunda Devlet Denizyolları 

idares;i teknisiyenlerinin seferber e
dildiği &hakkında çıkarılan şayia de-

lecektir. * niz mahafilinde pek garip karşılan-

Kabataştaki Satie binasının satı. mıştır. Alakadarlar, Karadeniz yol
şından doğduğu iddia edilen yolsuz- culuğunun 35 saııtte yapılabilmesi 
luk tahkikatı tamamlanmıştır. Dör. için teknisiyenlerin seferber edil
düncü sorgu hakimi dosyayı miid- mesini kafi görmemekte, karadeni. 
deiumumiliğe vermiştir. zin son iskelesine kadar hiç bir yere 

İddianamenin bir kaç güne kadar uğramamak ve son süratle seyret. 
aliikadnrlara teblii! edilecel!i tahmin mek şartiyle bu rekoru 35 saatte 
olunmaktadır. 1 ancak büyük transatlantikl~rin kı

rabileceğini söylemektedirler. 

Aslier Ailelerine Yardım , 
Kimsesi olmıyan asker aileleri, 

kendilerine yapılan yardımlarda 

miışkiılatn uğradıklarını ve bu yıır
dımların uzun müddet temin edile
miyerek sefalete düşmelerine sebc. 
biyet verildiğini Dahiliye Vekaleti
ne bildirerek şikayet etmişlerdir. 

Vekalet bu şikayetler üzerine vila
yete gönderdiği bir tamimde asker 
ailelerine müşkülat gösterjlmeden 
kanuni yardımların yapılmasını bil
dirmiştir. 

Yolcularla eşyaların ayrı ayrı va
purlarla nakli meselesi de eski hi
kayedir ve halen de bueünün mev
zuu haricindedir. 

---o---
Figaronun Türkiye Nüsh'ası 

Pariste çıkan Figaro gazetesi Tür. 
kiyeye mahsus bir nüsha çıkaracağı
nı bildirerek bu fevkalade nusha 
için İstanbul belediyesinden İstanbu 
lun iktısadi vaziyeti, tarihi iıbidatı 
vesaire hakkında malumat istemiş. 
tir. 

vılcımdan ~angın ç•.kmış, Ayşe ile 

bir yaşındaki kızı Asiye ve üç ya~ın

daki kızı Fatma ağır surette yanmış. 

lardır. 

---o,---

Liman Amelesinin Ver9ileri 
Liman amelesinin işçi muan1elesi. 

ne tabi tutularak fazla vergi ödemek 

Bugün Gelecek Seyyahlar mecburiyetinde bırokılmasından son 

İtalyan bandıralı Markopolo va. ra Münakalat Vekaletiyle· Maliye 

puru 300 İngiliz ieyyahiyle bu~ün Vekaleti arasında başlıyan temaslar 
limanımıza gelecektir. yakında müsbet şekilde neticelene-

-0---

Sıvas Meteoroloii istasyonu 
Sivns, ('l'AN) - Başvekalet mete. 

oroloji işleri umum müdürlüğünUn 

burada tesis ettiği mıntaka meteoro
loji istasyonunun kurulacağı saha ü. 
zerindeki istimlak işi sona ermiş ve 
200 metre murnbbaı yerde yapılan 
rasnt parkı ikma] edilmiştir. Bura
daki çalışmalardan çok iyi neticeler 
elde edilmektedir. 

Meteoroloji istasyonu için yeni bir 
bina yapılmasına bugünlerde başla
nılmak üzeredir. İnşaat Cümhuri
yet Bayramına kadar bitirilecek ve 
bayramda küşat resmi yapılacaktır. 

cektir. 

Amele arasında. tahmil ve tahliye 

amelesinin i§lerini takip iddiasiyle 

para toplıyan bir.kaç kişinin vazife. 

sine nihayet verilmiştir. Bu açık 

göz bir kaç ameleye bir daha liman 

.hizmetlerinde iş verilmiyecektir. 

Gümrük Memurları ·Kursu 
Gümrüklere yeniden alınacak me. 

murlar için Ağustosta bir kurs açıla
caktır. Üç ay devam edecek olan 
kursa lise mezunları alınacıik, mu. 
vaffak olanlar münhallere peyder
pey tayin edilecektir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM "c." E.· .V .. ·A ··. p · 
S - Orta Orınnn okulu \'Br mı. 

dır? Nerededir? Şartları nedir?, 

C - Orta orman okulu Bursa

. 
hüsnühal ilmühaberi ile üç adet 
dört buçuk altı ebadında fotograf 

bir istidaya rapteclilerek mektep i. 
dadır. Orman mühendis. muavini . .. . . 

derecesinde tahsil görmüş sayılır
lar. Gerek askerlikte ve gerekse 
başka bir işe girmekte lise mezu -
nu haklarından istifade ederler. 

. ' . 

satı öğleye kadardır. Talebeler og
leden sonra muhtelif müesseseler
de stajyer olarak çıılı~ırlar ve biJ. 
gilerini arthrırlnr. 

Kaydedilmek için ilkmektebi 

İmar işleri 
-o--

Üsküdar - Beykoz 

YolUnda istimlak 
Katranlı şoseye tahvil edilecek o. 

lan Üsküdar - Beykoz yolunun bazı 
kısımlarının genişletilmesine lüzum 
hasıl olmuştur. Bu kısımlardaki 

gayrimenkuller istimlak edileceğin. 
den haritalarının hazırlanmasına 

başlanmıştır. 

Prost plıinına uygun olarak te~·.;i 
edilecek olan Üsküdar iskele mey
danının etrafındaki emlakin de mu. 
amelesi ikmal edilmiş, l~ bin liraya 
istimlak edilmiştir. Bugünlerde bu
radaki binalı\r,ın 1 yl}t~rılmasına boş. 
!anacaktır. 

* 
Gazi Köprüsüne döşenmek üzere 

şimdiye kadar 150 bin tahta parke 
gelmiştir. Bütün köprünün ağaç par 
ke ile döşenmesi için daha 200 bin 
parkeye lüzum vardır. Bunlar da 
sipariş edilmiş olup buglinlerde li. 
manımıza ıretirilecektir. 

* İmar dolaytsiyle belediye tarafın. 
dan istimlakine karar verilen bina. 
lara dair olan dosyalar, yeni meriyet 
mevkiine giren istimlak kanunu hü
kiimlcri tatbik edileceğinden, bele. 
diye istimlak müdürlüğünce tasnif 
edilmektedir. Yeni kanun, ancak 
parası tediye edilmemiş veyahut 
yapılan tebligata itiraz edilmiş em
lak hakkında tatbik edilecektir. Bu 
kanuna göre istimlak edilecek bina. 
ların kıymet1eri, teşekkül edecek o
lan takdiri kıymet komisyonları ta. 
rafından tesbit edilecektir. 

* Vilayet orman koruma taburu ku-
mandanı Atıf dün Vali ve Belediye 
Reisi Lütfi Kırdarı ziyaret ederek 
Ada çamla'rının korunması hakkında 

kendisinden bazı direktifler almış. 
tır. 

TA K V t M ve HAVA 

30 Temmuz 1939 
PAZAR 

7 inci ay GUn: 31 Hızır: 86 
Arabt: 185!1 Rumi: t35S 
Cem. ohıır: 13 
Guneş: 4.54 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 
Yatsı: 21.21 - 1ms6k: 

Temmuz 17 
12.20 
H!.28 
4.48 

Hava Vaziyeti -
Fransızca Lllmartln tarihinin llmf kıy. 

met! pek yüksek deijlldlr. ÇUnkO derin ve 
uzun incelemelerle yazılmayıp mevcut •· 
serlerden lktlb11 suretiyle vücude getl
rllmlıtlr. Faknt UılObu gOzeldlr, Kanlt· 
mir tnrlhlnln Türkçeye tercümesi ise bo· 

t
. t • k · · 1 t T h .1 daresıne muracaat etmelıdır. Kav. 

ye ış ırme ıçın açı mış ır. a sı . ~ • 
"" dd t• ·· d' B ekt b · dukabul munmelesı agustos ayı i -mu e ı uç sene ır. u m e e 

girmek için herhangi bir mektebe çinde yapılır. Kabul edilen tale -
girmek için aranılan şartlardan beden tahsil esnasında mektebi 
başka dilinde, göz ve kulaklarında terkettikleri veya mezun olduktan 
bir arıza, vücudünde noksanlık ol- sonra tayin edildikleri yerlere git. 
madığına, bünyesinin yüksek ve medikleri takdirde yapılmış olan 
arızalı yerlerde yürüyüp gezmeğe masrafları ödeyeceklerine dair no. 
ve hayvana binmeğe müsait ve terce tasdik edilmiş bir taahhütna
mutehammil olması şarttır. Nüfus me alınır. Bu okulu bitirenler bi -
kağıdı sureti, çiçek aşısı kağıdı , .e rinci derecede orta ihtıs!ls okulu 

* S. - Bu sene orta okuldan me
zun olacaktım, ikmale kalthm. 
Hangi mekteplere K'irebifüiın? 

C. - Orta ticaret mektebine 
girebilirsiniz, bu mektebe ilk tah

sillerini bitiren, muhtelif sebep. 
lerle orta ve yüksek tahsile im
kim bulamıyanlar alınır. Bu mek. 
tepler parasız ve neharidir. Tedri-

bitirmiş olmak veyahut orta mek
teplerin her hangi bir sıntfındun 
şahadetname almadan çıkmış bu
lunmak lazımdır. 

13 yaştan aşağı, 18 yaştan yu
karı olmamak şarttır. Ticaret Ji_ 
seterinde orta kısım bulunduğu 

gibi ayrıca Adana, Samsun, Trab
zonda da müstakil orta ticaret o. 
kulları vardır. 

Ycşllkôy Meteoroloji istasyonundan a
lınan malumata göre, yurtta hava Egenin 
Cenup ve Ortn Anadolunun Garp kısım
larında açık, diğer blilgelerde umumiyetle 
bulutlu ve pek mevzii ynğışlı geçmiş, rüz
gArlar Şimnlt istikametten orta kuvvette, 
Garbi bölglerde kuvveillc , Marmara ve 
Ege denizinde fırtına şeklinde esmi~t.ir. 

ıuna znhmet olur. 
M. T. T. 

Ziraat Vekili Gitti 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün 

akşamki ekspresle Ankaraya dön
müştür. 

Dün 1stanbulda hava çok bulutlu geç
miş, rilzgfır Şimali Şarklden saniyede 7-8 
metre hız.la esmiştir. Saııt 14 te hava taz. 
yiki 1009,6 milibar idi. Sühunet en yük
sek 30,5 ve en dilşük 17,l sanUgrat ola· 
rak knydcdllmlstir. 
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JsuGüNI 
Çin Müslümanları 
Ve Çin - Japon 
Harbi 

Yazan: Ömer Rıza OOGRUL 

1 s18m dini, ta Hazreti Osman 
devrinde Çin diyarında yayıl

nuş \'e o zamandan bu zamana ka
dar bu eski medeniyet yurdunda ya. 
yılmağa devam etmiştir. Çinli bir 
muharririn dediği gibi, İslam dinini, 
kılıç dini sayan Avrupalı muharrir
lere verilecek en kati cevaplardan 
biri, 1\füslüm.anlığm (inde kendili
ğinden yayılışıdır. Çünkü burada 
lıiçblı kılıç çekilmemiş ve bununla 
beraber Müslümanlık alabildiğine 

yayılmıştır. Çinde İslam dinini ka
bul eden cemaatlerin en güzel vasıf
larından biri kendi yurtdaşlarından 
ayrılmamaları, bilakis daima miJli 
hayatın en faal unsuru olarak ken
dilerini göstermeleri ve faaliyetleri
nin verimlerini umumi istifadeye 
arzetmeleridir. Bu yüzden Çinli 
Müslümanlar arasında yetişen siya. 
siler, kumandanlar, alimler, edipler 
ve her vadide teferrüt eden güzide
ler, memleketlerinin ricali arasında 
mevki almışlar, ve memleketlerine 
müfit olmuşlardır. 

Çin Müslümanlarının diğer bir 
vasfı, ilerleme amili olmaları, ve Çi. 
nin kalkınmasına yardım eden hare. 
ketlere ve ihtilallere iştirak etmele
ridir. Bu yüzden Çin Müslümanları 
1911 de ilan olunan Çin cümhuriye. 
tini kurmağa iştirak etmişler, bu sı

rada yapılan Çin esas kanunu da 
Müslümanları, Çini teşkil eden beş 
unsurun biri olarak tanımış, Çin in
kılabının alemdarı olan Sun Yat Sen 
Çin l\tüslümanlannın gayret ve ha. 
miyetini sena etmiş, ve onları kaza. 
nılan muvaffakiyetlerin temeli say
dığını söy ]emişti. 

Çin cümhuriyeünin teşekkülü iize. 
rine Çinli Müslümanlar rahat nefes 
alarak milli ve kültürel çalışmaları. 
na daha iyi şartlar içinde devam et
mişler ,.e sayıları -da elli milyonu aş. 
mıştı. Bunların çoğu Çin Türkista. 
nında ve Kansu, Cinghayı Ning Hes. 
ya ve Yunau illkelerinde yaşıyorlar. 
Bugün ise Çin milli devleti Çin İstik
lalini korumak ve Çin biitünlüğiinü 
kurtarmak için bilhassa bu ülkelere 
istinat etmektedir. 

Çin - Japon harbinin başlaması 
Üzerine Çinli Müsliimanlar derhal 
nıiIJi ku\'\·etlere iltihak ederek, çın 
orduları erkanıharp reisi Omer Pei 
Chung Hsi'nin riyaseti altında bir 
ıniidafaa . heyeti vücude getirmiş1cr 
\le milli lider Çang - Kai - Chek'e 
her yardımı yapmışlar ve bn yolda 
her fedakarlığı göze alınrşlardır. Bu 
gün de ayni şekilde hareket etmekte 
ve Çini uğradığı istiladan kurtarmak 
fçin canla başla çalışmaktadırlar. 

Çin Müslümanları bir taraftan 
nıilli hareketi ve istikliil savaşmı 

bütün kuvvctlerile teyit etmekle kal. 
nnyarak bütün İslam diinyasının cf. 
kan umumiyesine de hakikati anlat. 
nıak ve İslam dünyasrnın manevi 

n1iizaheretini temin etmek İ!;İn de 
heyetler teşkil etmişler ve bu heyet. 
leri İslam aleminin her tarafına gön
dererek Japon istilasının ınahiyeti 
ve Çin mukavemeti iizerinde her İs. 
lam muhitini tenvir etmişlerdir. 

Çin :Miisliimanlarının Japon isti
lasına gösterdikleri muka,·emet, Ja. 
ponların doğrudan doğruya l\lüslü
man şehirlerini tayyare bombardı. 
ınanlarile imha etmelerine sebep ol
muş, Ktt\'İlin, Sigan şehirlerindeki 
camiler, mektepler ,.e müesseseler 
yıkılmış \·e binlerce l\Hislüman bu 
tecavüze kurban gitmistir. Japonla
nn bu teca,·üzleri, Çinli Müsliiman. 
tarın Japon istilasına karşı göster
dikleri mukavemeti kat kat sertle~
tirıniş bulunuyor. 

Çin Müslümanlarının. Çin istiklal 

tıa\·aşmda aldıkları vazi~·et, şiiphe 

Yok ki, yer~·üzündeki bütün Miislii· 

ınanların gliğsiinü kabartacak ve bii

tün İslam efkarı umınniyesinin ken. 

dilerine kati muvaffakiyet temenni 

etmesine sebep olacak şerefli ve 

yüksek bir vaziyettir. Onların d:ı 

gayret \'e fedakarlığı ile bütün Çin

lilerin kati zaferi kazanmaları, her 

tecavüz düşmanının en belli başlı 

emellerinden biridir. 

~AN 3 

Japonya. İle 
Almanya 
Arasında 

---0--...: ~ 

Dün Yeni Bir Ticaret 

Muahedesi imzalandı 
Tokyo, 29 (A.A. ) - Domei- Ha

riciye Nezaretinden bu sabah tebliğ 
edilmiştir: 

Ticaret mübadeleleri ve hesapların 
tasfiyesi hakkında Almanya ile J a
ponya arasında umumi bir anlaşma 
muvakakten imzalanmıştır. 

Amerikanır. hareketine 
bir mukabele 

Berlin, 29 (Hususi) - Resmi bir 
tebliğ, dün öğleden sonra Almanya 
ile Japonya arasında imza edilmiş o
lan ticaret ve tediye muahedename
sinin bir clearing itilafı ve Almanya. 
nın J aponyaya açacağı krediler saye 
sinde iki memleket arasındaki tica. 
retin artmasına fevkalade hadim ola 
cağını bildirmektedir. 

Muahedename, önümüzdeki llkteş 
rinin birinci günü meriyet mevkiine 
girecektir. O zamana kadar intikali 
bazı tedbirler ittihaz olunacaktır. 

Tebliğ, bu muahedenamenin imza 
edilmesinin Almanya ve Japonyada 
memnuniyetle karşılanacağım, çün
ku iki memleket arasındaki ticari 
mübadeleleri iki memleket beyninde 
mevcut dostluk çerçevesi dahilinde 
:ırttırmağa yarıyacağını ilave etmek 
tedir. 

Bu hareket Berlinde Amerika -
Japonya ticaret rnuahedenamesinin • 
feshine bir mukabele sayıldığı söy
lenmektedir. 

Yarı resmi mahafil namına beya. 
natta bulunmıya mezun olan zevat, 
Amerikanın Ingiltere ile anlaştıktan 
sonra bu teşebbüste bulunmuş oldu
ğunu beyan etmekte ve Roosevel:'in 
bitaraflık kanunu meselesinde uğra. 
mış olduğu hezimeti bu teşebbüsle 
telafi etmek istemiş olduğu mütala
asını ileri sürmektedirler. 

Amerika Çine para veri}'::>r 
Paris, 29 (A . .ı\.) - Paris gazetele

ri, Birleşik Amerikanın Çin hükume 
tine 750 milyon altın ruble ikrazda 
bulunacağına müteallik olan haber
lerle fevkalade alakadar olmaktadır
lar. 

----oı----

Meksika Frankoyu 
Tanımıyor 

Meksiko, 29 (A.A.) - Oğrenildi .. 

ğlne göre henüz Franco hükumetini 
tanımamış olan Meksika hükumeti, 
30 Martta Veracruz'e gelmiş olan ve 
Kızıl İspanyanın teslim olmasından 
mukaddem oradan gönderilmiş bulu
nan 50 milyon doları eski kızıl Ispan 
ya hükümeti ile Meksikaya muhace
ret etmiş olan kızıl Ispanyol kuman
daniığı emrine amade bulundurmak 
tadır. 

lr--:~---·· ---·™ ·~,1 G. Metaksas 
Mllh Şef Mektepler Kampında .. • • 

'---r- --- - - .. -. ___ ./ Muhım Bır 

Ankara, 29 (TAN Muhabirinden - Cümhurreisiıniz İsmet İnfüıii, 

dün akşam refakatlerinde refikaları, Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve 
maiyetleri erkanı ile beraber Ankara yüksek mektep talebelerinin kamp 

kurduğu Balgat köyünü teşrif etmişlerdir. İnönü, kamp komutanı Bin
başı Mehmet Aliden kamp faaliyeti hakkında izahat almış, daha sonra 
topçu kısmının bulunduğu yere gelerek çadırları gezmiş, talebe ile gi1. 
rüşerek onlara ayrı ayrı iltifat etmiş ve kampta gördüğü muvaffakiyet. 
ten dolayı memnun olarak ayrılmışlardır. 

MOSKOVA MÜZAKERELERİ 

Yarın Bir-. 
Yapılması 

Deklarasyon 
Muhtemel 

Londra, 29 (Hususi) - İngiltere 

Başvekili Mister Chamberlain pa
zartesi günü Avam Kamarasında be. 
yanatta bulunarak İngiliz - Fransız. 
Rus müzakerelerinin safhaları ve bu 
günkü vaziyeti hakkında malfımat 

verecektir. Fakat İngiliz - Fransız -
Rus murahhaslarının bugün, yarın 

bir kere daha görüşmeleri ve İngiliz 
Fransız sefirlerinin Paris ve Londra
ya birer r~por daha göndermeleri 
muhtemeldir. 

Fransız Nazırlar Meclisinde yap
tığı beyanatta Hariciye Nazırı Ban. 
net, Londra ve Pe.tis kabineleri ara-

sında son günlerde yapılan görüşme
ler vaziyetine göre Moskova müza
kerelerini izah etmiş ve heyeti umu
miyesi itibarile diplomatik müzake. 

relerin mühim noktalar üzerinde fii_ 
len neticelenmiş olduğunu ve poli. 
tik sahada halledilecek yalnız nü. 
ans ve teferrüat meseleleri kald1ğı-
nı bildirmiştir. •. ., 

Yarın deklarasyon 
yapılması muhtemel 

Londra, 29 (A.A.) - Times gazete. 
sinin diplomatik muharriri yazıyor: 

Eğer bir aksilik çıkmazsa, İngiliz 
ve Fransız hükıimetleri gelecek haf
ta başlarında ve belki de pazartesi 
günü, yarın Kremlin sarayında de
vam edilecek olan Moskova müzake. 
releri hakkında beyanatta buluna. 
bileceklerdir. 

Sovyet J1ükumetinin de bir beya. 
natta bulunacağı henüz muhakkak 
değildir. 

Nutuk Verdi 
Türk Dostluğundan 

Sitayişle Bahsetti 
Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Türkiye orta elçisi Ünaydın şerefi

ne verilen öğle ziyafetinde Başvekil 
Metaksas aşağıdaki nutku söylemiş. 
tir: 

Aziz elçi ve dostum, 
Atinadaki vazifenizin hitamını bü
yük bir teessürle karşılıyoruz ve bu 
suretle beş senedir bu memlekete 
derin merbutiyetini göstermekten 
fariğ olmamış olan tecrübe edilmiş 

bir dosttan ayrılıyoruz. 
Modern Türkiyenin en büyük şef. 

leri Kemal Atatürk ile kudretli çeh
resi ebediyen hatıramızda mahkuk 
kalacak ve mümtaz devlet adıı. • 
mının eşsiz halefi Reisicümhur İs
met İnönünün sadık mesai arkad3şı 
olan siz. barış ülküsüne ayni suretle 
bağlı bulunan iki memleket realist 
ruhunun ve manevi itilasının en kıy. 
metli tezahürü olan müsmir Tür k -
Yunan dostluğu eserine faal bir su
rette hizmet ettiniz. 

Bugün memleketlerimiz arasında 
mevcut olan dostluktan daha sıkı bir 
dostluk, daha tam bir anlayış, daha 
itimat verici bir teşriki mesai tasav. 
vur edilebilir mi? ittifakımız, yal. 
nız iki hükumetin eseri olmakla kal. 
mıyarak iki milletin samimi arzuJa. 
rına da tekabül ettiği için sağlam

dır. 

Bu ittifak, hiçbir kimseyi tehdit 
etmediği v.e en kuvvetli barış arzu
sudan mülhem olduğu için kuvvet. 
lidir. Bu ittifak dört devletin istik. 
ıaı ve toprak bütünlüklerine kıskanç 
bir surette ihtimam etmekle bera. 
ber, barış uğrunda sarfettikleri müş
terek gayretlerin birliğini teşkil e
den Balkan antantının idasına kuv. 
vetle hadim olduğu için kıymetlirlir. 
Geçirdiğimiz bu kadar vahim daki. 
kalarda birliğimiz kuvvetimizi teskil 
ediyor ve işte, barışın muhafazas;na 
imkanlarımız nisbetinde hadim ola. 
bilmek hususundaki kuvvetli ümidi
mizle bu iş için münhasıran kullan
mak istediğimiz kuvvet budur. 

Size, yeni vazifenizde en büyük 
muvaffakıyetler temenni ederek sıh. 
hatinize ve bayan Ruşen Eşrefin sıh. 
hatine içiyorum. 

Behiç Erkin Peşteden ayrıldı 
Budapeşte. 29 (A. A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: Türkiyenin Buda • 
peştedeki orta elçisi Behiç Ergin dün 
gece Budapeşteden ayrılmıştır. Eski 
elçi garda hariciye nazırı Kont Csa
ky ile hariciye kalemi mahsus müdü 
rü, sekreteri, kordiplomatik Azası . 
Türkiye elçiliği memurları ve dost _ 
ları tarafından uğurlanmıştır. 

Hayret! 
Yazan: B. FELEK 

-35 inden sonra erkek olanal-

A khisarda 35 yaşında bir kadın 
erkek olmuş. Kırkından son. 

ra azanın Allah yardımcısı olsun 
derler. Otuz beşinden sonra erkek o· 
lana da ayni duayı etmek gerek! 

Otuz beşine kadar güzı:ıl güzel, 
kadın kadıncık yaşadıktan sonra a 
bayan, nene gerekti bizim aramıza 

karışmak? Kadınlıktan ne keder gör
dün? 

Kocan samur kürk mü; tekta~ 

yüzük mil; Nevyork sergisine seya • 
hat mi istedi? Bunları yapmadın di. 
ye kalkıp kalkıp mı oturdu? Kom • 
şunun kocası adaya gidiyor, kr(.!pda. 
mur rop giyiyor, ayağına üç buçuk 
liralık ümit gibi görünmez çorap gi. 
yiyor. İlle ben de isforim diye terter 
mi tepindi? 

Kadınlığa tabiatin, cemiyetin ve 
kanunun verdiği nimetler sana az 
mı geldi? 

Yol parası vermez, askere git • 
mez, kayıkçılık, hamallık etmez, taş 
taşımaz, aile reisliğini yüklenmezdi
niz! Buna karşı mebus olur, hakim 
olur, avukat olur, doktor olur, zan. 
gin olur ve çirkin de olsanız ne yapar 
yapar güzel lurdunuz! 

Neyine gerekti be sabık ninem! 
Kadın kadıncık oturaydın da kadın. 
Jarın erkeklere karşı olan haklı ve)•a 
haksız rüçhan davalarından istihde 
edip duraydın! 

Madem ki; bir defa ayağın sürçtü, 
içimize düştün! 

Çek sen de hii:tün erkekler gibi. 
O erkekler gibi ki; biiyük dede • 

miz Adem peygamberimizin büyük 
anamız Havva yüzünden cennetten 
kovulduğunu bile bile erkek olmuş
lardır. 

Beni dinlersen biletini gidip gel
me al! Eğer erkekler diyarı hoşuna 
giderse kalırsın! Lakin sen de bizim 
gibi o diyarın havasından suyundan 
hoşlanmarnıya başlarsan avdet bildi 
ni verip kadınlık alemine dönersin! 
Lakin acaba bu yolda öyle biletler 
var mı? 

Bizim için felah yok! Erkek gel
mişiz, erkek gideceğiz. Lakin sen ki 
kadın doğmuşsun, yol ortasında, 35 
ihden sonra erkek olmandaki hikme. 
ti bir türlü anlayamadım! 

Kusura bakma sabık ninem. 

Çi~liler Muvaffakıyet 

Kazanıyorlar 
Chunking, 29 (A.A.) - Chekiai A. 

jansından: 

Çinlilerin tayyare dafii bataryala
rı. Hupeh'in şarkında kain Hungmei 
kazası civarında bir Japon bombar
dıman tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Bu tayyarede Hankow'daki Japon er 
kanıharbiye reisi General Toji dahil 
olmak üzere yüksek rütbede 11 Ja
pon zabiti bulunuyordu. 

Tayyare' ateş alarak yer>'! düşmüş, 
parçalanmış olup içindekiler derhal 
telef olmuşlardır. Zabitler, bir askc.. 
ri konİeransa iştirak etmek üzere 
Şangahaya gidiyorlardı. 

' il 

-------~~~------~-----------=============---~------~--~--~ Fransız Meclisinin 

• 

• 

• 

H .A D İS E L E R i N 'i.Ç. Y 0 Z ü. 
İngiltere ile Yugoslavya arasında dostluk münasebet
leri artıyor. Dük ve Düşes Dö Kentin pek yakında bir 
ay geçirmek üzere Yugoslavyaya eideceği haber v"'rili. 
~·or. 'Yugoslavya Seyrisefain idaresi Dük ve Düşesin 
emrine güzel bir yat tahsis etmiştir. Yugoslavya mat
buatı bu seyahati harbin olmıyacağına en kuvvetli de. 
lil olarak gösteriyorlar. 

* Macaristan Ba,vekili Kont Teleki yakında İstila 
ederek yerini Hariciye Nazırı ve Nazi tara/tarı 
Kont Ksaky'ye devredecektir 

. * lngiliz ve Fransız Erkanı Harbiyeleri, liizum halinde 
müstacelen Fransaya gönderilecek İngiliz kuvvetleri 
hakkında müzakere halindedirler. Fransız Başkuman. 
danı General Gamelin sekiz fırka gönderilmesini iste. 
mektedir. 

* I ngiliz mahal ilinin kanaatine göre Ağustos ve 
EylU.l ayları içinde Almanya ile Polonya araaın-
da bir harp başlamazsa, artık Marta kadar harp 

olması ihtimali yoktur. Çünkü kışın Polonyada 
yollar nakliyata müsait değildir. Kış mevsiminde 

Poırmyaya girecek bir ordunun mutlaka Felaket. 

• 

le . karşılaşacağına şüphe yoktur. 

* Bitlerin demokrasileri yormak için açtığı sinir harbi 
daha ziyade Almanyada .tesirini gösterrniye başlamış
tır. Almanyada harp rivayetlerinden halkın sinirleri 
hayli yorulmuştur. Diğer memleketlerde sinir harbi 
halkın milli hislerini tahrik etmekten başka bir neti. 
ce vermemektedir. .. 
Alman mahalilinin kanaatine göre Hitler Dan-
zigden ziyade cenupta bir hareke/ yapmağa ta
raftardır. Ve harp başlarsa evvela Macaristqn ve 
Yugoslav hudutlarında başlıyacaktır. Yalnız. Hit
ler, demokrasilerin evvela ltalyaya hücum ede
rek ltalyayı yukardan tecrit etmek istiyecekle
rine kanidir. Bu sebeple herşeyd en evvel bu im
kanın önüne geçeck tedbirler almağa çalışmak-
tadır. ,... "' 

* İngiliz - Japon anlaşmasını mütcakıp Japonlar Kan-
tonu abloka etmiye başlamışlardır. Buradaki İngiliz 
imtiyazlı mmtakasmın etrafını çevirmişlerdir. Bu 
mıntakaya girip çıkanları muayene etmektedirler. 

Tien - Sin'deki ablokayı da henüz kaldırmamıştır. 

Müddeti Tecdit Edildi 
Paris. 29 (A.A.) - Diin akşam 

Başvekilin riyasetindC! toplanan na. 
zırlar heyeti göruşmeleri hakkında 

Havas Ajansının aldığı malumata gô· 
re, Daladier,nin yaptığı bir beyana. 
tı müteakıp nazırlar, :>eçimlerin te. 
hir edilmesine ve bugünkü par1a
men tonun teşrii devresinin 31 Mavıs 
19-t2 senesine kadar uzatılmasına ka· 
rar vermişlerdir. 

Bu hususta bir kararname neşre
dilecektir. Bu kararna:ne, ayni za
manda, kanunu esaside musarrah ol. 
duğu veçhile, ayanın muvafakati ile 
mebusan meclisinin her zaman feshe 
djJebileceğini tasrih eyliyecektir. Bu 
suretle, mebusan meclisinin teşrii 
devresinin uzatılmasına saik olan en_ 
ternasyonal vaziyetin bugünkü vaha 
meti ortadan kalkarsa, Reisicümhur, 
hükumetin ve ayanrn muvafakati 
ile mebusan meclisini 31 Mayıs 
1942 den evvel dağıtabilecektir. 

Dört Tayyareci Öldü 
Londra, 29 (A.A.) - Bir sivil ln

giliz tayyaresi, Tharstosten'de yere 
düşerek parçalanmış ve ateş almı~
tır. 4 kişiden ibaret olan mürettebatı 
telef olmuştur. 



, 

Çoban Mehmetli 
o and nyorlardı 

Güreş~inin Refikası?un Basireti Sayesinde 

Mahkum Oldu Yakalanan Dolandırıcı 
Meşhut suçlara bakan Asliye Dör- ı yım, demiş ve sokağa çıkınca doğru 

rüncU ceza mahkemesi, dün meşhur kahvehanede Çoban Mchmedi bul
sporctı ço·oan Mehmedi dolandırmıya muş, ona hadiseyi anh•tmış, tahmi. 
teşebbüs eden Mehmet Ali isminde 
bir boyacıyı on gün hapse, 560 km uş 
pnrn cezasına mnhkl.ı.ın etti. 
Davacı sıfatile maiikcamede bulu. 

nan Çoban Mehmedin anlattığina 

göre hAdise şöyle olmuştur: 
Evvelki gün saat ~m altı sıraların

da Çoban Mehmedin evine bir genç 
geliyor. Kapıyı çalıyor, refikaSI Nn
ciye kapıya çıkıyor. Bu genç: 

- Bayan, diyor. Kocanız ~imdi kö
rni.ır aldı. Uç çuvalla iki Ura istiyor, 
parası yetişmemi~. 

Halbuki Çoban Mehmet Iş B:ın
kasındaki vazifesinden e·Je dbnmi.iş, 
banyosunu yapmış v~ biraz evvel de 
kahvehaneye çıkmıştır. Çıkarken ka
rısına kömürden bahsetmiş olmama
sı, Bayan Naciyenln nazarı dikkatini 
celbetmiş 'Ve bir dolandırıcı ile knr
şılaştığını tahmin etmiş, müracaat 
eden adama: 

...... Biraz bekleyiniz de para bula. 

rıinin doğru olduğunu ogr~nincc eve 
dönmUş ve kendisini bekliyen gence: 

- Haydi beraber gel de kasaptan 
para alayıin. Size vereyim, demiş. 

Bu genç, Bayan Naciye ile beraber 
yürümüş. bu sırada da Çoban Meh
met, kahvehaneden çıkarak genc>in 
kolunöaaı tutmuş ve hemen polise 
teslim etmiştir. 

Hakim, soziı suçluya vermişti. O, 
boynunu büktü ve kısaca itiraz clt\: 

- Askerlikten yeni terhis edildim. 
İ§siz ve aç kaldım. Bu işi yaptım. 

Mahkeme şahitleri dinledi. Gencin 
suçunu sabit gördü Kendisine üç ay 
hapis cezası verdi. Fakat suçun te
şebbüs halinde kalması, dolandırmı
ya teşebbüs ettiği paranın az olma
sından dolayı ceza miktarı indi~ildi. 
Muhakemc~~n sonra Çoban l\foh

met arkadaş1anna anlatıyorclu: 
- Dolandırıhyorduk. Bereket \"~r

sin bizim knrı açıkgöz çıktı . 

Hapishane • 
ınası Elbise Hırsızı \ 

Hasan oğlu Ahmet ismiııd ! bir Hapishane binasının yıkılmasına 
genç, evvelki gün Zeyrekte Mustafa- henuz başlanmamıştır. Vfüıyet Na
nın kıraathanesine gitmiş, orada gc. iıa müdürlüğü binayı yıkacak mi.ite
celemiş, sabaha yaKın da Mustnfanın ahhide teslim edeceği için muddeiu
clbiselerini çalarak kaçmıştır. Mus- mumilik müracaat etmiş ve binanın 
tafa hadiseyi polise haber vermekle kendisine teslim edilmesini istemiş
beraber kendisi de takip etmiş veni- tfr. Binanın hastahane kısmındaki 

hayet dün sabah hırsızı Selimiyede mahkumlar yarın tevkifhnney•! ve 
yakalamış ve polise vermiştir. Ahmet Üsküdar hapishanesine nakloluna
elbiscnin bir kısmını beş liraya "sat- caklardır. Bina da Nafıa müdürlüğu. 
mış, bir kısmını da satınıy.:ı imkan ne teslim edilecektir. Nafıa Vekaleti 
bulamadan yakayı ~ vermilltir. ihaleyi tasdik eder etmez. Müteahhit 

Sultanabmet sulh üçüncü ceza yıkma işine başlıycıcaktır. 
mahkemesi, Ahmede dün altı ay ha
pis eczası verdi ve tevkif etti, 

-0-

POLiS: ____ ::\. 
Karısını Vurdu 

Yeşilköy nahiyesine bağlı Kali
tarya köyünde oturan Tahir ile ka
rısı Pembe arasında geçimsizlik :ıii. 

zünden kavga çıkmıştır. Bir aralık 
Tahir eline geçirdiği ekmek bıçağı İ
le Penbeyi üç :.verinden hafifçe yara
lamıştır. 

\ ----0--0.. 

Kumliapıda Yangın 
Evvelki gece caat 1 de Kumkapıda 

Arapzade sokağında bir yazmahane. 
de yangın çıkmış, bina ve içindeki 
eşya kısmen yandıktan sonra söndü
rülmüştür. 

Araba ve Otomobil 
Kazaları 

Yaşarın idaresindeki 25 numaralı 
motosiklet Maslak karakolu önün. 
den geçerken yolun üzerinde dur. 
makta olan 3523 numaralı yük ara. 
basına çarpmı~Cır. Yaşarla arkada
şı Vasi! bacaklarından yaralarımı~. 

lardır. 

• Şoför İsmailin idaresindeki 2054 

numaralı otomobil ile vatman Hiise

yin Avni tarafından idare olunan 4 

numaralı Sirkeci • Yedikule tram

vayı arasında Etyemezde bir çarpıli

ma olmuştur. Her ikisi de hasara 

uğramışlardır. Niifusca zayiat olma

mıştır. 

-o-=--

Libreri Haşetteki 

Hadise Hakkında 

TAN 30 - 7 - 939 

ANKARA RADYOSU "Muhterem gazetenizin bugünkü 
nüshasında LİBRERİ MONDİY AL
DE BİR HADİSE OLDU başlığı al. 
tında görülen yazıya karşı hakikati 
tavzihen cevap vermek mecburiyeti 
karşısında kaldım: 

Yurdun Her Tar nn 
Türkiye 

Türkiye 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

' 

1) Esas itibarile ne Türklük ve ne 
de milliyet mescle~i mevzuu bahsol. 
maksızın iki memur arasında vazife 
meselesinden dolayı bir ihtilôf çık
mış ve ,ihtilaf amirleri tarafından 

derhal tesviye edilmiştir. 

imarına Çal şı ıyo T. A. Q. 

T. A. P. 

1639 m. 
19,74 m. 

JU,70 m. 

183 Kes. 120 Kw 

1595 Kes. 20 Kw. 

9456 Kes. 20 Kw. 

Pazar, 30. 7. 1939 
Erzincanda, Borda, Tireboluda Muhtelif 

Sahalarda Hızlı Bir inkişafa Şahit Olacağız 
12.30 Progrnm, 12.35 Türk müz.iği: An

kara Radyosu kilme ses ve saz heyeti 
{Halk melodileri ve oyunları), 13.00 Mem
leket saat ayıırı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 18.15 Miı7.ik (Küçük orkestra, 
Şef: Necip Aşkın) 1 - Drlgo: Esmeralda 
balet süiti No. 1, 2 - Dohnnnyl: Rapsodi 
Do majör, 3 - Drlgo. Arlökenln mllyon-

2) Müessese~iz ~aa~ 9 d~ a7ı~m~k: Erzincan (TAN) _ Şehrimizle 
ta olmasına gore ıddıa edıldığı gıbı 1 Gümüşhane arasında Kelkit üzerin· 
saat 8,30 da bir hadise olmasına ve den yeni bir yol ya~ılmaktadır. Bu 
hadisenin başkaları tarafından du- yol bitince Erzincan, en kısa şekilde 
yulmasına imkan yoktur. Trabzon iskelesine bağlanmış ola-

3) Yukarıda izah ettiğim ihtil!ıf caktır. Yine bu yol, Kelkit ve Şir.:ın 
saat dokuza beş kala vuku bulmuş kazalarını Erzincan istasyonuna rapt 
ve o zaman müessesede lisan bilml. ve onların da şimendiferden lstlfa
ycn bir ecnebiden başka yabancı desini temin edecektir. 
kimse hazır bulunmamıştır. Bu da Yeni yolun Erzincan vilayeti için. 
gösteriyor ki jlazetcnizdc yer bulan deki kısmından otuz kılometrellği
mesele asılsızdır.,, nin toprak tesviyesi bitlrBıniş, kır-

Yukardaki mektup, yazdığımızı ka varan köprü ve menfezleri de 
tekzip değil ta hih ediyor. Yani hfı- betonarme olarak yapılmıştır. 
di c olnıu ·, fakat 8,30 do değil, do. Yolun geçtiği Ahmediye köyUnclc 
kuzda. Hadi e c na ında yalnız hlr beş binanın istimlaki icup etmiş, \"a. 
ki i varm,, gazete muhbiri yokmuş. 1i Osman Nuri Tekeli mahalline gi. 
Biz de muhabirimiz demedik, orada dip, tetkikattn bulunmuş ve işlerin 
bulunan bir arkada ımız dedik. Şu çabuklaştırılmasını emretmiştir. 
hal~e ortada değişmiş bir şey ı:ıir- Yeni yolun Gumüşhaneye ait ohın 
milyoruz. kısmının da bir an evvel yapılması 

Mecidiyeköyünde 

De ine Aranıyor 
Vilayet Mecidiyeköyünde Yedici.l

celer mevkiincie define aramak için 
Mustafa Ataberk isminde birisine mü 
ı:aade vermiştir. Mustaia Ataberk 
kalabalık bir amele grupile hafriyata 
başlamış, burada Bizans d~vrine ait 
bir manastırın izlerin~ rastlanmıştır. 
Bu arama teşebbüsünün başlangıcı 
hayli gariptir. Güya, lvanoi isminde 
bir Bulgar, burada altın bulunduğunu 
söylemiş, ve hafrjyat yapmak isteme
sine rağmen, Kendisine ecnebi oldu. 
ğu için müsaade edilmiyeceği için bu 
işi Müstafa Ataberke teklıf etmiştir. 
Mustafa Ataberk, manyatizına yapan 
hir kadınla gi>rüşmilş, o kadın da bu 
tepede müselles bi.r mermerin altın
da altın bulunduğunu söylemiştir. 

beklenilmektedir. 

Maaril vaziyeti 
Vilfıvetimiz içinde maarif vnıiyc

tl gittikçe inkişaf etmektedir. 49 
ilkmektep mevcuttur. Bunların tale. 
besi 45560 ı ve muallimleri 10t1 yı 
bulmaktadır. Eğitmen mekteplerine 
devam 'edenler evvelki sene 1709 er
kek ve 599 kız, geçen sene de 541 
erkek ve 289 kız olarak tesbit ediL 
mlştir. Gece mekteplerine devam c. 
denler ise, 623 kadın ve 1377 erkek
ten ibarettir. 

938 de 30 eğitmen mektebi inşa 

edilmiştir. Bu sene de 50 e:ğitmen 
mektebi daha yapılacaktır ve inşa

larına başlanılmıştır. 

tn~aat icln 1lı7.ım gelen para, köy 
sandıklarından verilmekte. .Maarif 
Vekaleti de bir miktar yardımda 

bulunmaktadır. 

Erzincan eğitmen kursundan çı

kıp viliıyct!mizin muhtelif yerlerin-

de çalışan eğitmenlerden çok istifa
de edilmiştir. 

Hapishane ıslah eclildi 
Oturulnmıyacak dereccd.:! berbat lnrı balet süiti No. 3, 4 - Frnnz. L<'h.ır: 

ve havasız olan hapishane, yeni 1 Şen dul operetinden potpuri, 6 - Wolter 
müddeiumumi Yusuf izzet Akçalın 1 No:ıck: Köy hi~ayelcri, 6 - Drigo: Esıne
ve miıdürilni.ın gayretilc, tiıclil ve ta- nılda balet suıti No. 2, 14.15 - 14.30 Mu
mir edilmek şurctiyle, insan hayatı. zlk (Melodiler - Pl.). 
nı tehlikeye du iırmi ecele hole e- . 18.30 Program,. 18.35 MilLlk (İbr,1hlm 
.. · . . .ş Y. g Öz.gür ve Ateş böcekleri - Şen odn mu-

tııılm.ıştı~. Hapıshanenın avlusu ge. zlğl), ıs.os Cocuk snııtl, 19.35 Tilrk nıU-
nişletılmış, burada.bir bahçe ve bü- zlğl (Fasıl heyetı), 20.10 Neıeli plfıklar -
yük bir havuz yapılmıştır. Mahpus- R., 20.15 Muz.ik (SolısUer - Pl.), 20 30 
lar, havuzdan su ihtiynç!nnnı bol Memleket saat aynrı, ajans ve metcorolo
bol temin cylcmektcdirler. JI haberleri, 20.45 Ttlrk milzlğl: 1 - Ley-

UI Hnnım: Hüzzam şarkı (Ey snbnhı hO -
Hapishanede açılan bir dershane. nıi tın), 2 _ Leyla Hanım: Hüzzam şnrltı 

de de okuyup yazma bilmiyen ınah- (Harabı intizar oldum), 3 - Sadettin Kay-
kumlara ders verilmektedir. nak: Maye türkü (Çıkar yücelerden haber 

Yeni hapit1hane yapılacak sorarım), 4 - Z<'ki Mehmet ağa: z5..,n 
peşrevi, 5 - Mehmet :ığa: Zllvll ağır SP· 

Adliye Vekfi.leti inşaat müdürle- mai (Bulunmaz nevclvnnsın), 6 - Refik 
rinden Kadir Ulusoy, geçenlerde bu. Fersan: Mahur anrkı (Bir neşe yarat hasta 
raya gelmiş, yapılacak yeni ve a!;ri gönül), 7 - Kemençe taksimi, 8 - İbra
hapishanenin yerini tesbit etmiştir. him ağa: Mahur türkü (S.'.lbah olsun ben 

şu yerden). 9 - Selim 111: Zdvil yUıilk 
Hapishane, hükümet konağı arkasın- semııl (Almış nişanı tiri). ıo - Mehmet 
daki Mısırlı Mehmet ailesine ait ur. nğn: Zfıvil &az. semaisi. 21.30 Müzik (Cuz
sada yapılacak ve kırk bin liraya band - Pi.), 22.45 - 23 Son ajans, spoı· ha
mal olacaktır. Ayrıca bir de zirai berleri \•e yarınki program. 

hapishane inşası düşiinülmekt.dir. 

icra işleri 
Bazı yerlerde icra işlerının karı

şık gitmekte olmasına mukabil, icra 

::::: , ...... ,..,.;,,.,,..,.,..,......... ............ .....,.... ~ 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
,, ............. , ,, ........ '"'"1'-"~ 

işleri burada pek düzgün gitmekte, Şubey Dav t 
alacaklı ve borçlular, görrlukl~ri SÜ- Kartal Askerlik Şubesinden: Piyade 
rnt ve kolaylıktan dolayı memııuni- Binbaşı Hamalı M~hm~t Ali ile deniz ha~ 
-yet göstermektedirler. rlta Albay Ahmet Rasim ve 315 doğumlu 

Fakirlere yardım Asteğmen Hüseyin oğ. Ali Çağların bu-
Halkevi içtimai muavenet şubesi, lundugu Y<'rl bılenlcrın ~ubeye haber 

haftada bir gün gôz, bir r,ün de iç vermeleri rica olunur. 
hastalıklarını meccanen ınu~yene ve * 
tedavi ettirmeğe başlamıştıır. Fnkir Kertaı Auçrllk Şubesinden: Lise \'e ·n 
hastalar bundan istifade etmektedir. muadili ve daha yUksok okuiıard:ın mo-

Ayni şube, huradaki ve köyl.?rde
ki fakir çocukları sünnet ettirmek 
için de hazırlıklara başlamıştır. 

Buna ve manyatizmayn inanılmı. 

yacağına göre, hadisenin şöyle oldu-

ğu tahmin edilmektedir. 1van°r, bu. At H ırsızllğı ı Bordaki içmeler 
rada tarihi bir manasır olduğunu l'- Yaylak, (TAN) - Birecigın Nisa Bor (TAN) - Buradan on kilo-

zun olanlar, nskerliklcrini yapmsdıın me
muriyet alnmıyacoklarından 938/939 ders 
yılında bu gibi okullardan mezun olup ta 
tahsiline nlhnyt verecek okurların son 
yoklamaları Beşiktaş Askerlik Şube'llncc 

kurulacnk askerlik meclisinde 1:15 ACus
tos: 9311 da ynpılacnktır. 

serlerden öğrenmiş, bunu bulmak he- ı<:öyünden Mehmet Sait ismindr: bid metre uzaktc., İstanbulun 'l'uzln ic;:
vesine düşmüş. 7alnız eski eser bu- buraya. gelmiş ve kendlslııc buğd:ıy melcrinc bcnziycn bir ıçme vardır. 
lacağını sövlese kendisine bir yardım ı·· ·· ·· .. k M h t Ak dil 

J • •• uccarı susunu verere a mu - Maalesef şimdiye kadar tahlil c -
cı bulamıyacağı için işe define susu 

1 
•• • r· - ~ . d 

1 
gune mısa ır oımuştur. :Saıt, bura an meıniş olan bu içmelerin suyu gayet 

vermiştir. Çıkan. manastır cndrnzı.~ı yarım saat ötedeki Tatarhoytik kôyü nefistir. Temmuzdan !til)arc11 Bor
Pr.trikhanedcn hır kaç papaz a gor- ne gidip gdmek üzere Mnhmudun 1 dan, civar vilayet ve kasııbalard~n 
müştür. 200 lira kıymetindeki kısrağını ııl. akın akın gelen hnlk, içmcierden is_ 

---o-- mıştır. Fakat dönmemiştir. Suriyeye tifade etmektedir. İçmelerde bir de-
Kadıköyünde Balo kaçtığı sanılmaktaciır. fada yirmi bardak su içtiklerini söy. 

Kızılay Kııdıköy Kozn Şubesinin ner liyenler de vardır. Suyun, iç hasta-

mevsim yaplığı 'e dnimn gelenler üzerinde 
derin ve zevkli bir intıba bırakmıG olan 

Murathda Bir lıklarına iyi geldiği tecrübe ile an-

Kuduı Yakası laşılmaktndır. 
Muratlı (TAN) - Kuuuı bir kö- llçebay Eşref Uygur, halkın rag. 

Bu 15 gürıliik müddet içinde kenurıt 
bir mazerete dayanmııksızın bu meclise 
müracaat etmiyenlcr hakkında kanuni mu 
amele yapılnc,ıktır. 

* Fatih Askerlik Şubesinden: 938 - 930 

,. 

Yazmahane Karabet isminde biri
ne ait olup Adriyatik sigorta şirketi. 
ne 6000 liraya sigortalıdır. Yapılan 

tahkikat, kömür söndürmeğe mah
sus kovalardan birinin yangına sebep 
olduğunu meydana çıkarmştır. 

pek, Hasan oğlu Ahmet ile Mustafa betini gördügü için, içmel~ıin etra· 
oğlu Halili kollarından, lbrahim oğ- fına iki bin kavak ağacı diktirtmiş, 

fevkalı'lde bir program hazırlamış, yaı. lu Bayramı bacaklarından, 12 ynşııı. asri bir g::ızino ve bir otel, ırıülcad
bnlolarının en zengın ve emsnlsizi olmıısı da Şefikayı yüzünücn ve boynundan dit helalar yaptırtmıştır. Biittin bu 

seklikteki ocaktan taş sökerken aya. için her fedakarlığı ıhtiyor etmi~tir. Be- ısırmıştır. Bunlar, tedavi edilmek Ü- inşaat tamamen bitirilmek i.izercdir. 
ğı kayarak yere düşmüş, muhtelif yoğlu barlarının beynelmilel ııöhreti haiz. zere lstunbula yollanılmış~ır. Şayanı dikkat bir BU 

Yaralanan lş~iler 
Anadoluhisarında Göztepe cadde. 

sinde Arifin taş ocağında çalışan Ri
zeli 20 yaşında Mustafo 8 metre yük-

balolarının sonuncusu beş Ağuı;tos 939 da 
Fenerbahçe Belvu gazinosunda vcrilccek
tirr Bu balo için güzide bır tertip heyeti 

den yılında lısc veya mundıli okullarla 
daha yilksek okullardan mezun olup ta 
tam ehllyetnamell olanlardan tahsilleri. 
ne devam etmlyeccklerln 1 Eylul 939 da 
hazırlık lutasına sevkleri mukarrerdir. Hu 
şeraiti huiL iUbcınize mensup tam chli
xetnuınelilerln 1 Eylül 03g da hnzırlık kı
tnsında bulunabilmeleri için 1 Eylül lJ39 
dan 15 .Eyhil 939 glınüne kadar Beşlkt:ış 
Askerlik Şlıbc inde teşekkül edecek ııs
kerlık mecll inde nıuayeneleri yaptırıl

mak uzere nu!us c(ızdımları, ehliyetname 
ve mektep vesik lariyle birlikte ~ubcyc 
mllracnatları ilan olunur. 

YENi NEŞRIY AT : -o-
Alacakhsını Yaraladı 

Kartalda Ankara caddesinde 21 
numaralı kahvehaneyi işleten ve 
bahçıvan Fuattan alacağı olan Ali, 
evvelki gece kahvehanesine gelen 
Fuat tarafından yaralanmıştır. Ha. 
diseye bu alacak meselesi sebep ol. 
muş, Fuat, Alinin dişlerini sandalye 
ile kırmış, kafasını ve çenesini de ze
delemiştir. 

Yaralı, Haydarpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

' ---o--=-
Bir Memur Bayıldı 

• Kartal muhasebe varidat kattbi 
Zeki evvelki gün vazifesi başında ça
lışırken sıcaktan bayılmış, doktor 
tarafından tedavi edilmiş ve kendi
sine mezuniyet verilmiştir. 

--o--
ısır ırsızları 

Evvelki gece Raminin Top<;ular 
semtinde bahçıvanlık eden Hasanın 
tarlasına mısır hırsızları girmis ve 
tam kopardıkları mısırları nlıp ka. 
çacakları sırada Hasan tarafından 

görülmüşlerdir. Bunlardan dördü 
müsürları alıp kaçmış ise de beşin
cisi bahçe sahibi tarafından yakala
nacağını anlayınca bıçağını çekerek 
Hasanın üzerine hücum etmiş, onu 
muhtelif yerlerinden yaraladıktan 

tonra ortadan kaybolmuştur. 

yerlerinden ağır surette yaralanmış, 
sağ bacağı da kırılmıştır. 

en kıymetli varyete sanatkllrları angaje Ayni köpek, iki inek, bir buzağı 
edılmlş bulunmaktadır. ile bir kaç kazı da dalamıştır. 

• Fatihte Sarıgüzel mahallesinde 

bir binanın balkonunu tfımir eden 

Davut, tuğlaların kayması neticesin. 

de yere duşerek başından tehlikeli 

surette yaralanmıştır. 
-o-

Yaralama Valiaları 
Yalovanın Çınarcık nahiyesine 

baglı Koru köyünden Arif ile kom. 
şuları Hüseyin ve Zarif arasında bir 
merkep ... ,.üzündcn kavga çıkmıştır. 

Neticede Hüseyin ile Zarif. Arifi bı
çakla ba~ından al!'ır surette vara. 
lamışlardır. 

• Arapcamiinde oturan ~andal

cılar Cemiyetinde memur İsmail ile 

sandalcı Ömer arasında çıkan bir 

kavgada İsmail sandal küreği ile ö. 
merin başına vurmuş, ağır surette ya 

ralam1ştır. Yaralı Beyoğlu hastane. 

sine kaldırılmıştır. 
-o--

M E·Y L ÜT 
Ağustosun ikinci çar§amba gunü 

Boğaziçinde Sarıyer camimde ikindi 
namazını müteakıp merhum Musta
fa Saffet Atabinenin ve ağustosun 
6 inci salı günü yine Sarıyer camiin. 
de ikindi namazını mütenkıp"Tıp ta. 
lebesinden Saffet Çlnerin ruhlurına 
mevlUt okunacağından merhumların 
evvida ve akrabasına hürmetle arzı 
keyfiyet olunur. 

--o
Kadıköyünde Sünnet 

Düğünü . 
Kadıköy Kız.ılnyı Semt Şubeleri tara. 

fından 10 Ağustos 939 da Kur;ük Modll 
gazinosunda verılecck zengin programlı 

mOsamered<' çocuklnrın sunneti de Emin 
Fidan tnrntından icra ettirilecektir. Kay
dedilmek lstiyenlerın Kndıköy Halkevinde 
cemiyet merkezine her sab:ıh saat 9 daıı 
12 ye kndnr müracaat etmeleri tııvılyc 

olunur. 

Bir 6ilezik Bulundu lzmir Çocuk Hastanesi 
.Nişantaşında Vali konağı cadde- lzmir, 29 (A.A.) - Belediye tara. 

. • . fından yaptırılmakta olan çocuk 
sine\" oturan Vasıladıs 154 numaralı h t · . 85 b" 1. 1 k b" k as nn~ının ın ıra ı ır ısmı 

tramvayda bir altın bilezik bulmuş, dün eksiltmiyc konulmu~tur. Hasta. 
polise teslim etmiştir. Bilezik suhi- ı hanenin yakında !amamtanmasıııa ça 
bi aranmaktadır. lı_ılmaktadır. 

---o--

Eğridirde Bir Kadın 
Boğuldu 

Eğirdir (TAN) - 7 - g kadın. 

Eğirdir giilünde bir sandala binerek 
Can adasma gitmişler ve orada ban. 
yo yapmak istemişlerdir. Bunlnrclan 
lbrahim Erdal karısı 20 yaşında Zeh
ra Erdal iyi yüzme bilmediğinden, 

biraz açılınca kaybolmuştur. Arkn. 
daşlarının feryadı üzerine civardaki 
sandallar yetişmişse de kadıncai?1z 

kurtarılamamıştır. 

ve mağara 
lçmelerin 150 metre kadar ileri

sinde, takriben on metrelik bir yer
den havaya, hayreti mucip şekilde 
su fışkırmaktadır. Bunu görenler, 
fışkıran suyun bir saat sonra biitün 
ovayı istila edeceğini sanırsa da, hiç 
te böyle bir şey olmamnktadır. Bu 
fışkırma daimi değildir ve her za_ 
man temmuzdan sonra suyun tama
men kaybolduğu gorülmektedir. 

Suyun fışkırdığı yerdeki toprak 
çatlaklarından da çok mıktarda toz 
11şkırdığı da görülmekte \'e bunun 
bir nevi gaz olduğu anlaşılmakta. 
dır. 

Yine o civardn bir mağara vardır 
ki, içine hiç bir canlı mahlük gire
memektedir. Mağaraya siren bir 
manda derhal iılmüştür. 

Belediye, kerpiç evlerin sıvanma. 
sını ve badanalanınasını da mecburi 
kılmıştır. Dundan sonrn ya•ı.~..'.'c·ak 

evler, belediyenin pltınımı muvafık 

şekilde inşa edilecektir. 
Böylece, tabii güzelligi olan Bor, 

bir kat daha güzelleşmiş o!acnl tır. 

Ara!>glr Müddeiumumiliği 
Arapgir, (TAN) - Bir buçuk ~e

nedcn beri açık bulunan knznmız 

müddeiumumiliğine, BilcPık hakim 
muavinlerinden lbrahim tayin edil
miştir. BuJ!i.inlerde ı?elecektir. 

ASKERİ MECMUA - Genel Kurmay 
taı·arından iiç nyde bir ne~redllen bu kıy 

metli mccmunnın ll3 uncu sayısı tıkmı,. 

tır. 

* 1918 - 1922 Yunan ordusunun seferle• 

rl - Kurmny Yarbay İbrahim Kemııl ta
rafından dılımlze çcvnlen bu eser de As
kcrt Mecmuanın ltıhikası hollnde ncşı·e

dilmi5tlr. 
Yine Askeri Mecmuanın tnı·ih kısmının 

54 üncü sayısı da neşrolunmustur. Bu sa. 
yı, Kurmny Albay Mumtaz Ulusoy tarn
fındnn yazılnn ve İı;tiklM Snvıışındn 2 in
ci kolordunun harek!llını nnlntan ıkincl 

kitr.ptnn ib:ırettir. 

* 
AŞKTAN SONRA - Bayorı ECzayiş 

Suadln yıızdığı bu gilzel romnn, kllao ha. 
linde cıkarılnııstır. 

* ÇOCUKTA HUKÜM VE MUHAKE-
ME - Cenevre Ontvrsitesl Profesôrll'rln_ 
den Jearı Plaget tar fınd:m ya1ılrn \'e f -
t.nbul Ü he. ltesi Docı: 1 d ı S i 
Esat Siymil~ı:tll tnrnfından t~ c• l 111f.' cll-
lcn bu kıvınctlı cı;er hıPp hrıl nde ne ı o
:ünmuştur. 

* FONKSiYONLAR TEORISlNE BAŞ· 

LANGIÇ - Profesör Doktor Konrcıd 

Knopp tarafındnn yazılan ve doktor Nn. 
zını Terzioğlu tarnfından dilimize c;l'vri
len bu eserin birinci cildi çıkınııılır. Dı

~er iki cildi de çıkanlacııktır. 
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30 Temmuz 039 

TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr 
750 
4,00 
150 

" .. 
,. 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 

800 
300 

,. 
• ,. 

MilleUcrnrnsı posta ittihndına dahil 
olmıyan mcmlekeller için abone 
bedcıl müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değistirm<:k 25 kuru§tur. 
Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul ilAvesl ıazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Radyomuzun 
Havadis Servisi 

H aber sen isi, radyoların en kıy
metli \'e en mühim senisleri 

arasındadır. Hele diinya işlewnin me 
rak ve asabiyet içinde takip olundu
ğu sırada haber servisi. biitün ser • 
,·islere üstün bir nıe' ki alır· 

Radyo tarafından verilen ha,·a • 
dis servisinin se\ itmesi, hatta merak 
\'e heyecanla beklenmesi \'e takip e
dilmesi için de bunun, radyo dinle • 
~·icilerini aliıkadar edecek bir !lekil
de hazırlanması lazımdır. 

Bizim radyo idaremizin ha,·adis 
servisi, Anadolu Ajansının 'erdiği 
haberleri, 'aktin mii aadcsi nisbe • 
tinde, okumakla kalı) or· 

Anadolu Ajansının ,·erdiği haber 
sen-isi, şiiphe ) ok ki çok kıymetli 
bir sen·istir. Fakat bu servis radyo 
dinleyicileri için hazırlannu bir ser
' is değildir. 

Bunun rad) o dinleyicileri tara • 
fmdan seve se,·e takip edilmesi için 
işlenmesi, hatta ) ~niden yazılması 

JazımdıJ. Ajans, haberleri en. geni:? 
iilçiide ,·erebilir. l\lesela, Amerika i
le Japonya arasında ticaret muahe
desinin ilgası kararı üzerine Ajans 
kırk elli telgraf haberi gönderir '~ 
bu hadisenin biitUn diinyadaki tesir. 
terini izah eder. Radyoda bütün bun. 
ları okumağa imkan ~oktur ,.e haöl
Sl'nin mana \ C mahiyetini anlatarak 
tesirlerini hulasa etmek lazımdır. 

Bizim :radyomuıı: buna ehemmi -

~·et vermiyor. Ve bunun ch~bi de 
havadis servisi hazırlayacak, yaza • 
cak, ve giinün bütün haberlerini şu 
kadar dakikada okunabilir bir bül. 
ten haline getirecek bir si;rnsi mu -
harrirden istifacfe etmemesidir. 

Halbuki, radyomuzun havadis 
bülteni, ancak bö)le bir siyasi mu • 
hıurirden istifade edildiği takdirde, 
istenen kıymet ve ehemmiyeti kaza. 
nır ''e ancak bu sa~ ede radyoda her 
giinün havadisini, derli toplu bir şe
kiJde takibe imkan hasıl olur. 

Yoksa, radyonun mesai saatleri 
sırasında ele ıeç•m ajans biiltenJerini 
okumak, ve bunlar içinde okunabile
cek kısmın tayinini belki de hazan 
spikere bırakmak, mesai saatleri ha. 
ricinde vukubulan hadiseleri ihmal 
etmek, havadis sen isini aksatmak • 
tan baıka bir teye yaramaz. 

Geçenlerde Ankaraya uğrayan 
bir arkadaıımıı, bilhassa bu nokta i
le alakadar radyo erkanından birine: 

- Siyasi muharririniz yok ınu? 
Diye sormuş ve: 
-Yok! 
Ce\·abını almıştı. 

Bu mülahazadan sonra radyo i
daresinin bu mühim işi başarmasını 
umarız. 

Çünkü bu it memleketi aydınlat. 
mak bakımından büyük bir ehemmi
yeti haizdir. 

lskenderunda Sıhhat 
,_ Teıkila+. 

Hudut ve S'ahüier Sıhhat 1\IIüdi.irllL 
ğunden: 

Hatay vilayetinin Iskenderull li
manında umum mudurluğumuze 
bağlı bir Sahil Sıhhiye merkezi açıl. 
mış ve 24.7. 939 tarihinden itibaren 
faaliyete başlamıştır. Bu linıana uğ
rıyacak veya bu limandan hareke: e. 
decek gemilerin kaptan veya tabip, 
veya acentelerinin sıhhi muamelele. 
rini yaptırmak üzere bu merkez ta
bipliğin4> müracaat etmeleri ilin o. 
lunur. 

Çakıt Köprüsü Yapılacak 
Karaisalı, (TAN) - 1935 teki bü

yük selde yıkılan Çakıt köprüsünün 
90 bin lira sarfile yeniden yaptırıl. 
ması kararlaştırılmıştır. In. aat slı

ratle bitirilecektir. 

ı; 

li 

G eçen}erde kopardığın şıKa. 
yet avazı - Berlln, Roma 

ve Moskova radyolarının gürül 
tüsüne karışıp havada bir müddet 
bocaladıktan sonra • "gecikmiş ve 
bazı ibareleri okunamamı~tır,, şer. 
hile nihayet yüksek kata erişti ve 
"muştekiye aklını başına devşir. 
tecek şekilde cevap itası,, d~rke. 
narile (Münakalat ve Muhaberat) 
dairesine havale edildi. Isbu va. 
zifenın benim ile diğer şube şefleri 
Cebrail ve Azrail arasından han. 
gisi tarafından icrası aramızda ko. 
nuşulup şu sırada gökyüztinde u. 
zun, orta ve kmt dalgalar, arzdan 
gelen telsiz harbi ~matasından 

kullanılmaz hale geldigi için be
nim her sesi bastıracağına şiiphe 
olmıyan meşhur "sür,, uma mu. 
racaat Hizumu anlaşıldı. Hem, Az. 
rail kardeş, yakında umumi hır 
harp zuhuru ihtimalini ve yorula
cağını düşünerek istirahati tercih 
etmektedir. 

Işte hopArlörümü kulaqına doğ. 
ru çevirdim. Zarını patlatır diye 
korkma, bu, manevi bir borudur, 
kuru gürültu yapmaz. Gobe!s nu~ 
tuk vermiyor, Hatif konuşuyor. 

Dinle! 
lliımın goruıau, Kahkaha ı. 

le gLilı.lndu. meali hezeyan, hükmü 
hılafı izan ... Bana kalsa idi hidde
t.imden derhal kıyamet boru:sunu 
calar, defter ve kitaba bakmadan, 
mizana vurmadan hepinizi cehen
nemin esfeline atardım, fakat bu. 
rası dünya değildir, kurunun ya
nında. yaşın da yanmasına cevaz 
verilmez. Günü gelince görüş~ek 
ve haddinizi bildirmek iızere şiın. 
dilik cezanızın tecili ve bir nebze 
izahat verilmesi iaydalı görüldü. 

Kabahati size ihsan olunan arzın 
darlığınaa, su kısmımn bolluğunda 
buluyorsunuz.Halbuki arz, "Arzul. 
lahı vasıa,, dır; ltalyan ve Alman 
milletleri, değil böyle, ancnk do
kuz ayda bir çocuk doğurmak, her 
üç ayda ve her batında sekiz ço. 
cuk peydahlasalar küre he:n on
lara, hem sizlere yine geniş gele. 
bilir. 

Şikayetin üzerine, geçen gün ha. 
tırladım da şöyle yüksekten arza 
bir göz attım; hayretler içinde kal
dım. Afrikada ve Amerikada he-

nüz balta girmemiş ne geniş vr· 
manlar; daha insan ayağı basma. 
mış ne bomboş ovalar, ecinniler;n 
top oynadığı ne ucu bucağı buluı:. 
maz alanlar var. Bunları ne yapa
caksınız? Ktipe atılıp turşusu ku. 
rulmaz; güneşe serilip pastırması 
ve tenekelere konup konservesi ha
zırlanmaz. Biraz dağılınız, ferahla. 
yınız .. Sırtsırta, kıçkıça, gölgeye 
toplanmış koyun sürüsü g1bl ~e
hirlere birikmişsiniz, !'otü kötü so
luyarak nedir o dar hayat~ Bütiın 
felaketiniz ticaret ve .!:anaat uiye 
bir araya toplanmaktan, zaten mer

cimek oda, bakla sofa, bir ufak ıop
rak parçası olan Avrupada dikiş 

tutturmıya çalışmaktan ileri ge. 
liyor. lyi ki arzın muvnze11esi bo. 
zuk değil, iyi ki safrası hesaplı 

konmu~; yoksa eski lHacı Davut) 
vapurları gibi alabora olmanız JB
ten bile değildi! 

D ünyanın bir kısmında kuş 
uçmuyor, kervan göçmu. 

yor, yılan barsağını sürümüyor; ö
te kısmında iğne atsan yere düş. 
müyor. Hem asıl acaibi mahsulce 
en kıt, en az vergili ve h:ıvaca, ik. 
limce oldukça münasebetsiz yede': 

TAN 
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Yazan: 
Refik Halid 

re, gökten kudret helvası yagn. 
cakmış gibi birikmişsiniz; bıçagı
nız hakkına bir karış .) er alma!~ i. 
cin yapmadıgınız kalmıyôr. Dişini. 
ze kadar silahlı, gozünüzü kan bi.ı
r(ımüş ne rahatsız, ne tehlikeli bir 
hayat sürüyorsunuz! Açılın, ge. 
nişleyin, boş yerlere yerlei'in, urc
yin; ürümeyin! Hayır; bilakJs, sı. 
kışıyor, komşu komşuyu, kardeş 

kardeşe "zırnık bile vermeyiz!", 
"Nah sana guguk!'', "Ağıını yalu!" 
gibi amiyane sözler atıp bir ma. 
halle mektebi manzarası arzcdiyor-

. sunuz ve ikide hır dala~ıyorsum:z. 
Buna sabır taşınd'ln yaratılsa 

yine yurek dayanmaz, çatlar. 
Dünyaya nazar kıldıgım sırada 

daha tuhafını da gördüm: Iki va. 
pur dolusu Yahudi, uç aydır, deniz
lerde bocalayıp duruyor. Gören de 
sanır ki, arzda bir knç bin yurtsuzE 
\erilecek bir kaç yüz kilometre 
murabbaı yer kalmamış: 
• Dünyayı hudutlarla, pasaporfü, 
la, istihkamlar, tel örgüler \'e gum. 
rük kordonlarile sizler daralttınız, 
millet, mezhep, cemaat, rejim ad
Jarile sizler ayırıp kardeşi kardeşe 
düşman ettiniz. Hakkın ihsanı o
lan akıl ve şuuru iyilikte değil, fe
nalıkta kullandınız. Siz aklınızı 

hoyra değil, şerre hasretmişsiniz. 

' 

~ • • 
Dünya yüzünae, yüz binlerce 

faydahsına bedel, bir kaç cins, de
vede kulak kabiJinden nümunelik 
uyutucu ve uyuşturucu nebat var. 
clı. Bunu nasıl arayıp, nereden bu
lup ta esrardı, afyondJ, morfindi, 
kokaindi, "sedol,, idi, ''pantupon,. 
idi, seksen sekiz çeşit zehir çıkar. 
dınız? Kimini kabaktan nargilc!e
lere koyup içtiniz, kimini toz haline 
getirip burnunuza çektiniL, kımini 
igneli 'şişelerle kanınıza işlettiniz. 
Bütün bu marifetler boş yere acfı 
fenaya çıkmış olan bizim şeytanın 
bile aklına gelmezdi. Ya canım 
üzümü, kaynatıp, damla damla siı
züp, zararlı bir içki yapmak har.gi 
iblisin hatırından geçerdi? Hele 
şu tütün rursına bakınız: Bir otu 
kurutarak ince ince zarlara sarıp 
dumanını yutmak ve burnunuzdan 
çıkarmak, insanı bacaya çevirmek 
ne hokkabazlık, ne münasebetsizlik, 
ne kafasızlıktır. 

H angi birini sayayım, muzır· 
sınız vesselam. 

Allah insana "bak!,, dedi; evve' 
ıa başkasının elindekine, avucun
dakine, eşine ve malına göz koydu. 

"Ye!,, dedi: ilkönce kom~usumın 
tavuğunu çalıp yuttu. 

"Bul!,, dedi; zehir buldu, barut 
buldu, bela buldu. 

"Yap!,, dedi; kargı yaptı, tüfek 
~aptı, top, tank, bomba yaptı; hep
~inden fenası para yaptı. 

Arada faydalısını da buldu ve 
yaptı ama, ne yapalım ki, zararlı. 
sından bir tanesini kullandı mı fay. 
dalısından bin tanesi yıkılıp gidi· 
yor; işlediğiniz hayır, ürküttüğü
nüz kurbağaya değmiyor! 

Dünya daha milyonlarca insanı 
ferih fuhur yaşatacak, herkesi bes· 
leyip refah içinde ömiir sürdürte. 
cek bir genişlikte ve berekettedir. 
Ama sizler, yoktan yere övündü. 
i!,ünüz netameli aklınıza güvenerek 

bir takım iktısat nazariyelerine, hi
lekarlığa ve çılgınlığa kapıldınız. 

Brezilyada kahve mahsulünü fo_ 
komotiflerde yakıyor, kimine kah
ve yerine at kestanesi suyu ıçir. 
tiyorsunuz; Kanadada buğdayı de. 
nize döküyor, Çinde ahaliye top
rak yediriyorsunuz. Herkesin ce. 
bindeki ve hatta dişindeki altını 

topluyor, bankada yerin dibine gö
müyor, sonra kağıt parçalarını doğ
rayıp dograyıp para yerine süru. 
yorsunuz. Bunlar akıllı işi midiı ? 
Tımarhanedckileri salıverip dun
ya idaresini ellerine hıruksaııız 

başka türlü mu, daha fena mı ya. 
parlar sanıyorsunuz? Buuda arzın 
kabahati nedir? Biçare, Varna ta
vuğu gibi ne mümkünse veriyor. 

1 ş o dereceye gelmiş ki, ıs. 

tanbulda tifolu lağım suyu 
ile zerzevat yetiştiren kotu bahçı. 
••an bile ekonomist kesilmiş; ucuz 
satmamak için patlıeaninrı çuk\.lra 
doldurup gelecek seneye gubre ha
zırlıyor: O patlıcanları ltendisinc 
yutturmak suretiJe "Elcezai min. 
cinsilamel,,, düsturunu tatbık 

etsenize... 1\Iali buhran cicdiginiz 
maraz, dünya darlığından, kıtlığın
dan, kısırlığından degil, sizin hır
sınızdan, hasisliğinizden, mal bul
muş Mığribi gibi elinize geçeni 
bağrınıza bastırmanızdan, ba~kası. 

na yedirmemek için ) akıp savur
ınanızdan doğmuştur. Zamanında 

o.turup, hep bir arada, kardeşçe 

geçinmiye karar verseydin.z bir 
kısım halk talaştan uydurm:ı tere. 
yağını, meşe kabuğundan özenti 
ekmeğe sürerek yalancı toklukla 
sırtına üniforma geçirip elde silah 
kuru caka satmıya belki de kal
kışmaz; tok blüm cezasına çarpıl
mazdı. 

Kara gömlekliler ise bey:ız göm. 
lekli donsuz Habeş halkının avu. 

cundaki beş leblebiye göz dikip 

kırk beş derece sıcakta kervan vur

mıya olabilir ki, yollanmazdı. 
Bak, şüphe ile konuşuyorum; zi. 

ra insan oğlu bir versen bin ister; 
ayrıca başı tellisini ister; bunun da 
bulunca komşusunun !uzıın, kıs
rağını ister; vermiye gelmez. Ya
kın günlerde görmedin mi, Rür ve
rildi, Ren istendi, o bitti, Nemseyc 
gdz dikildi; o uçtu, Çekyııya nişan 
kondu; bu da yutuldu sıra Meme. 

le geldi; o da haklandı, şimdi Dan
zig, filan derken kürrei arzın a.. 
dını hayat sahası koyarak bir baş
tan bir başa dünyayı dercep etmek 
hulyasına geçildi. 

iŞ;~~ 
B iz insanları "elele, kolkola, 

çiftede sandık, kırmızı fm
d ık!,, gibi tatlı, eğlenceli, dost ve 
masum oyunlarla saı maş dolaş va. 
kit geçirirken görmek isteriz: al. 
talta, üstüste boğuşurlar. ve dala
şırlarken değil... Harp zaten, Nas. 
rettin hocanın at üstünde, kavut . 
denilen şekerli unu yemesi gibi 
bir şeydir, ağzına atmadan çoğunu 
yel kapıp götürür. Hocayı bu hal
de görenler sormuşlar: ''Ne yiyor-

. sun?., "Bu gidişle hiç!,, demiş. 

Bir şairiniz de en btiyük cihangire 
karşı filozofa "zafer veya hiç',, 
dedirtmemiş miydi? Hangi Fatihin 

• 

elinde istila ettiği ülkeler tapulu 
kaldı? Hangi cihangirin impara. 

torluğu ayak üstünde durabildi? 
Hangi zafer tam ve ebedi oldu? Bu. 

na rağmen, hala, içinizde bütün es
ki ve yeni tarihin hatalarını ıek
rarlamak istiyenler, kan dokmiye 
can atanlar var. 

Bunlardan birine demelisiniz iti: 

- Eski Roma imparatorluğunu 
kurmak istiyormuşsun; haritası ha

zırmış; ala: lakat, evvela kurul
muş olanlardan elinde artakalan bi.. 
çimsiz parçanın haritasına bak. Yo

lunmuş koçandan farkı yok ... Bu
nu Jbret goziJe gör de ayni akıbete 
uğrıyacak olan yenisini kurmak 
zahmetine bari katlanma! 

Otekine de söyıemelislniz ki: 
- Daha yirmi sene geçmedi; 

bıyıkça değil ama idealce sana 
benziyen, hem Allah içın, senden 
daha su katılmamış, soyu sopu si.. 
cilli bir Cermen, yıldırım harbine 
ve dünya diktatörlüğüne inanmıştı. 
Bugün el aynası kadar bir ormana 
gizlenmiş, ağaçlara yıldırım dLiş

tLıkçe kendi hatasını hatırlayıp i
çini çekiyor ve senin hatanı duşü. 
r.üp gülümsüyor. Sözünu kılıçla 

dinletememişti; şimdi belki dinle. 
tirim diye sakal bıraktı ama, na
file .. Onun bu günahkar derviş 

çehresi sana bir ibret dersi değil 

midir? 

ulasa H Dünya denııen tnsan tımar
hanesinin ıslahından ümit kesil
miştir; ne yaparsanız yapınız; is. 
ter her adam başına bir top yapıp 
ve mermi dlye içine koyup biribi.. 
rinizin başına atınız; ister toprağı 
oyup eşeleyip yer dibinde mekan 
tutunuz ve gel zaman, git zaman 
llzman köstebeklere dönünüz; is
ter yeryüzunden elinizi, ayağınızı 
çekip kartal sürüleri gibi göklerde 
dolaşınız ve dağ tepelerinde yuva 
kurunuz; ister kendinizi çelik de
rili balıklara benzetip köpek ba· 
lıklarile haşır, neşir olunuz; z&l'ar
lı, lüzumsuz, saçma, çılgın ne var. 
sa yapınız Yalancı dünya cennetini 
sahici ahret cehennemL'le hasret 
çektirecek vaziyete sokmak için e
linizden geleni arkanıza koymayı. 
mz. 

Biz kanşmıyacağız. 
Zaten son emir de verildi. 
Artık yapacak işi kalmıyan ve 

sizin yaptıklarınıza bakıp aklı zi
vanasından cıkan şeytanı geri çek
tik; tedavi ~ltına aldık. Gök has
tanesinde insanlardan yaka silkiyor 
ve rüyasında dünyayı gördükçe sil. 
kinip kendisini erden yere atı
~or· hasta bakıcı meleklerin içleri . ' 
hun oluyor. 

Sırcuı geldi~e : 

italyada 
Neler Oluyor? 

Tirollerde feltcir meseıes 
Turinodalci kanlı hadise 
Ciono - Fiyeri hükumeti. 

Yazan: Aka Gündüz 

Şu son giinlerde şimali ita 
ile Komada miihim hadise 

rereyan etmektedir Şiddetli bir s 
liilre terörcü bir kontrole rağm 

bu hadiseler az çok sızabilmekte~ 
Bunları itimada şayan bir dostunl 
zun gazetemize yazdığı rnektupt 
anlıyoruz. 

Bu hadiselerin üçü birbiriyle a 
likalı n cünıfosinden mUhim gör 
niİ)-Or· Bize mevsuk olarak bildir 
iliğine ı:öre, İtalya, geçen seneki, h 
ta üç ay evvelki İtalya değildir. 

Derinden derine ve gittikçe sa. 
]anamayan bir memnuniyetsiz 
fermantasyonu içinde yüzüyor. H 
ve fütühat taraftarı oJmıyan italy 
halkı, ne gibi tehlikdere doğru sı 

riiklenınck isteniJdiğinin - bir kı 
aydanberi daha iyi - farkında old 
ğunu bazı fiili tezahürleriyle ıös 
termekten çekinmiyor. Şimdilik şi 
detle ez.ilen küçük nümayişler bir 
misaldir. 

Bunların en belli başlısı Tir 
tehciri ile Torinodaki kanlı hadise 
dir. 

Roma hükumeti, Almanyanı 

Adriyatiğe inmek kararını kati su 
rette öğrenince malUm olan bazı teı 
tibatı arasında Tlrollerdeki Alma 
ları o nııntakadan uzaklaştırmak te 
biri de vardı. Bundaki maksadı müm 
kün mertebe örtmek için Berli 
karşı bir çeşit (mübadele) teklifin 
de bulunmuştu 

Triyeste mıntakasındaki italya 
lan çekmesine karşı Tiroldeki Al 
manian uza)daştırmak. HalbUki h 
iki mıntakanın da Almanların ırki 

tarihi ve hayati sabalan olduğun 
unutuyordu. 

Berline gelince; Berlin. bu ,·erba 
teklife hiç bir cevap vermedi. Dah 
doğrusu cevap yerine geçmek Uzer~ 
tam techizatlı bir büyük cüzütaml 
Brenner geçidinin bütiin tabiye vt 
se\'kükeyş noktalarını tuttu ve fi 
mali İtalyada işgal ettiği mmtakala 
rın garnizonlarını kuvvetlendird' 
Bu türlü bir cevaba kartı teklifle 
ve tedbirler -tabiatiyle suya düştü. 

TirolJerdeki Almanların tehcir 
meselesi budur ve bu tehcirin yüzde 
biri olsun tatbik edilememiştir. Bi 
lakis Triyeste mıntakasındaki İtal 
~·anlar günden güne müşkül nzi • 
yetlerc düşmektedirler. 

Torinodaki kanlı hadiseye gelin. 
cc; Biz ı>ek i~·i ve dört senelik fiili 
bir tecrübeden sonra biliriz ki ıayri 
resmi Alman halkı ne kadar nazik, 
samimi ''e centilmense, Alman res
mi şahısları ,·e otoriteleri - her ne -
dense • o kadar dar gören \'e nobran 
kimselerdir. 

Almanların şimali İtalyanın İfgal 
ettikleri y,erlerindc ötedenberi az 
''eya çok, hafif veya şiddetli bir su. 
rette çıkardıkları anlatmazlıklar 
bu sefer dikkate ve ehemmiyete pek 
şayan bir şekilde sondan bir önceki 
tezahürünü meydana vurmuıtur. 

Torinoda bulunan her iki tarafın 
silahlı otoriteleri - henüz tafsilatı öi
renilememiştir - çarpışmışJardır. Bu 
çarpışma silahlı olmuştur. Bir şayia. 
ya göre yirmi dört n diğerine göre 
elli dört ölü ile yüz doksandan fazla 
yaralı vardır. Baki, ne haliniz var3a görünüz:, 

behey akıllı izansızlar! gere, kazaya uğrayanlann ekseriyeti. 
Gerek hAdlsenin bu şekilde oluıu 

1 
A nkara Devlet ni İtalyanların teşkil edişi ve gerek 

Alman makamlarının uzlaşma ''e 

lVl tbaası tarziye yolunu reddedişleri hükume. a ti, bilhassa hük(ımet reisini son de-
Ankara, 29 (TAN Muhabirin· rece müteessir etmiştir. 

den) - Şehrimizde kurulacak buyuk Bütiin gayretlere \'e miiracaatlc
devlet matbaası plfın ve projelerinin re rağmen Alman otoritelerinin ce • 
h:;zırlanması için Başvekalet 1939 \'ap \'ermekten kati surette istinkaf 
bütçesine bir miktar tahsisnt konul. edişleri bu teessürü hUsbütiin ziya • 
muştu. Bina için mtinasi_!> bir arsa deleştirmiştir. 

aranmaktadır. Bu teessür neticesi olarak hüku. 
Ankara Bira Fabrikası . met reisi meçhul bir semte doğru se
Ankara, 29 (TAN Muhablrın- yahate ~ıkmıştır. Bir haftadanberi 

den) - Ankara bira fabrikası de"" resmi ve hususi iılerle uğratmamak
let ziraat işletmeleri kurumu tara. tadır. (Mektubun tarihi zs. VII.939) 
fından inhisarlar umum müdürlüğü. Orta İtalya deniz sayfiyelerinden bi
ne 31 Temmuzda devrolunacaktır.Mu rine çekildiği ve bir müddet istira -
amelenin zamanında yapılabilmesi hatle asabi krizlerini gidermeğe ça
için teşkil olunan komisyonlar işleı i- lıştıit söylenmektedir . 

ne başlamışlardır. Hükumet ve parti işlerini damat 
Hazırlanan kadro Vekiller Heyeti- Bav Cinano ile Bay Fieri müşterek 

nin tasdikine arzolunmuş~ar. (Devamı 9 uncuda) 
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Yarışlar Bugün Yapılıyo~ 

Rumen Yelkencileri 
Tehlike Geçirdiler 

İki Kotradan 
Hala Haber 
Alınamadı 

Deniz Klübü yelkenciledle kar~ı
laşmak üzere Istanbula davet edL 
len Rumen sporcuları, dü 1 hususi 
bir vapurla ve kotralarile lstanbula 
geldiler, Deniz Klübü tarafından 
merasimle karşı1andılar .. Fakat, kot 
ralar yolda şiddetli fırtın:ı yüzünden 
büyük bir tehlike atlatmışlardır. 

Bunlardan ikisi kaybolmuş, biri de 
Varnaya ilticaya, dördföıcüsü de 
Köstenceye geri dönmiy~ mecbur 
kalmıştır. 

Kaybolan yattan dün akşam g~ç 
vakte kadar malumat alınamamıştır. 

Hususi vapuru takip eden ve Istc;n 
bula gelmiye muvaffak olan yatlnr
daki sporcuların karada arkadaşlarile 
buluşmaları cidden heyecanlı olmuş
tur: Kotralardakiler, hep biribirle
nyle öpüşüyorlar, diğer arkadaşları 
hakkında malumat istiyorlardı. 

Moda Deniz Klübünün iskelesine 
çıktıkları zaman ayakta duramıyacak 
kadar yorgundular. 36 saat deniz üs
tünde kalmışlardı. Uykusuz ve açtı
lar. Neşelerini kaybetmemişlerdi. 

Gülüyorlardı, fakat konuşamıyorlar
dı. Ilk sözleri: 

- Başımız dönüyor, evvela otu
r:ıcak bir yer gösterin bize, demek 
oldu. 

Hasır koltuklara yerleşir yerleş
mez yemek istediler. "36 saat ne ye
mek yedik, ne de uyku uyuyabildik,, 
dediler. ünlerine konan yemeği sü
küt içinde büyük bir iştiha ile yemi
ye koyuldular. Yalnız gözleri deniz
dt•n ayrılmıyor, burundan çıkan her 
yelkenli onları yerlerinden fırlatı

yordu ve arltada kalan arkadaşlarını 
bekliyorlerdı. 

Dalgalarla boğuşarak 
Yemeğin sonuna doğru sigaraları

nı yaktılar: 
- Şimdi artık konuşabiliriz, dedi

ler ve hikayelerini şöyle anlattılar: 
- Perşembe akşamı saat ·; ,30 <la 

Köstenceden yola çıktık. Altı kotra 
idi. Biribirimizden ayrılmamak ve 
muntazam seyir yaparak doğru Bo-

Fırtınaya tutularak tehlike atlatan denizciler 

Vaourla ~elen C:eniz.ciler. arkadaşlarını karşıltyor 

ğaz istikametinde ilerleme:t üzere ta- Rumen ekibini teşkil eden amatör denizcilerden bir grup 
limat alrrustık. Ilk yola çıkışımız . . 

1 Jld B' ''cld t b .. , olduklarını bılmıyoruz. ' e başlarına muntazam o u. ır mu c oy .e . . 
F k k 1 k b 

. 
1 
bır kaza gelmış olmasından korku-

gittik. a at aran ı asınca ışa- 1 • 

b 
.. b. . . k'I . . . yoruz.,, 

retlerle ırı ırımıze mev ı erunızı G 1 kl . . b"t' d'l 
·ı · k · d k' · ı· h enç er yeme erını ı ır ı er ve 

bı dırere seyır e ı ın ızamı mu a-
l k F k t d 

. 't .1 derhal kaybolan arkadaşları hakkın-
fazaya ça ıştı . a a emz gı tı >:çe • .. Is 

l 
. D 1 1 b.. ·· ... V b' da malumat almak uzere taııbula sert eştı. a ga ar uyuau. e ız .

1 · · k 1 kl · · d b' · geçtı er. Karadenızın aran ı arı ıçın e ırı-

birimizi kaybettik. Müaabakalar için tertibat 
Ertesi akşam saat 7 ye doğru hava Misafirler arasında Romanyaııın 

bizim tekneler için tehlikeli sayıla. tanınmış simaları bulunuyor. Eski 
cak kadar şiddet kesbetti. Dalgalar Bahriye Nazırı da madanu ile bera
üzerimizden geçiyordu. Gtiya nöbet- ber gelmiştir. Otuz müsabık varılır.' 
leşe yelken idare ettik .. Fakat yolda Rumenler yalnız starbotlarınr getir-
motörümüz de bozulduğu için yalnız mişlerdir. Bizde starbot olmadığı 
yelkenlere güvenerek yol almıya için Rumenlerden alacağımız tekne
mecbur oluyorduk. Hepimiz vazife lerle müsabakalara iştirak edilecek4 
başında idik. Hiç birimiz yerimizden tir. Rumenler de bizim şarpilerimizle 
ayrılamıyorduk. Böylece Karadeniz· müsabaka yapacaklardır.· 
~rta:ııoda karanlıklar içind~ tek ba-ı Yarışların büyük bir i.ntizam için
şımıza cialgalarla boğuşa, dövüşe bu de geçmesi için her türlü tertibat a
scıbah erkenden Boğaza vardık. Saat lınmıştır. 
9,30 da Büyükdere önünde idik. Deniz Klübü dün akşam ınisafirler 

Yalnız yelkenle Köstenceden Istan şerefine bir çay vermiştir. Bu akşarr 
bula bu doğru seyahat ilk tecrübe- için de bir suvare tertip edilmiştir. 
mizdi. Bizim için hayli acı ve çetin 
bir tecrübe oldu. Fakat nihayet işte r 
buradayız. Ve artık olanları unutabi- 1 

liriz. --
- Diğer arkadaşlarınız ne oldu? 
- Biri daha Köstenceden ayrlldık 

hın biraz sonra geri döndü. Bunun 
içinde eski nazırlardan bid vardı. Bir 
digeri bir yarış kotrası idi. Bu deni

Bugün Nerelere 
Moda koyunda: 

Rumen - Türk Deniz Klübü 
yelken 
15 de. 

müsabakaları 

Beşiktaş havuzunda: 

saat 

Yüzme şampiyonluk seçme 

ı • 

j < 

Gelen yatlardan biri 

Gidebilirsiniz? 
müsabakaları saat 13 de. 

Fener stadında: 

İstanbul atletizm birincilik
leri saat 10 da. 

Veli efendide: 

At yarışları saat 15 de: 

TAN 

GAZETELERLE. 

ŞAKALAR . 
. , 

Kuru Gürültü 
Yaz.an: Naci SADULLAH 

Hüseyin Cahit Yalçın evvela şu 
sualleri soruyor: 

"- Bugünün en mühim meselesi 
nedir? Uzakşarktaki sarılar - beyaz. 
lar ihtilafı mı? Rus • İngiliz ve Fran
sız müzakereleri mi? Danzig patırtı
sı mı? Yer yüzünden başlayarak bil. 
tün gökleri, yıldızları isteyen İtalyan 
yaygaraları mı? Silahlanma yarışı 

ve iktısadi buhran mı?" 
Sonra da bu suallere cevap veri

yor: 
"- Hayır ... Bunlardan hiç birisi 

değil. En mühim mesele, Almanlara 
ve İtalyanlara hakikatin sesini işit -
tirebilmektcdir!" 

Bu satırları yazan Hüseyin Cahit 
üstadımız, taarruza uğrayan Arna -
vut delikanlısının meşhur hikayesi
ni bilir sanırım: Almanlar, ve İtal -
yanlar, hakikati tıpkı o Arnavut ço. 
cuğuna döndürdüler: Biçare hakika
ti, daima, Habeşistan gibi, Arnavut
luk gibi müdafaasız ve tenha dağ 
başlarında kıstırıp namusuna taar -
ruz ediyorlar: Sonra da, biçarenin 
cılız sesini gürültüye getirmek için, 
basıyorlar feryadı. 

Fakat, bereket ki, hakikatin, se
sini bastırmak gayretiyle koparılan 

kuru gürültüye pabuç bırakan yok. 
Bana kalırsa, bu kuru gürültüye bı -
rakılacak gibi görünen bir tek pabuç 
var: 

"-İtalya kızmış!' 

* "ltalya, kızmış,, 

Dün gazetelerden birisinde oku
duğum kocaman serlavhalardan hl 
risi şuydu: 

"- İtalya kızınşı!'ı 

Elbette kızdır ya. Bu serlavhayı 

atan refikimiz, Habeşistan ve Arna. 

vutluk maceralarını unutup ta onu 

erkek mi sanıyordu dersiniz? 

* Ez.eli adetleridir 

Dünkü gazetelerde de nedense, 

gözüme hep İtalya battı. 

Fakat son aylarda, bu millet te 

gözümüze batmıyacak vaziyette de

ğil doğrusu: Açlık beyinlerine mi 

vurdu nedir, ya: 

"- Oniki ada, haııs ıtaıyan malı
dır!" 

Diye saçmaııyurıar, yanuı ta: 

"- Korsikayı, Cibutiyi, Parisi, 
Londrayı, Nevyorku isteriz. Meksi • 
kanın buğdayını, Romanın arpasını, 

Yunanistanın yulaI1n1 biz yiyece -
ğiz!" diye sayıklıyorlar. 

Benim bildiğim, şimdiye kadar 
yiyebildikleri yalnız iki şey var: 
"- Almanyanın kazığı ile, Cham. 

bcrlain'in şemsiyesi! 
Dün, bizinı "Son Telgraf" ceri -

desinde okuduğuma göre, şimdi de 
Hatay vilayetine göz dikmişler. Fa • 
kat, ben, bu havadise biç şaşmadım. 
Hatta bilakis, gayet tabii buldum: 
Çiinkü, İtalyanların ezeli adetleri -
dir: 

Daima "hata" ya girerler! 

* 
Heyecanlı bir maç 

Spor havadisleri arasında okudu

ğuma göre, bir kaç gün evvel, Kara

manlılarla Konyalılar arasında bir 

maç yapılmış. Doğrusu, bu maçta 

bulunmak fırsatını kaçırdığıma hay. 

li üzüldüm. Zira, Karamanlılarla 

Konyalılar arasında lapılan maç her 

baldo fe,1kalade heyecanlı olmuştur. 
Malfım ya. Her iki taraf ta oyunu 
ile meşhurdur! 

* Karabük Cümhuriyet Halk Parti-
si Başkanına: 

r•I "- Teveccühünüze müteşekki. 
riın. Fakat i~ediğiniz eserlerim ma. 
alescf matbu değildir. 

Mersin, Çukurova Merkez barı şef 
viyolonisti Bay Şevkete: 
"- Bahsettiğiniz mevzuda, bir ta

ne değil, bir çok yazılar yazdım. Ma. 
alesef, alakadarlara, hatalarını idrak 
ettirebilmek imkanını bulamadım. 

Fakat ilk fırsatta arzunuzu yerine 
zv dayanamazdı, Varnaya iltica etti. 
Denizaltı zabitleri tarafrndan idare 
~dilen diğer ikisi şimdi buradadır. 1 

.ar. Fakat diğer iki geminin nerede ı ·~~~~!!ıi!!!!!i!!~!!!!!!!i!!!!!i!!~!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!~!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!IJ 
getirmiye gayret edeceğim, Teşek • 
kür ederim. 
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Fransa ile Yeni Bir 
Ticaret Anlaşması 

imza .Ediyoruz 
Yeni bir ticaret anlaşması yapmak ı

üzere Fransa üe aramızda Pariste &-1 ,
çTlmış olan müzakereler neticelen- BORSA mek üzeredir. iki taraf heyetleri e-
sas ana hatlar üzerinde mutabık kaJ
mışlardır. Bir iki gün içinde müzake-
re esaslarının parafe edilmesi beklen. 
mektedir. Yeni Fransız ticaret an. 
laşmasile bu sene Fransaya fazla mal 
gönderebilmek için icap eden, bütün 
şekiller üzerinde görüşüldüğünden 

yeni anlaşmanın iki dost memleket 
ticaretinin inkişafına büyük yardımı 
olacaktır. Türkiye hey~tinin, anlaş.. 
manın imzasını müteakip Belçika, 
ve Holandaya ve mümkün olursa 
Londraya gideceği haber veriliyor. 

Almanyaya Yapılacak 
Sahşlar 

Almanya için dün de piyasamızda 

mühim satışlar olmuştur. Bin yi.ız 

balya tütik kilosu 106 - 111 kuruş
tan, üç yüz bin kilo kadar kuru bak

la cinslerine göre 3,24 - 4,26 kuruş 

arasında natürel nohutlar 6 kuruş.. 

tan, kalburlu nohutlar 7,30 kuruştan 

yerli sarfiyat için susam 14,20, ke

ten tohumu 9,35, ihracat için kuş 
yemi 5,14 kuruştan satılrpı~tır. AL 

Halk Bankasının 

Esnafa Yardımı 
Halk Bankası tarafından esmıfa 

yapılacak yardımın şekli hakkında 

verilen karar üzerine Banka umum 
müdürü şehrimize gelmiş ve yarın 
biı toplantı yapılması kararlaştırıL 

mıştır. Esnafa kredi açabilmek için 
kanuni bir formül bulm~l,t zarureti 
vardır. Çünkü banka, es:ıaf teşekkül
lerinin her birinde azanın biribirle
rine müteselsil kefil ohbilmeler!ni 
istemektedir. Esnaf teşekkülleri Jse 
bu kefaleti daha basit bir şekle sok
turmak için bazı teşebbüslerd·~ bu
lunmuşlardır. Yarınki toplantıda ya
pılacak kredinin mahiyet ve şekli 

hakkında kararlar verilmesi beklen. 
mektedir. 

1 

Londra 
Nevyorlt 
Paris 
Mi!Ano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln. 
Brüksel 
Atina 
Sofys 

Prag 
Madrfd 
Varsova 
Buda peşte 
Bükre:s 
Belgrad 
Yokohama 
Stok."ıolrn 
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ÇEK.L.lm 

5.9275 
126,62 

3.355 
6.6575 

28.5675 
67.31 
50.815 
21.51 

1.08 
1.56 
4.325 

14.03 
23.8325 
24.575 

0.905 
2.89 

30.605 
29.7775 

Moskova 23.89 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ergani 19.35 
Sıvas - Erzurum 5 19.97 

'----· ........ """'-...... "',..., .................. ..I 
manya ve Italyaya yüz adedi 150 
kilo şartile çifti 205 kuruştan mua
mele olmuştur. 

Hatay Fuara 

iştirak Ediyor 
Hatay, Izmir fuarına da iştirak e. 

decektir. Antakya ticaret odası umu
mi katibi Celal Izmire gi~miştir. Fu
ar komiserliği Hatay emtiMı için 
Kültür parkın en güzel bir yerini 
tahsis etmiştir. Izmirde teşhir edile
cek malların miktar ve nevileri de 
fazladır. Bu itibarla Hataydan bir 
çok eşya Izınire gönderilmiştir. 

Amerka ile Ticaretimiz 
Amerika ile aramızdaki yeni tica. 

ret anlaşmaşının üzerinde tatbikatı 

kolaylaştırmak maksadile bazı tadilat 
yapılacağı ve bu hususta Ankarada 
müzakerelerin hayli ilerlediği biidi
rilmektedir. 

Balkanlarda ln9iliz Siyaseti 
(Başı 1 incide) 

mahsullerini sarfedemez. Binaena
leyh, buralardan mal alacak Jngiliz 
firmaları zarar görebilir. Onların bu 
zarariarını kapatmak lazımdır. Bu. 
nun için de hariçle ticari münasebet 
leri idare eden Ticaret Nezaretine 60 
milyon Ingiliz liralık bir kredi açmak 
lazımdır. Bu Nezaret, Balkan mem
leketleri ve Türkiye ile iş yapacak 
firmalara prim verecektir. 

3 - Bu memleketlere geniş mik
yasta kredi açmak lazımdır. Bu kre
di için de hükumet, Avam Kama
rasından salahiyet almıştır. 

ra, Bulgaristanla Yugoslavya ara
sında bir gümrük birliği tesisi ve bir 
Slav devleti olarak kül halinde mih. 
vere girmeleri bahis mevzuu olmuş
tur. Fakat şimdiye kadar bu teşeb. 
hüsün müsbet netice verdiğini gös. 
teren bir emare yoktur. Bilakis bu 
mülakattan sonra, gerek Yugoslavya 
ve gerek Bulgaristan Ingilterenin 
Balkan memleketlerine açmıya karar 
verdiği 160 milyon Ingiliz liralık kre
diden istifade için Londraya murah
haslar göndermişlerdir. Londradan 
gelen haberlere göre de Ingiltere bu 
iki hükumete oe kredi açmıya ka. 
rar vermiştir. 

B u tedbirler kararlaştıktan son- Yugoslavya ve Bulgaristamn ln
ra Balkan devletleri ve Tür. gi\tere ile iktısadi münasebetlerini 

1 arttırmak istemeleri, mihverden u. kiye i e müzakereye girişilmiştir. 
Bu mu-· zaker 1 t' · d R zaklaşmak için çare aradıklarmı gös. e er ne ıcesın e o- . 

manyaya 5,500,000 Ingiliz liralık bir ~eren bir. delil_dir. Ing_ıli7" diplomasisi 
kredi açılmıştır. Bu kredi 20 senede ou haletı ruhıyeden ıstı ... ade ederek 

O··denecek d .. el 5 f · 1 1 bu devletlerle esaslı ve sümullü bfr , ve sene e yuz e aız e · 
işliyecektir. Romanya bu kredive anlaşma yapmıya muvaffak olursa, 
mı.:kabil Ingiltereden 750 bin Ingi.İiz Balkanların sulh cephesine kazanıl. 
ll·ralık p k ·· 160 b ' I · ması kolaylaşmış olacaktır. amu ve yun, ın ngı-

liz liralık yol inşaatına mahsus ma
kmeler, 1 milyon Ingiliz liralık ecza 
ve sıhhiye levazımı, geri kalan para 
ile harp malzemesi alacaktır. 

Yunanistana açılan kredi 2,000,000 
Ingiliz lirasıdır. Yunanistan bu para 
ile Ingiltereden harp malzemesi ala
cc.ktır. 

Ingilterenin evvelce Tiirkiyeye aç. 
tığı 16,000,000 İngiliz liralık kredL 
den maada yeni bir kredi açması i
çin cereyan eden müzakereler henüz 
bitmemiştir. Yalnız bu kredinin 30 
milyon lngiliz lirasına çıkatılacağı 

tahmin edilmektedir. 
Ingiltere, bugün müttefikleri sa

yılan bu üç devlet müzakere halin
de iken, mihver devletleri Bulgaris
tan ve Yugoslavyayı kazanmıyıı.. ça. 
lışmışlardır. Bulgar Başvekili Köse. 
ivanofun son Bertin ziyaretinden son-

Y
alnız Ingiltere, diplomatik fa

aliyetlerde olduğu gibi iktı. 
sadi yardım kararlarında da gayet 
bati yürümektedir. Hatta biraz da 
müttefiklerine karşı bile eli sıkı dav
ranmaktadır. Nitekim Romanya da, 
Yunanistan da, kendilerıne açılan 
kredinin azlığından ve bu kredilerın 
hemen de harp malzemesine inhisa. 
rmdan müştekidirler. 

Gerek bu memleketlerb ve gerek 
Yugoslavya, Bulgaristan ve Türkiye
nin ihtiyacı, yalnız harp malzemesi 
almak için kredi bulmak değil, iktı
sadi münasebetlerini normal vaziyete 
sokac~k sıkı ticari ve iktısadi temas· 
lardır. Ingiltereden en ziyade bu sa. 
hada yardım beklenmektedir ve Bal
kanları tamamen mihverin elinden 
kurtarmak için bundan başka çare 
yoktur. 
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( ___ o_ün_y_a_nın _:_ Kalab_a_ı_ık_A_il_e_si ___ J 
· ·· Yaşı Kadar Evlat 

Ermeni Vasil, Trakyalı biı 

köylüdür. Fakat zekidir. İş
lenmemiş zekasıy le kılı kırk ya -
rar. Güzelliği, bedeni belagati bel
ki zekasından da üstündür. Köyün
de ve civar köylerde ona koynunu 
açmak istemeyen Rum, Bulgar ve 
ermeni tek bir kadın yok gibidir. 
Lakin, Vasilin bütün meziyetleri 
zekası ile güzelliğinden ibaret de
ğildir. O, yaman bir pehlivandır 

da. Bütün Trakyada kendisiyle gü
reş tutacak bir babayiğite tesadüf 
edememişti. Büktüğünü kırar, tut. 
tuğunu koparır bir adamdı. 

Vasilin bir yandan güzelliği ile, 
bir yandan kuvvetiyle büyücek 
bir şöhret kazandığı yıllarda (837) 
Bulgarlar Bizans imparatorluğu • 
na sık sık saldırıyorlar, müthiş 

yağmalar yapıyorlar Makedonya ve 
Trakyayı yangın içinde bırakıyor_ 
!ardı. Bu akınların birinde Vasi • 
!in köyü de taarruza uğradı, baş -
tan başa yakıldı ve genç kızların 
sürülüp Bulgar eline götürülmesi 
sırasında Vasi! dahi ipe sarılarak. 
güzel bir kız gibi - yola vuruldu. 

Vasil, bir esir olarak girdiği 

Bulgar gospodininin evinde çarça. 
buk iyi bir mevki, hatta sevgi ve 
saygı kazandı. Kadınlar onun gü _ 
zelliğine, erkekler de nalkıran par
maklarındaki kuvvete hürmet gös
teriyorlardı. Vasi!, işlenmemesine 

rağmen doğurucu olan zekasını 

kullan<rak bu mevkiden istifade 
etti, o eve ısınmış görünerek bayla
rını, bayanlarını avuttuktan sonra 
bir fırsat yarattı, Makedonyaya 
kaçtı. , • H enüz yirmi yaşında idi. Meh-

tap gibi bfr çehreye, Hergül 
gibi bir vücu~ mal,.ik olduğu için 
firar yolunda bütün köylerden yar. 
dım gördü. Kadınlar, onun bir te
bessümünü kazanmak için ekmek 
veriyorlardı. Erkekler, ondaki be _ 
deni kuvvetini alkışlamış olmak i
çin kılavuzluğunu yapıyorlardı. 

Vasi!, bu suretle genişçe bir se. 
yahat yaptı, Bizansa geldi, şehrin 
yirmi yedi kapısından en uğurlu • 
suna - tesadüf bu ya - yolu düştü
ğünden oradan, Altın kapıdan içe. 
ri girdi. Müthiş kuvvetine rağmen 
çok yorgundu, adeta bitkindi. Sen. 
deliyerek yürüyordu. Bu derman • 
sızlık içinde önüne ilk çıkan kilise 
avlusuna daldı, bir köşeye yığıldı, 
afyon yutmuş gibi kendinden ha. 
bersiz olarak uyuya kaldı. 

Kilisenin nöbetçi papası da • 0 

gün fazla yorulmuş olacak • derin 
bir uyku geçiriyordu. Fakat onun 
dimağı kerametlerin, mucizelerin 
hikayeleriyle doluydu. O gece dü
şünde garip şeyler görüyor, kıv • 
rım kıvrnn kıvranıyordu. Bir ara
lık rüya, bir tecelli sahnesi oldu 
ve herif, büyük azizlerden birinin 
kiliseye gelip kendisini okşadığını 
gördü. 

Papas, daha gün doğmadan bu 
"tecelli" nin heyecanını taşıya ta. ' 
şıya uyandı, temiz bir hava almak 
ve rüyanın hazzını bir daha yaşa
mak için avluya çıktı ve Vasili gör 
dü. Trakyali Ermeni genç, kıvrı • 
!ıp yattığı köşede hala harıl harıl 
uyuyordu. p apas, rüyadaki tecelli ile bu 

manzara arasında bir mü ... 
nasebet tevehhüm etti. Düşüne gi. 
ren azizin bu davetsiz misafirin 
ruhuna dahi hulul etmiş olabilece
ğini düşündü ve biraz sonra uya • 
nan Vasilin Meryeme bir İsa daha 
doğurtacak kadar güzel, ayni za -
manda pehlivan yapılı olduğunu 

görünce vahimesi alabildiğine işle. 
meğe başladı ve bu misafirin şah -
sında ilahi alakalar bularak teJaşa 
düştü. Biraz sonra Vasi!, papasın 
odasındaydı, eli yüzü yıkanıyor ve 
temiz elbiseler giydirilerek mü • 
kelle! bir sofra başına otuı·tulu • 
yordu. 

İşte bu papas, ekmek parası ka. 
zanmak için diyarlar aşan l~rmeni 
Vasili Bizans sarayına götürdü, 

Yazan: 
M. TURHAN TAN 

orada nazır olan kardeşine tavsiye 
ederek kendisini imrahor yaptırttı 
ve bu tesadüf tarihte garip hadi -
selerin başlangıcı oldu. 

V asil, İmparator Üçüncü Mi -
hailin imrahorlarından biri 

olmuştu. Bu imparator sirk oyun
larına, ava, zevke ve sefahate düş
kündü. Dev !et işlerini, Başvekil 

mevkiinde bulunan, Bardasa bı _ 
rakmıştı. Fakat İmparatorlukta O

nun kendinden daha muhterem bir 
şahsiyet halini aldığını sezdiğin -
den dolayı muztaripti, Bardasa bir 
külah giydirmek istiyordu. Bunun. 
la beraber görünüşte ona candan 
bağlıydı, bir sözünü iki etmezdi. 
Vasi!, efendisi İmparatorun Bar • 
dastan nefret ettiğini ve bir yolu
nu bulunca herifi kündeden ata -
cağını sezmekte gecikmedi. Hele 
saray pehlivanlarını birer birer 
yenmek, sirkte kimsenin yapama. 
dığı zor oyunlarını başarmak sa • 
yesinde baş imrahor olunca, yani 
imparatorla doğrudan doğruya te
mas etmek imkanını elde edince 
bu sezişi kuvvetlendi ve efendisini 
Bardas aleyhinde kışkırtmağa baş. 
!adı. 

O, saray içinde ve dışında Bar
dası sevmiyenlerle de birleşmişti, 
İmparatora Başvekil hakkında bo. 
yuna jurnal verdiriyordu. Niha • 
yet iş, sır halinden çıktı ve İmpa • 
ratorun baş imrahorla Başvekil _ 
den birini tercih etmesi Jazım ııel
di. 

1. şte bu vaziyette Ermeni Vasi! 
_fakat imparatorun rızasile -

bir hamle yaptı, bir gezinti sırasın. 
da ve üçüncü Mihailin çadırı için
<le Bardası öldürüverdi. 

Vak'a mühimdi. Fakat pJanlar 
da etraflı çizilmişti. Bu sebeple 
Bardası sevenlerin harekete .ı:ec • 

mesine meydan bırakılmadı, İm -
parator Ayasofyaya koşarak hadi
senin kendi iradesiyle cereyan et
tiğini halka anlattı. Bardası bir 
çok iftiralarla tel'in ettikten sonra 
Vasili yanına çağırttı, "bu, benim 
haliiskarımdır!" sözü ile halka tak
dim ve Trakyalı Ermeni pehliva • 
nı çezar ilan etti. 

Artık Vasi! sarayın harem da
iresinde, yani imparatorun mah -
rem hayatı içinde yaşıyordu. Ü • 
çüncü Mihail ona son derece mef
tun olduğundan her sırrına ortak 
yapmak istiyordu. Bu tutkunluk 
yüzünden herife karısını da boşat
tı ve kendi metresi Evdokyayı o -
na nikahladı . Lakin bu, Evdokya 
ile alakasızlanmak değildi. Vasili 
ne kadar seviyorsa Evdokyayı da o 
kadar seviyordu. Bu sebeple ka
dın, imparatorla Çezarın müşte -
rek eşi olmuştu, ikisine de yatağın. 
da yer veriyordu. v asil, kendini her bakımdan 

imparatora üstün görüyor • 
du. Onun için Evdokya işinden 

huylandı, kademeli bir intikam 
p!anı çizdi. İlkin Üçüncü Mihailin 
kız kardeşi N ek layı baştan çıkar • 
dı, kendine metres yaptı. Sonra im
paratorun bir gece ana imparato -
riçe Teodoranın sarayına gitme -
sinden istifade etti, iki cesur adam 
yollayarak Üçüncü Mihaili anası • 
nın sarayında ve sızgın bir demin
de bastırarak öldürttü, kendini im
parator ilan ettirdi. 

Vasi!, Bizans tarihinde Make • 
donyalı hükümdarlar denilen sü • 
lalenin müessisidir. Onu bu mev -
kie yükselten de bir kilise papası
nın gördüğü rüyadır. Tesadüflerin 
harikalar yarattığı hakikatini bu 
hikayede de canlanmış görüp te 
tarihe: "garibeler mahşeri" de • 
memeğe imkan mı var? · 

babanın hayatını aşağıda okuyacaksınız.) 

• R umelikavağı iskelesinden, 

1
1 " Bir Tek Emelim Kaldı: On iki Adalardan 1 

1' 
Rumelifenerine doğru uzak. 

laşırken, içinde bulunduğumuz ta
kaya baktım: Yüksek burnunu, 
şahlanmış bir at başı gibi kaldıra. 
rak, ve sakin suları keskin bir bı
çak gibi keserek ilerliyen bu üç 
tonluk tekne, denize yeni inmişe 
benziyordu: Zira sahipleri onu, bu 
günün şerefine, gıcır gıcır temiz. 
!emişler, pırıl pırıl boyamışlardı. 

Kenarları yeni bayrakçıklarla do
natılmış olan küçücük güvertesi. 
ne Gördes, Uşak seccadeleri seril
mişti. Onların Üzerlerine konul
muş olan rahat hasır koltuklara 
gömülünce. kendimizi yatiyle te. 
nezzühe çıkmış bir lorda benzet
tim. Ayni hissi, doktor Tarık Te. 
mel de duymuş olacak ki: 
"- Keşke, diyordu, motöre 

Köprüden bineymişiz: Ben, bu ka
dar rahat edeceğimizi ummamış. 
tım! 

Sonra bana dönerek izahat ver. 
di: 

11
- Motörün kaptanı ve sahibi 

Zekeriya, Şakir babanın oğulla

rındandır. Geçenlerde bir ameli. 
yat ta ona yapmıştık. Zaten, on 
bir senedir, yani Şakir babanın 

bir ayağını kestiğimiz gündenberi, 
çocukları, torunları, gelinleri da. 
ima bize gelirler. Sıhhat hususun. 
da, bütün aile gayet titiz: Burnu 
kanıyan bize kosuyor!.. Okuma, 
yazma bilmlyenler aras1nda. dok
tora en fazla emniyet edenler, bu 
ailenin mensuplarıdır diyebilirim. 
Gördüğünüz gibi. bize sade em

niyetleri değil, saygıları, sevııile. 
ri de var! .. 

Q oktoru aınlerken. takanın 
kalabalığı nazarı dikkatimi 

celbediyor, ve, Bay Tarık Temele: 
"- Galiba, diyorum, fırsattan 

istifade, takaya yolcu da almıs. 

lar?" 
Tarık Temel: 
- Onlar, diyor, bizi istikbale 

gelmiş olanlardır. Ben hepsini de 
tanıyorum. Hepsi de Şakir baba
nın oğulları, ve torunlarıdır. Za. 
ten, akrabalıkları, biribirlerine 
benzeyişlerinden de bellidir. Gö
rüyorsunuz ya? Yelkeni de. düme. 
ni de, motörü de çocuklar kulla
nıyor. Zekeriya kaptanın hiç işe ' 
karıştığı bile yok. 

Zaten, Şakir Ağanın ailesi, si
vil bir donanma gibi: Erkek ço. 
cukların, delikanlıların. gençlerin 
hepsi denizci. Ve hepsi de, beş ya. 
şında balık gibi, yüzmesini, yedi 
yaşında madalyalı şampiyonlar 

gibi kürek çekip, yelken açmasını, 
on yaşında da taka motörünü kul
lanmasını öğreniyor. On beş yaşı. 
na basmış olanlarını sorguya çe
kin: Göreceksiniz ki, bütün fırtı
naların , bütün balıkların isimle
rini, mevsimlerini 1 hususiyetlerini 
bilirler. Ve koca denizin hemen 
her dalgasını, adeta bitmez tüken. 
mez bir kitabın bir satırı gibi oku. 
yup anlarlar! .. 

Hemen bütün denizle uğraşan. 
!ar gibi, gayet çalışkan oldukları 
için, ailenin vaziyeti de iyi~ir; ve 
takaları, sandalları, ağları. evle
ri, bahçeleri, hayvanları, paraları. 
pulları da yerindedir. 

Şakir Ağa. şimdi hala çalışıyor 
mu bilmem. Fakat benim bildiğim 
o, Türkiyenin en iyi taka yapan 
ustasıdır. Ve bugün ailesinin sa. 
hip bulunduğu takaların hepsini 
de o yapmıştır! 

Doktor Tarık Temel: 
"- Geldik!,, diyerek sozunu 

kesti, ve yavaş yavaş ayağa kalk. 
tı. Yaklaştığımız Fener iskelesi, 
bir köy halkı kadar insanla doluy. 
du. Ben o kalabalığın en ııerisinde 

Birini istiyorum. 

Kadarız. Orada 

Zaten Küçük Bir Millet '1 

Pekala Barınır Gideriz." 

«ı " -jY 

.. 
1 

Meşhur Karadeniz Feneri 
....................................... 
i 1 

!
• Yazan: ! 

Naci Sadullah ı 
........................ . ............ 
kalmış bulunduğu halde, Şakir 

babayı tanımakta güçlük çekme
dim: Saçları, sakalları, dalga kö. 
püğü gibi bembeyazdı. Omuzları 

geniş, viicudü tıknazdı. İki basta. 
nuna dayan& dayana, ve iki yana 
yalpa vura vura merdivenlerden 
iskeleye iniyordu. O iri adamın, 
topal ayağı ile iki yana yalpalıya 
yalpalıya yürüyüşü, -teşbihte ha
ta olmazsa- tıpkı bir gorili an
dırıyordu. İskeleye bizden evvel 
yetişemiyeceğini anlayınca durdu: 
Bir eline aldığı iki bastonuna yük. 
Jenerek, öteki eliyle bize haki 
renkli yazma mendilini sallamıy' 
başladı. 

Biraz sonra, karşı karşıya idik: 
Bilamübalağa, otuz yaşında bir 
sporcu kadar dinçti: Kuvvetli. ko. 
caman elleriyle ellerimizi acıtır

casına sıktı. Cilası uçmamış keskin 
zekası, ~iizlerinin parlaklığından 

belliydi. Doktor Tarık Temel beni 
ona tanıtınca, bembeyaz dişlerini 
de gösteren bir kahkaha attı, ve: 

"- İşimiz var, dedi, sizin eli. 
nizden kurtulduk amma, bunların 
diline düştük demek!., 

H ep birlikte yukarıya doğru 
çıkarken, Şakir Ağa: 

"- Çocuk bolluğunu görüyor. 
sun uz ya? Diyordu. Bizim köy böy
ledir işte... Hepimiz, yedi veren 
inciri gibi, nerdeyse. senede iki 
dela mahsul vereceğiz: Her evde, 
en az, dört. beş yumurcak vardır. 
Hem burada, çocuğun külfeti de 
yoktur: Meydana çıktımıydı, so. 
kağa koyuverirsin: O kendi ken
dine. yabani yemis ııibi serpilir 

gider. Ara yerde ölenler de olur 
amma, ne yapalım? Hangi yemişin 
firası yoktur ki? 

Biraz sonra, büyük çardağın al· 
tına oturduğumuz zaman, Şakir a. 
ğanın sağ olan bütün çocukları, 

bütün torunları etrafımızdaydıı 

Şakir ağa hepsinin, sade isimleri.. 
ni değil, en gizli huylarını, en kü
çük meraklarını bile biliyordu. 
Belliydi ki, onlardan hiç birisini, 
dikkatinden, alakasından şefka 

tinden, sevgisinden mahrum bı • 
rakmıyordu. 

Bizim oraya oturmamızla,· bay 
Şükrü Hazımm, mali'.ım şişesi ye
niden ortaya çıkarması bir olmuş. 
tu. Fakat bu bilmem kaçıncı tec -
rübe, üstadın neşesini de, iştahını 
da kaçırmıştı: Zira, çocukların, 

kızların, erkeklerin hepsi de onun 
büyük bir ümitle tekrarladığı 

suale şu cevabı veriyorlardı: 
"-Acı! .. 
"- Lakin bir aralık, ilacı ta -

danlardan birisi. 
"- Tatlı ... Şeker gibi tatlı!" 

deyince, bay Şükrü Hazımın ne 
hale girdiğini tasavvur edemem: 
Neredeyse yerinden sıçrayacak, bi 
çocuk gibi sıçrayacak, bir çocuk 
gibi oynayacak, ve kendisine bu 
sevinci duyuran küçük yavrunun 
güneşten yanmış yüzünü şapur şa. 
pur öpecekti. Gözlerine, kulakla -
rına inanamamış olacak ki, küçü. 
ğe sordu: 

"- Oğlum, iyi tat... Acı olma
sın ... Biraz daha al bakayım? 

Çocuk, ilacı tekrar tattı. Ve ce
vabını tekrarladı 

"- Tatlı! .. 
Şükrü Hazım, yüzde 

olmak istiyordu: 
yüz emin 

"- Parmağına ilaç gelmemiş 

olmasın? Ağzında, yahut parma -
ğında şekerli bir şey yok muydu? 
Şuradan bir parça daha al da, bir 
defa daha bakıver!" 

Çocuk, doktorun uzattığı ilaca 
elini uzatmadı: 

"- Tattım ... dedi, tatlı diyo • 
rum işte! 

"- Bir daha bakıver de, şüp • 
hemiz kalmasın! 

"- İstemem ... Emin olun, şe
ker gibi tatlıydı! .. 

Çocuk böyle söyliyerek gerili
yor, Şükrü Hazım, peşini bırakmı 
yor: 

"- Biraz daha tat!" diyordu. 
Nihayet, Şakir ağanın kahka -

hasını duyduk: 
"- Canım, dedi, o kadar üs • 

tüne düşme gayri ... bay Tarık kış. 
kırttı da, çocuğa tatlı demesini ben 
tenbih ettim: Fakat çocuk bu: O 
kadar acıya daha fazla davanabi
lir mi? 

B u ":'.uziplik bizi hayli güldür
muş, fakat Şükrü Bazımı, 

hayli büyük bir sukutu hayale uğ
ratmıştı: 

O şişesini kapatırken, Şakir a. 
ğa: 

"- Bay doktor, diyordu, sen bu 
sevdadan vaz geç: Bu zehir gibi 
zıkkımı, buralarda şeker diye yu • 
tacak bulunmaz. Biz Amerikalı de
ğiliz: Ağzımızın tadını iyi biliriz! 

Biz bunları konuşurken. orta • 
ya zengin bir sofra kurulmu5tu: 
Kocaman kayık tabakların iç !eri, 
tekirlerle, dolmalarla, böreklerle, 
tatlılarla, ekşilerle meyvelerle do
luydu. 

!Devaniı 8 incide) 

• 
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iki Sipahi Beyi 
Süleymaniyede Yemişçi Vezirin Huzuruna Getirilen 
Sipahiler, Sükunet İçerisinde Heybetle Duruyorlardı 

Fakat onun eksikliği, sadrazama 
sunulan armağanın kıymetini kü. 
çültemezdi. Çünkü Poyraz Osman, 
tek başına bir sipahi alayı menzL 
lesindeydi. Öküz Mahmut da aşağı 
:yukarı o ayarda bir cesur silah. 
şördü. Bundan ötürü idi ki sadra
zam da büyük bir helecan geçirL 
yordu, kazandığı z_aferi tekemmi.il 
ettiren bu hadisenin sevincini ya. 
§ıyordu. 

' N ihayet tutsaklar göründü, 
Süleymaniye camiini teme. 

linden sarsacak kadar - seyirciler 
ve oraya gelmiş olan yeniçeriler a. 
rasında - gürültü koptu, Ağakapı. 
Sl yerinden adeta oynadı, pencere. 
ler - ardına sıralananların te!Uşın

dan • kırıldı, merdivenler çökmek 
tehlikesi hissettirecek surette es
nedi ve Poyraz Osmanla Öküz 
Mahmut, işte bu dekor içinden ge. 
çirilerek Yemişçinin huzuruna çı. 
karıldı. ı 

Bugün kizler, mesela !ngiltere. 
deki etiketten hayret duyarız. Hal. 
buki yeniçeriliğin lağvına kadar 
Osmanlıların • fakat resmi. hayat. 
ta - riayet ettikleri merasim. teşrL 
fat ve anane akıllara durgunluk 
verecek kadar boldu ve ipek bir o
ya gibi işlenmişti. Poyrazla Öküz 
.Mahmut ve onları getirea sipahi 
ağası Mustafa da işte o merasimin, 
o teşrifatın, o ananenin kendi1eri_ 
ne taalluk eden kısımlarını eksik. 
siz yaptılar. İlkin ilerleyip Yemiş. 
çi vezirin eteğini öuti.iler, sonra 
geri geri çekildiler ve duvar dibi. 
ne kadar gelip el pençe divan dur. 
du!ı:ır. -

Sadrazam, kaşları çatık ve yü. 
2ündeki bütün hatlar buru~uk ol
duğu halde önüne bakıyordu, suç
lularla sipahi ağasını görmemiş gi
bi davranıyordu. Mecliste oturan
lar ise yan gözle :mahpusları süzü
yorlardı. Aman Allahım, o ne te
nasüp ,o ne heybet, o ne kayıtsız 
sükunetti? İkişer metreye yakın 
boylarile birer dev mehabeti ta~ı
yan bu iki mücrim sipahi, saçla. 
rından ayaklarına kadar inen te. 
nasüp içinde iideta zarü ve liıtif 
bir mana hissettiriyorlar ve öli.ime 
mahkum bulunmalarına rağmen 

gösterdikleri telaşsızlıkla da ôlci.iL 
mez bir ruh kudreti tebarüz ettir
miş oluyorlardı. 

Y emisci vezir, ihtimal ki bu 
ruh kudretini bildiğinden on 

ların yüzüne bakmıyordu, bakamı
yordu. Lakin işgal ettiği mevkie 
hadiselerin doğurduğu vaziyete 
göre bir şeyler söylemesi lazımdı. 
Onun için, uzunca süren bir müla. 
hazadan sonra, yüzünü biraz daha 
ekşitti, müverrfü Naimanın tabi
rince Poyrazı nasaza hitap etti: 

- Osman Bey! Biz sana seferde 
sonsuz riayet ettik. lltifatımıı1 dL 
riğ eylemedik, mansaplar, terak
kiler. avuç avuç harçlıklar verdik. 
Bizimle kavliniz, ahdiniz böyle de
ğildi. Dostumuzdunuz, bize yar idı
niz. Ne bais oldu ki düşmanları. 

mızla birleştiniz? 
Deli Poyraz, şöyle bir omuzları. 

m silkti, ellerini - boş olan - sı

lahlığına soktu: 
- Paşam, dedi, beni niçin söy. 

letirsin. Ben ol suçu işlemedim ki 
itizara mecal ola. Nimete küfı:aıı 
gösterdim. Yoluma, izime geldi. 
Beni çok okşadın, hoş tuttun. ihsa
nına layık gördün. Ben iyiliklere 
kemlikle karşılık verdim. Nimetin 
gözüme durmak gerekti, durdu. 
Her mertebe siyasete [cezaya] is. 
tihkakım var. Yalnız senden şunu 
dilerim ki beni avratlar gibi ke
mentle boğdurma, kılıçla öldürt! 
Yemişçi Hasan paşanın yüzünde 

kara bir tebessüm açılıp kapandı 

ve dudaklarında tatlı söz.ler belir. . 
di: 

- Allah saklasın, Allah sakla
sm. Hiç ben senin gibi cesur bir 
yiğite kıyar mıyım .. Acep kaç a
na kaç yılda bir Poyraz Osman do
ğurabilir? .. Bahusus biliriz ki seni 
kendi haline komamışlardır. Am
ma bize muhalif olanlarla birleı::.. 

meğe bais ne oldu? Anı beyan 
muradımızdır!. 

P oyraz, kısa ve cok kısa bir 
düsünce geçirdi, sonra boy_ 

nunu dikti, gözlerini sadrazama 
çevirdi: 

- Rüşvet, açık lağımlar gibi 
sokaklarda akıyor. Saray, bütün 

"''~ Hem bitmiyen, tükenmiyen, soluk aldırmıyan 
bir öksürüktü bu... Oksürürken sarsıntıdan nere. 
deyse, dilini kusacak gibiydi. Birden, bogazlanan 
bir inek sesi çıkararak böğürdü: Ve ağzından lıo
şamveren kanlar, derhal cıkardığı mendiline dol
du. Elleri de kanlanmıştı: Ilık, zamklı bir kandı 
bu ... 

halkı sağmal inek haline koymuş
tur ,boyuna sağıyor. Serhatlar pe. 
rişan. Anadolu Celaliler elinde vL 
ran. Mahkemeler zulme alet ol
makta pervasız. Nereye baksan kı
yamet alameti denecek bir fenalık 
zahir. Sizinle bile seferde iken ~~1-
daşlarla hep bu işleri düşüni.irdük, 
kabarıp taşan rezaletlerin önünü 
almak için çareler arardık. lstan
bula geldikte arkadaşlardan çoğu
nu bu makule tedarikte gördüm. 
Onlar, sözden silaha geçip fenalı
ğın kaynaklarını kurutmak isti. 
yorlardı. Ben de onlar gibı azap 
duyuyordum, şu viran yurdun bi
raz geniş nefes almasını. bir:ız a
dalet yüzü görmesini istiyordum. 
Lakin fitne uyandırmayı hoş bul
muyordum. Onun icin yoldaşlarla 
düşüp kalkmaktan çekindim. Katip 
Cezmi ve gayriler başıma üştiiler, 
kande gidersem ardıma dü~tüler, 
bin dereden su getirip beni kan. 
dırmıya yeltendiler. 

Sadrazam merak ile sordu: 
- Ne diyorlardı, nasıl ağrz kul. 

!anıyorlardı? 

- Behey Osman Bey, biz bu 
maslahatı görmüşüz. Gerek §ey. 
hülislam ile vezirler, gerek kazas
kerlerle beyler, ağalar birimle hi
ledir. Bu maslahat elbette göriile. 
cektir. Hemen senin inat edip biz
den ayrıldığın kalır. Belki bu inat
tan zarar da çekersin derlerui. Ben 
yine bildiğimden şaşmıyordum. 

Bir gün şeyhülislam Sunullah efen 
dinin kethüdası menzilinde tertip 
olunan bir 'ziyafete götürüldüm. 
Şimdi kendilerine zorba adı verL 
len yoldaşların hepsile ylizyüze 
gelişim o gün vaki oldu. Yine ken. 
dilerine uymadım. Sonra kayma. 
kam Mahmut paşa tarafından ça 
ğırıldım, ister istemez gittim. O da 
bu tedarike damen dcrmeynn e
dip bizzat dedi ki: "Osman Bey! 
Biz bu maslahatı görmüşüz. He_ 
men senin imtinaın yanınıı knlır. 

Cümhura muhalefet etmenin mana 
sı yoktur. Hususa ki yoldaşlara o
tuz bi filori in'am ve ihzar olun. 
du. Andan da mahrum kalmak a. 
kıl karı değildir." Beni oradan 
kaldırdılar, miiftü Sunullah efen 
diye. kazaskerlere götürdı.i.ler. On. 

(Başı 7 incide) 

Karadenizden esen ve incir ko
kan tertemiz rüzgar, iştahlarımızı 

çoktan şahlandırmıştı: Hele buz gi. 
bi haf~f sular, hepimizi aç kurtla -
ra döndürmüştü. 

İştahlarımız, önümüzdeki de -
niz kadar açık ve sonsuz görünü -
yordu: Böyle olduğu içindir ki ek
rpeklere saldırırken bıçağı, bar -
bunya kadar iri endamlı tekirlere 
saldırırken çatalları unuttuk: Ve 
85 lik Şakir ağaya, yaşın dinçliği 
ile birlikte tam 85 tane de gürbüz 
evlat kazandıran basit sırrı keşfet
miş olduk! 

Yemekten sonra, Şakir ağa bi. 
ze, hayatının ve yavrularının he -
sabını veriyordu: 

Birinci ailesi öldükten sonra 
bir daha evlenmiş. Bu iki ailesin
den, 29 tane çocuğu olmuş. Bu ço
cuklardan 18 tanesi, hayattaymış. 
Diğer yavrular, onlardan türeme 
imiş. 

Bunları anlatırken bir dizinde 
üç, diğer dizinde de iki yaşında bi. 
rer yavru vardı. Onların büyüğü.. 
nü göstererek: 

" Bu, dedi, benim kendi çocu -
ğum, yani sc:m çocuğum! 

Sonra kalın parmağını çevire • 
rek ilave etti: 

"- Bu da, torunlarımdan bi _ 
rinin çocuğu! 

"- Bu kadar çok çocuk sahibi 
olduğundan memnunusn tabii? 

"-Bu da sorulur mu beyim? 
Elbette memnunum. İşittiğime gö
re, devlet, altı çocuklu ailelere bi
rer madalya veriyormuş: Yazın da, 
benim payımı da ayırsınlar: Bana, 
bir düzüne kadal'. verilmesi icabe. 
der. Eğer madalyalar zevkime gi _ 
derse, evelallah, daha da gayret e
derim. 

Gazeteler yazıyormuş: İstan • 
bulda iki kadın, bir çocuğu altı se. 
nedir paylaşamıyormuş. Benim bu 
işe akjım ermiyor. O kadınlarda 

birer Ciirhem akıl yok galiba. Çün
kü eğer akıllan olsa, bir çocuk i -
çin altı sene uğraşılır mı? Şimdi • 
ye kadar birbirleriyle uğraşacak • 
larına, doğru yolu tutmuş olsalar
dı, her birinin altışar tane çocuğu 
doğardı. Hem sırası gelmişken bir 
sual sorayım: Senelerdenberi, sa. 
yarlar sayarlar, hep on sekiz mil. 
yon çıkarız. Bu da ne demek ku -
zum? Bizim millet uyuyor mu? 

ların dahi her biri nice sözler söy. 
ledi. Hak için, hayır için herkes 
dilbirliği yapmış görünüyordu. O. 
tuz bin altın da o arada bsına hoş 
geldi, şeytan zihnimi çeldi, bildi-
ğiniz fitne uyandı. ' 

(Devamı Var) 

TEFRiKA No. 42. 

Yoksa, bir taraftan, gizlice dışarı
ya çocuk mu kaçmlıyor? Eğer böy .. 
le olmasa, biz bugüne bugün, yüz 
milyonluk millettik. Niçin herkes 
çocuk sahibi olmuyor? İnsan, elin. 
deki tohumu tarlaya serpeceğine 

denize savurur mu? 
Yazık değil mi? Bana kalırsa bu, 
para israfından beterdir: Zira para 
yerine konur. Fakat öteki bir ke
re gittimiydi, bir daha gelmez!" 

Şakir ağa, Rizenin Mapavri 
nahiyesinin a

0

rkotil köyündenmiş. 
Köyünün şimdiki adı "Liman" mış. 
Rumelifenerine, çok küçükken ge. 
lip yerleşmiş: Bu itibarla, tatlı, ve 
çok hafif çetrefil bir Karadeniz şL 
vesiyle konuşuyor: Sesi de, göv -
desi kadar diri. 

Zaten böyle o1duğu içindir ki, 
onu hepimiz, büyük bir zevk du -
yarak, ve susmasından çekinerek 
dinliyoruz. Doktorların anlattık -
lanna göre. hastahaneye müraca .:. 
at ettiği zaman, ayağının kesilme
sine razı olmamış. Kendisi, açılan 
bu bahiste konuşurken: 

"- Sakın, diyor, korkumdan 
sanmayın: Ben bıçaktan değil, Al. 
lahtan korktum. Şimdi, düşünün 

bir kere: Dünyaya iki ayakla gel, 
öteye tek ayakla git ... Yarın huzu
ru ilahide, insana: 

"- Ben seni oraya böyle mi 
gönderdim?" diye sormazlar mı? 

Hacı Şakir ağa,güli.iyo.r. Ve: 
11

- Fakat, diyor, sonra: 

"- Bu Allahın emridir!" de -
yip, işi kitaba uydurduk. 

Eğer bunu bir günah sayarsa, 
onu karşılayacak sevabımız da bu
l unsun, dedik, kalkıp seke seke 
Hacca da gittik. Şimdi artık, gön. 
lüm rahat: Çok şükür, evim bar -
kım var. Dünyada sıkıntı çekmi .. 
yorum: Ölümden de korkum yok: 
Çünkü sevabım da, mezarım da, 
hatta, KB.beden getirdiğ\gl zem
zem suyu ile yıkanmış kefenim de 
h~ır! 

Hacı Şakir ağa bir kahkaha sa
vu.rarak: 

" -Yalnız, d
0

iyor, dünyada bir 
tek emelim kaldı: Hazır karşıma 
çıkmışken, önayak olun da, beni 
muradıma kavuŞturun: Ben, şu İ
talyanlardan, üzerine oturdukları 
Oniki adadan birini istiyorum. Be
nim siyasetle alakam yok. Görü -
yorsun: Yş.şım da ilerlemiŞ: Öyle, 
müzakereler yapılmasını, pazarlı

ğa girişilmesini, çiinleyecek halde 
de değilim: Çünkü o işler, yılan hi. 
kayesi gibi, kurt masalı gibi uzu -
yor: Eğer verecekleri varsa, biran. 
evvel tatlılıkla versinler, yoksa, 
haberleri olsun ki, bizim aile bu 
kadar değildir. İsterlerse, yerin -
den tahkik edip öğrensinler: Be -

nim daha be~ tane kardeşim var: 
Hepimiz, küçük bir millet kadar 
var: Takalarımızı, sandallarımızı, 

aldık mıydı, beğendiğimiz adayı 

basarız bir gün! .. 

Şakir ağanın bitip tükenmeyen 

hikayelerine dalmanm zevki için • 

de, akşamı ettiğimizin farkına bi .. 
le varmamıştık: Vaktin hayli iler

lediğini bize, Karadenizin yavaş 

yavaş sertleşen ve içimizi hafü ha. 

fif ürpertmeğe başlayan akşam 

rüzgarı hissettirdi. Akşam karan .. 

lığı, Rumelüenerini gizli gizli sa

rarken indiğimitı: iskeleden bizi, 

Şakir ağanın Oniki adayı istilaya 
hazırlanan sevimli ordusu teşyi e

diyordu. Fakat Şakir ağa ile veda. 
!aştığımız halde hareket etmek i
çin, bir hayli beklemek, ve teşyici
leri bekletmek mecburiyetinde 
kaldık: Zira, inanmıyacaksınız, a.
ma, o sırada, ortadan sıvışmış bu .. 
lunan değerli doktor Şükrü Hazım, 
köy kahvesinde yine ilaç tattır ~ 
mağa dalmışmış! 

·çocuK 
Bilmecemizde 
·Kazananlar 

15 Temmuz 939 tarihi! "Çocuk Sayfa,. 
mızdakl "Bilmece - Bulmaca,, yı do!:iru 
hafledenferden hediye kazananlar 

M ürekkepll kalem kazananlar: 
Ortaköy Dere Cudi sokak 26 numnrada 

Niikhet Akcan, Yenikapı ortamektebi 2 
inci sınıf Vedat Kasını Gökbayrak, Be. 
yoğlu Yenlçarşı 36 numarada HAınlt A
ziz. 

Albüm kazananlar: 
Yozgat hususi muhasebe yazı işleri mü

meyyizi Mehmet Tüzün kızı Nimet Tü
zün, Bakırköy Zeytinlik Bay Lami sokak 
9 numarada Şule Kuşçu, İsparta Tiimen 
Kurmay Başkam oglu Fikret Glinay. 

Resim modeli kazananlar: 
jstanbul Ortakôy eski İskele so~<ak .J ı 

numarada Şükran Ölçen, Erenköy 4 üncü 
ilkmektepten bu sene mezun 221 Melek 
Baser, Be:ıiktaş kız ortamektcbi 107 Sı

dıka Taşdclen . 
Suluboya kazanan lar. 
Mardin askeri hastanesi inzibat ııubayı 

oğlu Kemal Ünal, lzmit ı:ellüloz !'mnayii 
müessesesi ikinci direktörü oğlu Alpus. 
lıın, Bursa ikinci ortaokul 25 Şehap Tan-
man. 

Kalem boya11 kazananr11 
Adapazarı Kurtuluş mahallesi bahçıvan 

sokağı Abdürrezzak geçidi 1 numarada 
Necdet Durusu. Balıkesir Merinos yetiş
tirme şefi oğlu Ata Atabek, İstanbul Be
yazıt Soğanağa mahallesi Demiröz apar
tımanı Abdullah Bakşay, 

Kırt kazananlar: 
Tekirdağ Ertuğrul mahallesi Çelik so. 

kağı 3 numarada Balıkçı Emin Balıkkı
ran, Malııtya meyvacılık iı;tasyonu ziraat 
asistanı H<imit Tunçel kardeşi Saim Tun
cel, İstanbul İsUkldl Lisesi R. B. Rumell
hisarı Yener Dofrul. 

"- Bu da ne demek? 
Moruk Mehmet, bu suale, bir başka sualle cevap 

verdi: 
"-Sen orada kimi arıyordun? 
" Kızımı! 

"- Kızın kim senin? 
"- Mürüvvet ... 
Moruk Mehmedin ayağı suya ermişti: 

"- Haa ... Demek sen Murüvvetin anasısın? 
"-Evet ... 
"--- Halbuki biz Mürüvveti senin yanına döndü 

biliyorduk·? 

Hele, boşanan bu kanın. ağzında bıraktığı tuz
lumtrak lezzeti, Sarı Bekirin midesini büsbütün 
bulandırıyor, onu daha fazla kusturuyordu. Ağzın. 
da kalan pıhtı parçalarını, gayri ihtiyari çığniyor
du. Yürümek istiyordu. Fakat her zamankinden 
fazla işliyen başı, gövdesine hareket kumandasını 
boşu boşuna veriyordu: Zira o başın, maneviyatı 

kökünden sarsılmış, aç, ürkek, yorgun, bitkin bir 
takıma hücum emri veren zavallı bir kumandan. 
dan förla kalmamıştı. Koşarken hissetmediği rüz
gar, ı-imdi onu titrctmeğe başlamıştı. Biraz evveı 
gevsettiği yün atkıyı yine sıktı. Yı.i.züne yapışmış 

saçkırmı arkaya itmek için elini suratına götürdü: 

sallanan kocaman san tabelası ona, bir idam malı. leri sımsıkı kapatılmış biı_ı.anın meçhul marazını teş. 
Ayşe Hanım hiddetlenmişti: 

"- Canım, dedi, kız benım . yanımda olsa, gelip 

O zaman avucunun kanı, yüzüne de bulastı: A
dımlarını, tıpkı birer kurşun külçesi gibi ;orlukla 
sürükliyerek yürüdü. 

Fakat, o anda, tıpkı dolap beygiri gibi, bir daire 
çizmekte olduğunun farkında bıle değildi. O. kor. 
ku ve heyecanla bir tehlikeden kaçanların ekserL 
ya bu acaip şaşkınlığa uğradıklarınr nereden bilC'
cekt!? Yürüdüğünü, ilerlediğini, olduğu yerden u
zaklaştığını düşünmenin tesellisi içinde, ve ayni 
yerde tiönüp duruyordu. 

Bir aralık, ayni yerde bulunduğunun farkına va• 
rır gibi oldu. Korku ve heyecandan gelen müthiş 
bir baş dönmesinin yarattığı bu şaşkınlıktan mu. 
vakkaten kurtuldu. Ve bunu hissetmenin arttrrdığı 
bir korkuyla, daha hızlı yürümek istedi. Fakat, ök
sürük yine yakasına yapışmıştı: Aman vermiyor-
du. · .., --ı 

Ortalık ağarmağa başlamıştı. Nerede bulundu
lunu kestirmek için, Sarı Bekir etrafına bakındı: 
Fakat biraz uzakta "Safa,, meyhanesinin rilzJ?arda 

kCımunun göğsündeki yafta kadar korkunç gorun- bise çııhşıyordu: Fakat meyhanenin içinde hayra 
- buradan arar mıyım? Yoksa, çocuğun başına bir ka. 

aü. B.tyecandan taş kesilecek gibiydi. Bu korku- yorı.ılabilecek bir iz arıyor, göremiyordu. U- ' za mı geldi? Biliyorsan söylesene ayol? Ml!raktan 
nun verdiği son bir gayretle, biraz koştu. Fakat nıit!.:iız ümitsiz, kapıyı tekrar ve bu sefer daha §lc!-

ncrdeyse çatlıya~ağım? Ne oldu bu meyhaneye? Ne. 
sekiz, on adım atmadan, sendeledi, ve yuvarlandı. detle yumrukladı. Fakat, bu darbeler de cevapsız 

, reye gittiler ıçerdekiler? Nereden arıyaca~ım ben 
Kalkmak için, olanca gayretiyle ıkındı. Fakat bit- kaldı. 

kızımı? 
kin haşı, ağzından oluk gibi boşanan kanların, Ar- Sandığını alıp, işe çıkmak üzere kahved:m dün('n 
navut kaldırımları arasında vücude getirdigi kır- l\.roıuk Mehmet, "Safa,, meyhanesinin kapalı kapısı Moruk Mehmet. sakindi: 
mızı havuzcuğa düştü: Ve öylece kaldı! önünde Ayşe Hanımı görünce durdu. Ayşe Hanım, "- Ben, dedi, senin kızın nerede olduğu:1u bil. 

· - 22 - kapıyı bir defa daha yumruklayıp, yüzünü sobğa mcm. Fakat, meyhanenin başına gelenlerden habe. 
Kuru bir fırtına, Topkapıyı uçuracak ~ibi idi:' çevirince, Morukla gözgöze geldL Ve sordu: rim var. Eğer meraklısı isen, münasip bir yt!re otu. 

Rüzgar~ Ayşe Hanımın sarı soluk çarşafının eteğine "- Siz, buralı mısınız?''. raJım da anlatayım sana. Hikaye uzun çünkü ... Böy_ 
dikili pelerinini, yelken gibi şişiriyordu. Ay~e lfa- "- Evet! le eyak üzerinde anlatılmaz!.. • 
nım, "Safa,, meyhanesinin kepenklerini kapa!ı gö. Ayşe Hanım, değnek gibi kuru parmağile mevha. ·Moruk Mehmet, bir insan tarafından dikkatle, me. 
rüncc1 içini günlerdenberi rahat bırakmıyan o fena .uey! gösterdi: rakla, alakayla dinlenilmek fırsatını kaçırmak iste-
hissikablelvukuun yeniden kuvvetlendiğii duydu. A- "- Bunlar evde değiller mi acaba? mıyordu. Bir daha onu, kim böyle adam yerine ko-
dımlarını sıklaştırarak meyhanenin kapısına sokuldu. Moruk Mehmet, Ayşe Hanımın gafleti ve dikkat- yar da dinlerdi ki? 
Ve ko! tahtaya üç dört yumruk indirerek b~klcdi. sizliğile eğlenerek gülümsedi, ve: Ayşe Hanım da hayli deırinleşmiş bir şüphe ,ve 
Aybaşı çoktan geçtiği halde, Mürüvvetten hiç ses "- Kapını:-. üzerindeki koca mühiirü görınüyoı merak içindeydi. Moruk l'vlehmedin teklüini 0 da 
sada çıkmayışı, Ayşe Hanımı hayli kuşkulandırmış.. musun'!" dedi... muvafık buldu. Zira hakikaten, insanın lafını ağzına 
tı. Hasta dt olsa, kendisine bir haber gönderemez A'·şe Hanım, gözlerini kapının alt kısınma çevi- tıkan bu rüzgarın karşısında uzun boylu konuşula. 
miydi? Halbuki kendisini bu kadar uzun mücldet rtnce, hayretle irkildi: Hakikaten kapının iki kana- mazdı .. 
habersiz bıraktığı hiç vaki değildi. Ayşe Hanım, bir dıru birbirine bağlıyan kalınce bir sicimin ort.ısınc.a, Morkla birlikte, mezarlığın karşısındaki kahveye 
an evvel gidermek ihtiyacile kıvrandığı bir merak yuvaı?ak bir mukavva parçası, ve kurşun bir mi.'ıhür doğru yürürlerken hiç konuşmuyorlardı. thlbuki, 
içinde sabırsızlanırken, kulaklarının bütün dıkkHti- sallanıyordu. Ayşe Hanım, endişelerini haklı çıka.. Ayşe hanımın sorulacak bir yığın suali, ve Moruk 
le, meyhanenin içini dinliyor ve tıpkı hastasının sırtı. ran bu manzaraya bir mana verememisti. Yine ~"'1o- Mehmedin söylenilecek bir süriı laf! vardı. 
na ba ınıda bir:..o.OKWI:..2.ıru-Sıw~:ın:1--1au:u:u'Uc..----'llLLl~ ...... nnı.,,..,,~d~..ı;;.~--~~~--------~-----------------------------~~---------------~~-----
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Anadoluya Kaçırılan Silahlar 
Yenibahçeli Şükrünün, Atış Mektebine Müdür 
Tayin Olunmasile SilCih Kaçırllma işi Artmıştı 

Bu kuvveti o anda imha etmek 
elindeydi. Fakat, muvaffakıyetle 

başarılacağını pek iyi bildigi bu 
teşebbüsten sonra, daha büyük 
kuvvetlerle karşılaşmak, yok yere 
bir hadise çıkarmak ihtimallerini 
gözönüne aldı ve hemen hile yo. 
luna saptı. Köyü üç yanından sar. 
mak, zararsız bir ateş baskını ya. 
pıp, açık bırakacağı yerden b:ts
kıncılan kaçırmak kararıyle ha
rekete geçti. Dramalı •ralat ve 
Salih beylerin müfrezelerini, kö. 
yün garp ve şimalindeki sırtlara 

gönderdi. Kendi de cenup istika
metini kapadı. Atılan bir kaç si. 
lah, köyü yağmaya ve hatta yak
mağa kalkışan serserilerin akılla
rını başlarına getirmeğe, tas ve 
taraklarını toplayıp firar ettirme. 
ğe kafi gelmişti, 

Hep savuşmuşlar, kovalandıkln
rını sanarak soluğu Terkosta al. 
mışlardı. Etrafı dikenli telörgüler
le çevrili karargahlarına kapan
mışlardı. Bir kaç gün sonra da, o. 
ralarda bannamıyacaklarını anlı. 

yarak, karargahlarını Hadım kö. 
yüne taşımışlardı. Bir yaylıın ate
şinin temin ettiği bu muvaffakı
yet, sanıldığı gibi, hiç te küçük 
değildi. Çünkü, o günden sonra, 
Yeniköy, Arnavutköy, Boğazköy 

ve Ayazmada barınan ve bu ya. 
hancı kuvvete dayanan nankörler 
hamisiz kaldıklarını anlamışlar, 

çetelerini dağıtmışlardı. 

E nver paşanın eski vaverJ 
Yenibahçeli Şükrü beyin 

Endaht mektebine müdür tayinin. 
den sonra Şfle, Gebze ve Alem • 
dağı taraflarında başlıya:ı faali
yetler, Kadıköylü Şevki adında 

bir soysuzun himmetiyle nihayet 
saraya da aksetmişti. Hele, Gebze 
ve Şile havalisinde gezmekte ol
dukları bilinen Yahya ve Sadık 
kaptan çetelerinin, Şükrü bey ta. 
rafından idare edilmekte olduğu . 
haberi saraydakileri ve bilhassa 
kaymakam Zeki beyi çok sinir_ 
lendlrrniştl. 

Kadıköylü Şevkinin, bu işe dair 

verdiği rapor, gerçekten alaka. 

darlarda endişe uyandıracak bir 

mahiyetteydi. Bu tıynetsiz, En. 

daht mektebinde kurulan iJizli te

şekkül hakkında bir hayli mallı. 

mat veriyor, vazife alan hamiyet. 

ll ve fedakar zabitlerin nerelerde 

ve ne gibi işlerle meşgul olduk. 

larını bildirdikten sonra da, bu 

teşkilata dahil olmadığını haber 

aldığı mülazimievvel (A.) beyi el

de etmeyi ve bunun delaletiyle 
teşkilat mensuplarının tevkifini 
teklü ediyordu. Pek cazibeli gö
rülen ve neticede iyi bir muvaf
fakıyet ümit edilen bu teklife ait 
müzakere de, o gün Pantikyan e
fendinin huzuriyle, hademei has. 
sa kışlasında yapılıyordu. 

Pantikyan efendinin arzusiyle, 
Kadıköylü Şevki ihbar ve iddiala. 
rını şöylece hulasa ediyordu: 

- Bu teşkilat, erkanıharbiyei 

umumiye reisi Cevat paşanın mu
vafakatiyle karakol cemiyeti tara
fından meydana getirilmiştir. Kad. 
ro icabınca , mektep müdiırünün 
binbaşı rütbesini haiz olması icap 
ettiği ve bu tayin keyfiyetine as. 
keri mektepler umum müfettişi 

Pertev Paşa tarafından itiraz e. 
dildiği halde, Yenibahçeli yüzbaşı 
Şükrü bey, mektep müdiri;vetin. 
de ipka ettirilmiştir. Şükrü bey 
ve arakadaşlan bir taraftan köy
lüleri silahlandırıyor, diğer taraf. 
tan da, iç Anadoluya doğru silah 
ve cephane akıtıyorlar. İdare et. 
tiği Yahya ve Sadık kaptan çetele
rine hıristiyan köylerine ı.kınlar 

yaptırıyor. 

Ş ükrü bey Endaht mektebin
de, zabitandan Hacı Vasfi 

bey Şilede ve Fehmi bey de Çam. 

Sultantepede Özbekler tekkesi 
Şeyhi Ata Bey 

lıcada çalışfyorlar. Şükrü bey, Ka

rakol cemiyetinin Üsküdar livası 

icra heyeti reisi vaziyetindedir. 
Cemiyetin Üsküdar şubesiyle te

mas ve muhaberesine Fehmi bey 

delalet ediyor. Üsküdar ciheti ku. 

mandam kaymakam Nuri ve inzı. 

bat kumandanı yüzbaşı Dayı Me. 

sut beyler de, bu teşkilatı, hük\ı

mete karşı setr ve muhafaza edi

yorlar. 

Bu sözleri layık olduğu dikkat 

ve ehemmiyetle dinliyen Pantik 

Maltepe Atış mekte~i müdilril 
Şükrü bey 

yan efendi, gözlerini kaymakam 

Zeki beyin yüzüne dikti, dudakla. 

nnı kemirdi ve: 

- Eğer hakikat ise bunlar, çok 

mühim, dedi. Fak{lt, derhal hare. 
kete geçmek, icap edenleri tevkif 

etmek için, elde müsbet deliller 

bulunması veya bu zabitlerden bi

rinin suç üstünde tutulması la

zımdır. Şevki beyin, teklifi veç. 

hile müliı.zim (A.) beyle temasa 

girmesi çok faydalı olur. 
(Devamı Var) 

ERKEK OLAN KADIN 
Akhisardan ıelen telırafı gaze. 

telerde tabii görmüssünüzdiir: o. 
rnda da bir Bayan e;kek olmuş \'C 

istihalesini kü~ük bir ameliyatla 
tamamlatmak üzere kendisini Ma. 
nisaya göndermişler. 

Birkaç senedenbcri erkek olun 
Bayanlann • çoğalmasına denile. 
mez, çünkü ıene çok denilecek sa. 
yıda değillerdir • arada sırada ha. 
her alınmasına bazıları taaccüp 
ediyorlar ve: 

- Acnha, diyorlar, bu iş yeni 
mi çıktı? Eskiden böyleleri hiç du. 
yulmazdı ... . 
Bayır ... Bu iş hiç te yeni bir şey 

değil. Pek eski zamanlardanberi 
vaki olduğu mermerden heykeller. 
den belli. Bir vakit onlann hey. 
kellerini yaparlarmış. Sonradan da 
böyle bir şey vaki olunca onu ha. 
b~r vermek ayıp saydımış. Onun 
lçın başlarına bu iş ıelenlerin ken. 
dileri de, aileleri de iti saklarlar. 
dı. Onun için, dünyada hünsalar 
bulunduğu kulaktan ktılata hıitl. 
li~, fakat adlarını, sanlannı ki:Ose 
bılmezdi. 

Şimdi, tabiatin hiçbir vergisi 
artık ayıp sayılmadıiJndan başla
nna bu iş ıelenler de hallerini 
saklanuya lüzum ıörmiiyorlar. 
Ondan dolayı kadınlnnn erkek ol. 
duğu arada sırada haber alınıyor ..• 
Şu kadar ki sonradan erkek olan 
kadınların hepsi birbirine benze. 
mez. Üç, dört yıl oluyor galiba 
İznıirde bir Bayan sakall~nmış, bı~ 
yıklanmış, erkek olmuştu. Onunki 
kaşing hastalıiJndan ileri ıelmiş 
diye gazeteler de yazmışlardı. 

Bu seferki büsbütün baska bir 
iş. Bir hastalık neticesi detil, hPt. 
ta, tabii demek de mümkün ... Ne. 
den tabii olduğunu anlatayım: 

Çocuk annesinin karnındayken 
kızlık veya oğlanlık uzuvların; 
meydana cetirecek olan kuımına i. 
Jim dilinde ıonad derler. Çocuğun 
ilk aylannda bu gonad ne kızdır, 
ne de otlan. Yuvarlacık bir cisim. 
Bir kabuk kısmı ile, bir ortadnki 
kısmı '\ardır. Sonradan çecıık kız 
olaraksa kabuk kısmı gelişi,., la. 
dınlık ~·umurtaları olur, ortadaki 
kısım küçülür. Oilan olacaksa or. 
tadaki kısım gelisir, erkeklik ,.-u. 
murtalan olur. Kabuk kısmı küçil. 
)ür. 

Bir de yumurtalıktan çıkan ka. 
dın \•cya erkek yumurtalarının ge. 
çecekleri yollar. Bunlar da çocuk 
a~nt- karnmdayken iki kücük ka. 
nat halindedir. Birine l'tfüller ka. 
nalı. ötekine de Volf kanala derler. 
Çocuk kız olacaksa birinci kan11l 
ıellsir, öteki küçülür, oğlan olu. 
cak~a aksine ... 
Şu kadar ki kü~ülen ~y hiisbü. 

tün kaybolmaz. Çocuk kız \'eyn 
oğlan olduktan sonra da, öteki kı. 
sımdan az çok bir teY kalır. Bir ri. 
vayete göre yüzde yirmiden yüzde 
kırka kadar. Bundan dolayı kadın 
veya erkek diyebildltimiz her ki. 
ti nihayet yüzde seksen kadın \•e. 
ya erkektir. Kalan kısmın netice
leri de her kadında ve her erkekte 
her vakit ıörülebilir. 

Bazılarında küçülen kısım daha 
büyücek olarak kalır. Hünsabk dn 
bunun neticesidir. Fakat tam hfin. 
sa, yani yarı yanya kadın ve er. 
kek aörülmüı şey delildir. tki ta. 
raftan biri az çok ıalip olur. 

Erkeklik tarafının ıalip ohnaıu 
da pek nadir şeydir. Hürumların 
hemen hepsi kız olarak doğarlar, 
kız olarak bühiia ererler. Arala. 
nnda kocaya varanlar da hulunm. 

Sonra bir gün, o vakte kadar se. 
sini çıkarmamıı olan kısım kendi. 
ni göstermeğe baslar. O zaman ka. 
dınlık uzvu küçülür, erk~ktik nz. 
vu büyür. O zamana kadar kendi. 
sini kadın diye bilen kişi ~aşırır. 
Keyfine ıröre ya hi~ tınmaz oturur 
yahut işi haber verir... ' 

Bu hadise sadece insanlarda de. 
jil, hayvanlarda da olur. inekte 
mevdana f'•kması p .. k ,.irl,.ncelidir. 
İpek bir müddet inek oldukt:.n !!on. 
ra bir l[Ün bofa olur. Sonra ~ene 
inek. Bir bucuk saat iceeriıdnde 
inek veva boğa olan havvanlar 
ıöriilmüstür. Anf'ak, şekil bakı. 
mından detil, tabii duygulan ha. 
kımından .•• 

Bi1' taraftan da, havvanlRrdan 
bazılannın disüıini erkek, Prkeğini 
disl yapmak milmkiindfir: Hormon 
ŞJ1"1'1e& ..derek. O vakit havvan1n 
şekli bile deği"ir. Horozlar tavuk 
oJu ... tavuklar da horoz. 

Bir gün bu terrühelerin inııan. 
)arda da tathik edllmiyeceii ıiındl. 
den temin olunamaz ... 
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K uş uçmaz, kervan geçmez 
bir yerdi. Ormanlık arasın. 

da bir klise harabesi ve bir de göl 
vardı. Göle "Kadın gözü,, adını 

vermişlerdi. Çünkü dibine varılmı. 
yacak kadar derindi. Kıyılarına a. 
banan sık çalılıklar dolayısile rengi 
koyu yeşildi. 

Lukmor, oraya fevkalade şeyleri 
aklına kurarak varmıştı. Otomobi. 
li, harabenin arkasına bırakmıstı. 
Çalılıklar arasından kendine z~r, 
zor bir yol açtı. Koltuğuna ırıce 

bir paket sıkıştırmıştı. Göle varın. 
c&, gölün kenarındaki bir taş kol
tuk üzerınde, hır adamın oturmak. 
ta olduğunu gördü. Şaştı. Adama 
görünmeden geri dönmek ihtimali 
olaydı, çalıların arkasından döne
cekti. Ne var ki, yabancı onu gör
müştü. Onun için o da gidip taşın 

öteki başına oturdu. Lukmor: "He. 
rif kalkıp gıtmezse halim ne ola. 
cak?,, diye için için tasalanıyordu. 

O gün Lukmorun her daki
kasının kıymeti pek büyUk. 

tü. Vakıa Lukmorun ne zaman 
bankaya gidip çekin parasını ala
cağını, ve ne zaman döneceğini, 

fabrikadakiler pek keşfedemezler
di. Ama ne de olsa çabuk davran
malı idi. Işte bankadan banknot 
ve maden para olarak aldığı paralar 
şt: beş, altı kilo ağırhgındaki pa. 
ketteydi. Şu musibet herif bir kal
kıp gitseydi paketi açmak, kağıt 

paralar, ve altın ile gümüş para. 
ları ceplerine tıkıştırıvermek. ge
ride kalan tehlikeli evrak!, ve ba
kır paralan da sarıp sarmalayıp , 

dipsiz göle atmak, işten hile olmı. 
yacaktı. Ondan sonra ver elini Pa. 
ris ve Cenubi Amerika. · 

Lukmor, herifin kalkıp gitmesi
ni beklerken bir iş yapmış olmak 
için cebinden pasaportunu, ve Pa. 
rise tayyare ile uçuşu için aldığı 
bileti cebinden çıkarıp uzun uza
dıya muayene etti. Sonra dayana
madı. Paketin bir tarafını açtı. I. 
çine baktı. Albury fabrikasında iş 
liyen yüzlerce amelenin ücretleri 
tomar tomar banknot ediyordu. 

Paralara baktı. 

Adamın sesinde birdenbire pek 
acı bir samimiyet peydahlandı. Sö
züne devam ederek: 

"-Mesela siz, bir seyahate çık
mak üzeresiniz. Hele ufak bir ha
ta yapınız. Hayatınızın çizgisi git
gide varmak istediğiniz noktadan 
uzaklaşır. Yüzünüzden belli ki, siz 
daha uzun seneler yaşıyacaksınız. 

Fakat benim hayatım ... ~ 
Adamın sesi kırıldı 

S esinde acı bir yoksulluk var. 
dı. Lukmorun içi cız etti. 

Yüzünü birden adamdan tarafa çe
virdi. "Adınız nedir?,, diye sordu. 
"- Benim adım Last 'tır. Yedi 

senedenberi Denby'de bir küçük 
dükkan açtım. Ben sizi tanırım. Siz 
Albury müessesesindesiniz. Sizi 
Denby yangınını söndiirenler ara
sında görmüştüm ve adınızı o za. 
man duymuştum. Ne gayretle ça. 
lışıyordunuz. Hem de şen idiniz. 
Şenlik ne güzel şeydir. Bayağı sa
ridir. Dükkanda alış v~riş yok. Ben 
alıcılıkta ne kadar acemi isem, dük 
kanı satan adam da satıcılıkta o 
kadar ustaydı. Dükkanı satmıya 

kalkıştım. Gelgelelim ne kadar U

cuza olursa olsun bir cfilıcı yok. 
Adamın gözleri göle takılı kal· 

dı: 

L ukı:n~~· .~paraları çalı:nak de- ı--
ğil odunç almak istıyordu. ltalyada 

Yirmi senedenberi Albury şirketine · 

bir k~le gibi çalışmıştı. Dünyaya Neler Oluyor? 
mı dogmuştu, yoksa fabrika için mi • 
doğmuştu, pek bildiği yoktu. Yir. Başı 5 incide) 
mi sene masa başına çakılı kalmış, \'e mu\'akkat bir surette ted\•ir et • 
yirmi sene hesap yapınışu. Teşeb- mekte oldukları anlaşılmaktadır. 
büsü vardı, kuvveti vardı, genç- Bütün bu hadiselerin ve şayiala. 
liği vardı. Dünyapa neler yapa. 1 rın hakikatle belki yüzde yüz muta. 
mazdı. Fakat hiçbir şey yapamaz bakati olmıyabilir. Fakat yine bir 
olmuştu. Işte bu para ile Cenub~ hakikattir ki ateş olmıyan yerden 
Amerikaya varınca, çiftlikler ku- duman çıkmaz. 
racaktı. Paralar kazanacaktı. Albu Tarih tekerrür mil ediyor? 
ry fabrikasına şimdı alac:ıgı para. Alman otoriteleri (1917) Ukray • 
ları iade edecekti. nada musalaha ve muahede imzala

L ukmor, böyle düşünüp dı.r 
rurken, serince esen bir 

sağnak; yanıbaşına taşın üstüne 
koyduğu pasaportu uçurdu. Pasa
portun içindeki biletler rüzgarda 
serpildi. Taşın üstünde oturan a. 
dam, koşup yetişmeseydi, pasaport 
ve biletler göle düşeceklerdi. 

Adam: 

"- Bu göle düşen bir daha cık. 
maz.,, dedi. Sonra biletlere baka· 
rak: 

"- Bir eğlence seyahatine çıkn
caksınız galiba?,, diye ilave etti. 

Adamda bir konuşma ihtiyacı 
vardı. insandan tatlı bir söz, uhuv
vetkar bir duygu özlediği, bakışın
dan okunuyordu. Biletlere bayağı 
imrenerek bakmıştı. Lukmor: 

"- Evet, doğru keşfettiniz. Ya. 
rın Parise gidıyorum. Siz hiç Pa. 
rise gittiniz mi?,, dedi. 

" - Çok zaman evvel, bir tatil 
esnasında gitmiştim. Insan genç
ken ve Paristeyken yarını pek dü. 
şünmüyor.,, 

"- Acanım ne düşünsün? Ben 
mesela genç değilsem de ihtiyar 
da değilim. Vallahi yarma şu ka
dar ehemmiyet vermem.,, 
"- işte burada yanılıyorsunuz. 

dıkları Sovyetlere, ve, Kafkasya • 
Bağdat mıntakalarında müttefikleri 
bulunan Osmanlı devletine yaptık • 
larını Komada da mı yapıyorlar ve. 
ya yapmak istiyorlar? Yoksa (1915) 
"mukaddes hodgambk" tan çektikle
ri acıyı mı çıkarıyorlar? 

Her ne bakımdan olursa olsun, 
aralarındaki işler ve hadiseler bizi 
alakalandırmaz. Biz o zaman alaka -
lanırız ki bu işler ve hadiseler bizim 
cephemize şu veya bu şekilde bir 
tesir yapmak istidadını göstermiş o. 
lur. Bununla beraber olanlara biten
lere karşı zerrece kayıtsız değiliz. 

Çünkü bizim cephemizin de milşte. 
rek menfaatlerimiz ve aynca bizim 
de Adalar gibr, Arnavutluk gibi ha· 
yati sahalarımız vardır. Bu hAClise -
leri bilmek ve bildirmek faydasız 

değildir. Bilakis hadiselerin cereya • 
nına gÖre müşterek tedbirlerimizi 
inkişaf ettirmeğe yaramış olur. 

Bizim fikrimiz şudur: Roma, ta. 
savvur olunamıyacak derecede ağır 
bir yükün altına • her nasılsa • gir -
miştir. Bu ağırlıiın en as yüzde elli. 
sinden kurtulup (mihver) i helezon. 
laştırmamak için Adriyatiğin cenu -
bu prkisı ile Egeyi ilk kalem defte
rinden çıkarmalıdır. Tllbii, Hatay gi. 
bl sulh ve dostluk yolu ile. 

"- Evet buraya düşen ş~y geri 
gelmez,, dedi. !çini çekti. Başını 

yine Lukmora çevirerek: 
"- Allaha ısmarladık Mister 

Lukmor. Farkında olmadan bana 
büyük bir iyilik ettiniz. Size te -
şekkiırler ederim.,, 

Diye ilave ederek, gitmek üzere 
oyağa kaltkı . Elini uzattı. El uza. 
tışında, ve elinin bir insan eli ta. 
rafından sıkılmasını beklemesin· 
den, her günkü el tutmalar, el sal. 
lamalardan daha derin bir şey var· 
dı. 

L ast ayrıldıktan sonra Luk
mor paketi açmıya başla. 

mıştı. Fakat aklı Last' ta idi. Bir. 
denbire aklına bir ffair geldi. Pa
keti kaparak koltuk altına sıkış • 
tırdı. içinden " Sonra döner aça
rım,. dedi. Last'ı dükkanında bnl· 
du. Terazisinin başında idi. Jtakat 
terazinin yanıbaşında duran tartı
lar kutusu boştu. Lukmorun bu hal 
nazarı dikkatini celbetti. Neden? 
bilemedi! 

Insanın gözü hazan en ehemmi. 
ye!li şeyleri görmez de gider en 
ehemmiyetsiz şeylere takılır. Luk
mor: 
"- Size bir müjde getirmiye 

geldim. Albury şirketi, bu sokak. 
ta da bir şube açacak. Sizin dük
kanınızın bulunduğu yer onlara pel 
lazım lolacak. Sizden satın alırken 
dilediğiniz fiyatı verirler sanırım.,, 
dedi. 

Birden Last'ın gözleri parladı: 
" - Verdiğiniz havadis o kadar 

güzel ki, kulaklarıma inanamıya
sım geliyor,, dedi ve "öyleyse ... ,. 

Diye ilave ederek cebinden ki
loluk ve ikişer kiloluk tartıları çı. 
kardı. Lukmor, Last'ın o "içine dü· 
şünce geri dönülmez,, dediği göle 
ne bakışla bakmış olduğunu hatır. 
ladı. 

Otomobiline hoplaytnca Albury 
fabrikasına doğru yol aldı. Para 
paketi yanında idi. "Allah belasını 
vermesin, bütün amele beni bekle
yip duruyor. Zaten geciktim!,, di
ye mırıldandı ve otomobile olan
ca hızı verdi. 

Alevkııla Köyünde 

Feci Bir Cinayet 
Bünyan (Tan) - Kazamızın Ak. 

kışla nahiyesine bağlı Alevkışla kö. 
yünden Halil Duman aynı köyden 1b 
rahim oğlu Kılıç tarafından tabanca 
kurşunu ile vurulduktan sonra 14 ye 
rinden kamalanmak suretile feci bir 
surette katledilmiştir. Jandarma kı 
tili yakalamış ve Adliyeye teslim et. 
miştir. Cinayetin eski bir husumet. 
ten ileri geldiği söylenmektedr. 

Bir Kamyon Devrildi, 
Bir Kadın Öldü 

Bünyan (Tan): Kayseriden hare. 
ketle kazamızdan geçerek Pınarbap. 
na giden posta kamyonu kazamız hu. 
dudundaki Deveboynu mevkıinde Di 
reksiyon rotunun çıkması yüzünden 
devrilmiş ve içindeki yolculardan 
Pınartiaşı jandarma bölük komutanı 
otomobilin altında kalarak ölmüştür. 

Kamyon şöförü Ali suçlu görüle.. 
rek derhal tevkif edilmiştir. 

Antakya Valisinin 
Tetkikleri 

Antakya, 29 (A.A.) - Vali Şükrü 

Sökmensuer vilayet içinde tetkikle

rine başlamış ve dün Arsuz ve Su

veydiye nahiyelerine gid~rek halkJa 

görüşmüş, bu nahiyeler:n ihtiyaçla. 

rını, halkın dileklerini tesbit eyle
miştir. 

Vali bugün de Köseyir köylerinde 

bir tetkik gezisi yapmış, bundan baş.. 

ka ilk okulları ve liseyi ziyaret et
miştir. 

Vilayetimiz vali muavinliğine ta
yın edilen Akif lşcan burayA aelmi§ 
ve vazifesine baılamıştır. 



-- OI TAN 30 - 7 - 939 

Devlet Demir Şiira Mesaisini Bitirdi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Y ol•arı Umum 
üdürlüğü 

Komisyon Raporları 
Aynen Kabul Edildi 

--o-- (Başı 1 incici lamaz. Biz hu i~lere, biiyiik bir fcıra-

Umum Müdür Tahsin 

Sözen İstifa Etti 

dare idir. Bu suretle, 1 lcrin d2.ha gatle çala ıyoruz ve muvaffak olınak 
normal bir surette cere~ an edeccX-i için de uğraşı~·oruz." 
kanaatinde~im. Yi.ik ek nıektcplcr Bundan sonra Tevfik Ararat kur-
arasıııdıı biiyle bir anlaşma me\'Cnt 

Ankara, 29 (TAN Muhabirin- olmadıkt;a daimi bir inki~afa mazhar 
:len) - Devlet Demiryolları Umum olmaları da kabil olmı~ acaktır.'' 
Müdürü Tahsin Soz•m istifa etmiş, Erişirgil, bundan sonra Üniversıtc 
sekizinci işletme müdı.irluğıine nak. de ilmı taharriyatın tevsii, ve tekiı. 
!edilmiştir. Yerine umum müdtir mu mülü için fakültelerimizin birer sa. 
avini Fuat Zincirkıran vekaleten nat mektebi halinden çıkması la:::ım 
tayin edilmiştir. geldiğini, fakültelerdeki asistanların 

Işletme Umum Mıidurliiğü teftiş '7e doçentlerin bu maksatla çok faıln 
heyeti reisliğine sekizinci işletme 1 olması icabcttiğini, doktora veren ta 
müdürü Cemal Hidayet tayin eJ!l- lebeyi bu suretle hazırlama faaliye
miştir. tine geniş mıktarda yer verilmesinin 

İlkokulların Tarih ve 
Aritmetik Kitapları 

Ankara, 29 (A.A.j .::.. Maarif V C

killiğinden: 

llkokullarda oTutulmak üzere yn
zılacak tarih kitabı için açılmış olan 
nmsabaka neticesinde matlılp evsaf. 
ta kitap bulunamadığından müsaba. 
kanın yeniden açılması ve bu yıl dn 
tedrisatın vekaletçe yazdmlmış olan 
kitaplardan yapılması zaruri göı iil
müştür. 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarif Ve
killiğinden: 

IlkokuliaT"Ja ,..lrutulmnk üzere ya
zılacak aritmetik kitabı için açılmış 
oran musabakanın görülen idari ve 
ilmi lüzuma binaen mefsuh sayılma
sı ve yeniden açılacak musabakan:n 
neticesine göre hareket cdılmek üze
re bu yıl da geçen seneki kitapların 
tedrisine devam olunması knrarhış-
mıştır. 

Fındık' Rekoltesi Nolisan 
Trabzon, 29 (A.A.) - Kuraklık 

yüzünden bazı mmfakalarda fındık 
mahsulü dbkülmeğe başlamıştır. Bu 
yıl rekolte tahminlerden noksandır. 

Alçak semtlerde fındık toplama işine 
başlanmıştır. 

Dünkü Yüzmelerde iki 
Türkiye Rekoru Kırlldı 

Su Sporları İstanbul Ajanlığı tara. 
fından tertip edilen İstanbul yüzme 
birinciliği teşvik miısabakaları dün 
Beşiktaş yiızme havuzunda yapılmış-
tır. 

Müsabakalar kiiçukler, klüpler ve 
!khip harici yüzucüler olmak üzere 
üç sınıf arasında yapılmıştır . .Mimı. 
bakalar alllka ile takip edilmiş ve 
çok iyi dereceler elde edilmiş, iki 
Türkiye, bir İstanbul rokoru kırıl. 
mıştır. Bu müsabakalara Beşiktaş, 

Beykoz, Demirspor kluplerinden 48 
yiızücü iştirak etmiştir. 

Geçenlerde 100 metre Türkiye rö
koru yapan Mahmuda ajanlık tara. 
iından bir yüzücü heykeli verilmiş 

ve dünkıi müsabakalarda a.ağıdaki 
dereceler alınmıştır: 

100 metre küçükler: 
ı - Bedrı {Beykoz) 1.16, 2 - Gultckin 

(Be ıkta ), 3 - Tekın (Be ıkt ş). 
100 metre klilpler: 
ı - S ff n (Beykoz) 1.21, 2 - Ziya 

(B~şlktas). 

100 metre klUp harici: 
1 - Mahmut 1 1 4 (yeni Turkfyc röko

ru), 2 - Ved t, 3 - Rauf. 
200 metre kurbağalama küçükler: 
ı - Mu a (Beykoz) 3.17, 2 - Hıkmcl 

(Be ıktı:ı ), 3 - Yusuf (Be lkta ). 
200 metre kurba(lalama klUplcr: 
ı - f m il (Beykoz) 3.13.2 (yeni f -

t nbul rokoru). 
200 metre kurbafjalamı klüp harici: 
ı - Rauf 3.23, 2 - Hıkmct, 3 - N~. 

elet. 
400 metre kUçılklcr: 
1 - Ibr hlm (Beykoz) 5 llO, 2 - G ılte

kin (Be ta ), 3 - Alaeddın (Be ıkt ). 
400 metre klUpler: 
1 - Me in (Beykoz) 6.24.1, 2 - Zıy..ı 

(Be ıkt ş), 3 - Muzaffer (Dcmırspor). 
400 metre kllip harici: 
ı - M hmut 5 19.1 (yeni Turkıyc ro

oru ), 2 - Nezih. 
TUrk bayrak yarııı kOçüklcr: 
1 - Beykoz takımı G.8.4, 2 - Bc§ikt 

t kımı. 

TUrk bayrak yarııı klUpler: 
ı - Beykoz takımı 5.57.2, 2 - Demir

spor takımı. 
Su topu mUs bakası: 
B koz ıle Demlrspor tnkımlan arnsın

d yapıl n su topu mUsnbı:ık ında rakip. 
!erine tclev\ uk eden Beykozlular bu kar
ılıısmııyı 8 - l gibi açık bır s yı :t:orklle 

k ndıl r. 

Seçme musabakalarına bugıin yi
ne Beşiktaş havuzunda devam edile
cek ve finale knlnn yi.ızuculer şampi. 
) ona yarışlarına iştirak hakkını ka. 
zanacaklardır. 

zaruri olduğunu söyledi. Talebenin 
bihakkın yetişebilmesi için de hariç
te iş sahibi olmaması, dersinden ve 
vazifesinden başka hiç bir şeyle meş.. 
gul olmaması ltızım geldiğini izah et
ti ve nihayet Ankarada bir milli kü
tuµhane tesisi için çok geç kalındığı
nı tebaruz ettirdi. 

Cerrahlık ihtiıaıa ayrılmalı 
Saim Ali Dilemre, Tıp fnkülte

sinde çocuk cerrahisi şubesinin açıl. 
masını ve bunun bir ihtisas haline 
getirilmesini istedi, bugün Türkiye. 
de kanbur, çolak, topal mıktarının 

315 bin kadar olduğunu yazan bir 
gazetenin verdiği bu rakamın çok 
noksan olduğunu, bu kırık, çıkık, gi. 
bi sakatlıkları tedavi edebilmek için 
cerrahlığın ihtisasa ayrılması lüzu • 
munda ısrar etti. 

Tevfik Ararat, Yüksek oğretmen 
okulunun yetiştirdiği talebenin bi • 
rer profesor olarak yetiştirilmeleri -
ne işaret etti, en yüksek mektep me
zununun bir senede hocalık etmesi
nin o kadar kolay bir şey olamıyaca
ğını soyledi. 

Ali Fuat Başgil, pliin komisyo. 
nunun raporunda yüksek mektep -
lerin maddi durumuna temas etti; ls 
tanbul üniversitesinde 3 büyük fa -
kultenin bir merkez binasına sıkış
mış olduğunu söyliyerek: 

'•- Bu binanın bizi daima l<or -
kutan \'e ürküten 'bir hali \'ardır. 

Tıp fakülte i ıaboratu' arlannda iş -
tiale müsait bir çok maddeler bulu • 
nuyor, maazallah bir yangın zı!.}ıuru 
U1timali bizi daima korku i~inde ~·a
-t:ttmaktadır. Bina pek dnrdır. Uuur 
!arı kaldıruıa~, sınıfları birle tirrnck 
gihi tedbirlerle bu sıkıntının liı1\inc 

geçmek istiyoruz, fakat miimkun ol. 
mıı~·or'' dedi. 

Başgil, bundan sonra tedrisat me. 
selesine temas ederek Üniversitemi • 
zin ders saatlerinin diğer üniversi -
telere nazaran daha fazla olması se
bebinin yardımcı kitaplann çok az ol 
duğunda görıildüğünü söyledi. 

Fakültelerin birinci sınıf imti -
hanlarında çok iyi talebelere tesadüf 
edilmekle beraber kötii talebenin de 
tutar tarafı olmadığı ve maalesef 
bu gibi talebelere biraz fazla tesadüf 
edildiği. buna sebep olarak ta ana 
dilimize vukufun çok az olduğu mü
taleasında bulundu. 

İR:, orta, yüksek öğretim bahsin
de en çok üzerinde durulması lazım 
gelen meselenin ana dilimizi iyi öğ • 
renmek, ve ana dile bihakkın viıkıf 
olmak suretiyle iyi talebe yetiştir. 

menin kabil olacağını tebarüz ettir
di. Bu ana dile olan alfıka;;;ızlığın 

bir diğer sebebinin de yabancı dille. 
re verilen fazla kıymetten doğduğu
nu, bunun da bir moda haline geldi
ğini söyledi. 

Hayri Arclıçın cevapları 
Hayri Ardıç, (orta tedrisat umum 

müdüru), Tevfik Araratın mütalea • 
lanna cevap verdi. Orta tedrisat ra. 
porunda her turliı noksanlara temas 
edildiğini, encümenin hiç bir zaman 
mükemmel bir rapC!' hazırladığını 

iddia etmemekle beraber gösterilen 
bu faaliyet hakkında mütaleada bu
lunurken biraz munsıfane hareket 
etmek liızım geldiğini ifade etti. 

Yüksek mektep mezunlarının U
se hocası olduğu yolundaki usule iti
razda bulunan hatiplere: 

"- Ne hukuk mezunu hocalar 
vardır ki, fevkalade meslek adamı -
dırlar. Hakiki bir ilim adamıdırlar. Ni 
cc miilkiyc mektebi mezunları var -
dır ki. hir cok muallim mektebi me
zunlarından daqa kıymetli ıne~ailc. 

ri giiriilmüsHir. Bu bakımdan yük -
ek mektep mezunlarının Ji e hoca ı 

olması yolunda ilcridcnberi tatbik e. 
dilmektc olan usule \'aki itirazlar o-

süye geldi, HayrJ Ardıçın bu kadar 
şiddetli beyanatının yerinde olmadı
ğını ve kendisinin "liselerimizden 
talebe yetişmiyor, hocalarımız ehli -
yetsizdir." gibi bir mütaleada bu -
lunmadığını ifade etti. 

Doçent Enver Ziya, hatipler ta -
rafından doçentlere yapılan iltifata 
teşekkiır etti. Doçentlerin sadece Av 
rupada bir diploma almış kimseler 
olmayıp, senelerce memleketin muh. 
telif yerlerinde çalışmış bilgili ve 
kabiliyetli kimseler olduğunu, Vekô. 
letin istediği yerde ve takdr edeieği 
bir para ile her ne şekilde olursa ol
sun feragatle çalışaiaklarını anlattı. 

Mehmet Emn Erişlil, tekrar kür. 
süye geldi. Komisyon raporu hakkın 
da vaki olan itirazlara revap verdi. 
Raporda üniversite gençliğinin sene. 
de yirmi gün kadar köylerde kamp 
kurmaları hususundnki kararı anlat
tı. Bu organizasyonu vücude getir -
mek için ne gibi tedbirlerin alınması 
lazım geldiğini ifade etti. 

U r:iversite binmı için 
Ede1:7tyat Fakültesi dekanı Hamit. 

plan encümeninin Üniversite binası 
hakkında beyan ettiği mütalealara 
istinat ederek bugünkü üniversite bi
nasının ihtiyaca kafi gelmediğini. 

belediye kanunları mucibince bir a
partıman merdivenlerinin taş olması 
lazım gelirken Üniversite merdiveni
nin ahşap olduğunu, bu bakımdan bi
nanın emniyetbahş olmadığını söy -
ledi. Edebiyat fakulte inde dersin 
takririnden ziyade seminerlerde hu -
susi faaliyet şartiyle talebenin kendi 
kendine yetiştirilmesine esas tutul -
duğunu izah etti. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu; üni -
versite davasının hallinin, üniversite 
konseıtsiyonuna bağlı olduğunu, üni
versite öğretmeninin gayesi presizi
on olmadığını, çünkü bunlar ilkten 
yükseke kadar bütün okulların ga -
yesi olduğunu uzun uzadıya nnlattı. 

Ayrıca üniversitelilerin beyne! -
milel tabiatini tebarüz ettirdi ve her 
memlekette üniversite inkişafınrn za
ruri şartlarını gösterdi. Bu sırada 
profescirlerin ecnebi dilinde kitap 
neşretmeleri, üniversiteye girecek li
se talebesinin en aşaiı iki garp lisa. 
nı bilmesi lfızım geldiğini, bunun İ
çin de ecnebi dilini okumakla değil, 
Galatasaray lisesinde olduğu gibi öğ
retmek lazım geldiğini anlattı ve hA. 
len ecnebi dili tedrisatında tatbik e
dilmekte olan metodlar hakkında 
şiddetle itirazlarda bulundu. 

Baltacıoğlu bu arada Edebiyat fa
kültesi dekanı Hamidin, inkılabın 

tahsile en büyük mevki verdiği hak
kındaki iddiasını imledi ve dedi ki: 

"- Memleketimizde Atatürk a -
dını taşıyan tiniversitc gerçi yoktur. 
Fakat Atatiirkün milli karakterini, 
taşın diliyle anlatak heykeller pek 
çoktur. inkılabımızda sanata verilen 
değer ilimden yüksektir ve ondan a. 
şağı değildir. İnkılapları önce sanat
lar haber verir. Mikel Anj çıkmasay. 
dı, Dekratı gôremezdik." 

Baltacıoğlu ayrıca memleketimiz
de yapılacak beynelmilel ilim kon -
grelerinin büyük ehemmiyetini te -
barüz ettirdi ve cümhuriyetin Maarif 
Vekilinden Türkiyenin muhtelif şe. 
birlerinde muhtelif ili mmevı.ularına 
ait beynelmilel kongreler toplanma
sını diledi. 

Plan komisyonunun Üniversite 
kampları hakkındaki teklifini pek bli 
yük bir alQka ile karşılayarak bun -
ların yeni bir feyz kaynağı olan ye. 
ni eğitmen ve öğretmen mcrke7.lerin. 
de kuru.lmasını ve onlarla birleştiril
mesini istedi. 

Son söz olarak bu kadar canlı bir 
te:;;kiliıtın filizlerini ancak hayat bil
direbllir, dedi. 

Öğleden sonra saat 16,30 da top. 
!anmak üzere celseye nihayet verildi 

Öğleden sonra celse yine Hasan 
Ali Yücelin reisliğinde açıldı. Bu 
celsede plan komisyonunun mesleki 
tedrisat hakkında kazandığı rapor 
müzakere ve kabul edildi. 

Bu raporun müzakeresi sırasın -
da söz alan hatipler, raporu her ba -
kımdan mükemmel bulduklarını ifa. 
de ettiler. Derhal tatbikine geçilmesi 
için Vekfıletten temennilerde bulun. 

BAŞVEKiL 
Ankaraya G.itti 

inhisarlar Vekilinin Beyanat z 

(Başı 1 incide) 
- Şehrin halini ve -istikbalini 

halkımıza bu kadar açık bir ~ekilde 
göstermek bilhassa vazifemizdir. 
Bunu halk da tamamen anlamıs ola. 
caktır. Memnun oldum." 

Tütün Vaziyetimizde 
Endişeye Mahal Yoktur 

Başvekilin beyanatı 

Başvekilin sergi paviyonlarında. 
ki tetkikleri bir saat kadar sürmüş -
tür. Bundan sonra, Sanayi Birligi er. 
kiınına. serginin mükemmeliyetin -
den dolayı teşekkür ve tebriklerini 
söylemiş ihtisaslarını soran bir mu -
harririmize de u beyanatta bulun -
muştur: 

"- Sergiyi çok mükemmel bul -
dum. l\latbuııta dü en bir \'azifc \'ar
dır ki, bence ehemmiyeti büyiiktUr. 
Bu vazife, yerli malı iizerinde km• -
\'etli neşriyat yapmaktır. Yerli malı. 
nı yabancı malı gibi gö teren kana
ati ortadan kaldırmak zaruridir Bıı 

nokta, csa davamız olmalıdır. Yerli 
mensucatımııın miikcmmelivctini 
''hariç malı" di~·e istismar etmek is. 
tcyçnlerdcn kurtarmalıyız. Bu hu • 
u ta icabeder e, devlet, büyük bir 

müessese açarak bu işi ha aracaktır." 

(Başı 1 incide} 
du. 938 yılı haziran sonunda ise bu 
rakam 52 milyon dört yüz bin kilo • 
yu göstermektedir. 

İçinde bulunduğumuz yılın hazi. 
ran ayı sonunda da bu mıktarı yine 
elli milyon kilo olarak görmekteyiz. 
Zürra elinde 937 yılında 3.400.000 ki 
lo tütün vardı. 938 de bu mıktar 7 
milyon kilo idi. Bu sene ise 5 mil -
yon kiloya yakındır, fakat satışlar 

devam etmektedir ve yeni mahsul 
piyasaya nrzedilinceye kadar zürra 
elindeki mahsulün hemen kaffesi sa
tılmış olacaktır. 

Tüccar elindeki elli milyon kilo 
tütüne gelince: Bu mıktarın 4 mil -
yon kilo kadarı esasen ya hariçten 
müşteriler hesabına satın alınmış 
yahut da ecnebi müşterilere satıla -
rak memleketten ihraç edilmek üze
re hazırlanmıştır Binaenaleyh yeni 
mahsule kadar bu stokların miıhim 

bir kısmı eriyecektir ve bu hesapla-
Başvehil Ankaraya gitti ra göre vaziyet normal, şayialar asıl. 

Başvekil, 11.30 da sergiden ayrıl- sızdır. 
mış. Vali ve Belediye Reisi Liıtf T kı'laAta aı't y • • t . . . . e' enı ınaaa 
Kırdarla bırlıkte otomobılle Taksım B'l' k' İ h' 
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k . t' ınsaa a mu taç ır. un ar a ım ev-
ra yemış ır. le;i, emanet anbarlan, fabrikalar. 

Başvekil, öğleden sonra hususi tuzlalar, transit depolan, idare an -
bazı ziya:etler yapmış ve akşam eks- barları gibi tenevvü arzetmektcdir. 
prese baglanan hu~usi vago~l.a An- Bugüne kadar bunların bir kısmı 
k~:aya har~ket etmıstir. Harıcı~e ~e yapılmış, bir kısmının da yapılma _ 
~ılı de aynı trenle Anknraya gıtmış. sına devam olunmaktadır. İnşaat iş. 

yılların icnbettirdiği inkişafa müsa -
it gbrmediginıiz için daha büyük bir 
bina yaparak makineleri buraya yer
leştirmeyi ve mevcut binayı da üç 
milyon kilodan fazla tütün alacak 
bir tütün bakımevi haline irca etme
yi düşunüyoruz. Bu hususta şimdi -
den tetkikata başlanmasını emret -
tim. 
inhisar/arın teskilat kanunu 

' 
İnhisarlarm teşkilat kanununa ge

lince: Hazırlayacağımız y~ni kanun 
projesinin ue gibi esasları ihtiva et
mesi lazım geleceğini idarenin er -
kanını toplayarak müzakere ettik. 
Projenin kısa zamanda hazırlanması 
için bir komisyon ayırdık. Bu ko -
misyon bugünden itibaren işe başla
mış bulunuyor. Hedefimiz geçen se
nelerin verdiği tecrübelerden istifa
de ederek mevcut teşkilatı daha eko
nomik t ~uzda iş görebilır hale koy -
maktır. 

Muhtelif içkilerde tenzilat 
Biraun olduğu gibi likör, kanyak, 

şarap. fiyntlarında da tenzilat im • 
klınlarınr tetkik ettıriyorum. İnhi • 
sarlar idaresi, devlet varıdatının te
nakus etmemesi noktasında hassasi. 
siyetle durmaktadır. Eğer devlet va. 
ridatmda tenakusa sebebep olmadan 
tenzilata imkiı'1 bulursak maksadı -
mız takarrür etmiş olacaktır. 

Yeniden imal ettiğimiz kırk de -
recelik rakıyı pazartesi günü (yarın) 
satış depolarına vermiş olacağız. tır. lcrini daha iyi bir nizama sokabll -

Başvekil. Haydarpasa gnrındn mek için blittin ihtiya~larımızı tesbit ı 
Vali ve Beleciive Reisi. İstanbul ku. ederek ve her yeri için muayyen tip
mandanı, Belediye. Parti. vilayet ler kabul ederek bunların senelere 
erkanı ve bM- çok zevat tarafından taksimi suretiyle bir programa bağ-

T arile tatbikatında kolaylık 

uğurlnnmıştır. lamak istiym·:.:.z. Bu hususta hazır • 

* lıklara başlııdık. Hiılen İstanbul. İz-
Diin serr-ivi yirmi bine vakın halk 

gezmiştir. Bugün pazar olma,;;ı dolo. 
vısıyle kalabalı~ın faziala acağı tah. 
min edilmektedir. Sergi komitesi va
rın toplanacak, sergide gece hayatı -
nı canlandırmak için konserler veril
mesi ve eğlentiler tertip edilmesi i
çin kararlar verecektir. 

dular. Memlekette sanat mektepleri
nin inkişafı ve tekamülü bakımın -
dan çok yerinde olarak verilen ka • 
rarların devlet ve hayatında çok h:ı

yırh neticeler tevlit edeceği kanaat
lerini ifade ettiler. 

Sadrettin Celal, memleket kül -
tür hayatında çok değerli kararlar 
veren Maarif Şurasının toplanma -
sında ve büyük bir fazilet ve samimi
yet havası içinde bu kararların alın
masında çok büyük yardımları doku
nan kıymetli Maarü Vekiline teşek
kür etti. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlunun 1'" 
arif Şurasının bütün Tiırk muallıı. 
lerine hürmet ve muhabbet hisleri -
nin sunulması yolundaki takriri al -
kı~larla kabul edildi. 

M aaril Vekilin in nutku 

mir ve dahn bazı vilayetlerimizde 
inşaatımız var. Bilhassa İstanbulda 

yaptıracağımız bina, sigaralarımız i
çin mühimdir. 

Yüksek sigaralarımız için Cibali 
fabrikası büyu"k öızmetler görmüş -
tür. Bu fabrikamızın makineleri de 
yenidir. Fakat sigara imalatını son 

ıeme ve yukselme yollarını açmağa 
ve bunda en tesirli vasıtaları yarat
mıya hasreden Milli Şef ve Reisi
cümhurumuz Büyük lsmet Inöniı, 
yüksek heyetimizin bliliin çalısmata
rı ile çok yakından alakalam!ılar. Mli 
zakercleri, burada konuşulan bütün 
meseleleri dikkatle takip ettiler. Bü
tün Şüra üyelerini yüksek huzurla
rına kabul etmek li1tfiinli bize bıtğış 
lumaları, mnarif mensuplarına, og
rctim ve eğitim mesleğine karşı te. 
veccüh etmiş asil ve yüksek bir sev
ginin ~ururunu hepimizde yarat
'1'lı~tır. 

Yiik!!ıek heyctinfain şlim ullü v~ i
sabetli tedbirlerile en uygun hal şek-

lini bulan ve bulacak olan her maa
rif davamızı tahakkuk ettirmek için 
milletçe sarfedecegimiz cehtin, MiJJi 
Şef fnöniınün nur verici önderlıni Bundan sonra Maarif Vekili, Surn. o 
ve yüksek müzaheretlerile bizi teşnın mesaisine nihayet veren kap:ı. 
vik etmesi, çalı~mamızın en verimli nış nutkunu okudu. Vekil, bu nut-
bir başarı ile neticeleneceğinin en kunda Şura azalarına teşekkür eltik-
kati teminatıdır. Maarif ailesine hiten sonra dedi ki: 

" . lap eden yüce sözleri, bana, Cümhu-
Sıze, dolgun bir çalışma ruzna. . t maarifinı'n · b' · k' f . . .. .. rıye yepyenı ır tn ışa 

mesı takdim etmiştık. Butun bu d sı'ne nı'rd' - · · 1 tt O .. ·· • . evre "" ıgını an a ı. gunun 
mevzuların layık olduğu dıkkatle 

1 

t "hı' tar'ıhı'm• d h 1 r ı· . . . arı . ıı e ayır ı ve eyz ı 
bır halle vardırılması, bız de bıliyor- b' baslangı,. ı kt B"t" ı . . . ır .. o aca ır. u un var ı-
duk kı hır toplanma devresınde ğ 1 Tu"rk mill t' 1 • f ı i .. .. ın . e ın n 1r anına ı z_ 
mumkun olamıyacaktır. Fakat kn- tka"r et kt h t · · . . me me e nya ının eavcsını 
nun mucıbınee bunlan size vermek b lanlar b .. 1 • .. "11 · d 
mecburiyeti vardır. Onlardan muh- u , u soz erı gonu erın e 

tekrar ederek, bitim gibi bahtiyar ol. 
telif ana meseleleri ve maarif plnnı malıdırll:r .. 
gibi esaslı bir davayı incelediniz. 23 
talimatname hakkında kararlar aldı
nız. Bu çalışmalar ve elde edilen ,ne
ticeler, emeklerinizin verimini gös~ 
termeğe kafidir. Bu kararları tatbi
ke başladıktan sonra memleket maa
rifinde hasıl olacak yeni inkişafların 
~emereslni şimdiden tahmin etm~k 
güç değildir. 

Maarif Şura ının, miihim kültür 
davalarımızı tetkik mevzuu ol:ırak e· 
le alması. bütün memleketin alaka
sını Şuramızın çalışma!arı üzerine 
cclbetti. Yüksek heyetinizin almış ol. 
duğu kararlar, memleketin en uzak 
köşelerinde bile çok sevindirici akL· 
fer bıraktı. Bu, yaptlğımız işlerin, 

ınemleketin hakiki ihtiyaçlurınn ne 
kadar sıkı sıkıya baglı bulunduğu. 

nun en canlı işaretidir. 
Aziz meslekdaşlarım, 
Bütün hayatını Ti.irk milletine ilcr 

Aziz arkadaşlarım. i~te bu duvgu. 
larla işlerinize dön üvorsunuz. Bura
daki çalışmalarınızla milletimizin 
maarifine büyük hizmetler ettiniz. 
Kıymet, hizmetle ölçülür. Çalışmak. 
her eyi elde ettiren en verimli vn. 
sıtadır. Candan çalıştınız. Hepinize. 
bütün yiireğimle, avrı ayrı teşekkür 
ederim. Temennilerim. yakın bir za
manda sizinle vlne beraber calısmak 
ve maarif <lavalarınızı bf'raberce hnl 
letmek fırsatım bulmnktır. Maarif 
Sfırasın1n birinci toplantısını kapı-
yorum." 

Güzel Scıınntlar Su,..ası 
Ankara, 29 {TAN) - 1940 yılı bi. 

dayetinde bir güzel sanatlar şfırası
nın Ankarada toplanacağı haber ve
rilmektedir. Maarif Şürasındaki muh 
telif miizakerelerin bu ihtiyacı hisset 
tirdiği haber verilmektec.lir. 

Gezdiğim yerlerde gümrük ve 
muhafaza teskilatını iyi buldum. Bu 
vazifenin daha iyi ifa edilebilmesi i
çin yeniden bazı tedbirler alacağız. 

Gümrük işlerini yakından gör -
düm. Gümrüklerde tarife tatbikatın
dan mütevellit bazı güçlıikler müşa
hede ettim. Bir tarife repertuan ha
zırlandı Bunu neşretmekle beraber 
her gümrükte alakadarları hataya 
duşmekten koruyacak şekilde vit -
rinler yaptırarak tarife tatbikatında 
ihtilafa yol açan maddeleri buralarda 
teşhir etmenin ve maddenin, tarife -
nin hang-i kısmına gireccğipin gös -
terilmesinin faydalı olacağını anla -
dım. Bu işe ehemmiyet vereceğim: 

Bundan bnşka mevcut gümrük 
tarifesinin memleket iktısadiyatı ile 
daha ahenkli bir hale konulabilmesi 
için mesaiye başlayacağız. Alakadar 
Vekaletlerle temas ederek bunu ya
pacağız. Ayni zamanda Milletler Ce
miyet ince hazırlanan ilmi esaslara da 
ha uygun bir Nomonfilatör vücude 
getireceğiz. Ayrıca senelerin bize 
verdiği tecrübelerden de istifade e -
derek giimriık muamelelerinin, faz. 
la görülen formalitelerini kaldıra -
rak daha basit bir şekle sokmak isti
yoruz. Bunu temin için yeni bir güm
rük kanunu hazırlıyoruz . 

Gümrük komisyoncuları kanunu 
Gümrük komisyoncuları hakkın -

daki kanunu yeniden gözönünden 
geçireceğiz. Biliyorsunuz ki, gümrük 
komisyoncuları amme hizmetlerinin 
ifasına teşrik edilmiş meslek adam
larıdır. Onların bu işleri daha iyi ya
pabilir bir hale gelmelerini temine 
çalışacağız. Komisyoncular birliği ı. 

le görüştüm. Onların istedikleri de 
bizim düşiindüklerimizdir. 

Tetkiklerimden iyi intıbalarla 

dönüyorum. Vekaletime bağlı bütıin 
mticsseselerin mesailerinden mem -
nunum. Bunların içinde İnhisarlar 
idaresi, garp memleketlerinde bile iş 
hacmi itibariyle em:salinc az tesadüf 
edilC{l hem ticari v ehem de sınai 
büyuk bir devlet miıessescsidir.'' 

Tapu Umum Müdürlüğü 
Ankara, 29 (TAN> - Tnpu kadas

tro umum müdürlüğüne Dahıliye Ve
kal~ti Belediyeler Bankası imar fen 
heyeti şefi Halit Zıya 'l'ılrkkaı1 tayin 
edilmiştir. * Diyanet işleri reis munvinli~ine 
:nıişavere heyetı azasından Hnmdi 
Akseki tayın edilmiştir. 

Mlllt Piyango idaresi 
Ankara, 29 (TAN Muhab'rin

den) - Mili Piyango idare heyeti 

teşekkiil etml tir. Idare heyeti reis· 

liğine Maliye Veklllcti vnrıdat umum 

müdür muavini Nihat .Ali iiçünc:.i se
çilmiştir. 
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,,. ••• Saç Bakımı 
Güzelliğin en birl:ıci şartı 

Her Eve Lazım Olan 

Çocuk 
.. 

M üesseserptz tarafından neş
redilen Yeni .Çocuk Ansik

lopedisi her çocuğuri mutlaka sa· 
hip olması !Azım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü· 
tün maJamiıtı bulabllir. · 

ÇOCUK ANS1KLOPED1St bü
tün dünya llsanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmlle) escrl. 
Tilrk çocuklarının ihityaçlarıru ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık ikt bnyUk 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

T .AN ·-·Neşrlya_t EV"l 
.,. ·~ ,. ,_. . . . 
.... : .... - · /staiıbul 

. . 

mektep talebesme ayrıca tenzflAt · 
yapılır. 

Bu. eser yalnız çocuklar tçin de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenler! 

için en kuvvetli yardımcıdır. Çün· 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş mah1rnat ile zen· 
glnleştirllmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
lstlyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broilşr göndertrtz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

,,~~. ~~~~~~-. 

1 ~ ISTANBU L OA TAN MATBAA81NA 

Yeni Cocuk Anı;lklopedtsı broş0ı11n
dcn bir tane göndermentzt ve .• mu
allimlere aft son fiyatınızı bildirme-

! 1 nl" rfca ederim. 

lsim: ; : ; ~ ..... J • • • • • • • • • • • • Adres! : • • • • • • 

PETROL NiZAM 
K11pekleri ve saç dökiilmesıııı 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilfıçtır. 

iHTiRA ILANI 
"Demirden gayri madenler 

ve bilhası.a bakar, nikel ve ko. 
halt çıkarmağa mahsus u ul,. 
hakkında ahnnuş olan 7.10.1935 
giinlil ,.e 2023 ~ayılı ihtira be. 
ratı b u defa mevkii fiile kon
mak iizcrc aherc de\.Tiifcrağ 

veya icar edileceğinden t alip 
olanların Galatada, İktısat ha. 
nında, Robert Ferrl'ye mUra
caatları ilan olunur. 

1 
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, T 0 R Et 1 Y E : . , 
KIZILAY CEMiYET i 

UMUMi MERKEZiNDEN : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem 

Pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak sunlardır~ 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 4-
C - Umumf, fenni ve hususi şartnameler 
D - Keşif cetveli 

E - 1 adet 1/200 vazıyet pıanı, cepne ve maktalar dahil, 
24 parça 1/50 tatbikat planı. 

fsteyenıer bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankaracfa 
Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kı::ılny Satış Deposu Müdü. 
riyetinden alabilirler. 

il _ Eksiltme 10 • 8 - 939 tarihli perşembe günü saat 15 de Istan. 
bul Kızılay HanındE}. Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde 
müteşekkil ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş mu. 
vakknt teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup eksiltme Komisyonuna göstermesi lazımdır. 
A - En az bir parçada 200,000 liralık bina in aatını iyi ve ta. 

marn bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafia Müdürlüklerinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid TicD.ret odası vesikası. 

' . "" . . ·. ~ ' .. . 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar İstanbulda Kızılay Hanında Kızılay De
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ve. 
rilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

~~~~~~~====~~~~=~==~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~- ! mu~i~fy~kç~~~~~~~~~~~~* 
at9~~§11111~~~~ ı,-----D·E·N·l~Zl!!lmL-EV_A ... Zl;--1-LA ___ N_L_A_R_l _____ ]ı ~~----g-ccik_m_e.le·r·k-ab.ul·e·di.lm.ez •. ______________ _,,, 

_,. l'f. ·-tı.rÇ Ordu Hastabakıcı Hemcireler Okuluna Ait 
1\ V 'P 11fR1l~ 1\1. M. V. Deniz Fabrikaları U mum .Miidürliiğündcn : S v ve. r, Bf\KI~ Deniz Fabrikaları Sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacağından istekli Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 
... f?EtiKL.1 fi N K O ola~akların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne Kabul Şartları: 

1 \ ~ müracaatları. "5719 .. 

~ &' LEVHA 
tte~ / · MuiiüR 
KLiş~ KLİŞELER 

TÜRKiYE 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşnda inşa olunacak Verem 
Pavyonu bina ve tesisatının tahmini kesif bedeli (142432) lira 
(41) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

c - Umumi, fenni ve hususi sartnameler 

D - Keşif cetveli 
E - 1 • adet 1/500 vaziyet ptanı ve 14 adet 1/50 tatbikat 

planı (Cepheler ve maktalar dahil). 

İsteyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilin. 
de Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve htanbulda Kızılay İstan
bul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 tarihli Perşembe ızünü saat 11 de Istan
bul Kızılay hanında (Kı~ılay Deposu Müdüriyeti) nezdinde 
müteşekkil ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka aşa~ıdakt vesikaları ha. 
iz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve ta
mam bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafia Müdürlüklerinden alınmı~ fenni ehliyet vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar 1stanbulda Kızılay hanında Kızılay Depo
su Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek. 
eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verHP.
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate knJar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olınası lazımdır. Postada ola· 
cak gecikmeler kabul edilmez. · ,1 ...................................... .,, 

Dr. A. KUTİEL 
Galata, Topçular Cad. No. 43 

iahibi ve Neşriyat l\1üdlirii Halil 
Uitfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Basıldığı yer: TAN Matbansı 

KAYIP - 939/63 numaralı İs

tanbul Liman Riyasetinden almış 

olduğum tayfa tezkeremi zayi et-

tim. Yenisini çıkaracağımdan 

sinin hükmü yoktur. 

eski. 

Salahattln ODABAŞ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan .: 

Heybeliada Verem Sanatoryomuna lazım olan ı:n kalem iliıç ve tıbbi 
malzme açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme.,2/.8/939 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 2593 lira 86 kısru~tur. 
3 - Muvakkat garanti: 194 lira 54 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya. 

zılı vesikalar ve bu işe yeter muvalikat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. "5213,, 

Elbistan Kaymakamhğından: 
Kazamız köylerinin sağlık i~lerinde kullanılmak üzere satın alınacak 

Zündap veyahut İndiana markalı motosiklete talip zuhur etmediğinden 

ihalenin 10/ 8/ 939 tarihine talik ediliği ilan olunur. 

-~~~~~~~~~~ 
TORK ANOfjİM ŞiRKETi m 

, I:' 
TESiS TARIHi -1 863 

Sıatıı/erı ııe Tiirkiı•e Ciimhuriı1eti ile münakit mııka11clcn,1mesi 
2292 Numara!t 10/6/1933 t~rihli kanımfıl tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 farth!i 2435 Numar.1!1 Resmi Oazetc) ı 

1~1 
ım 

Sermayesi : 

ı htlyat akçesı ~ 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 lngiliz Li rası 

'ı. a~ Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
~\I: PARIS. MARSILYA ve NİS'de 

1 
LONDRA ve MANÇESTER'de 1 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FltlSTIN 
ilif ve MAVERAVl ERDÜN'de 

IJ?r Merkez ve Şubeleri m VUlıOSl.AVYA. HUMANYA. YUNANiSTAN. SU RiYE. LÜBNAN 

fi l ya llerı ve butun uunya cıa Hcenta ve Munaoırıerı varaır 

H er ne vi Banka Mua mele leri yap a r 

t1es;ıbı cari ve mev~uat hesapları küşadı. 
l"icari krediler vP vesaıldı krediler kUşadı 
T urkive ve Ecnebi memleketler Uzerıne keşide scnedal 
Borc;,ı eıııırleri. 

Esham ve 1ah~lat1 altın ve cmlaa üzerınc avans. 
Senedaı talısilaıı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kira l ık 

Kasalar Servisi vardır. · 

i::ıkonlosu . 

Piyasahın en müsait şartlarile ( kumbaraıı veya 

1 
1 
~ 
1 

• 

~ i 
~ 

kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. i 
~B~~~~~3W,~ın 

1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve
kaleti tarafından "Ordu hnstabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 

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

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

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

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zaman dahi f::ışe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

G - Okul 15 Eylru 939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

A - Tiirklye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
bu1unmnk. ,.. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra· 

poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak rn.zımdır.,; 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı o1mamaıc. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po-

lisçe tevsik ettirllerek evraka bağlanacaktır., • ~...., - · • 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 

eklenecektir.,, 
F - Evli veyn nı uıın ouıunmanıaıt · ı::.vveıce cvıenıp ooşnnnn•' 

larla kocası ölmüş 
0

olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
miisbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenme'k suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut alh senelik mecburt hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 

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

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada· 

kiler M. M. v. Shh lş Dairesine, diğer vilAyet merkezlerindekiler vali

likierine. kazadakilcr kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
rıı. M. V. Shh. İş. O. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 dn 
sc-nu alınını~ olacaktır. 

ı O - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makemlar tarafından kendilerine bildirilecektir. .;.., - .. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 

sarfedeceklerl yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. fş. 
D. ne hftnben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir." 

"10!~.. ..3!l59 .. 

lstanbul Levazım Amlrllğlnden : 
ı - Askeri dikim evleri için imtihan edilmek sartıyıe mutenassıs ma· 

kastar terzi ustası alınacaktır. 
2 - Serait amirlikten öğrenileblllr. 
3 - hteklilerin bonservisi diploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile bir. 

tikte 7 /8/939 tarihine kadar Tophanede İstanbul levazım amirliğine mü-
racaatları ilAn olunur. (5269) 

Elbistan Kaymakamhğından : 
Kazamız sağlık korucuları için satın alınacak Dener taıumı 1 ı. ıırn mu. 

hammen kıymetli 11 Takım elbiseye muayyen ihale gününde talip zuhur 
etmediğinden ihalenin 10/ 8/ 939 tarihine talik edildiği ilim olunur. 



-

• 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Hatlarımıza ilaveten 7 Ağustos 

İstanbul • İzmir arasında "doğru,, 
Hava hatları 

1939 Pazartesi gününden 
seferler başlıyacaktır. 

itibaren 

Bilet fiatları 

Ankara • Izmir "Istanbul üzerinden,; 
İstanbul • İzmir "doğru" hat 

7 Ağustostan itibaren 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

14 00 
İstanbuldan hareket 

Saat Dakika 

9 30 

Gidiş Gidiş-Dönüş 

Lira Kr. Lira K r. 
40 00 57 00 
20 00 28 50 

Hareket Saatleri 
İstanbula muvasalat 

Saat Dakika 

16 00 
Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika 

11 30 

Minimini yavrunuzun sıhhatini 
düşününüz. Onlara çocuk araba 
!arının kraliçesi olan ve en iyi 
imal edilmiş, en fazla tekemmül 
ettirilmiş en sıhhi arabayı alı. 
nız. Yeni gelen 1939 modelinin 
50 den fazla çeşidi vardır. Her 
yerden ucuz fiyat ve müsait şart 
larla yalnız. 

BAKER MAÔAZALARINDA 
hn 1.:ı hllirsin İ7. . 

-----
D OKTOR 

ŞÜKRÜ MEHMET SEKBAN 

.,, I • .,, I S M I A merllıın lt tı Koleji 
ft Al ft : Anıavutlı6y, Tel. 36.160 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs mu
allimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehem.m iyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. 

'Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü te-

min eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI : Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERi: Yaz tatili zarfında P azartesi ve Perşembe günleri şaat 

9,00 dan 12,00 ye k adar. 7 Eylulden sonra her ıı:Uıt. 
Gureb a hutaneml cilt ve zUhrevl 

hutalıkları Hbık hekimi 
Cağaloğlu, Kapalıfırın karşısında, No. 

Her gUn 4 den 7 ye kadar 
T elefon : 21614 301~---------· ----·-· _, _ Fazla malumat i~in mektupla veya bızzat müracaat edilebılır. 

-------A--nk_a_r_a_d_a_n_h_a_r_e_k_e_t _____________ A __ d-an--ay_a __ m_u_v_a_s_a~la-t----~ ' --------------------------~-------------

Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 

Adanadan hareket 

Saat Dakika 
7 10 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 
!zmirden hareket 

Saat Dakika 

7 10 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

15 00 
İzmirden hareket 

Saat Dakika 

9 00 

17 25 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

9 20 

İz.mire muvasalat 
Saat Dakika 

18 10 

!stanbula muvasalat 
Saat Dakika 

9 09 
İzmire muvasalat 

Saat Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 45 

Harp Okulu Komutanhijından: 
Harp okuluna 15 Temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi "eylıil 939,, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubeleri
ne ve Ankarada bulunanların Harp Okuluna müracaatları ilan olu. 
nur. "179,, "5551,, 

,. Muhasebe Memuru Aranıyor~ 

1 Karadeniz sahilinde büyük bir müessese bir Muhasebe memuru an- ı 
yor. Fransızca b1lenler tercih olunur. Taliplerin mufassal malUmat. 
la (M. F.) rümuzile İst. 176 Posta kutusu adresine yazile müracaatları. 

a , 

Bursa Belediyesinden: 
Bursa b.:?lediycsinin 55 lira maaşı aslili veyahut 165 lira ücreti şehri. 

yeli ve en ziyade gıdai tahlilat ile meşgul olacak bir mütehassıs kimya
gerliği mi.lnhaldir. 

Fazla tafsilat için: Meydan Mütlürlüklerile Accntalarn müracaat edil-

Grdai tahliJôtta mütPhassıs kimyager vesikasını ve sair evsafı kanuni. 
yeyi haiz olup ta bu kimyagerliğe talip olanların tanzim edeceklerı ter. 
cümeihal varaı,aı;ile evrakı müsbitelerinin tasdikli birer suretini bir isti. 
daya bağlıyaraıc dört kıt'a 4,5 - 6 eb'adında fotoğraflarile birlikte 15-
8-939 tarihinc: kadaı Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilan olu. 

mesi. 

SizdP. böyle gOzel 
resimler çekebilirsiniz 

6X-9 ım. 

"3326., "5577,, nur. "5302,. 

''KODAK'! Hatıralarınızı 

ebedileştirlniz 

''VOLLENOA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, şık , sa{Jlam 

Anastigmat 1 : 4 .5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

36 liradan başlar 

KODAK satıcılarından 

arayınız ve ya fU adrese 
mDracaal ediniz 

KOOAK Şirketi - Beyo~lu, lstanbul 

:!llllf TAN Gazetesi 1111~ - -- -- ilan - Fiyatları -- --- --- -o-----§ 1 inci sayfa santimi 

= 2 • ' • E3 
' ' 

§ 4 ' ' 
' 
• § iç sayfalarda 
' § Son sayfa 
' 

§Dikkat: 

-----
400 = -250 = -
200 § 
100 = 
60 § 
40 = ------ -- -E l - 1 santim: ı;tazetenin tnce E 

: yazısile 2 satırdır. : 
E 2 - İlanlann fiyatı gazetenin : 
: tek sütunu üzerine hesap~ 5 
5 lanmıştır. E 
:3 - Kalın vazılar da gazetede : 
: kapladığı vere göre santim· i - -: le "ildiliiT _ 
!'lllllllllllllllllllllllltllllllllllllllli'". 

,---- ' TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 
t 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası • lstanbul 

1 Telefon: 24310 

" 

1 

1 

A s E p T A 
TABLETi 

Yemek salonlarına, yatak ve ban
yo odalarına, mutfaklara, aptesa. 
nelere, kahvelere, gazinolar.a, lo. 
kantalara, eşya depolarına asmakla 

Sinek, Sivrisinek, Gü veler ve diğer ha9aratı 
uzaklqtırmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen G'ÜVELERİN SÜR
FRLERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN bı. 
HASI İÇL"I' ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolap çek. 

melerine ve sandıklar.a: • 

1 

ı, 
KUTU içerisinde 

satılan KRI ST ALiZE ASEPT AYI 
kullanmalı. 

KANZUK 
NASIR . "' 1LA ·C1 

En muannid ve eski nasırlan bile kökünden 
çıkarır. Elli senedenberi Avrupa ve Ameri· 
kada mazharı takdir olmuş bir ilaçtır . 

Kanzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul · 

. Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı. 

Kcıstamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: "Kastamonu Vilayet Merk~ıinde Lise 

pavyonu orta kısım ınşacıt bakıyesi. 
Tahmin edilen, bedel 5~1)2fı lira 77 kuruştur. 
2 - Bu işe alt şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri g<.>ne] şartnamesi, 
D - Tesviyei tiirabiye, şosP ve kargir inşaata dair fenni şartname, 
E - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi, 
F - Elektrik tesisatı hakkrnna umumi fenni şartname, 
G - Hususi şartname, 
H - Silsilei !iat cetveli elektrik tesisatı keşünamesi, 
İ - Proje, 
İstenilen bu şartnameleri ve evrakı Ankara, İstanbul ve Kastamonu 

Nafıa Müdürlüklerinde tetk!k edebilirler. 
3 - Eksiltme l 1/a/ 939 tP.rihinde Cuma günü saat 15 de Kastamo. 

nuda Nafıa Müdürlüğii Dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf ustilile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3851, lira 34 kuruş mu

' v~kkat teminat verır~si, bundon başka aşağıdaki vesikalan haiz olup 
gostermesi liızımdır. İhale gününden sekiz gün evvel Kastamonu Vi. 
!ayetine müracaatla bu işe l)enz.er iş yapmış olduğuna dair vesika ib
razile bu eksiltmeye girebilmek için alınacak ehliyet vesikası 

939 senesine ait ticaret odası vesikası, 
6 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten 1 saat evvelt

ne kadar Nafıa l\:lüdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisli. 
ğine makbuz mukabilinde vr.rilf:cektir. Posta ile gönderilecek makbuz. 
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı~ 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola. 
cak gecikmeler. kabul. edilıhez. (5336) 


