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Hatayın Büyük Günü 
Ordumuzun Hataya Girişi Yıld~nümü Münasebetiyle 

Dün Antakya ve lskenderunda Büyük Merasim Y apıldl 
olmus ve halk taralından şiddetle alkışlan· 

mıştır.' Kahraman askerimizi jandarma alayı, 
izciler, mektepliler, apor lılüpleri ve esna/ te
şekkülleri takip etmiştir. Mera.imde Parti, 
sehir ve gençlik namına nutuklar aöylenmiftir. 
' Kıorgeneral Muzaller, bugün tebrikleri 

:4.ntakya, 5 (TAN Muhabirinden) - Türk 
ordusunun Hataya girişinin yılclönümü bü
tün Hataycla büyük tezahüratla tesit edümiş
tir. Lise meydanında büyük bir geçit resmi 
yapılmış ve tribünde bugün şehrimize gelen 
Korgeneral Muzaller, Fevkalade Murahhası
mız Cevdet Açıkalın, Albay Şükrü Kanatlı, 

· Fransız Albay Collet, hükumet ve Parti er· 

kabul etmiştir. 
Bütün şehir ayaktadır. Gece binlerce kişi 

muazzam fener alayları tertip etmiflerclir. Şe
hir tarifi kabil olmıyacak bir ıevinç içincledir. 

kanı hazır bulunmuflardır. 
Askerimizin ~ef;it rumi pek muhteşem 

Yıldırım 

·Harbi 
Yazan: Aka Gündüz 

A ırrlardanberi açılan harp 
meydanlarının hepsin· 

de a.t .süren, kılıç Üfüren bir 
ailenin.. ıonra Türk harbiye-
1ıinin.. daha ıonra Makedonya 
siperlerinin.. ve en sonra ya,. 

kın mazi cephelerinin bir ç<>
cuğu ııfatiyle dütünınek ve 
mütalea yürütmek hakkımız

dır. Bu bakımlardan çizmeden 
yukarı çılanıt olmuyoruz. 
Kaldı ki harp itlerini dünya 
ölçüsünde bir aalB.hiyetle ko
nutmak hakkını elinde tutan 
çelik bir millete menıubuz. 

B u kısa girişi niçin yaptık? Son 
günlerde beratsız ihtira edi

len (yıldırım harbi) tabirinin mahi-
vetin hir ·· '7rlir~k· -~ zu-~ .. ufyennfi~"ffförınne:ıLJçılt ·yapt8t. 

Yıldırım harbı denilen tıesne dahi; 
iki saatlik Anadolu ge'.?intisi, 4 saat
lik Ukrayna seyahati, yarım saatlik 
Tunus, Cezair baskım, şu kadar saat
lik Libya - Mısır yürüyüşü gibi sırf 
Ve sadece bir fantasmagorie'dir, baş
ka bir şey değil. 

Böyledir de durup dururken niçin 
böyle korkulu hayal oyunlar1 oyna
tıhnıya çalışılıyor? Yıldırım, paratô
?lersiz yerlerde sahiden tehlikeli bir 
Şeydir. Sulhcü milletler ~çin harp te 
o rn.ahiyettedir. !kisi bir araya gelir 
'1e tantanalı bir eda ile ortaya atılır
sa epeyce korkunç görünen bir man
zara çizilmiş olur. 
Kafaları dar, yürekleri zayıf, pen

Çt-leri kabzesiz olanlar için gerçekten 
Ürkülecek bir ihtimal ve m;ınzara .. 
l'cıkat Balkanlar için ve sulh cephesi 
için asla. 

Bu devrin yuz yirmi veya yüz elli 
bin kişilik ordusunun ne kudrette 
bir (orta cüzütam) olduğunu takdir 
edenlerdeniz. Fakat bu kudretin bir 
Yiidırım harbı yapamıyacağını da bi
lenlerdeniz. Çok misaller hatırlamak 
tr.üm.kündür. 

A nibal bir yıldırim harbı yap
mak niyetile Romaya dayan

dı Antuvan bir yıldırım akmile Is
kenderiye kıyılarına ayak bastı. Na
polyon bu tarzda gittiği Moskovadan 
Yı.ldırım yemişlerin süratile döndü. 
Cıyolitti, Nitti ve arkadaşları yıl
dırım harbı ile Bingazi • Tobruk -
Trablus sahiller inde kakılakaldılar; 
Balkan Harbı çıkmasaydı netice:ı.ı.in 
ne olacağını sayın Mareşal Badogliyo 
daha iyi bilir. Yıldırım taarruzları; 
kuınandasızbğa ve ordusuzluğa rağ
men Edirnede çatladı, Çatalca önün
dı-- Yilzgeri etti. Moltkenin torunu ile 
Falkenhayn kahraman kücük Be!çi-k . 
ayı yıldırımladılar ama, Marn para-

toneri önünde söndüler. Habsburgun 
yıldırımları kahraman k:icük Sırp or
dusunun önünde iki sen~lik bir ak
saklığa uğradı. 

Şarki Prusyaya yıldırımvari inen 
Çar orduları M:azori bataklıklarında 
kaldı. 

Çanakkale yıldırı~ t 
kuz ay sürdük 

~1 bitmiş kandile döı 
Bütün bunlar hep 

(Sonu; S 

Millet Meclisinin 
Dünkü içtimaı 

Müstakil Grup Reis Vekili, Harici Vaziyet ve 

Ticaretimiz Hakkmda iki Sual Takriri Verdi 
Ankara 5 (Tan Muhabirinden) - B. M. Meclisi bugün 

Refet Canıtezin başkanlığında toplanarak ruznamesinde bu
lunan maddelerden ikinci müzakereleri yapılacak olan layi
haları tasvip etmiş ve diğerlerini de müstaceliyet kararlarile 
müzakere ederek kabul eylemiştir. 

1 
"Milli Piyango" idaresi teşkiline 

u1111111llllllllllllllllllllllllllllllll!:: ait kanun müzakeresinde sorulan bir 

E M•ıı" ş f• • E suale cevaben bütçe encümeni maz.. s 1 1 e 1 m iZ E bata muharriri Sırrı, verdiği cevapta 

5 o·· Ankarada Tal ebe = b~ kanun il~ Tayyare ~emiyetinin = un = pıyangoya aıt evrak, aynıyat ve sa. 

E K Gezd'ıler : iresini yeni idareye devretmekte ol. 
- a m p ı nı - w T c · t· ı .. ·· i : dugunu, ayyare emıye ın n uçun. 
- Ankara, 5 (TAN Muhabirin- := cü şahıslarla olan muamelelerinin -- il-..l_ Milli ""fimi'>' İn;;.._;; ; - 1--r->-~ •1 .... ~u . .1ı--- .,~----T-;,--
• saat &>n liıroe refikaları ve ma. i yare Cemiyeti ile halledileceği, ye. 
: iyetleri erkanı ile birlikte Ga- : ni teşkil edilmekte olan "milli Pi • 
: zi Lisesinin Söğüdözünde kur- E yango" idaresine eski piyango ida. 

duğu kampı teşrif etmişlerdir. ~ resinin tasfiye vazifesi verilmemiş 
: Cümhurreisimiz Nizam ka- E bulur--:luğunu söylemiştir. 
5 pısında mektep nıiidürii Necati E Bu izahatı müteakıp kanunun 
: Aksu, kamp komutam yüzbaşı : maddeleri okunmuş ve tasvip edil • 
: Arif Güvenç, nizam karakol = miştir. 
S nöbetçileri ve kıtayı muntazıra E B. M. Meclisi bugünkü toplantı. 
E tarafından karşılanmışlardır. S sında kabul ettiği kanunlarla başka 
5 İnönü, çadırları gezmişler. 2 hiç bir ticari muamelede bulunmı • 
~ talebe ile konuşmuşlar ve ayrı E yarak yalnız kendi yakacağı köınü-
:! ayrı iltifat etmişlerdir. : rü almak üzere Zonguldak ve Ereğ. - -: Reisicümhurumuz kampta : li limanlarına gelen bilumum gemi. -E gördiikleri fevkalade intizam.· E lerin sıhhi muameleye tabi tutul -
: dan dolayı kamp komutanına : makla beraber alınması lazım gelen 
: memnuniyetlerini izhar etmiş- ! sıhhat resmi ile vize resminden mu. 
: Ier ve talebenin (sağol) sesleri : af tutulmaları, evlenme işlerine ait -: arasında kampı terketm.işler. : bilumum evrakın Maliye Vekaleti 
E d" 1: tarafından tab ve ihzar ettirilerek _ ır. 

~1111111111111111111111111111111111'11fl~ (Sonu: Sa. 10, sü. 5) 

Valiler Parti Başkanlığı 
Vazifesinden Ayrılıyor 

Her Vilayette Daimi Parti Müfettişlikleri 

ihdas Ed11iyor, Yeni Başkanlar Seçilecek 

Genel Sekreteri 
· f' ikri T u.zer 

Ankara, 5 (A.A.) - Genel Başkan
lık divanının üç yıl evvelki kararile 
birleştirilmiş olan Parti v12 hükumet 
faaliyeti, partinin beşinci büyük ku. 
rultayınca tanzim ve kabul edilen ni
zamname hükümlerine uyularak ge-

•"'~ nel başkanlık divanının 7.6.939 ta
rıhli kararile tefrik edilmiştir. 

Yeni kararın tatbiki hakkında Par
ti Genel Sekreterliğince vali ve C. 
H. P. Başkanlıklarına tebliga...: yapıl· 
mıştır. 

Valilere ve Halk Partisi 
başkanlarına yapılan tebliğ 

Vali ve C. H. P. Başkanhğma 
Parti faaliyeti ile hükıl.met idaresi 

arasında daha ameli bir beraberlik 
temini için genel başkanhl:: divanın
ca ittihaz edilmiş olan 18.6.936 ta
rihli kararın re{'i ve beşinci büyük 
kurultayca yeniden tanzim edilmiş o
lan nizamname hükümlerinin yerine 
getirilmesi hakkında 7.6.939 tarihin-

(Sonu Sa: 10, Sü: 5) 

HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

dımcı.sı. çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebfleceğl en g(izel hediye. 

dir. Müessesemiz tarafından ne~edilıniştir. Evlnlıde bir 
tane bulundurunuz. 

..._________________________J 

Polonya Danzig için 
Protesto Gönderecek 

Danzig için hazırlanan protesto
yu gönderecek olan Polonya 
Başvekili General Skladkowski 

İngiliz Kabinesi İçtimaında 
Danzig İşini de Görüştü 

Almanlar Danzig'te 
T ahşidatı Arttırıyorlar 

Londra, 5 (Hususi) - İngiltere kabinesi bugünkü top
lan tısında Danzig meselesi ile meşgul olmuştur. Burada kati
yetle anlaşıldığına göre Lehistan hükumeti, Danzigte Alınan
lar tarafından alınan askeri tedbirleri protesto edecektir. Bu
günkü kabine içtimamda, İngiltere ile Fransanın bu protesto
ya iştrak edip etmemeleri bahs mevzuu olmuştur. 

l Polonya Cümhurreisinin de 
ı iştirak ettiği mühim içtima 

Ayni mesele bugün Varşovada 
Cümhurreisi, Başvekil ve l\lare· 
şal Smigli Ridzin i~tirakiyle ko· 
nuşulmu~ ve konuşmalar geç vak. 
te kada; devam etmiştir. 

Alman mahalilinin 
tevil ve ısran 

Alman mahafili ise Danzigte hiç 
bir .askeri tedbirin alınmadığı üze
rinde ısrar ediyorlar. Mareşal Gö
ringin gazetesi olan Nasyonal Zei. 
tung, İngiltere Hariciyesinin büti.in 

(Sonu Sa. 10, Sü. 6J 

Bir italyan Filosu 

Şarki Ak denize Çıkıyor 

Bulgar Bap;ekili Köseivanol Alman lktısat Nazınyle 
bundan evvelki görüşmesinde 

Roma, 5 (A. A. - İkinci İtalyan 
filosu, şarki Akdenizde bir ceve -
lan yapmak üzere pazar giinü ha
reket edecektir. 

Köseivanof 
Dün Berlinde Hitlerle 

Bir Saat Görüştü 
Berlin, 5 (A. A.) - Bulgar Ba§vekili, bugün buraya gel

miş ve istasyonda mutad merasimle Almanya Başvekili, Hari
ciye nazırı, Hariciye yüksek memurları ve kordiplomatiğin 
bazı azası tarafından karşılanmıştır. 

Ağustos bidayetine kadar devam 
edecek o]an bu cc,·eIUn esnasında 

filo Libyayı ve Ege denizi liman. 
larını ziyaret edecektir. Filoya a.. 

miral Mini kumanda etmektedir. 

lngiliz Bahriye 

Nazırı Değişiyor 
Londra, 5 (Hususi) - Daily 

)lail gazetesinin istihbarına gö. 
re eski Harbiye Nazırı Mister 
Churchill'in yakında Bahriye 
Nazırlığına tayin edilmesine 
muhakkak nazarı ile bakılmak. 
tadır. 

Köseivanof, bir müddet sonra, l 
yanında refikam ve kıD ~duğu haL ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

de, Belvü sarayına gitmiş ve orada 1 INGiLiZ - FRANSIZ - SOVYET MÜZAKERELERİ 
da devlet reisliği dairesi şefi Meiss. 
ner tarafından selamlanmıştır. Bul -

gar başvekili, müteakiben Von Rib- Mu··+ekab·ıı Garan+·ııer ı· I!!. ·ın 
bentropu ziyaret etmiş, Von Ribben. '3' 
trop da biraz sonra Belvü sarayına 

gelerek Köseivanofun bu ziyaretini H en u·. z uy 11cu1amad1 
iade eylemiştir. • ~ 

Köseivanol, Hitlerle 
bir saat görüştü 

Hitler öğleden sonra, Köseivano. 
fu kabul eylemiştir. Von Ribbentro • 
pun da hazır bulunduğu bu kabul 
resmi, bir saat kadar sürmüştür. 

Köıeivanol Berlin dönüşü 
Yugoslav Ba,vekili 

ile görüşecek 
Belgrat, 5 (A. A.) - Berlinden 

avdetinde Köseivanof, ağlebilhtimal 
Bled'de durarak Yugoslavya başve -
kili Zetkoviç ile görüşecektir. 

Bulgar başvekilinin Slovanyada 
kain Brod'daki yazlık sarayında naip 
prens Pol tarafından kabul edilmesi 
ihtimali vardır. 

Kont Cuıno, Fran6lz 
Elçiıini kabul etti 

Roma, 5 '(A. A.) - Kont Ciano, 
bu akşam Fransız büyük elçis.~ni ka. } 

(Sonu, Sa: 10; Su. 4) 

Londra. 5 (Hususi) - İngiliz kabi
nesi, bugün iki defa toplanarak İn
giliz - Fransız tekliflerine karşı Sov~ 
yet teklifleri ve Danzig meselesi ile 
meşgul olmuştur. Kabinenin sabahki 

toplantısı 2,5 saat. öğleden sonraki 
toplantısı da aşağı yukarı bu kadar 
devam etmiştir. 

İngiliz mahafili, Sovyetler tara • 
fından gösterilen nikbinliğe iştirak 

etmemek fikrinde olduklarını söyle. 
mektedirler. 

Kabinenin sabah celsesi, bilhassa 

Moskova müzakerelerine hasredil • 
miş gidir. 

Mister Chamberlain Avam Kama. 
rasında sorulan bir suale cevaben 

Mosko\'a müzakerelerinin uğradı. 
ğı giiçlüklere bir tarafın sebebi • 

yet verdiğini söylemiş ve tafsilat 
vermekten çekinmiştir. 

Fransa - lngiltere son 
teklifleri hazırlıyorlar 

Havas Ajansı bildiriyor: Fransa 
ve İngiltere Hariciye Nezaretleri, a
ralarında sıkı bir temas halinde. üç 
taraflı pakt hakkındaki Fransız • İn. 
giliz projesi ile alakadar olarak Mo. 
lotofun sorduğu suallere pek yakın
da verecekleri cevabı tetkik evle • 
mektedir. ~ 

Daha dün geceden itibaren, Fransa 
Hariciye Nezareti, İngi1iz Hariciye 
Nezaretine Fransız hiiktimetinin fi. 
k.irlerini bildirmiş ve İngiliz kabine. 
sı, bugün öğleden sonra yaptığı top. 
lantıda Fransız fikirleri üzerinde de 
görüşmüştür. Bugün ise Bonnet. i.ki 
defa Corbin ile uzun telefon muha • 
veresi yapmıştır. Fransanın Londra 
büyük elçisi, bu muhaverelerde, İn. 
giliz görüşlerini Parise bildirmistir. 

(Sonu: Sıı. 10, sii.~2) 
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PENCEREMDEN 
. ... . ..... . . ~"" . 

İnanalmaz 
Şeyler! 

Yazan: M. Turhan TAN 

E ıope, malum olcluğu üzere ta • 
rlhin unutulmak denilen ha • 

kiki tilümden istisna ettiği şah iyet. 
le.rden biridir. Hüdayinubil, fakat 
delınsı sabit bir filozoftu. Tuhnfhk • 
lnrı Ue Diyojeni biraz andırır. Llikin 
derin diişiinceleriyle onu ekseriya 
gericle bırnkır. 

İ tc bu kendi kendini yetiştirmiş 
filozof, ulemadan geçinmekle hera • 
her safsatadan bn kn bir ey bilme. 
~·en gnrip huylu bir adamın kölesiy. 
di. Çok işler başarır \'C daima hako • 
retc maruz kalırdı. Hayatına, devrin 
kanunları mucibince, tasarruf hak • 
kını taşıyan efendisinden giiler yiiz 
gördüğii nadirdi. Halbuki o haşin a. 
damın bir çok potlarını o tnnıir eder. 
eli. Yilz knrnsı sayılnhilecck hatala. 
rmı o diizeltirdi. "Üstelik çocukla • 
rmn lalalık, mutfağında aşçılık \'e 

e\' dı ına ait i terde u aklık yapardı. 
Bir gün hu insaf ız efendi kala • 

balık bir mecliste sarhoş oldu, abuk 

Şükran İmzası ile nıatb 
.. d •1 ct• narnı7.a 

gon erı en ıkkatc dcl;er b" k .. ır \'ara a. 
da da söyle deniliyor· "il d . · ay arpaı;a 
lıseslnde olgunluk imtihan " 
.. ı \'ermek 
uzere başka mekteplerden 1 ge en ta. 
lebeye sorulan sualler 

arasında şunlar da \"ardır: 

A - Maden arama EnstitüsUn : 
de kaç ccnchi ıniitehn sı d \'ar ır? 

B - Sakaryadan kac te k 
k ? ~ ne c su 

çı ar. 

~ - Tiirkiye ıırndcn istlhsalahıu 
tonıl&to mıktarına güre sırala ve ~iiy 
le! · • 

Biz bu \'arakaya hınnnındık . • , ınan. 
mnk istemedik, fakat Ezop'u da 
hatırlomnktan geri kalamadık. 

Rumen Gemilerinin 
Tamirleri Tamamlandı 
Tamir edilmek üzere bundan bir 

müddet evvel limanımıza gelen Ru. 
men denizaltı ana gemisiyle Defina 
tahtelbahiri bu gece sabaha karşı 
Haliçten çıkmışlardır. 

Kostence adlı denizaltı ana ge. 
misiyle Delfina tnhtelbahirinin ta • 
mirleri bitmiştir. Bugün Biiyükada 
açıklarında tahtelbnhirlerin dalma 
tecrübesi yapılacaktır. 

Orta Oku) 
l\llualli111lil< 
imtihanı 

o - 7 - 939 

Beş Milyon Lirahk lstikrazın Refi Bayar 
ilk Taksiti Belediyeye Verildi Kalbin~en 
Belediyenin, Belediyeler banka - T akıim kışlcuı Beyoğlu belediye hastanesi sertabibi Muz tarı p 

~ı?dan borç alacağı beş milyon lira Belediye muhasebecisinin son An. Pikret ve Valterden mürekkep bir 
ıç.ın yapılan mukaveleye göre, bele. kara temaslarında Taksim kışlasının heyet dun öğleden evvel Cerrahpn
d.~ye, alacağı beş milyon liraya güm. beJediyeye devri işi de intaç edilmiş. şa hastanesinde bir toplantı yaparak 
rukten alınmakta olan yüzde on mu- tir. 2290 numaralı kanunun 8 inci yeni hastanenin planı üzerinde gö. 
amele vergisini karşılık olarak gös. maddesine göre kışlaya ait arsa pa. rüşmüşlerdir. Yeni hastane, Şişlide 
termfştfr. Ancak bu husus için henüz rasrz olarak belediyeye devredilecek. tramvay deposu ile Mecidiye köyü 
Şehir Meclisinden salfthiyet alınma. tir. Kışlanın bina kısmı ise cüzt bir arasında, belediyeye ait arazi üzerin 
mıştır. Şehir Meclisi ağustos ayı i • bedelle belediyeye satılacaktır. 2u de inşa edilecek ve beş katlı, 1000 
çinde toplantıya davet edilerek bu husustaki anlaşmaya göre kışlanın yataklı olacaktır. Şimdilik elde mev. 
hususta salahiyet istenilecektir. Cümhuriyet abidesine bakan köşe _ cut olan para ile yalnız 500 yataklı 

Maamafih, belediye ile banka a. sinden Ayaspaşadaki köşesine kadar kısmı inşa edilecel;tir. 
rasındaki anlaşma bitmiştir. Arada. devam eden 900 metrelik cephesi G. Hastanenin tramvay deposu ile 
ki mukaveleye göre banka 2.460.ooo zerinde, yeni imar planına tevfikan Mecidiye koyü arasında yapılması 

yapılacak modern dükkan ve mağa. dolayısiyle Prost tarafından hazır-

da 940 senesinde belediyeye vere • 

cektir. İlk sene zarfında vereceği 
paranın 400 bin lirasını teşrinievvel. 
de, 200 bin lirasını temmuzda, 500 
bin lirasını eyllilde, 200 bin lirasını 
birinciteşrinde. 360 bin lirasını bi -
rincikanunda, 500 bin lirasını mart. 
ta, 500 bin Urasını da nisanda vere • 
cektlr. Bu taksitler, belediye namı • 
na İş Bankasında açılmış hesabı cari. 
ye yatırılacaktır. Temmuz taksitine 
mahsuben dün İş Bankasına 160 bin 
lira gönderilmiştir. 

lirayı 939 senesinde, 2.540.000 lirayı ı 
za inşaatı, tramvay caddesi üzerin • lanmış olan bu semt ere ait imar 

İki ilene zarfında belediyeye ve. 
rilecek olan bu beş milyon liradan 
3.150.000 lirası imar planı mucibin. 
ce yapılacak istimlak işleri için mü. 
tedavil sermaye olarak tefrik edile
cektir. Bir milyon lirası otobüs mü. 
bayaatına, mütebakisi de süt ve ek
mek fabrikaları inşaatına tahsis e • 
dilecek tir. 

Acıbademde Bir 

Eve Yıldırım Dü§tü 

deki 2400 metrelik cephesinde yapı. planında tadiliit yapmak zarureti 
lacak, inşaat hazineye ait olacak ve hasıl olmuştur. 
bu inşaat hazine tarafından yaptı • Mimar Valter, bu hastaneden baş 
rılacaktır. ka Taksimde yapılacak olan Şehir 

Yeri stadyoma tahsis edilecek 0 • Tiyatrosu binasıyle Halkevi binası
lan ve Dolmabahçedeki Hasahırlar. nın pliinlarını da hazırlıyacaktır. Şc 
da bulunan ve Maliye Vekaletine ait hir Tiyatrosu için inşa edilecek bi. 
olan kırtasiye deposu İzmitteki ka- nanın Ayaspaşada şimdiki jandarma 
ğıt fabrjkasının yanına nakledilecek. karakolunun yerinde, Halkevi bina
evrakı matbua anbarı da şehir dahi- sının da tiyatronun karşısına gelen 
!inde tedarik edilecek diğer bir bi • köşede yaptırılması kararlaştirıl-
naya taşınacaktır. mıştır. 

Belediye stadyomun inşaatı için istimlak edilecek binalar 
iiç sene zarfında. Beden Terbiyesi Beyazıt inkılap müze3inin önün· 
Direktörlüğü emrine bir milytm lira deki dükkanlarla Yereba.tan sarayı· 
verecektir. nın önündeki adanın ve bir de Bü-

yükadada, üzerinde su deposu inşa 
Beyoğlunda yapılacak hastane edilecek olan Kadıören tepesinin is-
Beyoğlunda yapılacak hastanenin 

planını deruhte eden mimar Valter 
dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Belediye fen heyeti müdürü Nuri, 

Üniversite, Türk 
Şairini Tebrik Etti 
TUrh gıair.i fchmot E-ın ,.-. ... .ı. 

kulun yetmişinci dönüm yılı müna. 
~ebetiyle Üniversite narnana Rektör 
Cemil Bilsel şaire ıu telgrafı çekmiş. 
tir: 

timlô.ki hakkında verilen menafii u· 
mumiye kararı Dahiliye Vekiıletince 
tasdik edilerek dün belediye.ve tebliğ 
edilmiştir. 

Belediye Müfettişleri 
Halka Mahsus Yerleri 

T~rn~ c~uy r r 

Belediye müfettişleri tarafından 

yapılmakta olan grup teftişlerine de 

vam edilmektedir. Bu teftişlerde 

Kabataştaki Satic binasının satı • 
şından doğduğu iddia edilen yolsuz. 
luk tahkikatı dün tevakkuf devresi 
geçirmiştir. 

Sorgu hakimi dün Satie şirketi 

merkezinden alınan dosya, defter ve 
vesaik hakkında ehlivukufun verdik 
!eri raporları ve bazı suçluların ev • 
!erinden ve yazıhanelerinden allnan 
kağıtları ve defterleri tetkik etmiş 

ve yeniden bazı şahitlerin çağrılma. 
sına karar vermiştir. 

Refi Bayara, kalb hastalığından 

muztarip olduğu için doktorlar bir 
aylık istirahat tavsiye etmişlerdir. 

Refi Bayarın bu vaziyette Üskü • 
dar müstantikliğine de gelemiyeceği 
anlaşılmıştır. . 

Esasen Refi Bayar mfıddeiumu • 
milfk tarafından malumatına müra. 
caat edilirken iki defa kriz geçirmiş 
ve doktor çağrılarak tedavi ettiril • 
mişti. 

Hatayda Yapılacak 
Merasime Sporcular 

da Gönderilecek 
Ankara, 5 (A.A.) - Hatayın ana 

vatana ilhakı dolayısile 22 temmuz 

günü Hatayda yapılacak umumi genç 

lik ve tezahürata Beden Terbiyesi 
Genel direktörlüğü de üç bölge yüzü-

cülerini Iskendcruna göndererek yüz-

mc müsabakaları yaptırmak suretile 

iştirak ettirecektir. Ankara, Seyhan 

\"c Içel bölgeleri yUzücülerı ile Ha

t::ıylı yüzUcUler 22 temmuz VE: 23 tem 

muz günleri Iskenderunda muhtelif 
) uznu.: e ::ıı.ı uııu .u11.4::ıcı.J.1 naı •• 

pacakJardır. Birin~ilcrc su sporları 
federasyonu tarafından Hatay hayra. 
mı hatırası olarak mi.ıkfıfatlar verile· 
rektir. 

Tarihi tarih ynpıın \•aknlnro ermiş veya 
knrışmıo olan, TilrklülHı btltOn büyUklilğll 
ile ve en güzcl diliyle duyuran yük\ek 
özünüze yetmişinci yılları mlinasebeliyle 
Üniversitenin ve kendiıııirı en iyi dilek· 
leriml sunarım. 

müfettişler, şehrin temizliği, cirkin Bu müsabnkalar ayni zamanda ana 

. . 

Rektör Cemli al L8EL 

Şair Mehmet Emin Yurdakul, bu 
telgrafa şu cevabı vermiştir: 

Yetmişinci yıld6n0mUm mUnascbetlyle 
Türklüğün irfan ve fazilet mabedi olan 
ve bir altın devri yaraUıcak asil Türk 
gençliğini mihrabı önlinde loplıyan aziz 
üniversiteden gelen tarihi ses bu faniye 
ölmezler ruhunu sunmuştur. Ben de bu 
kutlu mihrabın önUnde saygı ile durarak 
kalb ve ruhum dudaklnrımda olduğu 

haldf' şükran sesimi önde siz. olduğunuz 
halde bütün irfan ve fazilet timsali iını

ver!llclllere ynkseltlrlm. 
Mehmet Emin YURDAKUL 

---o---
Büyükada Su Şebekesi 
Büyükadada yapılmakta olan su 

şebekesi ikmal edilmiştir. Maltepe -

den suyu nakledecek tankların ya -

naşacnğı iskele de itmam edilmiştir 

Mübayaa edilmiş bulunan motörler 
temmuz sonunda gelir gelmez su 
tevziatına başlanacaktır. 

s ·u · · ... A L SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S - Cemiyetlere ait kanunu veya bir mesele hakkında şahsen Fakat orada ihtilal propagan • 
medenideki umumi hiikiimlerden mütalea beyan etmeyi münasip dası yaptığı için kovulmuştur. Bir 
başka bir kanun \'ar mıdır? görmedikleri zaman da namı müs. aralık gazetecilik yapmak istemişı 

C - 3512 numaralı ve 26.6.938 tear kullanırlar. fakat muhtelif kereler hapse rrfah. 
tarihli cemiyetler kanunu vardır • l t U i h küm o muş ur. mum arpte cep. 
ve bütün cemiyetler bu yeni ka • S - Musııolini kac; ~·nşmdadır. hede çnlışmış. eh.emmiyetll bir ya. 
nuna uyl'l'luş bulunmaktadır 26 6 lfal tercümesi nedir? ra alarak ordudan ayrılmıştır. 939 

tarihine kadar bu kanu~a ~y·: C - Mussolın" i 1883 te Pr'e 
mamış 1 1919 da da Faşist cemiyetini kur. 0 

an cemiyetler hakkında dappio kuabasında doı.dug·una gö. 
kanuni takibat yapıla"aktır. es muştur. 1922 de Roma üzerine yü. 

.... re bugün 56 yaşındadır. Babası 
• fakir bir demirci, annesi llkmek • rümüş ve Mussolini iktidar mev • 

.. S - Muharrirler ne için namı tep hocalığı yapan fakir bir kadın. kiine geçerek diktatörlüğünil ilan 
mustear kullanırlar? dı, Mussolini kollejde okumuş, ilk. etmiştir. Bu suretle ltalyada fert. 
tem C-:- K~ndilcrine mal etmek is.o mektep muallimi olmuş, birkaç ay lerin hakları devlete geçmiş, hür. 

e~ıklcrı eserler imzasız kalma. muaUimlikten sonra 1sviçreye git. riyet yerine otorite hakim olmuŞ
sın dıyc namımüstear kullandıkları miş, bir taraftan Fransızca öğren. tur. Bundan sonra Mussolinl dört 
gibi, herhangi bir sebeple yazı ya. miş, diğer taraftan amelelik ya • defa suikaste maruz kalmış, dôr • 
zamamak vaziyetinde kaldıkları parak gc,.inmc~e çalışmıştır. ~ 

" ı:; dünde de kurtu,muştur. 

manzaraların izalesi için evlerin ve 

dükkanların boyanması hususunda 

verilen emirlerin tatbik edilip edil-

mediği, ana caddeler üzerindeki ar. 

salar etrafına duvar çekilip çekilme

diği etrafında kontrol yapmaktadır • 

lar. Bundan başka vapur ve istas • 

yon büfelerinde, lokantalarda, kah. 

vchanelcrde, berber dükkanlarında. 

hamamlarda, gazino, birahanelerde 

ve plftjlarda tatbik edilmekte olan 
tfırifclerle halkın aldatılmaması için 

de teftişler yapmaktadırlar. 

Bu kontroller esnasında hilhas • 

sa sayfiye mahallerindeki ga;dno \"C 

lokantalarda türife harici halktan 

para alan bir çok müessese tecziye 

edilmek üzere tespit edilmiştir, 

Bu gibi milesseselerde tatbik e • 
dilecek tarifelere bu hafta içinde son 
şekil verilecektir. 

Tarifeler. encümenin tasdikinden 
qcçtikten sonra aynen tatbik' ettiri • 

lecektir. 

·c EV AP 

s _ Trenlerdeki tehlike işa • 
rcti ne zaman kullanılabilir ve 
tren kırk kilometre süratle gider. 
ken makinist treni kaç metre me. 
safcde durdurabilir. 

c - Tehlike işareti, tehlike, 
kaza, can kaygusu gibi ahvalde 
çekilir ve makinist bu işareti du. 
yar duymaz treni durdurur. Tren 
iki metre mesafede durur. 

S - Ameli f~tografcılık hak • 1 
kında en iyi eııeri nerede bulabili. 
rim? 

C - Ankara caddcsindekt ki 
tapçılarda ve Yedi Gün id 
nesinde. 

vatan sporcularının Hataylı kıırdeşlc· 
rile ilk temasını teşkil ederek yek· 
diğerilc tanışmalarına vesile olacak· 
tır. 

Ücretli Memur Sandığı 
Belediye kadrosunda ücretle ça. 

lışan memurlara yardım etmek üze. 
re bir sandık teşekkül etmiştir. San. 
dık nizamnamesine göre belediye ve 
hususi muhasebe kadrosunda ücret. 
le çalışan her memur bu sandığa aza 
olmağa mecburdur. 

Ancak nizamnamenin bir mad -
desi bu gibi memurların şikAyetini 

mucip olmaktadır. Bu maddeye göre 
her memur bir defaya mahsus ol • 
mak üzere aldığı ilk ücretin yarısını 
sandığa terkedecektir. Memur, her. 
hangi bir sebeple olursa ol!ıun bu 
kadrolardan ayrılırsa bu para ken • 
disine iade edilmiyecektir. 

İnkllap Kütüphanesi 
Inkılap kütüphanesindeki tasnü i.; 

şi bitmiştir. Kütüphane pazartesi gü
nü saat 17 de.açılacaktır. 

TA K V I M ve HAVA 

6 Temmuz 1939 
PERŞEMBE 

7 inci ny 

Arnbl: 1858 

GUn: 31 

Cefn. evvel: 19 
GUne.ş: 4.35 - Öı!le: 
ikindi: 16.19 - Akşam: 
Yatsı: 21.46 - İmsak: 

Hızır: 62 

Rumt: 1355 
Hnzlrnn: 23 

12.18 
l0.43 
2.16 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilk5y Meteoroloji istasyonundan a

lınana malumata göre, hava yurdun Ka
radeniz kıyıları, Trakya, Kocaeli ve Orta 
Anadolu bölgelerinde mevzii yağışlı, Do
ğu Anndoluda bulutlu, diğer bölgelerde 
açık geçmiş, rüzgdrlar umumiyetle Şimal! 
lstlknm~ttcn orta kuvvett~. Trakya -ve 
Kocaelldc kuvvetlice esmiştir. 

Dtin 1stanbulda hava kapalı V<' ö~leden 
evvel ye urlu geçmiş, r(izgllr $imali ls
Ukamctten anlyede 7 - 9 metre hızla 

14 tc hava tazyiki 1014,3 
unct en yük~ek 215.ı ve 
snntlgrat olarak kaydc· 



Yazan: Omer Rıza DOGRU L 

S uriyede uzun ve müzmin buh· 
ranlar devam ediyor. Onun 

için Suriyede buhrandan değil, fa. 
kat buhranın son safhasından bah· 
setrnek gerektir. Alınan maIUmata 

Amerikaya 
Gönderilen 
Altınlar 

Çin - Japon 
Muharebeleri 

1 Bir Alman ve Bir 
Leh Gemisinden 

Haber Yok 

göre Suriye buhranının en son saf- Avrupa Devletlerinin 
hası, mezhebi taifelere muhtariyet 

verilmesinden ileri ıeliyor. Dürzi, Gönderdikleri Altınlar 
Alevi gibi namlar taşıyan bu taife. 

lere muhtariyet verihnesi Suriye Bir Buçuk Milyarı Buldu ç l l d b h 
hükumetini rahatsız etmekte ve Su· ı·n ı• er u••n ı·r .~e rı• 
tiye hükumeti bu hattı harekete Nevyork, 5 (A.A.) - İngiltere ve y 
karşı ıelmek istemektedir. Suriye diğer memleketler hesabına Ameri. 

hükumetine göre bu ayrılığın sebe- kan bankahrına yatırılan harp ihti- zaptettı·ıer, }ıaponlar 
bi, Fransanın siyasetidir. Yoksa bu yat akçası bir milyon altın dolardR.n 
taifeler Suriyelilerden aynlmak le· fazladır. Amerikan banka mahfille-

hlnde değildir! Hadiseler ve vakalı.r rinde tarihte harp ihtiyat akçası O· ag"' ır zay ı·a t v erdı·ler 
bu noktai nazarı teyide yardım et. larak bu kadar mühim bir meblağ 
ntemektedir. Çünkü Suriye h81a yatırıldığının görülmediği söylen. 
kendi kabuğuna çekilmiş mezhebi mektedir. Çungking, 5 (A.A.) - Çin ajansı 
taifeler memleketicjir. Ve bu mez- Avrupg, devletleri hesabına Ame· bildiriyor: 
hebi taifelerden her birinin hedefi, rika ve Kımadaya gönderilen ihtiyat Çinliler dün akşam Hankeu'nun 
kendi çerçevesi içinde yapmak, altınları bir buçuk milyara baliğ ol- batısında Yinçano şehrini zaptctmiş· 
mezhebi hayat ve faaliyetini harki maktadır. Altın sevkiyatı bilhassa lerdir. Ağır zayiat veren Japonlar 
ntüdahalclerden korumaktır. Bu geçen eylf.ıl buhranından sonra art • gayri muntazam bir şekilde ric!lt et-
lnezhebi taifeler henüz bu dar çer. mağa başlamıştır. mektedirler. 
Çevenin mahbesinden kurtulmuş de- Haziran 1939 da ecnebi hesapla~ Sahil çarpı,malan 
lildir. Gerçi bunlann içinde bu çer. namına Ameri.kaya 250 milyon dolar Çunking, 5 (A.A.) - Çin ajansı 
Çeveleri parçalamış kimseler vardır. girdiği tahmin edilmektedir. Bu pa. bildiriyor: 
1"akat bunlann tesiri, henüz umu- ra Amerikan hazinesi hesaplarına Dün bir Japon grupu yeniden Fu
hıileJtnemlştir. Mesela Dürziler geçirilmemekle beraber Federal Re- Tsien'e çıkmak istemiş ise de üçte i
içinde, Di'.nilik kelimesini tama. serve Bankta depo edilmiştir. kisi imha edılerek mütebakisi kaçmı-
rniyle ortadan .kaldırmak istiyen, Mali mahfillerin kanaatine ~öre ya muvaffak olmuştur. 
hatta Dürzilik dağına Arap dağı adı- bu ihtiyat paranın büyük bir kısmı Diğer bir Japon müfrezesi de Uen
nı veren uyanık Dürziler vardır. Fa. bitaraflık kanunu müsait bir şekil Çeu yakınında karaya çıkmış, fakat 
k t b aldı~ı takdirde harp zuhurunda çı·nıı·ı ı· · t - k a unlar dahi mezhepdaşlannı ik- 6 er n anı aarruzuna ugrıyara 

harp malzemesi mübay3asına. yarıya d k d b na edememiı, ve hepsine ayni fikri mevcu unun yansını ara a ırak-
aşılıyamamış bulunuyorlar. caktır. tıktan sonra açıkta demirlemis olan 

Suriyede taife ruhunun milliyet harp gemisine çekilmiye mecbur e· 
Reasüransa Yerilen d l ~una yerini bırakacağı sıra, her. i miştir. 

halde uzak olmasa gerektir. Fakat Si9orta Primleri Çinliler ilerliyor 
ta·f "ilk "h · Dün sigortacılar dairei merkeziye-• ecı zı nıyetini yıkmak kolay Hong-Kong, 5 (A.A.) - Çin ajansı 
d "-'Id' b"J sinde yapılan içtimada yangın ve egı ır; ı akis güçtür ve ancak bildiriyor: 
rn·ıı· nakliyat sigortalarında mevcut olan 

1 ı ruhu uvanchrmakla mümkün- Şansi vilayetinde bulunan Çin kı-
d "' B yüzde 75 Reasürans miktarının Milli 

ur. u ise Suriyede henüz yaşan. taatı Li-Şe istikametindeki ileri hare 
nı b" d Reasüransın bu işlerde temin etmek-
ıyan ır evirdir. ketinde mühim tarakkiler kaydetmiş-
Suriye milliyetçiliğinin bu teki- te olduğu menfaatin kendisine başka lerdir. 

Bütün küçük Japon şehirlerinde de
mir telgraf direkleri ahşap telgraf 
direklerile değiştirilmektedir. Ya
kında, Tokyo, Ozaka ve diğer büyük 
şehirlerde de ayni şey yapılacaktır. 

lnwiliz • Japon ihtilalı 
Tokyo, 5 (A.A.) - Ingiliz büyük 

elçisi Sir Robert Craigie, halen Ja
pon hükumetile müzakere halinde ol
duğunu ve Ingilizlere kaışı yapılan 
fena muamelerere pek yakınd-ı niha
yet verileceği ümidinde bulunduğu· 
nu bildirmiştir. Craigie: "Bu mesele
lt?r ancak müzakere yoluyla halledi· 
lebilir. Bir felakete müncer olabile
cek şiddet tedbirleri ile hal:edilemez,, 
demiştir. 

Japonya eski taleplerine 
rücu etli~rmuf 

Paris, 5 (A.A.) - Oeuvre gazete. 
sinde Mme. Tabouis yazıyor: 

"Londraya Tokyodan hayret u· 
yandırıcı haberler gelmiştir. Anla
şıldığına göre Japonya hükumeti 
Tientsin meselesinin halli için mü. 
zakereye girişm'yj kabul ettikten 
sonra gene eski taleplerine rücu et
miştir. 

Bir Yarışa iştirak için 

Giden Gemilerden 

Bir Haber Alınamıyor 
Stokholm, 5 (A. A.) - Gotland a. 
dası civarında yedi temmuzda ya. 
pılacak olan yarışlara iştirak et. 
mek üzere cumartesi günü Dan • 
zigten hareket eden "Avela .Rus. 
saika" ismindeki Leh gemisiyle 
"Pirol" adındaki Alman ıemisinin 
akıbetinden endişe edlimektedir. 
Bu gemiler, henuz yerlerine git • 
memişlerdir. 

lzmirdeki Fırtınanın 
Yaptıgı Tahr•at 

Izmir, 5 (A.A.) - Gecen cuma 
günkü fırtına esnasında Kemalpa;a 
kc.zasile mülhaicatında vukua gelen 
zarar ve ziyan hakkında alınan resmi 
malumata göre, orta, ~şağı ve yuka
rı Kızılca köylerile Oran ve Kavaklı 
ve Oteyaka mevkilerinde yaz mezru
atını teşkil eden, bağ. zeytin, tiitü
nün yüzde 15 i ve bazı mıntakalarda 
tamamı mahvolmuştur. 

Armutfu nahiyesinde zarar ikinci 

derecededir. KızıJca köyünün muhte

lif mevkilerinde 1050 he!ttarhk saha

daki mezruat yüzde yuz, 51 hektar 

genişliğindeki diğer bir mıntakada i

se yüzde 50, 43 hektarlık üçüncü bir 

mıntakada da yüzde 15 zarar gör

müştür. 

Kaymakam, ziraat memuru ve Kı
zılay reisi zarar ve ziyanı tesbit ile 

meşgul olmaktadırlar. Bu köylerin 
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ELEK 
Kümeste 
Sükunet! 

Ya.zan: B. FELEK 

Qoturduğumuz yazlık yerde bir 
komşumuz var. Çiftlik tertibi 

bir yerde oturuyor. 
Pek te çiftlik dejil ama şöyle on, 

on beş dönüm yeri, bir iki ineği ve 
bir kalabalık kümesi nr. 

Geçende ziyaretine gittim. Bana 
yerini &ezdirdi. Ahırları asri. Herşe. 
yin oldufu gibi ahırın da asrisi olu • 
yormuş. İnekler pek farkında değil. 

Ahırlardan sonra kümesi ziyaret 
ettik. Çiftlik sahibi anlattı: 

- Kümesimle iftihar ederim. 
Yirmi tane Ligorno, on beş tane Var. 
na tavuğum, üç Nemse, dört Hacı • 
kadın, iki Greze, üç Hind horozum 
vardır. Hindilerimin dördü babadır. 
Şu ördekler yeşilbaşhr. 

Ötekiler idi ördek. Ha! Unutu • 
yordum. Beç tavuklarımın güzelliği. 
ne doyum olmaz. 

- Bunlann hepsi ayni yerde mi 
yatarlar.? 

._ Tabii. Ayni kümeste yatarlar. 
Yalnız gıdaları ve mizaçlan birbiri • 
ne uymaz. Ördekler su ister, tavuk • 
lar çöplük, hindiler ve kazlar tarla 
ararlar. 

Karpuz zamanı kazlar için bir 
bayramdır. 

Ördeklerim çamurda solucan bul. 
dular mı se,·inçlerinden uçarlar. 
Bunlann bu alemleri benim pek he. 
şuma gider. Akşam olunca kazlar 
sürü ile, ördekler küme halinde, ta. 
vuklar horozların ardından küme • 
se girerler. Kimisi tün~r, kimisi gö. 
zünü kapayıp boynunu kanadının 

altına sokar, gecelerler. 

Azizim. Ben bu kümes hayvanla. 
nna bakıyorum da kümesteki bu ıü. 
kilne.te imreniyorum doğrusu. 

Siz de bilirsiniz ki; kaz da yumart. 

lar. tavuk da ... Lakin her ikisinin 
hl .. lü snretle tediyesi mukabilinde mezkür 

u süratle geçirmesi Suriye birli. Japonlar. matlenlere-
ğj namına en hayırlı inkişafı teşkil şir:ketin de lo!nuvafakatini a'mtik su-
d retile yüzde 50 nisbete tenzili için el koyuyorlar 

~ er. Belki d!,.l'!J.iin~~~~~.rgl@.e..r~<-:>-:'.•·~ı ~·-... --.M;;,.,_._..,._. _.,,..,,...;.a·.-----ı :ır2- ---- 41--(---.> 9'-•-..J-.. 

Japonya hükumeti, şimdi İngil+e
re sefirine Tients in askeri mak am. 
ıaı '""4';'~111 did»ll pııq btr mutıP 
lebat programı tevdi etmeğe hazır-

zararı iki üç yüz bin lirayı geçmekte yumurtası ne hacmi, ne çeşnisi itiba. 

ve hasara uğrıyan bağlarln ancak i- riyle birbirinin ayni dejildir. 

* Berfin radyosunun 

Artık Berlin radyosunun Arapça 
~0nuşan kiralık dilinin en bellibaşh 
•şlerinden biri, dilini ve vicdanını ki
l'ahyan efendilerinin Tan gazetesi a. 
leyhindeki neşriyatını anlatmaktır. 
8unlara göre Tan ıazetesi bir ya· 
htıdl gazetesidir ve onun için mih. 
"erciler aleyhindedir. Bu zavallı 
Propaganda, bu bir çift sözle, Yahn· 
dilik aleyhtarlığı isnadiyle kendini 
hetşeye cevap vermiş sanmaktadır. 
:;e.rlin radyosunun bize Yahudi ve 
lıracı demesine mukabil biz hasep 

;e. nesebimizi gösteren şecerelerle 

1.~rk oj'lu Türk olduğumuzu ispata 
Uzuın görmeyiz. Çünkü öz Türklü. 

iiirnüzden zerre kadar şüphemiz 
~oktur. Bertin radyosu ise istediği 
•dar şüphe edebilir. Fakat Bertin 

radyosunun bir sualine cevap ver-
lrıek istiyoruz. ' 

herlin radyosu evvelce de anlat. t ;ı:. • 
151ntız gibi hergiln Kur'anı Kerim 

ittifakla karar verilmiştir. sına göre, Japonlar mühimmat ıma-

Amerikadaki Alman 
Gençleri Antifaıist 

Nevyork, 5 (A.A.) - Alman genc;-
liği kongersi ittifakla kabul ettiği 
bir karar suretinde mahiyeti komü
nist, faşist, nazi ne olursa olsun dik
tatörlüğün her şeklini takbih et
mektedir. 

Kongre azası kahir bir ekseriyet
le memleket istlliya uğradığı tak
dirde gönüllü yazılmağa karar ver
miş ve Roosevelt'in tekrar intihabını 
talep etmiştir. 

laıvekllln Teıekkürü 
Ankara, 5 (A.A.) - Ba~vekil Dok

tor Refik Saydam, kabotajın Türk 
bı.yrağına intikali yıJdönümü ve de
nizciler bayramı münasebetile resmi 
ve hususi müesseseler, teşekküller ve 
bir çok zevat tarafından gönderilmi' 
olan tebrik telgraflarına kıı.rşılı!dl 
tebriklerile teşekkürlerinin bildir:J
mesine Anadolu Ajansını :m:mur et
miştir. 

line yarıyacak olan bütün maddelere 
cebren el koymaktadırlar. Bu madde 
lerı kaçırmıya ve saklamıya teşebbüs 
edenler hakkında 100 yen veya üç 
a~ hapis cezası tatbik edilmektedir. 

Mısır Hariciye 
Nazırı Sofyada 

Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar Ajansı 

bildiriyor: 

Başvekil muavini Nedef tarafın

dan Mısır Hariciye Nazın Abdül. 

fettah Yahya Paşa şerefine dün ak

şam bir ziyafet verilmiş ve bu ziya· 

fette Balkan elçileri de hazır bulun 
muşlardır. 

Ziyafeti müteakıp söz alan Nedef, 
iki memleket arasındaki devamlı ve 
iyi dostluk münasebetleriJe karşı· 

lıklı hürmet ve riayeti kaydeyledik. 
ten sonra takviyesini dilediği sıkı 
iktısadi münasebetlere bilhassa işa· 

ret eylerr.iştir. 

lanmaktadır. Gelecek Perşembe gii 
nü başlaması kararlaştırılan müza. 
kerelerin acaba hiç mi başlamıyaca
ğı keyfiyeti Londrada suale şayan 
görülmektedir.,, 

Çekoslovakyada 
Bir Beyanname 

Nevyork, S (A.A.) - Beynelmilel 
Nevyork sergisindeki Çekoslovakya 
komiseri George Janecek, dün Çekos
lovakyada gizliden gizliye elden ele 
dolaşan bir tamimin oıuretini neşret· 
miştir. 

Tamimde halka, Alman istilasına 

karşı yapılan pasif müda!aanın, pren 
sipleri anlatılmakta ve direktifler ve
rilmektedir. 

Tamimde ~zcümle şöyle denilmek
tedir: 

"Bin senelik bir mazisi olan sE
kiz milyonluk bir miJletin serbestçe 
yasamak hususundaki mP.şru hakkına 
inanınız.,, 

ki üç sene sonra iyi maluul verebile- Buna rağmen hepsi ayni kilmese 
ceği anlaşılmaktadır. yumurtlar ve hepsi ayni kümeste 

ôclemİfteki zayıat kuluçka olur, yavrularlar. Biç patır. 

lzmir, 5 (A.A.) - Cuma günü vu· dı çıkmaz. Kimse kimsenin yavrusu. 

kua gelen fırtına hakkında miılha- na, palazına, civcivine Hi~mez. Hat. 

katten selen haberler dolu ve kasır- ti tuhaflık olsun diye tavuk altına 
ga sahasının ilk tahminlerden geniş 
olduğunu göstermektedir. 
Alınan resmi malüm2ta göre, Ode

miıte yajan dolu 70 hek!arlık bir sa
haya ekilmiş olan tütüniin yüzde dok 
sanını, 20 hektarlık sahadaki mısırın 

yüzde yirmisini ve 40 hektarlık sa
hanın da yüzde on beşini tahrip et
miştir. 

Dolu ile ayni zamanda esen fırtına 
300 incir ağacını yıkmlŞ ve iki bin 
kgdar zeytin ağacının da dallarını 

kırarak hasara uğratmıştır. 

Ayni fırtına Foçanın Bağarası ve 
Geren köylerindeki bağlarda yuzt.le 
2G derecesinde tahribat yapmıştır. 

Bayındır mıntakasına da dolu dü,. 
müşse de buradaki hasaratın ehem
miyeti olmadığı anlaşılmıştır. 

konmuş ördek yumurtaları, civciv o. 
lunca ördek yavrusu tabiati icabı su. 
ya dalar, kuluçka tavuk arkasından 
biraz gıdaklar... Ama ördeği tabit 
meylinde serbest bırakır. 

Piliçler ise ördek kardeşlerinin 

bu su sporuna bakıp onları takip et. 
mek istemezler. Hulasa, kümes şaşı. 
lacak, ibret alınacak bir ahenk için. 
de devam eden bir alemdir. Ben bir 
kümese bakarım, bir de A vrupada. 
ki ehenksizllğe, sonra da kümese llP• 
ta ederim. Ne dersini:ı• 

Haksız mıyım? 

Komşumun bu sözlerini size nak. 
!edişim onlara az çok inandıiıma de. 
li1 teşkil etmez mi? 

---------·----

Hakiksten kümes silk6net;, Av. 

rupayı ıürültüye boğmak isteyeale. 

re bir nilmune olabilirdi. Eğer niyet. 

lerl sük6net olıııRydı. 

;kutarak neşriyata başlıyor ve böy-
b~e Müs1uınan1ar• takdis ettiklerı Kozanda Bir Genç 
~r kitabı, kendi propaıandasını YÜ. nacak. fakat şehre gfrmiyecektir. Bu suretle Polon''• 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
rutrnek · ı b' • ı t ı k 8 Hltler, Danzio'de ıeçen hafta kat'i bir hamle yapmağa "' kullanıyıoçr.n ır vasıta ve a e 0 ara • bir emrivaki kaJ'flsında bulunmuş olacaktır. Almanva Kardeı•ın•ı Öldu""rdu"" 

karar nnııifti. Fakat Fransa ve İngiltere, gizli istih. "' 
8 d 

şimdi Vnrşovayı kollamaktadır. Polonya ziaf eseri 
i:z on b • ı t bar te ... kilitı vasıtasiyle Bitlerin bu kararın an ıeçen K (TAN) E k h· un u hilesinı evve ce eş- :r aöstenneğe başladıiı ıibi planın tatbikine ıeçilecek. ozan, - s i Kabasakal 

ır etnıiş ve safdil Araplan bu tu. cuma akJamı haberdar oldular. Bunun üzerine derhal tir. köyünde dün feci bir aile kavgası ol. 
:zata dü d Danzin'de her hanwi bir harekete müsaade etmiyecek. ımekten korunmıya avet • • * muştur. Bu köyde oturan bir genç, 
etrni•t'k lerinı' ilt..n ettiler ve hu kararlannı da Berline bildir. 'i' ı . " kız kardeşini bir yumrukta öldür. 

Şirnd' d diler. Burıun üzerine Bitler planını değiştirmeğe • / .. oiltere RıayaWII son telılilincle 12 hükumete .., ı e Bertin radyosu bize soru- ... ,,- müştür. Hadisenin mahiyeti şudur: 
,,or: ınechur oldu. Ve ıeçen günlerin buhranlı anlan bu su. •aranti uerüme•ine muualakat etmi,tir. Bu mem- s l"h t" O 

kur' retle atlatıldı. a a at ın ztürk adındaki genç, 
hl an okutrnıyalım da Tevrat lelıetler JUnlartlır: Belçika, Hollancla, lsuiçre, ihtiyacına binaen annesinden istediği 

1 0kutaJım-, • Lülnemburw, Polonya, Tür/tiye, Romanya, Yu- parayı alamaymca kızıyor, evde bir 
~evap Verlyoruz: • AlmanyaJalıi lıanaate wöre dünya 25 T emmıula nanutan, Letonya, Lituanya, E•tonya ue Fin- dil kavgası başlıyor. Bu sırada luz 

16 
•kiki Alnıansanız, Arap ve Miis- ı S Aiıutoa araıncla yeni bir buhranla lıar,.l'lftl• lantliya. kardeşi Ferdane, "anneni boşuna üz. 

Alman maskesi takarak değil, hakiki caktır. AlmanyaJa orclucla bütün mezuniyetler * me ayıp değil mi sana,, diyerek mü. 
ntan ol k l d h 1 t ....., ara karşımıza çıkınız! ôfa.ıedilmİftİr. Buoi•n AlmanyaJa •elerber lıaltle • a a e emek istiyor. Buna kızan Sa-•- İngiliz, Tracfe Unlon'ları ve Labour Party mensuptan l'h · 

t..a 1,150,000 ulrer u-clır. Ay •onuna /tadar ela 60 a attın kardeşi Ferdanenin kamına l'flGr ... Almanlara hitaben bir beyanname neıretmiıtir. Bu b. 
D .. •ıal Fevzi Çakmağın YClflna iratlar bütün kur'a elraJı malı altına beyanname ıizli ,.e resmi radyolarla söylenmit, bro. ırd~umruk atıyor ve kız olduğu ye. 

'l:'o_kuifll Yap...._ .. , Teftl•ler alı----Lı-r. 1 d k . re üşüyor. -c.s "~ :ıı HUQUftl şiirlH halinde A manya a i gızli teşkilat tarafından 
Genelk OÇa, 5 <TAN Muhabirinden)- * Alman işçilerine dağıtılmıştır. Bu beyannamede de. Biraz sonra komşular yetişiyor, ye. 

Çakrna~ay Başkanı Mareşal Fevzi • Hitlerln tlmdiki planı tudur: Alman devlet reisi, ilk niliyor ki: re düşen Ferdaneyi kaldınyorlar. 
Mufetti 'i ~fakatlerinde İkinci Ordu fırsatta Danzi&'e &idecektir. Her Almanın Danziı'e "Neye birbirimizi öldürelim. Tereyai hepimiz için top. Fakat kızın öldüğü anlaşılıyor. 
hntir .:al· ~general İzzettin Çalışlar, ıltmesinde bir mahzur olmadığı için, HitleT de bu zi- tan iyidir. Bir harbe sürüklenmek felaketine katlan. İş zabıtaya aksetmiş ve Salahattin 
l{ornuta ısı ve Müstahkem Mevki yaretinl evvelden haber vermeğe mecbur delildir. mryalım. Kimse Almanya ile harp etmek istemiyor. tutulmuştur. 
at 13 denı oldukları halde bugün sa- J>anzig'de hir nutuk söyliyerek şehrin Almanyaya il. Harbi istiyen başuuzdakilerdir. Bundan dolayı, 1ı1izin işin acı tarafı Salilhattinin henüz 1 
daki OrduFoça~a gelmişlerdir. Bura- bakını ilan edecektir. Alman askerleri hudutta bulu. için haıp tehlikesi dışardan değil, içerden ıelmektedlr aylık evli olması ve kız kardeşinin 
~e ak birliklerini teftiş etmişler '--------------------------------------------:------------'-.' _, de kucağında henüz altı aylık bir ço. 

Şam lznure donmüşlerdir. ' cuju bulunmasıdır. 
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J\11.ah kemelercle-
Adalar İçin 
Yaz Tarifesi 

Köprüden Büyükadaya 

• 

TAN 

Posta ve Telgrafta Yeni 
Terfi ve Tayinler 

6 • 7 • 939 

ANKARA RADYOSU 

Çaldığı Paralarla 
Hovardalık Etmiş 

Su~lu İsma i l , Komşusu 

7.00 - 8.20 - 8.45 - !l.15 -
10.15 - 11.30 - 13.30 - 15.00 -
16.15 - 17.15 - 17.30 - 18.00 -
18.20 - 19.15 - 20.35 - 21.30 
Ayrıca cumartesi günlerı: -

13.25 - 19.30 - 24.00 

Büyükadadan Köprüye 
5.40 - 6.38 - 6.40 - 7.00 -
7,15 - 7.45 - 8.45 - !l.45 -

11.15 - 13.15 - 14.30 - 15.15 -
16.35 - 17 45 - 18.30 - 18.50 -
19.50. 

80 Liradan 90 Liraya terfi edenler: 
Yuksek Fen heyetı lizasından Mehmet 

Ali Özknrdeş, Telefon İşleri Reisi Hasan 
Klizım Aktan, İstanbul P. T. T. Muclürii 
Mazhar Derıner, İstanbul Telefon Mudu
rü Nıyazi Tezer. 

remit memuru Nedim İntcpe, hunarbıışı 
memuru Hulüsi, Van memuru Şevket Çal
dıığ, İ zmıı- Telgı af memuru İbrahim Hay
rettın, Erzurum memuru Halil Bingöl, 
İzmir Paket memuru Hakkı Saylamı Kon-

T ürkiye 
T ürkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalıı1'1 

Radyosu Ankara Radyosll 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 
10,74 m. 
31,70 m. 

183 Kes. 120 K'"· 
15195 Kes. 20 K\\'· 
9456 Kes. 20 l{\\• 

Nasıl Çaldığını, 

Zehranın 

Nasıl Sarfettiğini 

Paralarını 

Anlatıyor 
Asliye birinci ceza mahkemesınin 

dun ogleden evvelki celsesini tama
men alan karışık bir altın ve k:ıgıt 
para davasına başlandı. 

- Bir giın ben yemek yiyordum. 

Cumartesi giinleri: 
14.50 - 21.15 

Köprüden Heybeliye 

70 Liraltan 80 liraya terfi edenler: 
Baş Mııfettiş Tevfik Dınçcl, Telefon İş

leri Reis Muavlnı Kemııl Kalmuk Mu
hendis Jbrahım $likrU F..sgün. Muhendis 
Emin Sozen, Fen Mufcttlşi Abdullah 
Zuhtu. 

55 Lıradan 70 Liraya terfi edenler: 

y a memuru Hilmi Babacan, İzmir Paket 
memuru Ali Surcyyn Akalan. Hnsnn Bas
ri İlerı, Ordu memuru Avni F.rkin. Marnş 
m<'muru Şakir Döker, EIAziğ memuru 
Bekır Tığcı, El'7.urum memuru Snlih Kay-

Perıembe, 6. 7. 1939 

Suçlu Iran konsolosharıesı kavva:;ı 
lbrahimin oğlu Iran tebaasından Is
mail, davacısı da Iran sefnrethnnesi
nin eski memurlarından Mahmudun 
k:zı Zehra ... 

!kisi de eski Iran sefarcthanesı bl
nasında oturuyorlar. Oda komşusu
durlar. lsmail mevkuftu. 2266 plaka 
numaralı otomobilin şoföri.ı Halit tc 
suç ortağı olarak mah~emcye gel
mişti. 

Hiç tanımadığım bu IsmaH otomobi
Ji,:'le binmiş, muavinim Hayri korne 
çaldı. Gittim. Ismnil Beştktoşn c~k 

dedi. Oraya gittik. lsm:ıil bir eve 
girdi, bize kahve, çay gonderdi. Son
ra Mecidiyekoyüne çıktık. Orada so
kakta bir kadın yakaladı Otomobile 
aldı: 

- Hünkar suyuna çe~, dedi. Ora· 
yıı gittik. 

7 .00 -- 8.20 - 8.45 - 9.1 'i 
10.15 - lı.ao - 13.30 - 15.oo -
16.15 - 17.15 - 18 00 - 18.20 -
19.15 - 20.35 - 21.~0 

Le\ azım Müduru Sakın Gökdogan, Po~
tn i leı ı Rris MuU\ ınlernıdC'n EyJp Subri 
Arserım, Nazmi Erkınen, Telgraf lşlcrı 
RC'I!! Mu:n ini Hıkmet Tekebnş, Telefon 
İşlen Reıs Mu ı\ mi Ce\·det Altan, Fen 
Mufcttışl Huseyın Husnil, Ali Fuat Akrın. 
F.şreJ Taşkın, Reşit Giırsoy, Seyhan P . T. 
T . Mild!lrü Kenan Onat, Kocaeli P. 'l'. T. 
Mudurü Şukri:ı Acıır. 

guı;uz. Ortnkoy tnl'muru Kfızım Nami Dc
mlrbHek, fzrrılr Telııraf memuru Ali Rum 
İbrahım Vnsfı, A(i::ına memuru . S lih. İs~ 
tnnbul m<'muru Tayyip YUznk, Ankara 
Postıı memuru Muo;t • ' n Ad11?ll7.el. Ali nı
za Öğüt. Rıfat lmıımo':lu, I.('ıtfi Erdeğcr, 
Muhittin Se\·ilen, Abdulkadlr SeJfıhattln, 
Mehmet Şe ·ket, Tclıtraf memuru Azmi 
Ho,:;ma, PMtn memuru Şe\'kct F.ronlu. A
li Şefik, Telgraf memuru H iısntı Ercfonı. 

Telefon memuru Azmı İnceoğlu, Posta 
memuru 1brahim Hıılil, Samsun Memuru 
Hüseyin Husnü Tercan. Bursa memuru 
Vehbi , Gelibolu memuru Bican Derlnsny, 
Uskiidar memıını Hidayet, İstanbul Tel
graf memuru Eyiip Arım, Galatn memu
ru İbrahim Cafer, İstanbul Telgraf me
muru İsmail Hakkı, Emine Saadet Tnn, 
Asiye IIulfet, lstanbul Palwt Memuru 
Fethi Enı:in, Galata memuru Ahmet Ne
dim, Po ta ml'muru Abdul Cem 1. Paket 
memuru Ali Kemal. Mustafa Hilmi Be
yoğlu memuru Mehmet Muhtar, İstanbul 
Pa kl't memuru Ah Hcmzi Çamlıca, Ka
dıkby memuru Ali Kemal, fstnnbul Beya
zıt memuru Mehmet Murat, Nakliye mc· 
muru Ahmet Hnmdi, Beyazıt memuru A
li Feridun, fkşiktnş memuru Mehmet 
Muza fCer, Tophane memuru Ahmet Hny! 
ri, İstanbul Pak<'l memuru Hayrettin 
Sökmen, Gnlntn memuru F:ılz, Beyoğlu 

memuru Ali Haycinr, Gnlııta memuru Cc· 
mal, İstanbul Telgraf mC'ITiuru Rauf Şem
settin, Heybellada mC'muru Mehmet Şc
rafrttm. İstanbul Paket memuru Fntma 
Mtinevver, İstanbul Telgraf memuru 
'.\tehınet Hilmi, Tl'vfik, Paket memuru 
Huseyin Hikm<'t, Üskudar memuru Meh
met Hultısı, İstanbul Aksaray memuru 
Mehmet Tevfik, Amasya memuru Hüı:c
yin Hıi~nu, Ank:ıra Tclgrat nıcmurn Sa
dettin Erınlı;. 

12.30 Program. 12.35 Turk müziği: l -
Neve~er peşrev. 2 - Sadettin Kaynıık 
- Ncvpı;er şarkı - Hicranla harap oldll 
sevda. 3 - Sal!1ınttiıı Pınar - Nihavent 
şarkı - HAIA yaşıyor. 4 - Kemençe tak• 
simi. 5 - Nihavent şarkı - Körfezdcld 
dalgın suyn. 6 - Ncşelkiır - Mahur şar· 
kı - Giıt:encliın ben sıına. 7 - Mahur sııı 
semaisi. 13 Memleket saat nyarı, aj:ın• 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mil· 
zlk (Karışık program - Pl.) 

19 Program. 111.05 .Müzik (Tenor Mccor 
mııck'ın sôyledifi iki melodi - Pi.) 19.15 
Türk mOzlği (Fasıl heyeti) 20 ?\fC'mlekci 
~aat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle• 
rl. 20.15 Konuşma (Ziraat saati) 20.30 
Türk m{ızlğı: 1 - Ferahfeza peşrevi. 2 -
İsmail Hak~ı Bey - Ferahfeza beste -
Çağlayan cuyl sirişkle. 3 - İsmail Hakkt 
Bey - Ferahfeza. şarkı - Ateşi aşkın. 

4 - İshak Varan - Ferahfeza şarkı -
Seyretmek için. 5 - İsmail Hakkı BeY 
- Ferahfeza şarkı - Mehtnpta güzel o• 
!ur. 6 - Ferahfeza saz semaisi. 7 - :Meh 
met Nasip - Hicazkar şarkı - Görmez
sem e 'er sc\'diceğlm. 8 - Refik Fersıın 

- Rast şarkı - Yaktı cihanı ateşin. 9 -
Halk türküsü - Karsıda kara yonca. ıo
Oyun havası. 21.10 Konuşm:ı. 21.25 Ne
şeli plliklar - R. 21.30 Milzfk (Opera ar
yaları - Pi.) 22 MUzik (Küçük Orkes
tra - Şer: Necip Aşkın) 1 - J. Breuer 
- İtalyan şarkısı. 2 - J. Strauss - Biz
de (Vals) 3 - Leopold - Çigan bayramı. 
4 - Karı Blume - Göl kıyılarında. 5 -
Vilfred Kjııer - Serenad. 6 - W. Czcr
nlk - Güzel sanatlar töreni (Uvertür). 
7 -,..Franz Doello - Parisln 1\ladlen so
kağında. 8 - Max Schönherr - Alp kôy 
lülerlnln dnns havaları. 23 Son ajans ha
brleri, ziraat, esham, tahvllftt, kambiyo -
nukut borsası (fiyat). 23.20 Milzfk (Caz
band - Pi.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

Kavvas Ibrahim, Çengelköyündc 
yazlık bir köşk kiralamış. eski ve 
merhum meslektaşının karısı olan 
Zehrayı da davet etmiş: 

- Gel de bir kaç gun köşkte ha\ a 
al, demiş. 

Mayısın on altıncı günii Zehra 
Çengelköyünc gitmiş. Zehınya koca
sından 400 kağıt lira ile 12 Osmanlı 
altını miras kalmış. Zehra kağıt pa
raları ikişer yüz lira halinde iki pa
ket, altınları da bir çıkın yapmış. 

bunları bir mektep çant.asınn koymuş 
beraber götürmüş. 

Orada ev sahibinin kartsma: 
- Çantamda para va\'dır. lyi bir 

yere koyalım, demiş. Onlar da yatsk 
odasının duvarına asmışlar. Dcmece
ği zaman Zehra çantayı eline almış, 
bazı yerlerinin söküldügünii ve de
lindiğini görmüş, ev sahibine karşı 
bir nezaketsizlik olur diye hiçbir şey 
söylememiş. Ustün körü şoyle bir 
bakmış. Çıkınları da çantada görün
ce hiç ağzını açmamış, eski scf arl!tha
nedeki odasına dönmüş, paraları sa
yınca 25 lirasının aşırılmış olduğunu 
görmüş. Bir hafta sorlra lsmailin an
nesi, kendisini ziyarete gelince va
ziyeti anlatmış ve Ismailin annesi : 

- Madamki bızihf eve!~ çalınmış
tır. Allah aşkına kimsey~ söyleme, 
biz ödiyelim. Bizim oğla!l yapmış o
lacak, demiş. 

Biraz sonra lsmail ile babası lbra
him de Zebralara gelml.,;ler.. Hala 
aıılaşılamıyan bir sebepte.-ı dolayı lb
rahim oğlunun sırtındaki yeni elbise
leri soydurmuş, ona eski bir clbi~e 
giydirmiş ve yeni elbiseLri de sakla
mak üzere Zehraya vermiş. 

Ondan sonra lsmail ortadan kay
bolmuş, Zebranın kızı bunun dama 
çıktığını ve orada gizlendiğini sez
miş. Zehra da dama çıkmak istemiş, 
fakat lbrahim ve karısı türlü baha
r.elerle buna mani olmuşlar. 

Bu sırada Zebraya Irandan bir 
mektup gelmiş, -0kutmak için Fındık
lıya kadar gitmiş, giderk.:!n nşağı kat
t<·ki Muzeyyene: 

- Eğer Ismail gelirse beni bekle· 
sin, demi~. 
Yarım saat sonra dönmüş. Odos'

na girmiş. Duvarda Ismailin elbise
sini görmeyince hemen yatağının ve 
yastığının altına bakmış. 400 kağıt 

lira ile 12 altın liranın da yerinde yel
ler estiğini göriınce düşüp bayılmış .. 
Komşular polis çağırmışlar .. lş tah
kik edilmiş, fakat lsmaıl bulunama
mış. Davacının iddiasına gore, Ism:ı.
ilin anası ve babasının bu hırSJzlık
tan haberleri var. 

Polis. Ismaili arnmıy:ı başlam1ş. 
Giınlerden sonra yakalamış, üstünü 
aPamış, hiçbir şey bulamamı.:· Jsma:I 
sorguya çekilince şunları soylemış: 

- Ben Zebranın kapı kHidini ke
serle kırdım. Icerıdeki elbisemi ala
caktım. Elbiseyi aldım. Gıyerken kar 
yolnnın üstune oturmuş+ıJm, yere blr 
gumiış lira duştu. Karyolayı kaldı

rınca altında 37 lira k · ğıt para ile 
9 Osmanlı altını buldum. Paraları a-
1 •nca eglenmek istedim. Eminönun
dt şoför Halidi buldum. Sonra bir k,z 
yakaladım. Hünkar suyunda, Mecidi
y€köyünde, Floryada, Hacı Osman 
bayırında bu parayı Halitler ve ka
dınlarla yedik. Halide de para ver
dim. 

Suçlu, dün mahkemed~ hadiseyi j. 
t:raf ediyor. Yalnız kapıyı kırmadı
ğını soyluyor ve çaldıgı parn mikta
rının da itıraf ettigi kadar o1dugunu 
scıyluyordu. lkinci suclu şofor Hnlit 
te vaziyl'li şöyle anlattı: 

Bize ve kadına bira ısmar'adı Tav
la oynadılar. Sotıra Ismail: 

- Maltepeye geçelim, dedi. Arn
bz vapuru için bilet aldı. Vapurda 
yer yoktu. Geçemedik. O gün saati
miz 12 lira 80 kuruş yazdı. Paramı 
aldım. ikinci gun yine beni buldu. 
Otomobille Mecidiyekoyün~ kad.ır 
gıltlk, dondük. 2.5 lira aldım 

Uçüncü gi.ınü yine geldi. Bernber 
Zambak sokağına gittik, oradan iki 
kadın aldı, birisinin adı Sevimdi 
Büyükdereye, Alman bahçesine, Fh•r 
yaya gittik. Sabaha kadar gezdik. Sa
at 4.5 ta Taksime döndük. Kadınları 
evlerine bıraktık. Ismaılin gidecek 
yeri yokmuş. 18 lira da ban::. borcu 
vardı. Ben otomobili garaja çektım . 

ikimiz de içinde uyuduk. Sabahleyin 
bana iki altın lira verdi. Bunu Be.
yazıtta Nuriye bozdurdum. On lira 
aldım. Gerisini kendisine verdim. 
Ertesi gün benim mütebaki paramı 
getirdi. 

Mecidlyeköyündc de Ismail, ben 
V" Hayri fotoğraf çektird ik. Ben ken
disini eskiden tanımazdım. 

Suçlu Ismailin avukatı, Ismailin 
Halidi eskidenberi tanıdığında ısrar 

etti. Bundan sonra polis lhsan, ben
zinci Nuri, polis Behlul şahit olarak 
dinlendiler. Polis Ahmctle V ahit gel

memişlerdi. 

Muhakeme, gelmiyen şahitlerin ça
ğırılması için tehir edildi, 

İnhisar idaresini 
. Dolandırmışlar 

Gülhanc hastanesinin ve Jc:.tanbul
da bulwımıyan mevhum bir ask<Jri 
levazım satın alma müdürlüğüntın 

b&şlıklı kağıtlarını ve mühürlerini 
tak lit ederek inh isarlar idaresinden 

29.158 lira değerinde sekiz bin kiio 
saf ispirto aldıkları için tevkif edi
len inhisar memuru Abdullah. ko
lonyacı Dimitri ve Ahmetle sahte 

başlıkları, mühürleri kazan çin
kografçı Ropen ve Yakohuı1 muhn -
kemeleri dün ağır ceza mahkemesiıı
dı: neticelendirildi. 

Suçlulardan Abdullah, Dimilri ve 
Ahmet beşer sene onar oy hap.:ıe ve 
yirmi beşer bin yuz altmışar lira a

ğu para cezası ödemiye, uçer sene 
memuı'iyetten mahrumiyet cezasına 

ll'ahkiım edildiler. Ropenle Ynko ha~ 
kında beraet kararı veril :ii. 

Kararda izah edildiğine gorc hadi

~c şöyle olmuştur: 

Ambar memuru Abd1Jllah, kolon
) acı Dimitriyi bulmuş, ona bastırıla
cak kağıtların ve yaptırılaca!" miıhtir-

Cumartesi glinleri :hıvc olarak: 
13.25 - 19.30 - 24.00 

Heybeliden Köprüye 
5.53 6.53 - 7.13 - 7.28 -
7.50 - 8.58 - 9.58 - 11.28 -

13.2ll - 14.43 - 15.28 - 16.48 -
13.43 - 19.03 - 20.03 
Cumartesi günlerı ilave postası: 
15.00 - 21.25 

Köprüden Kınah 
ve Burgaza 

7 00 - 8.45 - 10.15 
13.30 - 15.00 - 16. 15 
le.20 ·- 20.35 - 2ı.so 

11.30 
17.15 -

C:.ımartesi giınleri ilave postası: 
l!l.30 - 24.00 

Burgaz ve Kınahdan 
Köprüye 

6.10 - 7.10 - 7..l5 -- 9.15 
10.15 - ll.45 - 13.4:> - 15.45 -
17.05 - 18.15 - 19.20 - 20.20 
Cumartesi giınleri Have postası: 
21.40 • 

Şirketi Hayriye 
Yaz Tarifesi 
Köprüden Sarıyere 

6.05 - 7.05 - 8.05 - 9.45 
11.30 - 13.15 - 15.00 -- 16.45 -
17 .55 - 18.40 - 19.20 - 20.35 -
21.35 
Cumartesi günleri ilave postası: 
13.45 - 24.15 

Sarıyerden Köprüye 
5 39 - 6.34 - fi.49 - 7.24 
8.02 - 8.34 - 10 14 - 11.59 

12 19 - 13.44 - 15.29 - 16.29 -
17.29 - 18.59 - 20.49 -- 22.04 
Cumartesi günleri ilııve postası: 

}9.49 - 1.04 

Köprüden Beykoza 
6 25 - 8.05 - ~.00 - f).15 

10.45 - 11.00 - 12.:rn - 12.45 
13 25 - 14.15 - 14.30 - 15.50 
17 45 - 17.50 - 13 25 - 18.45 
19.1 5 - 20.37 - 21.30 
Cumartesi günü ilave postası : 
2•1.15 

Beykozdan Köprüye 
5.40 - 6.5o - 1 .20 - 7 .3o 
f; 20 - 8.35 - !J.35 - 10.25 

J 1.CJC - 12.10 - 12 45 - 13.55 
14 30 - 15.40 - 16.15 - 17.35 
17.50 - 19.15 - 19.GU - 21.35 
Cumartesi günleri füıve postası: 
20.20 

Köprüden Büyükdereye 
5.55 - 6.05 - i .05 - 8.05 
9.45 - 11.30 - ]3.1:> - 15.00 -

lô 45 - 17.55 - J8.4t) - 19.15 -
HJ.20 - 19.30 - 20.35 - 21.35 
Cumartesi günü ila•ıe postası: 
13.45 - 24.15 

Büyükdereden Köprüye 
5 .45 - 6.40 - 6°55 7.30 
7 55 - 8.10 - 8.-10 - 10.?.0 

12.05 12.25 - J 3.f>O - 13.35 

16.35 - 17.35 - 19.05 - 20 55 
22.10 

lerin nlimunelerini vermi~ ve çizmı~. 
Dimitri bunları hazırladıktan sonra, 
Abdullah bir de satış ta.ep ilrniıha
beri doldurtmuş. Dimitri hu ilınüha· 
beri Ahmetle, inhisarlar idaresine 
gondermiş, Ahmet orada flamazan 
isminde bir hademeyi bulmuş. ona 20 C..ımartesi günleri ilave postası. 
kuruş vererek evrakın muamelcsıni 19.55 - 1.10 
yaptırm1ş, şonra da 105 kuıuştan iki ----------~----19!'! 
bin kilo saf ispirto almıstır. Bu ispır- Şamhlar Köyü Yakası 
tonun hariçte fiyatı 300 kuruştur . Kanunusaninin 26 ncı gecesi Şam-
Bu is dort defa tckerrur etmiş ve lıJar köyünün kahveh~ncsinde bır 

inhisnrlar idaresınden tam 29.158 !i- muhtar intihabı yüzünden çıkan koy 
ralık ispirto almışlar, bunun için yal- kavgası davası diın ağır ceza mahke-
r.ız 3998 kuruş ödemişlerdir. mesinde n eticelendirildi. 

Ispirtolar Ahmedin evine götürü- Suçlular Gaffar, lbrahim, Refik, 
lüp burada kolonya yapılarnk satıh- ve Kadirdi. Bunlar şek~rci Ahmediıı 
yormuş. Suçlular yakalanırken Di - ayağını kırmışlardı. 

mitrinin üstünde 900 ve Ahmedin üs- Davacı şekerci Ahmet on beş bin 
tundc de 40 lira para ve Ahmedin e- l lira da tazminat istiyordu. Mahke
vir.de de 929 kilo ispirto bulunmuş· me lbrahim, Refik ve Kadiri birer 
tur. 1 sene alt ışar ay, Gaffarı dn bir sene 

Mahkeme bunların d:ı miisadere iki ay hapse mahküm <>tti. Suclular, 
olunarak verecekleri ceı:uya mahsup ayrıca şekerci Ahmcde 200 lira taz-
edilmcsine karar verdi. minat vereceklerdir. 

45 L.lradan 55 Liraya terfi edenler: 
Hukuk Muşavir Mum·inl Tahsın Çetin, 

Telefon İşleri Reis l\luavlni Nuri Ekel. 
Fen Mutctlişi Ifolıl Hilmı Evgın, Hilmi 
Argun, İstanbul P. T. T. Hukuk Mmwıni 
Tahir. 

40 Liradan 45 L.lraya terfi edenler: 
Fen Müfettişi Hulıl Edip Onat, Zıhni 

Kısagörek, Halil Arıkan, H ... yrettin Cıdar, 
tı.mall Hakkı Tanışment; Telgraf lşlerı 
Şube M!ldlıni Balın, Eskişehir P. T . T . 

"MiidOru Ömer Nurzat, Fen Mtifettişi Ali 
Rızıı Ünsal. 

35 Liradan 40 Liraya terfi edenler: 
Gbmuşhane P. T. T. Mudurü • Abdulba

ki, Fen Mufetllşi Hnsan S11rcyya, Hııy

rettin, lbrnhlm GOvendeğer. Fen Mufct
tişl Sadık Mueyyet, Abdülkadir Önder
man, Müfettiş Snlahattin Yener. 

30 l.lradan 36 Liraya terfi edenler: 
Müfettiş Celfll Başarır, l\ltıfettiş Mua

vini Behçet Sözer, Telefon İşleri Şube 
Müdiir Muavini Semahnt Korman, Mllfet
Uş Munvlni İhya Sonoğlu, Reşat Önal, 
Necmi Özkazaııeı, Şerif Tiyanaşan, Su
leyman Çanga, İstanbul Posta servis şefi 
Nurettin Ergün. 

25 L.iradan SO L.lraya terfi edenler: 
İstanbul TelgruC scrvısi şcCı Sallihattiıı 

Peksuıı, Edirne Telgraf servisi şefi Eşref 
Gider, Çorum M<'rkez Şefi Numan Şen
gUI, Kocaeli Merkez Şefi Bekir Sıddık 
Giiner, İstanbul Telgraf servisi Şefi Naz
mi Marul, Telgraf servis şeli 8üleyman 
SükClti. 

20 Liradan 25 Liraya terfi edenler: 
Sivas Memuru Hastp Erdenlr, İstanbul 

Nakliye Memuru Mustafa Nazif, Recep. 
Telgraf Memuru Yusuf Camlıbel, Konya 
Telgraf Memuru Etem Yüksel, İstanbul 
Nakliye memunı evket Özı:ıör. Tclı:rnf 
memuru Ali Haydar Baycrl, Konya me
muru Hikı;net lşlar, İstanbul memuru Tev 
fik Yilcel, Edirne memuru Ali Atım, İs
tanbul Posta memuru Hüseyin Hayri, 
Telgraf Memuru İbrahim Hakkı Gill
yüzlii, Liıtfi Tinç, Bursa Telgraf memuru 
Şakir Sümer, İstanbul Paket memuru 
Hüseyfa Fevzi Erman, Posta memuru 
Tevfik, İzmir Memuru Ali Kemal Gonenç, 
İstanhııl Posta memuru 8::ılıh Zeki. İzmir 
Telgraf Memuru Zeynel Abıdin, İstanbul 
Telgraf memuru Muharrem ıAkın, Ali Ga
lip Özçiçek, ismaıl Hakkı Sönmezateş, 
Nevşehir memuru Seyit Mehmet, İstan
bul Nakliye memuru Cafer Sanık Kök
ezoğlu, Karşıyaka memuru Mansur Arat, 
lstanbul Telgraf memuru Hasan Hilmi 
Özlü, İzmir Paket Memuru Saffet Adalı, 
İstanbul Paket memuru Ahmet Necip Er
tosun, Cide memuru Sadık Fırat, İstan
bul Telgrat MC'muru Ag~h Över, Fehmi 
inan, İzmir Memuru Fahrettin Knrnşa
hin, Bursa memuru İhsan Knrtal, İstnn· 
bul T<'lgraf memuru Zeki Önol, Bandır
ma Memuru Faik ÖT.en, SurmenC' memu
ru All Rızıı Yavu, Edirne ml:'muru İbra
him Fehmi, lstanbul J>ostn memuru l\Teh
nıet LCıtrı, Telgrııf memuru Ali Haydrır, 
lzmlr Paket memuru Hüseyin Ali Değer, 
lstanbul Posta Memuru Ali Hııydnr, Ar
dahan Memuru Hüsamettin, İstnnbul Pos
ta memuru Hikmet, A11karn Posta Me
muru Mt>hmet Sezai Akın, F.dırne me
muru Ahmet Nuri Ertuna, İstanbul Tel
graf memuru Ali O mnn F.rsoz, Hüseyin 
Enver Bnro, Merzifon memuru Ömer Na
ci Deyen, İstanbul Telgraf Memuru İs
mail Zühtil Gunny, Ahmet Tevfik Orkont, 
K1rklarelı memuru Hayrettin Ülker, ts
tnnbul Telgraf Memuru Rifat Marsel, Ali 
Rıza lnıılkut, Mehmet Tevfık, Bursa me
muru Faik, Durmaz, İstanbul Telgraf Me
muru Ahmet Hamdi Küçtlkaydın. Meh
TT'ct Kemal Er en, Anadoluhlııar memuru 
Mehmet Ccma} Demirel, i~tmıbul 'I'clgraf 

memuru Mehmet Emin Gungören, Yoz
gat memuru Ahmet Faik Paycıoglu, Kas
tamonu memuru Esat Sen. Kayseri 1e
muru Bckır Sıtkı Önciıl, B('yoğlu memu
ru Hılml, Knyseri Memuru $!1krü Erdeı1, 
lunır Po ta ml'muru Lutfı Energi, Bursa 
memuru Halit Palımcren Borno\a memu
ru Edıp Gökc;e, İstarıhul Pı k('t ml'muru 
Kadri O"rici, Diyarıbakır •relgr:ıt memu
ru Fa k Ö1.yurt, İı;tnnbul Telgraf memuru 
Scpkatull.ıh. Paket mC'muru Ekrem Ö:r.
berk. Adil Koeaba~. İzmir Telgraf memu-

ru Ekrem Onur, Tekirda: memuru Şera· 
!ettin Sönmez, Tekirdağ memuru Neşhet 
Keçeci, İstanbul Posta memınu Mustafa 
Hulusi, İzmir Posta memuru l-':vnal Be
hem, İstanbul memuru Abdurr•\him Snlm, 
Diyarıbtıkır memuru Saip Öcal, Anknra 
Posta memuru Ahmet Nadir, Ell'ıziğ Pos
ta memuru Sabiha Bayanay, İstanbul 
Telgraf memuru Sadettin Nıımor, Seyhan 
Memuru Mehmet Nurı, Erzurum memuru 
Ha an Rl fet, Maı;,aş memuru B.ıhaettln 

Erdem, Bursa memuru Nurı Utku, Mıırıış 
memuru Pulat Kılıç, Vnn ml'nıuru Nedim 
Özalp, Sl\'as memuru l\Tu tara Nnzın' Ed-

17,6 l. lradan 20 L.lraya t erfi edenler: 
İzmir Telgraf memuru Kemal Biike, 

istanhul Telgraf memuru Baki Siileyman, 
Diyarbakır mcmurıı Hayri Ceyhan, Ay
\•alık mC'muru Hiiseyln İhya, Konya me
muru ŞUkrU Kaya, Gebze memuru Hak
kı, İstanbul Telgraf memuru Fevzi Tun
cer, Galata mPmuru KAmll Eke, Ayancık 
memuru Necati Meriç, lstnnbul Paket 
memuru Fatma Müyesser, Posta memuru 
Vahap, Muş memuru Ahmet Nuri, Akhi
sar memuru ıoranıııı ~r. ''• ı~•auuu• me-
muru Ahmet, Ankara Telgraf memuru 
AhmPt Uslu, Posta memuru Hamit, Kon
ya memuru· Ömer Naim, Ankara Telgraf 
memuru l\lusta!n Nail, Er<'iş memuru 
Sabri, Eskişehir istasyon memuru Sııbri. 
Anknra Posta memuru Nazmi Necati, 
Nığde memuru Hııseyin Avni, Develi me
muru {),:;mnn Taşkın, Aks::ıray memuru 
Asım Yıılc;ın, Kayseri 1\Tcmuru izzet Ay
dın, Yozırnt mrmurıı Sezai Erlç, Konya 
memuru Bahriye Köker, Elliı:J~ memuru 
E$ref Balig, Ürgup memuru Hilseyin Av
ni, Urla memuru Fehmi Öztllrk, İstanbu l 
Telgraf memuru fsmııil Hayrettin, Ekrem 
Benur, Posta memuru Hikmet, Telgraf 
memuru Rlfnt Doğan::ıy, Konyn memuru 
Emin Çorakçıoğlu, Adana Telgraf memu
ru Hıımdl Cin, Hcıvuı memuru Galip Öz
cnn, lstııııhııl Post::ı memuru Şefika, Ka
radenız memuru Arif Başaran, İstanbul 
Posta memuru Mehmet Salt, Bayburt me
muru Ahmet Gôrun, Erzincnn memuru 

Sabri Bclker, Edremit memuru İsmail 
Yenice, Lillehurgaz memuru Hiisamcttin, 
Ankarn Telgraf memuru Sıımi Besler, 
Turgutlu memuru Esat Barbaros, Sivas 
memuru Hakkı Tanyolaç, Anknra Tel 
sıraf memuru Necati Subıı~ı. İstanbul 
Posta memuru Ayşe Beraat, Mustafa Sıt
kı, Galııta memuru Hikmet Ataç, Mersin 
memuru Mes'ut Kflmll. Bucak merk('Jl'. şe
fi Sukrü Akçııy, Adana Posta memuru 
Şevki Korşat. Bursa memuru Zuhtü A• 
rns. Erzincan ml'munı Turhan, İzmir Pos
ta memuru Veyı:cl, Trabzon mC'muru Kiı

zım, Esklşrhir mt'muru O ·man Özcıın, 
Hulusi Snkarya, Akif Gillen, Beyoğlu 
memuru Şakir. Niyazi Onurel, İstanbul 
Nakliye memuru Şukrii Öztiiz{ın, Bilyük
acla m<'mıını CPmıılettin, Beyoğlu me
muru Sııfi HUsnil. istıınbul Nakliye me
muru Bahııettin Yuccbay, Kallıköy me
muru Nıyazi, İstanbul Telgraf memuru 
Sabri Uzuııol!hı . Nuri Tutaner, Naklive 
memuru Şnbun Çelebi. BC'yoglu memuru 
Fatma Adalet. Beyoğlu mC'mtıru Ceıtılct

tin Atııkan, İ.:tanbul Pııket memuru Hüs
nü F.vren. Telı::rnf mf'mtını Şem~ettin Ab
rar. Mersin mrnıuru RUştil Okul, Ankara 
Posta memuru Etem Akgun, Telgraf me
muru Recep. Faruk Cundoğnn, Muttalip. 
Posta memuru Tevfik ÖJ!Ut. Cemil, Tel
graf memuru Recep Akçaoğlu. 

16 Liradan 17,5 Liraya t erfi e de n ler: 
İzmir Telgraf memuru Niyazi Akınlı, 

Elfı:r.iğ memuru Cemal Özkul, Zonguldak 
memuru Cemalettin Özdeğer. 

Baı Müvezzi ve Hnt Bakıcı l a r ı: 

174 Baş Bakıcı, Baş Müvezzi ve Mü
vezzi birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

Yeniden Tayinler 
Emekli lııtıhkCım Albayı Abdullah Öker 

Ankara Radyosu Müdürlüğüne, Maliye 
VekfıletJ Varidat Mumeyylzlerlnden Hu
kuk mezunu Saltıhattin MUfeltlş Muavin
liğine, Emınonü Mal Mlidlirlügü ;\luhn· 
scbe memuru Mihri İstanbul P. T. T. Mu
hasebe şeflıgine, Seyfettin Özdeınlr Rad
yo l\taki-ıistliğlne, Lise mezunl.ırındnn İs
mail Çetin Hlldaverrll Po ta tşlı.\rl neı~ıı-

YENi NEŞRIY AT : 

YENİ ADAM - Haftalık Yeni Adamın 
236 numaralı deniz sayısı çıktı. Bu hafta 
Yeni Adam'da İsmail Hakkı Bnltacıoğlu, 
Hüsamettln Bozok, Ahmet Hnmdl, Adnan 
Cemil, Hakkı Toklu, Yunuıı Kılzım, Re
şat Kaynar, İlhamı Bekir, Fuat İzer, En
ver Naci imzalı yazılnr ve resimler, iç 
sosyete, dııı sosyete, kültür haberleri var
dır 'R11 - 1'!1flhlm -fik'lr .,., •""•t ll'Rzet eslnl 
Uı vsıye eacrız. 

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

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kongresi 

İstanbul Çocuk Esirgeme Kurumu se
nelik kongrcsinı nkdetmlş ve merkez he
yeti liuılıklarına: Pro!csor inhan, Reşıl 
Çavdar, Dr. Fethi Erden, İbrahim Sabir 
Yücesoy. Hiisamettln Sunol, Hayriye Kır
dar, Tevfik Kut, Refika Hulusi Behcet 
Dr. Mustafa Tal~t Özknn, Dr. İbrahim 
Zati Öget, Profesör Şemsettin Günaltay, 
Dr. Ali Şükrü Savlı, Bürhanettln Develi· 
oğlu, Dr. Kudsi Halkacı, Raşit Gökdemirl 
intihap etmiştir. 

Diin toplanan merkez heyeti aralann
dan Profesör İnhanı reis, Reşit Çavdarı 
ikinci reis, Doktor Fethi Erden! umumi 
klıtlp, Diş tabibi Htisıımettin Sunol'u mu
haseb<'cl, doktor Ali Şilkrü Şpvlıyı vezne
dar olarnk seçmiştir. 

ğl memurluğuna, Hopa Eski memuru Fu
at Gilmlişhane memurluğuna, Mustafa 
Galatn memurluğuncı, Ali Şentürk Tel
graf İl)lerl Reısliği memurluğuna, Fikri 
Esen Ankara Telefon Muhasebe memur
hığunn, Sıhhat Vckl'ıleti memurlıırınd;!n 

İbrahim Hesap İşleri Tetkik memurluğu-

na, Narın VekAletl Su İşleri memurların
dan Nurettin Ataol Hesap isteri şefliğine, 
Mehmet İzmirli Evrak ve İstatistik Mu
dl\rliiğü memurluğuna, Kfızım Atılgan 

F.rbaa memurluğuna, Cemal Erkol Anka
ra muha~ebe memurluğuna, İhsıın ÖnC'I' 
Gümüşhane memurluğuna, Mustnfa Arığ 
Posta İşleri Reisliği memurluğuna, Yoz
gattan Yusuf Mersin memurluğuna, Si
lrtten Lasın Eruh memurluğuna, Muzaf
fer Guven Posta İşleri Reisliği memur
luğuna. Tnyin edilmişlerdir. 

Na kled ile n ler: 
Ycşilköy Merkez şefi Nafi Bakırkövc, 

Bnkırköy Merkez şefi Baha Ycşllköye, E
renkoy Merkez şefi Saim Fatih Merkez 
~cflijline, Gcy\•e merkez şefi Ahmet Sc
·wi Erenköye, Demirci merkez şefı Muh-

tar ACrln Bursaya, Keskin memuru Ah
met Turan Demirci Şefliğine, Me~emen 
rnerkC'Z seri Hasan Ragıp Nazilli merkı•z 
şefliginc, Na1füi şefi Fııik Önder İzmir 
Telgraf servisi şefiığine, Çinr;a Merkez 

şefi Kemal Behlsli Merkez şefliğine. An
kara Posta memuru Nuil servis şefliğine, 
Edip fnal İstanbul Tl'lgraf memurluğuna. 
AUye Posta memurluğuna, Adana memu-

ru Enver Dhlar memurluğuna, Pınarbaşı 
memuru Hulüsl Trabzon mcmurluğunı:ı, 
İ:lmir Telgraf memuru Cevdet Karşıyaka 
memurluğuna, Karşıyaka memuru İbra

him İzmir Telgraf memurluğuna, Ceyhan 
memuru Rıdvan Ankara Muhasebecllıfıl 

mcmurluıtuna, Kas\amonu l\tuhaslplıgl 

memuru Ahmet Oğuz Hesap işleri Mu
dllr!Uğ(ı Tetkik memurluğuna, Kastamo
nu memuru Adli Mudanya mf'murluf(un:'I, 
İstanbul Telgrnf memuru Sadi YalO\ a 
mcmurlugunn nnk ledilmistir. 





• 

Kütahyada Kiraz 
Bayramı Yapıldı 

Bayram Şenlikleri Arasında Hususi Bir Güreı 

Tertip Edildi, Fakat Pehlivanlardan Biri Öldü 

'r A N 

·uç idam 
Hükmü 

infaz Edildi 
Erzincan (TAN) -Yalçın Kayalar ·ı 

Alana götiırdüğü karısını boğarak , 
öldürdükten sonra bir çukura atıp iı- : 
zerine taş doldurmaktan suçlu Baş- ' 
köy naiıiyesinin Höyük koyun:fon ; 
Yuvanlı oğlu Baros, namı d;ğer Ya- ı 

şar Ozdemir ida";. edilmiştır. ı 

Kırklareli (TAN) - Evvell kendi
si, sonra kardeşi namına istediği kı
zı alan Kadıköyünden Mustafa oglu 
Şerifi öldürtmek için Karakoç kö
yünden 330 doiumlu Rifat oğlu Eyüp 
Tap elli lira vererek onu pusuy .l teş
vik etmekten suçlu Kadıköylii Isma.ıl 
oğlu 305 doğumlu Musa ile ormandıı 
tanıştığı Şerife, odun kesın!kte yar
dım ettikten sonra bir ~alta fle onu 
öldürmekten ıuçlu Eyüp Ta'S idame
dilmişlerdir. 

Dinarlı ile ltarr'"f"Kllı iatiyen 
Ali Ahmet pehliuan 

Ali Ahmet 
Dinarll Mehmetle 
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Hataydan Gelecek Ecnebı 
Malla-rı Gümrüğe Tabi 
Hatayın anayurda iltihakı üzerine orada \ spekülAsyon 

maksadıyle toplanan malların yurdumuza sevki halinde piya
samızda yapacağı tesirleri nazarı dikkate alan hükumetimiz. 
Hataydaki tüccarlardan, ellerinde bulunan malların mıktar 
ve kalitelerine dair birer beyanname almağa başlamıştır. 
Ayni zamanda Hataydan yurdun Hatay vilayeti gümrük teşkilitı-

1'.erhangi bir şehrinde piyasaya sev- nın kurulması hazırlıklarına başlan
kedilecek ecnebi menşeli malların mıştır. Hataya Istanbul gtimrükleri
mevcut gümrük tarifesindeki pozis- nin en tecrübeli memurlımndan 40 
yonlanna göre gümrük resminin a- kadarı gönderilecektir. Bu memurla
lınması takarrur etm1ş ve alakadarla- rın listesi yakında hazırlanacaktır. 
ra bu yolda emirler verilmiştir. Hı.i- Hatay vilayeti gümrüğü Iskenderun
kumetin bu kararı HataycLı ucuz fi- da kurulacaktır. Gümr\Th teşkilltı 
yatlarla toplanmış olan şeker, kakao, bir müdürlük tarafından idare ediJe
kahve gibi ecnebi menşeli mallar ü- cek ve doğrudan doğruya Ankaraya 
zerinde spekülasyon yapılmasına ma- bağlanacaktır. Müdürlüğe tayin edı· 
ni olacaktır. lecek zat henüz seçilmemiştir. 

KontrplCik imalatı 
Fazla Görülüyor 

Güreımeklstlyor Alman Kliringi 
All Ahmet pehlivanı güre, me. 1 Milyona Düştü 

r ··ı h·--~ L! L! ba raklılan iyi tanırlar. Bu seneki Kırk- Tu··rk _ Amerikan ticaret anlaıa- Şehrimizde dört kontrplak fabri· 
~u CI .ruwCIK& 11ıra yrammda feflair edilen oe . B d ••••• es·ı ır !L ur ur y pınar güreşlerinde de kendini IÖS - masının tatbikine geçildikten sonra kam faaliyette bulunmaktadır. Bu 

ucramiye ka.zanan lıiralar Ali 
R 

teren Ahmet daha pıçfn gün Te- piyasada ucuzluk beklenmişse de A- fabrikalaıın imal ettikleri kontrplik· 
kirazıan kazanmıı ve sahibrn, on Benzinden esim Alıyor kirdağıı ne yanm ... u.ıı fazla a • merikan mallannda anlaşmadaki ıar mevcut tıizamnaına mucibince 
bet lira müklfat verilmi§tir. Ayrıca Burdur (TAN) _ Burada benzin, yakta güreşmiştir. gümrük tenzilatı nisbetinde bir u- Ticaret odao tarafından damgalan· 
on iki kiraz sahibine de muhtelif he- tenekesi 290 kuruştan '.Ultılırken, be- Dün matbaamıza gelen genç peh- cuzluk görülmemiştir. Son zaman - ml§tır. Damgalanan kontrpliklarm 
diyeler verilmiştir. ll'diyenln koyduğu 15 ıturuş resim ü- livanımız Dinarlı ile çarpışmak is • larda Amerika, lngiltere ve Fransa- bir sene zarfında tasfiye edilerek el-

Kütahya, (TAN) - Asırlardanbe
ri devam eden kiraz bayramı, bu se
ne ilk defa olarak vilAyetç~ bir esasa 
bağlanmıştır. 

itiraz bayramı olan~ kabul edi· Bundan sonra vilayetçe davetlilere zerine 305 kurup çıkm~ır. Bu va- tedijini söyledi ve şunları illve et. dan az mal geldiği gümrük kayıtla- den çıkanlması lizım gelmektedir. 
ien 1 ve 2 temmuz günleri, Çamlıca kuzu ziyafeti verilmiştir. ziyet karşısında şoförler, diğer vili- tl: rmdan anlaşılmaktadır. Bununla be- Bir senelik müddet blrincitetrlnde 
denilen yer, halkla dolup boşalmış, Bir lfİİref ~ yetlerden benzin getirtmiye başlamış "Ben de pehlivanım, merak edi. raber ihraç mevsiminde, yani bir· nıhayet bulacaktır. Halbuki alakadar 
her tarafa çadırlar kurulmuş, beledi- Kiraz bayramını Kütahyalılara ze- tardır. yorum, şu sahada tatbik ettikleri tay kaç ay sonra bu memleketlerden it- fabrikacıların ellerinde asgari iki se-
renin bu bayram vesllesil.! aldıjı o- hir eden müessif bir hadise de ol- Pıaarda .. hhat kaideleri yare ve sair garibime giden oyunları he.latımızın artacağı bildiriliyor. nelik damgalanmış mallan olduğunu 
tobiıs, durmadan halk taşımıştır. muştur. Eğlence programı haricinde Çarşıda kurulan hafta pazarına nasıl rakiplerine kabul ettirebiliyor. Buna mukabil pek iyi işlemekte o- ve bir taraftan da yeniden imalat 
Yapılan ilinların gönderildiği el- olarak, Kôpniörenden gelen pehli- köylünün getirdiği yiyecek madd~le- lar. Bir de ayni oyunlar karşınnda lan Alman kliringi, Al!nan mallarının yapıldığını ileri sürerek bu müdde

nr '\illyet ve kazalardan da bir çok van Arifin kardeşi ile lise talebesin- rini yerlere serdili naıan dlldcatl kendimi denemek istiyorum. Zanne. Türk piyasalannda çoğalmasını ve Un uzatılmasını istemektedirler. Di· 
ballt gelmiştir. den Hakkı güreşmiye başlamıılar, lbetmif llhhat direktörlüğü bunla- derim bu teklifim pek aykın değil • dolayısile Alman mübayaatının da ğer taraftan büyük sermayeli bir mii-

Sima\• ve Emet kazalannm köyle- bir buçuk saat süren çetin bir bo- :n masaİar üzerinde ve her madde dir. Çünkü bu seneki güreş hayatım artmasını temin etmektedjr. essese tarafından yeniden Haliçte bir 
rlle vlllyet merkez köylerinden ge- juşmadan sonra, hatalı bir tekilde i~-in ayrılmıı olan pazarlard:ı satıl . bana Dinarlı~a. meydan okumak Türk - Amerikan ticaret anlaşma- fsbrika kurulmak üzere hazırlıklara 
tirilen kirazlan yetiştirenler arasın- savrulan liseli Hakkının amudu fıka- masını emretmiştir. Emri:ı tatbikine hakkını vermıştır. sının iki memleket ticaret eşyasına başlanmııtır. Yeni fabrika kaplama 
da bir musabaka tertip olunmuştur. risi kırdmıştır. Zavallı talebe hemen başlanılmıştır. Bu pazar Taksim stadına gidece. bahşettiği geniş gümrük tenzilatın- ile kaplamalık kontrplAk imal ede-
B,_,_ u·ıı.ı K'.tah h d .. d h cektir. Kontrplik sarfiyatı pek fazla 
ınııc ıa • u yanın Aydoğdu kö- utaneye kaldırılmışsa da ölmüştür. Go"l pla"ı"larına"" ğim. Bakalım teklifimi kabul ede • dan, en ziya e musaa eye maz ar 

mınd H C .. b ki d l ·1 olmadığı için stoklar artmaktadır.Söy , - en 8.1anUı ~İDii- _,._ _._, .. kald.ınl...,. ~w_, __ fazla ncak yap-••• bal· cekler mi? devlet sistemiain tat i o ayısı e, 
ve 'RIİıı•ft• 30 'f""?""~ ~-: .ı;ul"Y_..... .._.. lf d n.t d' Al lendiğine gör-. dijrt fabrika,mızın 

~-ıt1tJ1m leVketmekted,lr. TAN - Bu laıaaıatakl kanaatlerimizi ve Almanya d8 ist a e etmb e ır. -
Jldncllll\Sima nm Umn yıllaTc1aa'Mri Memlelle\-... Bet~. bara1an klrayıa Yftlrk•!l; ~~~ .. ~e:,8...e~~'"':!~~·~A~~!~ man mallarının piyasamızda çoğalma ~~,-~~~e~e .. i~~ ft~~~1~,_!'_0~~~~~r; 

köylerinden ayn ayn iki kişinin ki- tanemizin sertabibi olan dahiliye mü- boğulma vakalarının önıin~ geçecek spor sütunlarımıza bıraktık. ssıenseA~:=~·y·:~;ir:~i ~~ a~lar; l- saatte imal eylemektıdir. 
razlatı"bzanmıı 'ft ~ yirmi- tehassısı Sait ~n, Oeni.ıli Mem- tertibat yaptınlma11nı şart koştujun-
pr Ura almışlrdır. Uçuncüluğü de leket hastanesine nakledllmiftir. Ye- dan bunların vücude .ıetırilmesine BU Haftaki Mill1 yl lflemiye ve tediyatını da zamanın- ,,_,..alanmıyan lıapat bezleri 
Çamlıeanm hemen yanındaki Ova ki\- rlne, operatörümüz Ataman tayin o- bafbmıbnlfbr. da yapmıya bqlamıftır. Kaput bezlerinin toptan ve pera-
Jilnden Korucuk ilimli köylünün lunmuttur Kum·· e Mal/!!ları ~haftalarda Almanyad•n do-l 'S kuz milyon lira alacajımız olduğu kende satışlannda halkın aldatılma· 
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Nevıehirli Damat 
lltrahim Paşanın 
Zengin Eserleri 

Aya Nikolanın 
ikamet EHiği 
Tarihi Kilise 

Bozöyük (TAN) - Kazsmıızın 13 1 ğ h fta vurulması hakkındaki karar üzerine 
köyünde geçen yıl açılan eğitmen yapalacalı maç ğundan kliring a aca ınuz son a bi 
mektepleri binasızlıktan, talebeler de Taksim sabası: Demirspor • Ve • içınde bir milyon liradan aşağı r Ticaret odası piyasadaki tüccarlara 
köy odalannda, camilerde okumak- fa, saat 17,30, hakem Adnan Akın, dereceye kadar inmiştir. tebligat yapmıştL Odanın tebligatı il· 
tan kurtulacaklardır. 'Maarif Vekile- yan hakemleri Şazi Tezcan ve Nec- Almanyadan piyasamızda yeni bir zerine dokuz ticaret müassesesl eDe

firmaya gönderilen permi üzerıne rinde mevcut kaput bezlerinin mik-
tinin verdiği pllna uygun olarak bu det Gezen, Kepn yapraklarından 30 bin kiloluk 

Nevphir (TAN)-Damat Ibrahim Kaş, (TAN) _ Kasabamıza bağlı koylerin hepsinde köylü tarafından JI. bir parti kilosu 65 kuruştan mübayaa tarını odaya bildirmişlerdir. Oda bu 
papnın buradaki eserlerinden olan Uçağız köyü, hem emsalliz tabii blr mektep binalan yapılmaktadır. ln- 9 -1-939 PGZllr pnii edilmiştir. Yine Almanya için Izmir- müesseselere birer memur göndere-
eüi medrese, timdits hapishane olarak liman olması, hem de uarı atikasının pat, aezi

1 
edc!ı ba':::ırlliml'!r tarafından yapalacalı maçlar • den üç yüz bin kiloluk büyük bir rek beyannamelerinde gösterdikleri 

kullanılmaktadır. tanbulda yaptuu- kıymeti noktalarından tetkike değer kontro mL · Şeref stadı: Süleymaniye, Şlşll • parti yapak satıldığı ve kilösu 58 - bezleri damgalatmıftır. Damgalanan 
larak get.~ilmiş gayet güzel roenner bir' yerdir. Tarihi Mira medeniyeti . ~aza ile Oliim Hilal, Kurtuluş, saat 15,30, hakem 60 kuru._ arasında alındığı haber ve- 00 to tur 
baflıkh ıutunlarile zarif ve tarihi bir o11M!a yapmıştır ve bu medeniyetin Bozöyük (TAN) - Dotlurga nahl- Refik Osman Top, yan hakemJeri rilmişttr~ kaput bezlerinin miktarı 39 p • 
aer olan bu medrese, bakımsızlık yapıcılık kudreti, hlll bütün vuzu- yeainin Erikli köyünde aza Mustafa- Fikret Kayral ve Bahaettin Uluöz. Almanya için yeniden t~ftik mua- Damgalanmadan kalmış olanlar hak· 
yüzünden eski şekllnl muhafaza ede- bile harabelerde ıörülmektedir. nın 4 yaşındaki kızı Ayş:, oynamak Demirspor. Beşiktaş, saat 17.30 me•leri olmaktadır. 144 balya lskilip kında ne yapılacağı hakkınd:ı vekl
medlği gibi, hapishaneden ~;ade mü Uçaltz lbnaınnı kaı-yan Kakava üzere M~anın oilu 12 ya,ındaki Ha- hakem Tank özerengin, yan hakem.. ve Çorum derili mallan ktlostı 101 letten yeni talimat beklenmektedir. 
• olmıya ll!"'tır· Allkadarların bu- a«ülle buraya ldeta bir aclımlık sanın evme gitmiştir. ~n, baba- lerl, Şazi Tezcan ve Sami Açıköney. kuruıtan satılmıştır. Yine Almanya Bu işe ait rapor da Ticaret Veklleti· 
nu nazan dikkate alması temenni e- safede 

0
, __ ..,._,_ mc- sının, duvarda asılı çifteSlnl alıp kur-

dlll7or. 'MID - harabelert w de- calarıcen patıatDllf, çıkan saçmalar- cımeDng'ln tçın. dun yüz otuz bin kilo miktarın- ne gönderilmiştir. 
nizde birer küçük ada halini alım A b öldiir .. . "1 da tiftik yüklenmiştir· Ontinıuzdeki 

1'17rr1etli yama aerler eski çaj eserleri. hakikat.en zen~ neyli emenlrcl llmüftOur. Yıldırım Galibiyeti hafta içinde yine bu miktarda yük-
Aynl yerde bulunan Damat ibra- tarih sayfaları halind d ak Zift e r llm lenmek üzere vapur angajmanı ya-

blm Pap kütüphanesi ise, vaziyetini e unn tadır. 1mıir - B~kaç gün evvel ~aybol- Evvelki sene Amerlkada yapılan pılmıştır. Yünlü çorap .!Skisi olarak 
muhafaza etmekte, dahilı tezylnatı, Kutu kutu içinde tabirine uyu P- dutu için polıaçe aranılan, ikinct •r- ih ıuıımpiyonluju maçında Coe ·· f--nıı. paçavrası ba.1\lıde iki 

ldld ldlltll bir li 1 U k k lilesl n ... '\_,.'\ ınıf tal ı..---.: d c an ,.. yun ve aw-Ule devrini habrlatmaktadn-. Bina- e man o an çağızın e -.-.. 1 . e~n en Luvizden belkemiğini zedeleyecek yüz elli bin kiloluk bir parti A!:nan-
mwı güzellijile mütenasip olarak, kayaları, yakın bir tarihin hatırasını Baha Ardıçıft ceaedi denn:de? çıkarıl- gibi fena bir dayak yiyen Alman ya için satın a}uınılftır. 
kütüphanede kıymıW eMrler vardır. taşımaktadır. Son harplerden birinde mıştır. Ayaldaruım ballı o;muı ve boksörü ağır siklet boksörlerinden ·• •• 
Yuma kitaptan baha biçilemiyecelc cenup sahillerimizde hamaset ham- gözünde ehemmiyetli bir y:ıra bu • d lf Heusu'i iki yumrukla bir da • Almanyoda tütün 
~..a-- dirdir B'"--~ Molla c mi lunması, bir cinayete kurban .n++lM A 0 

_, L!-de pronını•anda 
_- na . ıuı.._ a leleri yaparken dil§manm çok faik ihtimalini,__ t1 dlrm ,_tedira ...... kika içinde mağlup etmiştir. cue)'rnn .. ".-
kOlllyatı, Şeyh Sadi külliyatı, tbni auvve en ea · Aımanyanm Türkiye ve Balkan-
Ceriri, Taberi ve 632 de yazılmıt donanmasından saklanmak mecburi- Gencin, ~A.) adında bir km çıldı- Şampiyon Budge lardan ithal ettiği tütünlerı.n mikta-
-sahlhl cevheri,, 8fkal tesisi adlann- yetinde kalan Hamidiye kruvazörü- rasıya sevdiği anlqıldıtnıdan. bu ci- .. .. azaltmak için Alman gençliğ: teş.-
dakl kitaplar, el yazısı ve tezhip lti-1 nün mürettebatı tarafından kayalara betten de tahkikata baılamlmıftır. Amato;ukt: . prof:Syonelliğe ~:tında tütün aleyhinde geffiş pro-

buile nadirattandır. Bunlardan Mol-1 hayra~ oyulmuş bulunuyor. Fotada llr Tevkff geçen:: ~ ~ ':ı;?ı!0~~ Do • pagandalar yaptırdığı anlaşı•.mıştır. 
Lt Caminin külliyatı 979 senesinde Yine Kqa yakın olan Eynihal kö- Foça (TAN) _Telgraf nıUbuzla- nald ul dg~ er ai n1 :. pro - Tütüne yeni olarak (kara dumanı •-

__ ,_ .... ba·1--.1-- 985 hicri tari fesyone unya pmp yo u5 .. mı • (Al ·ıu . 
'1~3 pUll&llllŞ, • . • yünde de çok güzel bir mimari ile .. rından birini, 75 kuruşu 15 kuruşa aı.U\ ederek dün a . dı verilmiş ve man mı .servetınl 
hinde yazılması bitmiıtır. 1324 bu- ılmı b . ıı... • .• 1" çevirmek ıuretile tahrif ettlil iddia çında m 5 p lm.. Y pmpi • kara dumana feda etmeyıruz:) yollu 
'ilk sayfadan ve 33,100 satırdan iba- Pb. klıiaeveharuıunbe . topralt"'t+ gomHazrülmuı olunan tel..,af memuru Vuıf Can yonu unvanını a ıy~ır. propagandalar yapılmıştır. Diğer ta-

ır a Si mevcu .ur. e- ·- , 5··1eymanlye Ko si ret olan bu eser, 42 muhtelif risale- tl Iaanın yerine kaldığını iddia ede- tevkif edllmit ve muhakeme edilmek u ngre raftan A}manyada ~ebzul o:an bir 
den mürekeptir. 13 sayfalılt ''Risalei rek Ortodoksluk propaganduile or- üzere 1zmir alır ceza mahkemesine Süleymanlye Spor klübü b ... ı. nebatm yaprakları bır .~t.ar en adi 

..._ .... _,_ "-..1 rilm" tir ~an- ·· .. ı ~- nj;\\tırılarak ıçılmiye b Musiki,, de, .a.ü.ı.--. mU1lkisinin Zf'Dgin taya atılan ve Rus çarından yarc:hnı goqye 1f • lıjmdan: tutun e -.a 7 .. .. aş-
leflnesine yarayabilecek notalar var- gördüğü için o aralık Oaınanlı lm- Klübümüzün senelik adi kongre. lanmıştır. Bu suret~ ~u!unl~rin en 
dır· paratorluğunun başına oir gaile aç- Fevkalacle lçffnla si 12.7.939 per§embe günü saat 18 de ucuzundan U:e en :k ~~~" enlt:~ et-

Kiitiiphanedekl eserler, mükerrer mak istidadını ıösteren Ayanicolas klübümüzün Veznecilerdeki lokalin. mek suret sene . u un . atını 
ve tek olarak, 2500 l bulmaktadır. ismindeki papazın da kendisine ıka- Altıok Gençler birliğinden: de toplanacaktır. asgari bir nisbete mdirmek ıçın ça-
Baınlardan 890 1 yeni barflerledir. metgih yapmlf olduiu bu klise tet- Görülen lüzum üzerine 7.7.939 Kayıtlı azalann muayyen gün ve lışılmaktadır. 
Her taraftan yeni mecmualar gel- kike değer bir mahiyettedir. cuma akf8!111 saat 21 de birlik mer _ saatte teFifierl ehemmiyetle rica o. --M-~llt>---5- I-' 

Ortodoks kliselerinde yüksek mev- kezinde tevkallde toplanb yapılaca. lunur. Yerll a ar •rcı .. 

BORSA 

Londra 
Nevyorle 
Parla 
MllAno 
Cenevre 
AJMterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atına 

Sotys 
Praı 

5 - ., - 939 

ÇBIU-t:M 
5.93 

128.875 
3.355 
8.8825 

28.5575 
87.2475 
50.115 

21.535 
1.0825 
1.58 

4.34 
Madrld 14.035 
Var10n 23.845 
Budapette 24.8425 
Bilkret 0.905 
BeJ.crad 2.8925 
Yokohama 34.82 
sıokholm ao.5425 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAllVtLAT 
TQrk borcu I, pefin 
Türk borcu II, petin 

Erpnl 
Sivas • Erzurum m 
1938 Hazine tahv. 

19.325 
19.25 
19.20 
19.87 
89.-

mektedlr " kil olan bu Ayanicolasın Demredeki jmdan birllje dahil üyelerimizin bu Ruzname: Yerli mallar sergisinin lhu.rl ko-
Damat tbr~ Paşa ku,tü~haneal- klisede bulunan kemikleri ltalyanlsr foplantıya gelmeleri rica olunur· ı - Blr yıllık mesai raporu, mitesl dün toplanmıştİr. Serginin kımdan güzel olması lçin itina edU-

:atn ııahları tarihi kıymeti haız oldu- tarafından Roma müzesine götürül- Ruzname: 2 - Yeni cemiyetler kanununa muhtelif pavyonlarında yapılacu mesl lizım aelen noktalar tesbl~; 
tu pbl, yüzlerce yıl .?Yel Türk tek- müt. birazı da Antallf& müzesi mü- 1 - Yeni cemiyetler kanununa göre tadil edilen ntıamnamenin mü.. dekorasyonun teferrüatı ve mergiye dilmiştir. Yanndan sonra Sanayi ~ 
alil ile J.APılmıt olan camları da §3· dürü tarafından bulunup Antalyaya uygun olarak nizamnamenin tldill. zakeresl, müracaat edenlere verilen yerlerin lill 'te sergi komitesi Ga\atasara)' 
1'111 dikkattir. götürülmil§ bulunmaktadır. 2 - Yeni idare heyeti seçimi 3 - Yeni idare heyeti intihabı. ve pavyonlann serginlıı umuml ba- faaliyete geçecektir. 
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TARiHTEM· Y Ai>RAKLAR 
Şu Garip Dünya : 

10 Milyon 
Dolar 

Drahoma 

,----~-------------------------, 
( MÜSTAKBEL KADIN NASIL OLACAK? f 

' ~ . . . .ı . 

Genç Haydut ihtiyar 
Vezire öğüt Veriyor 

-------. Amerikanın en 
engin kadınların
lan Heleı1 !\1on
roz bir otomobil 
~azasından muz. 
arip olmuştur. 

A vcı ;:>ultan Mehmet, tahta 
çılarıldığı gün henüı: yedi 

Yaşını doldurmamıştı. Hatta cülu
l:Undan sekiz gün sonra kılıç ku
şanmak üzere Eyüp camHn(? gider
ken bindiği atın dizgınini Büyük 
lrnrahor tutuyordu. O gün üzedn
de sarı renkli bir entari ve altın 
işlemeli kırmızı bir ciibb<? vardı. 
Sarığına yarım tavuk büyüklüğün
de bir zümrüt konulmuştu. Alnı
na da - nazar değmesiıı diye - ocak 
isi ile bir çizgi çizilmişti. 

Bu çocuk yüz milyona yakın 
halkın idaresini ele almış demekti. 
Bu müşkül işi başarabilmek için 
anasile büyük anasından ve bir
kaç harem ağasından ders alıyor
du. Halbuki onlar devletin büyük 
bir çiftlik olduğunu ve halkın da 
sağmal ineklerden başka bir şey 
olmadığını zanneden cahil insan
lardı. 

Saray dışında devlet idaresile 
ilgili olan heyetin başında Sofu 
Mehmet Paşa bulunuyordu. Bir 
zümre ihtilalinin sadrazamlığa ge
tirdiği bu adam, doksan yaşına yak
laşmıştı. ihtiyarlık hırsil'? alabildi
ğine para toplamak istiyordu. Ay
ni zamanda da bir nevi (Atabey )lik 
davası güdüyordu. Kendısim Padi
şahın vasisi mevkiine koyarak hü
kümdar ağzı kullanıyordu. 

B 1.1nak veziri, bu hulyaya dü
şürenler yine hocalardı.Bütun 

rüzgarları kendi değirmenlerini 

<iöndurmek için kullanmakta çok 
mahir olan bu hocalar !ilan kitapta 
bir fetva yazılı olduğunu, o fetva
ya göre padişah çocuk olunca, hal
kın titr ·vezıre bel bagııyaımeccgınt, 

o vezirin de vekil sıfatile hükumet 
edeceğini ve hakikaltc sultanlığın 
vezire ait bulunduğunu söyliyerek 
herifi şımartmışlardı. Zavallı bu
nak bu uydurma fetvaya inanarak 
kendini padişah sayıyordu. Kubbe 
altına gitmiyordu, sarayında di
vanlar kurup fermanlar yazıyoı du. 

Sofu Mehmet Paşa, kulağına fı
sıldanan fetvaya o kadar inanmışıı 
ki, sipahilerin çıkarqıklan bir ihti
lal üzerine saraydan davet olun
duğu vakit açıkça kafa tuttu, git
medi. Valide Sultan - azle dela
let eden bir muamele olma~ üze
re - mührü isteyince yine inat et
ti, mührü göndermedi. Yeniçeriler 
de onu iltizam ettikleri iç;n saray 
mağlup ve mahcup bir vaziyete 
düştü, emir dlnlemiycn, azlini de 
kabul ctmiyen veziri ister istemez 
yerinde bıraktı. 

Devletin idaresi tamamile çı
ğırından çıkmı~tı. Askeri 

karışıklıkların biri bitmeden yeni
ii başgösteriyordu. Hazinede para. 
yoktu. Giritte muharebe devam e
diyordu. Bir hiç yüziınrJen Avus
turya ile de harbe tutu§uimıya ra
mak kalmıştı. Avusturya elçisi ta
zelemesini istediği sulh ahit
namesini imparatora: ''Sen,, de
nilmeyip ''Siz,, denilmesini rica e
diyordu. Babıali katip!cri ise padi
şahın kendisinden lıahsederkcn 
''ben,, dediği halde imparatora 
"siz,, demesine imkan bulunmadı
ğını ileri sürerek bu ricayı ısrnrla 
reddediyorlardı. o yüzden az kaldı 
harp çıkıyordu. Yine Avusturya el
çisi insaflı çıkıp ricasını geri aldı 
da tehlike giderilmiş oldu. 

Anadoluda şakavetler, isyanlar 
ve gürültüler biribirini kov.:ılıyor
du. Son günlerde Kara Huydar 0~
lu ile Katırcı oğlu llgınlıı Akşeh:r 
arasındaki köyleri, ksabaları yakıp 
Yıkmışlardı. Halkı soyup soğana çe
virmişlerdi. Hükümdar lı!c teveh· 
hüm eden bunak vezirin bu iki ser
gerde üzerine gönderı:liği Anadolu 
Valisi Ahmet Paşa mağlfıp olmuş
tu, yakayı da ele v~rnıişti. Ka
ra liaydar oğlu esir ettiği veziri 
beraber gezdirmek istememiş ve: 

-- Bir takım bayır aşmezlar3 gü
venip te candan geçmiş bir adamın 

r-·-y;;;;;··--ı 
f . 
i M. Turhan f 
i TAN ı 
f ............................ i 
önüne çıkılmaz. Bu bozgunluk sa
na Us bahası olsun. Haydi git, 
bir daha kullanamıyacağın askerle 
yenemiyeceğin düşman önüne çık
ma! 

Diyerek bırakm1ştı. I•'akat Ka
tırcı oğlu, yoldaşının bu hareketini 
.beğenmedi, Ahmet Paşayı yoldan 
çevirip öldürdü. 

Sadrazam, olanca vakarını ta. 
kınarak, yaralı gence sordu: 

- Yaptığın işleri beğendin mi? 
Şehir basıp halkı soymak nice o. 
lur, şimdi anladın mr? 

Kara Haydaroğlu bunak vezi. 

rin sözünü kesti: 

- Dede efendi, dedi, boş 18.f ı 

koy. Kişi gördüğünü yapar, aldı. 

ğınr satar. Ben de Kurdoğlu kurt -

dum. Böyle yaşayacaktım, böyle 

geberecektim. Sen hemen bildiği. 

ni yap, çeneni yorma, 

Ve birdenbire sesini yükseltti: 

- Gün akşamlıdır dedem. Dün 

doğdum, bugün ölürüm . Ben 
ahrette eşeğimi bağlamadan 

de gelirsin. Yine buluşuruz. 
sen 

Kara Haydaroğlunun s'özü doğ. 

ru çıktı, yedi yaşındaki padişahın 

u::.ı-~~-'--' jaygln ve hayatın-
dan ümitsiz ola. 

rak götürüldüğü bir hastanede ken
disine o anda kan zerkedHmesi rn. 
zım gelmiştir. Fakat hastanede ka
nını vermeğe hiçbir Jdşi talip çık. 
mamıştır. Nihayet işsiz bir genç de
likanlı bulunmuş. Böylelikle bu genç, 
milyoner genç kadının hay:ıtını kur. 
tarmıştır. 

Otomobil kazasından üç ay sonra 

işsiz delikanlı ile hayatını kurtardı. 

ğı genç kadının izdivacı gazeteler. 

de ilim olunmuştur . Kadın, nişanlısı. 

na drahoma olarak 10 milyon dolar 

vermiştir. 

• 
Kuyruklu adam 

Dünyanın ye 
<::ime kuyruklu in 
sanı olan Can 
kendisini Nev 
york beynelmile 
dllnya sergislndl 
teşhir etmek için ___ ......,..__~ 

Revyorka gitmiş-

tir. Bu seyahatte sivil polisler-, de
tektifler kafileler halinde kuyruklu 
adam1 muhafaza etmişlerdir. 

Can, dört sene evvel Seylan acla

smda bir hususi İngiliz plantasion'u 

yaAında bulunmuştur. Orada o, se. 

pet örüyor ve yerlilerin tarlaların. 

da çalışıyormuş. 
Bu kuyruklu adam, insanla may

munun arasında bir mahllıka benzi

yormuş. Can, hayvanlar gibi uzun 

kuyruğiyle bir sığara kutusunu ve 

b ir gazetenin yapraklarının açabili
yormu,Ş. Yaşını kimse bilmiyormuş. 

Fakat görünüşte 18 inde olduğu an. 

laşılıyormuş. 

• 

l\liistakbc] kadının tel göz kirpikleri, 
ve elbisesine uygun lake bir pcruku 
bulunacaktır. Suda erimez dudak 
boyası haftalarca dayanacak. Teni 
şeffaf \'C erimez bir yağ tabakasiylc 

iirtülecektir. 

Şapka yerine başa kanatları şapkayı 
andırmak üzere dışarıya doğru kıv. 

rılan bir cicek kondurulacnktu. 

Ş imdi yedi yaşındaki p:ıclişa

hın da, seksen yaşındaki 

vezirin de düşüncesi şu Ka • 
ra Haydar oğlunu yakalamak, şu is
yanı bastırmak ve Istanbuldaki de
dikoduların önünü almaktı. Halk, 
bir haydudun devlet ordusunu boz
masındıın dolayı büy~~ heycl:an 
gösteriyordu, saraya ve Babıaliye 
küfürler savuruyordu. 

seksen yedi yaşındaki veziri de Bedava elektrik 

":'.\li.istakbel kadın., ince belli, ge. 
niı? ve atletik göğiislü, ıncnım ba. 
caklı olaraktır. Bnnyo elbi ,•sinin 
üst ii ve altı arasına, yıldız şeklinde, 
parlak, giizcllik noktaları scrpi~tiri
lecektir. Endamının edasını, \'e bo
yunu, daha esrarlı bir gösteri le be. 
lirtmek için n;ynklarına, tnhımları 

çok yiiksck i:.karpinler giyecektir. 

Kara Haydaroğlunu tutmak şe. 
refini ne saray, ne de vezir kazan
dr. Çok büyük görünen bu işi A • 
baza Hasan adlı bir silahşör ba • 
şardı. Abaza Hasan vezirlerden bi
ri hesabına Ispartaya gitmişti. Eş. 
kıya reisi de başındaki kalabalık • 
la oraya geldi; şehir halkından üç 
bin kuruş (bugüne göre üç bin li. 
ra) vergi istedi. Abaza, diplomatça 
davrandı, bu parayı toplayıp vere. 
ceğini söyledi. Kara Haydaroğ -
lu inandı, askerini köylere dağıt • 
h, eğlenceye daldr. Abaza da biraz 
asker topladı, gafil sergerdeyi an. 
sızın bastı, yaralı olarak yakala -
dı, İstanbula yolladı. 

Artık Sofu Mehmet paşanın 
keyfine deyecek yoktu, seksen ye. 
di yaşındaki bunak vezir genç bir 
adam gibi durduğu yerde oynu • 
yordu. Kara Haydaroğlunun ken
di yanına getirildiği gün, bir ec -
enbi hükümdar kabul edercesine 
hazırlıklar yapmıştı, divan kur -
muştu. Eşkıya reisi ağır yaralı ol
duğu için pek bitkindi. Fakat er
liğe kir sürmemek için dişini sı -
kıyordu; desteksiz yürüyordu. 
Halk, sadrazam sarayının önüne 
yığılmıştı, vezirler öldürüp ordu • 
lar bozan haydudu seyrediyordu. 

K ara. Haydaroğlu gençti. Yir -
mı altı, yirmi yedi yaşların. 

daydı. Başına sarı ipekten bir 
mendil sarmıştı. Sakah yoktu, ~a
rı bıyıkları henüz terlemiş gibi 
görünüyordu. Güçlükle salona gir 
di, hemen bir köşeye oturdu ve 
sert sert etrafına bakındı. Yer yer 
diz çöküp oturan küme küme in • 
sanlar ve hele başında mevlevi 
külahı bulunan ihtiyar vezir onun 
tuhafına gidiyordu, solgun du • 
daklarına tebessüm getiriyordu. 

o neşeli günden sonra çok yaşama

dı, haydudun asılmasını takip e. 

den ay içinde • fakat yeniçerile • 

rin talebi üzerine • azlolundu, 

Malkaraya sürüldü ve orada boğ. 

duruldu. 

Sayfiye Mevsimi 

Çocukları 

Nerelere 
Götürmeli? 

Sayfiye hem büyükler, hem de 
küçükler için büyük bir ihtiyaçtır. 
Fakat bilhassa gerek bünye, gerek 
karakter itibarile her gün inkişaf et
mekte olan çocukları sayfiyeye gö-

l türmeği dı.işiınürken havası bünyele
rine ve mizaçlarına uygun olan yeri 
seçmelidir. Çünkü bu esas nazarı iti
bara alınmıyarak gelişi güzel gidil
diği zaman sayfiyeden hasıl olacak 
menfaat yerine zarar g;;rmek ihtima
li pek çoktur. Mesela mizaç itibarile 
asabi olan bir çocuk sükun ver ici o
valık bir yere götürülecek yerde dağ· 
hk veya yaylaya götürülürse asabi
yeti büsbütün artar. Bunun için bu 
hususta salahiyet sahibi bir doktorun 
çocukları durum ve mizaç itibarile 
muayyen tiplere ayırarak her biri
nin ne gibi yerlere gotürülmesi lazım 
geldiği hakkındaki tavsiyelerini din
lemek çok faydah olur. 

Sakin, bati, apatik ve atıl çocuk

ları deniz kenarına veya 1000-2000 

metre yüksekliğe götürmelidir. Bu 

gibi yerler tahrik ve tenbıh edici yer

lerdir. Yorgun ve zayıf çocukları da 

600 - 1000 metre arasındaki yerlere 

Ccuuılar tüneli 

Fransız - Bcı 

çika hududund: 
Mondeşterivel ya 
nında kaçakçı 

ların bir d alav<' 
resi meydana çı
Jtarılmıştır. 

Hududa yakın 

• 

bir şatoda, evvelen büyük bir delik 
meydana çıkmış, bu delikten içerıi 
girilince, bu deliğin büyük bir tüne. 
lin ağzı olduğu anlaşılmıştır. Tünel, 
Belçika ile Fransa arazisini birleşti
riyormuş ve modern surette elektrik 
tesisatiyle işliyen vagonları, elektrik 
tenviratını ve su tesisatını ihtiva e· 
diyormuş. 

Tesbit edildiğine göre, bu tünel 
vasıtasiyle Fransa ile Belçika ara. 
sında eşya kaçakçılığı yapılıyormuş. 

Fransız ve Belçika hükiımet erka
nı, tünelin kaçakçılıktan başka ca. 
susluk işine de yaradığını tesbit eL 

mi~lerdir. Tünelde bir çok resimler, 
makineler. haritalar, filmler, plan· 
lar, Fransız müdafaası hakkında ma. 
itimat veren muhabere evrakı vesaL 
re bulunmuştur. 

Kaçakçıların her iki memlekette 

götürmelidir. Bu gibi yerler kuv- de pek çok adamları bulunduğu 
meydana çıkmıştır. Şatoda yaşıyan. 

vet vericidir. Asabi çocuklar ova, gü

rültücü olanlar göl mıntakalarına, 
lar tevkif edilmiştir. Mevkuflardan 
biri Fransız aktörü, bir diğeri !tal. 

heyecanlı çocuklar da ormanlık yer- yan ressamı. öbürü de Fransız mu. 
lerde sayfiyeye çıkarılmalıdır. ganniyesiymiş. 

Saçını, rUzgıirdan \'e toz topraktan 
korumak için, Yunan mitolojisinin 
ilahları gibi başına bir scluloyd 

mikfer geçirecektir 

Bugünkü Amerika Kızları 

Amerika güzel kızlara malik 
olmak bakımından dünyanın en zen
gin memleketidir. Dünyanın en ileri 
gelen ressamlarının fikrince Ameri. 
ka kızları bugün her zamankinden 
daha güzeldir. 

Amerika kızı bugün el1i yıl ön • 
ceye nazaran altı santimetre daha 
boyludur. Ayni zamanda sikleti de 
fazladır. 

Kasıkları ve kakaları daha ince 
ve mevzun, göğüs daha geniş ve ha-

c~kları daha uzundur. Burada Lui
sıana D ·· 1f·· aru unununun en güzel kız 
mezunlarının ve yirmi sene müddet
le güzellik kraliçesi seçilmiş kızla • 
r.ın resimlerini görüyoruz. Bu resim-
lerde · · n yırmı sene evvel kulakların 
artık gizlenmemeğe başlanıldığı, ve 
1937 de saçlann alınlardan kaldırı1-
dığ1, ve yüzlerdeki o eski cici kukla 
işmizaz1 yerine, gözlerde muvazene
li ve düpe düz bir bakışın parladığı 
görülüyor. 

• 
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Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 94 

Kadife Hediyeler 
Scııfo, Vene~~k Elçi~inden Kadife Hediyeler Almış 

!.~ oğ~':.n~ 0 ~k~~1!!~ Bırsiz~~!=-~i~~!.ü!!ektubu Yazmıştı 
daki çocuktan iğrenir gibi olmuş. isterim! lemiş. Şimdi arslanımdan ayni ih-

tu. Bu duygunun sebebini anla. Safo, öbür kadınalra parmağiy. sanı istiyor. ' 
mamakla beraber, tahlile de lü- le kapıyı gösterdi ve Raziye kal. - Peki, peki, dediği yapılsın! 
zum görmuyordu. Yalnız dünkü fa hemen yer öpüp, çekildi. Fakat Münasebet düştüğü için, söyli-
Mahmutla, bugünkü Mahmut ara. Kira, o hümayun işarete rağmen, yelim: Kira denilen bu yahudi ka-
sında bir fark vardı: O fark, bir aynlmakta acele etmedi, bir fino dının daha Sultan Süleyman za-
tıksinti halinde ruhuna kadar nü- kl b 1 şa a an ığiyle, halılara kapandı 
f uz ediyordu. ·· · • 

S ult~? Mehmet, . uzunca bir 
muddet, bu hıssi halet i

çinde dönüp dolaştı, sonra daire. 
sine çıktı, Safonun yanına gitti. 
Valde sultan muhteşem odasında 
yahudi Kira ve Raziye kalfayla 
başbaşa vermişti, mali işler üze. 
rine münakaşalar yürütüyor ve 
Kiranın geHrdiği hesaplan - kı
lı kırk yararcasına - inceliyor. 
du. 

. ~adi~hın ha~rs.izce odaya gi. 
rışı, Kırayı sevındırdi, Raziyeyi 
telaşa düşürdü, Safoyu ise me. 
raklandrrdı. Raziyenin telaşı S 

' Q. 
fo~un merakı izah istemez. Fakat 
Kıranın sevincindeki sebepl · . en 
lzah edelim· Safo 0 gu··n K' · • - • ıra-
n.ın delaletiyle _ Venedik elçi. 
sınden bir kaç top kadife almış ve 
bu hediyeden son derece memnun 
olduğu için - ana diliyle - bal. 
yoza bir tezkere yazmıştı. Kira 
bu tezkereyi padişahın huzurun~ 
da valde sultandan aldığını s<>~
l~mek, .~ani Venedik el~isini ke~ 
dıne yuz kat fazla minnettar bı. 
rakmak imkanını bulduğu, ayni 
zamanda bütün musevi alemine 
karşı övünmeğe hak kazatıdıgı" . 

• 1-
çın seviniyordu. 

Gerçi o, yıllardanberi saraya 
girip çıkıyordu, Nuru Banuların 
ve Safoların himayesiyle hazine
ler düzüyordu. Fakat padişahların 
yüzünü görmesi, görebilmesi rü. 
yamsı bir şey oluyordu. Lakin 
şimdi şevketpenah ile yanyana 
bulunmak fırsatına kavuşmuştu. 
Nefesini duyacak kadar, kendisi. 
ne yakındı (1). 

Sultan Mehmet, kadınlann bir
birine uymıyan düşünceleriyle ve 
duygulariyle ilgilenmedi, Kira i. 
le Raziyenin yüzüne bile bakma
dı, hızlı hızlı yürüyeru annesi. 
nin yanına yaklaştı: 

s~rün_me~~e .. k~şmak arasında ga. 
~ıp hı~ ~u7uyuşle hünkara doğru 
ılerledı, ikı ayağına birden sarıl
dı: 

- Ne Musa, dedi, bu nimete 
erdi, ne Harun, ne Davut bu ik. 

hali gördü, ne Süleyman. Ulu Tan. 

rı işte mübarek cemalini gör. 

mekliğimi, mübarek ayaklarına 
yüz sürmekliğiml nasip etti. B 
c~.din büyük Süleyman hazret~:~ 
rının, deden rahmetli Selim Sul
tanın, cennetmekan pederin.iz Mu. 
r~t ~~.nın . dahi ayaklanna yüz 
surmuşum, ıltifatlannı görmüşüm. 
F~kat bu günedek, cenabınızın 
dıd~nm yakından görmek, ayağı. 
nı oz ağzımla öpmek m ·· uyesser 
?lmamıştı. Allaha şükür olsun, şu 
ı~tiyar yaşımda, bu nimete er. 
dım. Artık ölsem de gam yemem 
Fani dün . yada hiç bir muradım 
kalmadı, yalnız bir niyazım var: 
Cenabınızın dünya durdukça var 
olmanıza dua ede ede gözümü ka.. 
P~dığ~.rn, toprağın altına göçtüğüm 
gun, uç büyük padişahın bana ih
san ettikleri fermanlann - ah.. 
~.tte de hayırlannı gönnekliğim 
ıçın - atlas keseler içinde göğsü. 
me konmasını vasiyet etmişimdir. 
Cenabınız da rnerhaınet bu 
rahın l" yurun, 

. et 1 babanızın ve dedelerini. 
zın fermanları gibi bir ferman ih
san edin. 

Canı sıkıntılı olan hünkar kas. 
larını cattı, homurdandı: ' ~ 

- Ne ister bu tacire benden 
valde? 

S afo, "Kalk Kira. arslanımı 
rahatsız etme,, dedikten son. 

ra anlattı: 

- ~ennetmekan Sultan Silley, 
m~n an _buna bir ferman ver. 
mış, kendısini haraçtan, C.İzyeden 
~feylemiş. Dedenle, baban da ay. 

ayrı fermanlarla o affı perçin. 

Doktor, lakayt görünmeğe çalışarak: 
"- Evet ... Dedi.. 
Ve biraz evvelki cevabını tekrarladı: 
"- Anasını, kardeşlerini ben tedavi etmiştim. 
"- Biz bu zavallıyı, anasının elinden zor aldık. 

~ğer o zindan gibi bodrumda kalsaydı, harcnnıp 

gidecekti. Siz o mezar gibi yeri gördünüz değil mı? 
''-Evet... 
"- Orada insanın, bir gün içinde, gözü, gönlü 

kararır .. Ben, bu kızcağızın nasıl verem olmadığı. 
na ~aşıyorum doğrusu ... 

Bu son cümle, Memduh Şerife, Mürüvvetin vü
cudünü hatırlattı. Hala devam eden dalgınlıkla ce. 
vap verdi: 

manında saraya hulul ettiği ve 

baş haraçtan, bağ, bahçe, otlak, 

sekban, hisar yapma, koşucu, a. 

zap, naip, subaşı salgınlarından, 

saray bekleme ve süpürme, aygır 

tutma, orduya sürülme gibi an. 
garyalardan ve bütün vergilerden 

istisna edildiğine dair bir ferman 
aldığı sabit olmuştur. Kanuninin 

bu istisnayı tazammun eden (1548) 

tarihli fermanı İkinci Sultan Os.. 

mana kadar bütün oğulları, to
runları tarafından yenilenmiş ve 
(1617) tarihli son ferman Rus mü. 
zesinde bulunarak neşrolunmuş
tur. Yine bu Kira kadının Fran
sa - İspanya arasında - Cathe
rine de Medicis ve !kinci Filip de
vir !erinde - açılan harbe bile 
burun soktuğu, Fransa lehine 
Türklerin yardımını temine çalış. 
tığı ve bu baptaki muhabere saf
halarından Venedik elçisini ha· 
berdar etmek suretiyle de casus.. 
luk yaptığı muhakkaktır. Cathe
rine de Mooieis, Safo ile mektup. 
!aşıyor, Kira bu muhabereye ta
vassut ediyordu. Fakat iKranın 
sıkı surette bağlı bulunduğu hü
kOmet, Venedikti. 

(Devam1 var) 

(1) Aslı Venedik hazine! evrakında 
saklı olan ve Safo tarafından Venedik 
lisanile elçiye yazılmış bulunan tezke
:enin Hammer tarihinde ıörülen metni 
ve tercümesi ~udur: 

"La sapra come estata riceputa la 
presa de ra~o ehe ci ha"·ete mandato per 
la chiera nostra schiava, del ehe la 
imperettamo, e piacendo a dio non sara 
persa." 

La Madre del' lmperator et 
conaervatore dell• fed• 

!lultano Moamet Kan 
Terc!imesi: "MalQmunuz oı.un ki Ki

ta cariyemiz lle gönderdiğiniz kadife 
vasıl olmuştur. Bundan dolayı size mü
teşekkiriz. İnsallah bu hediyeniz za·yi 
olmıyacaktır." 

Şehlntah ve Hlfızı din Sultan 
Mehmet Htnın vallde1l 

TEFRiKA 
"- Evet... Bünyesi çok sağlam!.. 
Fitil Kadri, fırsatı kaçırmıyarak gülümsedi: 
"- Bebek gibi de kız maşallah? .. ,, 

atmazsam, bana da Fitil dem . 1 esın er' 
.. Meyhanede, Melahatle karşıla tı .,, . • 

Doktor bu söze cevap vermedi. Bir meyhaneci 
parcasiyle layübalt olmak istemiyordu. Hatta, oı·a. 
da oturup kahve içmeyi kabul ettiğine bile pişman 
olmuştu. Küçük fincandaki sıcak kahveyi, ağzının 
yanmasını göze alarak azalttı. Ve yerinden doğrula. 
rak, Fıtil Kadriye, sadaka verir gibi elini uzattı. 
Y_e kapıya doğru yüriırken, tıpkı az evvelki gıbi, 
yıne Çakırdan bahis açtı: 
"- Söylediğim gibi... Çok iyi bakmanız lazım ... 

Yoksa karışmam ha!,, Dedi, ve, kendisine biraz da. 
ha oturması, dinlenmesi için ısrar eden Fitilin söz
lerin:v. kulak bile ~ermeden kapıdan çıktı. Jt'itil, 
verdıgı kararı tatbık etmek ümidinden büsbütün 
maJ~ruın kalmak ve fırsatı büsbütün kaçırmak kor. 
kusıyle, suratli adımlarla uzaklaŞan doktorun arka. 
sından seslendi: 

"- Bizi unutmayın doktor beyefendi.. Zehra 
kurtulursa, ancak sayenizde kurtulacak! .. ,, 

Doktor, bu sahte ricaya da cevap vermedi. 
O, koşeyi dönüp g<izden kayboluncıya kadar so. 

kak kapısında duran !<'itil, içeriye girerken, kendi 
kendınc söylendi: 

''- Ulan moruk... Ei?:er san:ı k;ıc:rnrlı~ın kıızı~ 

oğle uykusundan henüz kalk ş · Benlı Melahat, 
d rnış, meyhanenin rt 

sın a, esneye esneye geriniyordu FTl' .. .. 0 a.. 
du: • ı 1 ı goruce sor-

"- Doktor gitti mi? 
"- Evet ... 

"-Geldiğini, bana şimdi Mürüvvet sö led' . 
neye uyandırmadın? Y ı. Benı 

" u - yanıp ta ne yapacaktın? Beraber m· 
vene edecektiniz? ı mua. 

Melihat, kaşlarını çattı: 
"- Aman ... Aksi musibet sen de .. Söyles 

sıl buldu Zehrayı? ene, na. 

"- Yukarıya çıkıp buldu! 
"- Soğukluğu bırak dedim ya? Nasılnu• k d , 
" N l' n· '$ a ın - ası . ıye sordum: "Fazla zayıf. Ben sısk. 

kadından hoşlanmam!,, Dedi. a 
Melahat: 

:·- Se9i namussuz. seni... Sen benimle alay rn 
e~ıyorsun?,, Diyerek, Fitilin üzerine yürüdü. Fitili 
hır kahkaha savurarak, kaçtı. Fakat, sokağa çık ' 
l~n kapının önünde, yakayı ele vermişti. Benli Mı. 
lahat, bir eliyle onun saçlarına yapışmış, öteki eli;
le göğsünü yumrukluyor: • 

"- Dayak düşmanı herif!,, Diye, bir taraftan da 
ha bre küfür savuruvordıı. 

f) 
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BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiı ıekll 

l ! 1 • 1 • 7 • • 18 

8UGV~K'O BULMACA 

l 1 1 4 ı e T 8 ı \o 

IOLDAN IA4A VE 

YUKARDAN AtA41: 
1 - Bir balık e Bir köpek cins! e Bir 

nota. 
2 - Eak.l bir harp Aleti e Bir hayvan. 
3 - Bir harf e Emtia e Bir cicek. 
4 - Kıymet e Bir sayı. 
5 - Mecnun e Pay. 
6 - Olmaktan emir e Dördüncü m~-

nasına gelen bir kız ismi e Bir zamir. 
7 - Saçsız e Bir nehir. 
8 - Ankara caddesi e Bir harf. 
9 - Bir Osmanlı Padişahı e B\r 

har! e Bir nota. 
10 - Esnasında e Bir zamir e Ye

meğe konur. 

Sömikokun Parça Evsafı 
Ankara, 5 (A.A.) - Iktısat Vekale

tinden: 

Tonunun satı, fiyatı Zonguldakta 
vasıta üzerinde teslim 15 lira olarak 

tesbit ve ilan olunan sömlkokun par

ça evsafı yüzde 5 nisbetindc O - 10, 
yüzde 25 nisbetinde 10 - 30, yüzde 
70 nisbetinde 30 - 120 dir. 

Azami rutubet yüzde 3 olacaktır. 
--<>-

lzmlrcle Arkeoloiil< 
Tetkikat 

Izmir, 5 (A.A.) - Amerikan Prof. 

Dondor ile iki arkadaıp. arkeolojik tet 
1 kiklerde bulunmak ve Izmir civarın
daki antikite sitelerini gezmek 

re şehrimize gelmişlerdir. 

Kızılay Usküdar şubesinden: 
Çubuklu gazinosu müsteciri Bay 

Mustafa Cebeci tarafında·a şubemize 
50 lira teberrü edilmişti!". Bu suretle 
Kızılaya karşı göstermiş olduğu ala
kadan dolayı alenen te~kkürlerimizi 
sunarız. 

No. 20 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

B ozuk Makineye 
Elimi Kaptırdım 

938 senesi Mayıs ayında Eyiiplcki Çiz- sız etmemesi şart konulur. Bu C'İ\·ar hal
Jfl\·et lastik fabrikasına amele olaral' kının da bu giiriilhilerden kurtanlması 

girmiştim. kısa bir müddet ~onra mez
kür fabrikada amele olmaklığıına rag
men 180 kuruş yevmiye alan ve müte
hassıs bir makinist tanıfından id:ırc edi
len tehlikeli bir si !indire gece sen· isine 
verildim, o gece bu cihazda çalıı:ırkcıı 

parmagımı silindire kaptırdım, haddi 
zatında tehlikeli olduğu için imdat terti
batı bulunan bu makineyi stop etmek is
tedlmse de, tesisatın bozukluğundan si
lindir durmadı, feryadım üzerine etraf
tan yetişen diğer işçilerin ana deponun 
cereyanı kesmeleri sayesinde makine dur
du. Ve mutlak bir ölümden kurtuldum, 
fakat sağ elimi makine tamamen kesti. 
Mezkur şirket, bu hadisden sonra kanun 
yollarına müracaat etmeme mani olmak 
kasdiyle ve beni oyalamak arzuslyle bana 
her ay cü.z'i bir miktar para verdi. Şim

di onu da kesti. Hayatım mahvoldu, hiç 
bir işle meşgul olamıyorum, bu şirkette 
çalışan beş yüz amele, benim maruz kal
dığım akıbete maruzdur. AUıkadarların 

nazarı dikkatini celbederim. 

Rami • KUçUkköy Mehmet 
Celllettin Yılmaz 

• 
Saz ve caz gürültüıü 

imkanı bulunamaz. mı:'.,, 

• 
işine iade edilmek istiyor 

Ben, iki senedenberi Şişh<l(lc yokuşun

da bir demir fabrikasında çalı~ıyordum. 

Burada kuçük sanatlar kanununa muha
liC olıırıık ecnebi işçiler de çalışıyordu. 

Zabıtaya haber verdim, bu işçiler c;ıka

rıld ıhır. Benim bu hareketime kızan pat
ronum uzak kazalardan birinde resmi bir 
makam işgal eden bir sivil arkadaşı ile 
birle~erck fabrikada beni dövdü ve işim
den çıkardı. Polise · müracaat ettim, da
yak hAdisesi raporla tesbit edildi. Fakat 
şimdi bu rapor da ortadan kalktı. AUka
dar makamların vaziyetimi nazarı dik
kate almalarını ve işime iade edilmemi 
rica diyorum. 

Tomtom mahallesinde Kaymakam Re9at· 
bey sokağında 9 numarada 

Mahmut ERTEKiN 

• 
Bir vapur yolcusunun mülahazası 

Bazı pazar ve bayram günleri vapur is

kelelerindeki gişelerden her bilet için 

Kızılay pullarından verilmektedir. .Kızıl
Taksimde Mete caddesindeki apartı-

manlardan birinde oturan bir kariimiz aya yardım etmek her vatandaşın mukad-
gönderdiği mektupta diyor ki: des bir vazifesidir. Fakat bazı gişelerde 

"Taksim kışlast arka~ında M<'te cad- bilet ile birlikte verilmesi lazım gelen 
desindeki apartımanlardan birisinde otu- pullar aceleye gelerek verilmemekte, fa
ruyorum. Bu caddenin her iki tarafında kat bilet ücreti alınırken pul parası da a
da sazlı, ca2lı bahçeler var. Bu yüzden bu 
apartımanlarda gürültüden, saz, caz yay- lınmaktadır. Yolcularda bazan Kızılayın 
garasından oturmak, uyumak mümkün hakkı ziyaa uğruyor gibi bir kanaat hasıl 
olamıyor. Mete caddesi sakinleri huzur olabilir. Onun için biletle beraber pulun 
ve rahatlarını kaybetmiş '-'aziyette bu- da verilmesi lazımdır. Ya pullan blletle
lunuyorlar. Bildiğımize göre mahalle a- rin üzerine yapıştırmalı, yahut Kızılay 
ralarında böyle çalgılı, içkili Y<'rlere bazı pulu verileceği günler gişelerin üzerine 
kayıt ve şartlarla müsaade edilir. Saz ve - Kızılay yardım pulunu istemeği unut
caz gürültüsünün civar sakinl<'rini rahat- mayınız - yazılı birer levha asılmalıdır. 

.___..... __ . _ _....... ___ ..._. __ ... _______ _ 
lnönü Kız Lisesinin ilk Mezunları 

İnönü Kız Lisesi bu sene ilk mezunlarını vermiştir. Bu resimde genç 
mezunları muallimleri ile bir arada görüyoruz. Kızlarımıza hayatta mu
vaffak olmalarını temenni ederiz. 

Sen füüdreceksin o kadını! 
Sonra, Zehranın yanına çıkmak üzere merdivene 

doğru yiırüdü. Fitil: 
'.'- Bana bak... Dedi, buraya gel de, hikayeyi 

dinle .. Karının hastalığını sonra konuşuruz. Şimdi 
şuraya otur da, sana olup bitenleri anlatayım: Nu
maranın daniskası başlıyor ... Ortalıkta azrailin tah. 
sildarı gibi dolaşan o moruğa, öyle bir oyun oynı. 
yacağım ki, senin de parmağın ağzında kalacak!,, 

Fitilin bu sözleri, Benli Melahati meralHandır. 
mıştı. 

Fitil. 
1 

•·- Yeter ... Tövbe ... Bırak ta söyliyeceğim! .. ,, Di. 
ye yalvarıyordu. 

Yukarıya çıkmaktan vaz geçerek geri döndü. Fi
til ona, biraz evvel ş~it olduğu sahneleri ballandı. 
ra banllandıra anlattı. Fitilin anlattıkları, Meliha. 
te, Çakır Zehrayı unutturmuştu. Kadriyi dinlerken 
bazan kendisini tutamayıp gülüyor, hazan da şa. 
şarak: 

Fakat, bu dayağı yemekten hoşlandığı :tşikardı. 

Biçare Zehrayı insafsızca dövmekten yabani bir ke
yif duyan Ffül, Melfilıatten dayak yemekten acaıp 
bir zevk almıya başlamıştı. Bu lezzetli dayağa slısa
dıkça, onun damarına basıp, muradına eriyordu. Za
ten, Melahat te. Fitilin kendisi tarafından dövül
mekten hoşlandığının farkındaydı. Fitil, bu garip 
arzusunu izhar ettikçe, Melahat te fırsatı kaçırmı
yor, onu elinden geldiği kadar pataklıyarak, biçare 
Zebranın öcünü çıkarmağa çalışıyordu. 

Fitil, gıdasını alıp rahatlayınca ciddileşti ve: 
"-Ne şom ağızlı herif bu moruk be? Dedi. Her 

;elişinde, kaşlarını çatıp: 
.. _ Fena, diyor, bugün yarın yolcu .• 
Bu sefer de öyle söyledi: Döşekte yatmalı, kılı 

kıpırdamamah, eli sıcak sudan soğuk suya girme. 
mel~, ~ünde üç öğün, kuş sütü içmeli,. kilosu 18 pa
~llığınden Moskof havyarı yemeliymiş: Yoksa, ha. 
1ı dumanmış! 

.Halbuki, kaltağın bir seycigv i yok .. Moloya cekil-
mış d · • • ma.? a gıbi, ha bre yatıyor!.. 

Bu sozler Mel ·h t' . . . • a a ın ayaklandırılmış olan hıd. 
detmı büsbütün arttırmıştı: 

" Alr:ık hP.rif ... Dedi.. Adamcai!ızın hakkı var.: 

"Vay canına! .. Diyordu. Meğer, pimpon, sayılı 
kapalı kutulardanmış!,, 

Onlar, bu bahse dalmışlarken, Mürüvvet, hala 
pompayı çekiyor, bahçedeki sebzelere, çiçeklere, 
saksılara su yetiştirmeğe çalışıyordu. O sırada, ara
lık duran bahçe kapısı açıldı. Ve içeriye, Mürüv. 
vetin ihtiyar ninesi girdi. ihtiyar kadın, torununa 
yakla§ıp: 

"- Mürüvvet!,, Diye seslenince, kız, uykuda dür
tülmüş gibi, korkuyla sıçradı: Zira pompanın gü. 
rültüsünden, onun ayaklarının sesini duymamıştı. 
Mürüvvet ona: 
"- Hoş geldin nine!,, Dedi. Fakat işini yarıda bı

rakıp ta, daha fazla alaka göstermek lüzumunu 
duymadı. 

Bu lakaydi, ihtiyar kadını gücendirmişti. 
"- Bu ne hamaratlık böyle, dedi, maşallah, gö. 

zün dünyayı görmüyor ... Ayol, koskoca ninen, kal. 
kıp ta bilmem nereden ayağına kadar gelmiş. Ko. 
şup boynuna sarılmak yok mu? 

Mürüvvet, pompayı çekmeğe devam ederek, ma. 
sum bir edayla cevap verdi: 

" Şu işi bitireyim de sarılırım nine.: 
(Devamı \•arı 
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Mustafa Kemalin Telgrafı 
Ferit, Telgrafı Üstüste Birkaç Defa Damat 

Okutmuş ve Büyük Bir Asabiyete Kapllmıştı 
"Devleti Osmaniyenin maruz 

bulunduğu müthiş tehlike karşı
sında son ümit, Faris sulh konfe. 
ransında icra kılınacak teşebbüsat 
Ve müdafaatı makuleden ibaret.. 
tir. Hukukumuzun yoliyle mü. 
dafaası heyeti murahhasanın em
niyeti şahane ve itimadı umumL 
Ye mazhar ve siyaseti hazırai ci.. 
hanı müdrik bulunmasına müte. 
Vakkıftır. Halbuki, heyeti murah
hasa, ekseriyet azasının bu mez.L 
Yet ve kabiliyeti haiz olmadığı 
hakkındaki kanaati umumiye mil
leti derin bir yeis ve nevmidiye 
düşürmüştür. Evvelce bir kaç mü. 
tegallibin hodserane hareketleri 
Yüzünden devletimizin duçar ol
duğu musibet bu defa da cabcca 
tezahür eden iradei milliyeyi na. 
zarı itibara almryan bir kaç nazı. 
l1n hodserane ve anudane hare. 
ketleriyle daha elim bir neticaye 
ınüncer olması muhtemeldir. Bi. 
naenaleyh zatı hazreti padişahi
nin hukuku milliyenin müdafa!isı 
Vazifei mukaddesesini umumun i. 
tiınadına layık bir heyeti murah. 
hasaya tevdi buyurmaları hakkın
daki isÜrhamımızla beraber, aksi 
takdirde memlekette husule gele
bilecek galeyanın hadisatı mühim
rne tevlidine bais olacağmın ate. 
bei seniyyei mülukaneye arzını is. 
tirham eyleriz.,, 

Bu telgraf, gösterdiği arzu üze
rlne mabeyin başkatibi tarafından 
bir kaç defa okunmuş ve her de. 
fasını damat Ferıt, büyük bir asa
biyet ve dikkatle dinlemişti. Da. 
hiliye nazın Ali Kemal bey de, 
cümle cümle tahlil etmiş ve niha. 
yet, memlekette husiile gelebı e. 
cek galeyanın hadisatı ınühimme 
tevlidine bais olacağının, cümlesi 
üzerinde ehemmiyetle durmuştu. 
Bu telgrafı çekenlerin, açıkça pa. 
dişahı isyan tehdidiyle ihafe et
rnekte olduklarına işaret ettikten 
sonra da susmuş ve somurtmuştu. 

Damat Ferit, hırslı hırslı solu. 
Yor, nazarlarını muhatapları üze. 
rinde ayrı ayrI gezdiriyordu. Bel • 
1i ki, çok sıkılmıştı. Bir aralık 
gözlerini İzzet Fuat paşaya çe
Virdi ve: 

- Paşa hazretleri, dedi. Müta
leanız cidden çok musip. Evet, 
istifa etmekten sarfınazar ettim. 
F'akat, tavsiyeniz hılafına şiddetli 
bir mücadele de pek 10.zım. Ali 
Iternal beyefendi hazretleri bu hu. 
8Ustaki noktai nazarlarında çok 
haklıdır. 

Ali Kemal bey, sinirli bir ta. 
\rırıa gülerek damat Feride baktı 
\re: 

- Evet paşam. bade hanbül. 
hasra, dedi. Esefle arzedeyim 
k~, zamanı geçmiştir bunun. Şim. 
d·ı~ ~österilecek şiddet te, arzu et
tı.~ırniz gibi müsmir olamaz. Bu. 
gun için, şu vaziyette Mustafa 
İ(ernal Paşayı tstanbula getirt
~ekten, sulhün akdine kadar Yıl. 
ız sarayında nezaret altında bu_ 

lundurmakta~ başka çarei hal 
Yoktur. Bence Ahmet Rıza ve 
Ltıtr· ' 1 · · ı Simavi beylerle diğer erının 
t:vkifleri maksadı temine hiç te 
kafi değildir. Bu her hangi bir 
nıa ı ' ·· s ahatta esası bırakıp. teferru. 
at ile meşgul olmak gibi bir ha
reket olur. 

1 Darnat Ferit ümitsiz bir tavır. 
a ön .. ' 
' tıne baktı ve: 

I< - Öyle, dedi. Fakat. Mustafa 
t er_naı Paşanın vaki olacak dave-
e ıcabeti bence çok meşkuktur. 

1 .. - O halde davet deg~ il avdeti 
UZUJn ' 

d u harbiye nezareti tarafın. 
an ernrolunur 
-v . 
Al. a emre de itaat etmezse. 

Ya~ ı I<ernal, titiz bir hareketle a· 
anı~a kalktı. Ve yüksek bir sada, 

ırane bir eda ile: 
- trrık· h an mı var buna, pa~a 

...,,, aezreltleri? Dedi. Zatı devletiniz 

... se e . r 
Y Yı evkalade izam buyuru-

orsunuz n· 
ker de~. · :ca ederim, bu zat as-

gıl mı? .. Elbette emre itaat 

~ecburiyetindedir. Etmediği tak
dirde, asi addolunur ve vazüesin
den azil ile divanıharbe sevkedi-
lir. 

B ahis çok uzamıştı. Damat 
Ferit Mustafa Kemal Pa. 

' şa hakkında yapılacak, şiddetli 

harekete pek taraftar görünmii
yor. Böyle bir teşebbüsün mem
leketin başına bir gaile açmasın. 
dan korktuğunu açıkça söylüyor
du. Hatta, Paşaya azledildiğinin 

tebliğini de tehlikeli buluyordu. 
Kısacası, bir entrika ile tevkifi 

ve olamadığı takdirde izalei vü
cudü lüzumundan bahsediyordu. 
Bu tasavvurunun şüyuundan da 
çok korkuyor ve: 

- Tavsiye ve ihtarı bilüzum 
addediyorum, diyordu. Çünkü, bu 
bahsin son derecede mektum tu
tulması icap edeceğini hüzzarı 

kiram, tabiidir ki, takdir buyu
rurlar. 

Ali Kemal bey bu ihtarın lü
zum ve vücubundan uzun uzadı. 
ya bahsettikten sonra, hafü bir 
s<.'sle ve çekine çekine: 

- Şu cihete katiyetle emin bu. 
lunuyorum ki, dedi. Meclisi hası 
vükela mukarreratı, ait olduğu 
devaire tebliğ ve işar edilmeden 
evvel, bazı gizli el ve ağızlar ta
rafından Mustafa Kemal Paşaya 
yahut ta, İstanbuldaki mutemet. 
lerine işar ve ihbar edilmektedir. 
Çok şayanı nazardır bu. 

Hariciye müsteşarı İzzet Fuat 
paşa, birden kızdı ve kızardı. Ali 
Kemal beyin bu beyanatını pek 
müphem ve imalI bulduğundan ba-

Bizim gazete sual ve cev sü-
tunlarını açtığındanberi, oku ucu. 
larunızın çok defa pek tuhaf şey. 
lcr sorduklaruıı, tabii, okuyorsn. 
nuz. Aralarında, benden de hayli. 
ce garip şeyler soranlar oluyor. 
Fakat bilgilerim hepsini memmın 
edecek kadar geniş olmadıgından, 
çoğuna cevap veremiyorum. Bil
mediğimi sık sık tekrar etmek. 
ten ben utanmasaın da, sizin içi. 
niz' sıkılacağından bilemediı;;rim 
şeyleri hiç tınmadan geçiyorum. 

Bu sefer de, Konyalı bir okuyu. 
cumuz dalak yerinden oynar ını, 
diye soruyor. 

Midenin verinden indiğini, lıöh. 
reklerin kaydığını, dalağın da 
- hele sıtmadan - büyüdiiğiinii 
işitmiş ama dalağın yerinden oy
nadığmı hi~ duymamış. Halb~t~i, 
kendisinin tanıdığı bir bayan ıçın 
hekimler, dalağı yerinden oyna
nuş demişler. Oukuyucumuz ela, 
kendisi böyle şey duymamış ol-
duğu için: 
· - Buna inanalım mı? 

Diye soruyor .. Elbette inanacak 
zihir! Hem de dalağı yerinden oy. 
nıvan o havanı bilgili ve usta he
kimlere muayene edilidiğinden 
dolayı tebrik etmesi lazım. 

Kendisinin bu işi şimdiye kadar 
duymamış olması onun pek nadir 
olmasındandır. Dalağın yerinden 
oynaması, ~üphesiz, böbrekfo·t'in 
kaymaları kadar çok değildir. Da
lağın yerinden oynaması, yüre~ 
kayması gihi en zivade bayıinlar. 
da olursa da <-okluk bakımtnrlan 
ikisinin arasında pek büyük fark 
vardır. 

Dalağln yerinden oynaması ka· 
dınlarda daha ziyade görülmesine 
sebep olarak üstiiste gebe kalmayı 
gösterirler. Fakat sık sık gebe kal. 
mak ta, mutlaka dalağın kayma'!ı
na sebep olmaz. Sık sık gebelik. 
ten - bazılarında da belkemi~i
nin bükülmesinden - dolayı yerin. 
den ka~·an dalak, daha önced<"n 
hastalıktan şişmiş bir dalaktır, 
belki sıtmadan .. 

Dalak yerinden oynayınca, ar. 
kadayken, öne ve aşağıya doğru 

hisle, keyfiyeti tavzih etmesini 
rica etti ve damat paşaya hitap 
ile: 

Aciziniz, dedi. Zatı mesele 
kadar, Ali Kemal beyefendinin bu 
sözlerini de pek ziyade şayanı 

nazar buluyorum. Kulunuz, şah
san böyle bir tavsiye ve ihtara 
muhatap olmayı esasen zül telılk_ 
ki ederim. Bilhassa, bunun lü
zum ve vücubunu tasdik ve tek
rarı da bilüzum ve hatta burada 
hazır bulunan bizlere karşı yapıl. 
mış bir hakaret addeylerim. Ali 

Kemal beyefendinin bu hususu 
biraz tenvir ve izah etmelerini ta
lebimiz, her halde çok görülmez, 
değil mi paşa hazretleri? .. Lütfen 
irade buyurunuz da, imaları ki. 
me matuf ise açıkça söylesinler. 

1 zzet Fuat paşa , bu sözlerini 
sert bir tavırla söylemişti. 

Ali Kemal bey de, kırdığı potu 

anladı. Yine uzun bir hitabe ira. 

dına başladı. Ve nihayet, hazır bu. 

lunanların namus ve ' şereflerine 
olan itimat ve hürmetinden ba

his ile: 

- Burada, dedi. Huzurlariyle 

şerefyap olduğum zevatı kiramı, 

bu gibi şaibelerden tenzih ediyo. 

rum. Maruzatım sui telakkiye uğ. 

radı. Maksadım, geçende sadra • 

zam paşa hazretlerinin, meclisi 
vükelaya memur zevatı aliyeden 
birinin biraderi hakkında izhar 

buyurdukları şüpheyi ima t'\mek· 

ti. 

(Devamı var) 

iner. Bazısı karının ortasında ka. 
lır,fakat ta aşağıya, çocuk yata. 
ğmın bulunduğu yere kadar inen
ler dt> vardır. Sol taraftan sağa 
geçtiği bile olur. 

Kimisinde dalağın yerinden oy
naması hiç bir rahatsızlık vermez. 
Hekim, dalağı yerinden oynamış 
bayanı başka bir hastalık için mu
ayene ederken, dalağın yerinde ol. 
nıarhğını anlar ve sahibine haber 
verir ... Kimisinde de dalak yerin. 
den oynayınca, şiddetli karın ağ. 
rıları verir, bulantı ve daha sonra 
şey getirir ... Ağrısız olunca, yerin
den oynıyan dalak, kendi yerine 
göl.ürülür ve uygun bir kemerle 
orada tutulur. Ağrılar olun<"a da, 
operatörler dalağı yerine dikerler, 
yahut büsbütün cıkarırlar.. Okn
~· ucumuzun tanıd;ğı bayana da he
kimleri elbette en münasip olan 
şeyi .;;öylemişlcrdir. 

Dalağın büsbütün çıkarılabilece
ğini okuyunca, bu zat şimdi de in. 
san dalaksız yaşıyabi1ir mi? Diye 
dfü~üne<"ektir... Dalağın vücurlii· 
miizde lüzumlu bir çok işleri bu
lunmakla beraber, dalağı çıkarıl. 
mış insan yaşıyabilir, hatta mide. 
si tarafından rahatsızlık hissetme· 
den. Yalnız daha önce yediğinden 
yüzde otuz fazla yemesi lazımdır. 
Operatörler dalağı türlü türlü has. 
talık sebeplerinden dolayı çıkarır. 
]ar. . 

Bu meraklı zata ve onun gibı 
başka okuyuculara haber vereyim 
ki, dalak yerinden oynadıktan ''e 
büsbütün çıkarahildiktcn başka 
onun - Nasrettin hocanın meıjlıttr 
tenceresi gibi - çoğaldığ'ı da olur. 
Bir adamda iki. ii~. dört dalak 
bulunması hir sey değil, dört ~ iiı 
tane dalaklı alam da göriiJmü~
tür. Fakat bu dört yüz dalak bir 
dalağın parçalanması demek ol. 
duğundan her biri - artık Nas· 
rettin hocanın tencereleri K"ihi de
ğil, yenicerinin barataları (İbi -
mini mini. hir darı tanesinden ee
viz büyükliiğiine kadar parçalar. 
dır . 

Yerinde bulunan asıl dalaktan 
haşka, karaciğerin ortasında ikin. 
ci bir dalak bile görülmüştür. 

a 

o 
(>(>(><><>~->;>(• 

~ 
~ 

~ 
~ 

BALAYI~ 
Jozefin Conson ğ 

B u vaka, teşrinisani de cere
yan etmişti. O sene kış er

ken bastırmış, tabiat vaktinden 
çok evel soyunmuş, çırçıplak bir 
hale gelmişti. 

Evimiz, kasabanın kenannda bu, 
lunuyordu. Evimizin .iört bir tara
fında sonsuz tarlalar uzarııyordu. 

Kar çok erken yağmıştı. O gün 
de, küçük, yakıcı taneler halinde 
yağıyor, adeta toprağa demir çi
viler gibi saplanıyordu. Artık a
ğaçlar, ovalarda ıslık çalan ruzga
ra en ufak bir mani oile teşkil et
miyordu. Arazi dümdüzdü. Gerek 
garpta, gerek şarkta yol boyunca 
uzanan telgraf direklerini ~ok u
zak mesafelere kadar görebiliyor· 
duk. Yolun her iki tarafma ser
pilmiş olan evler, devrilmi:> birer 
kutuyu andırıyordu. 

Biraz daha ilerde Mü.llerin es
ki kısımlarında, beyaz klisenin 
çan kulesi görünüyordu. Belediye 
dairesi ile dans salonu orada. idi. 
Fakat barlarla kumar salonları mev
cut değildi. 

Kar! Şosser: 
- Bizim kasabamız, cok asil, çok 

namusludur, diyordu. Bızde bura
da ne bir serseri, ne de bir yanke
siciye rastlıyamazsınız! 

Müller de hiçbir zaman, tek bir 
zencinin bile gecelediği de hiç gö
rülmemiştir. Hizmetçi veya işçi o
larak zencilerden şu veya bu şe
kilde istifade etmek ıstiyenler, on
ları, yedi mil mesafede bulunan 
Stilvilden getirtirler ve akşam o
lunca da gerisin geriye yine yerle
rine iade ederlerdi. 

Bir defasında biz, nasılsa bir 
zenci kızını gecelem ek üze 

re evimizde alıkoymuştuk. Hiç u
nutmam, müthiş bir enf!üenza sal
gınının hüküm sürdüğü bir kıştı. 
Annem bile bu hastalığa yakala
narak yatağa düşmüştü. Işte biz, 
kimsenin farketmiyeceğini zanne
derek, bize hizmet eden zenci kı
zını evimizde alıkoymuştuk. Fakat 
geceleyin bir takım adamlar evi
mize geldiler. Anna Bebs'i evimiz
den alarak şehrin bir mil kadar dı
şına götürdüler ve onu orada t ek 
başına bıraktılar. Vakit gecenin on 
ikisini çoktan geçmişti. ., 

Müller, fena bir kasaba değildi. 
Bu kasabada hemen hemen hiç bir 
zaman fevkalade bir hadisenin ce-

.r-· 
reyan eıtiğini hatırlamıyorum. Ara 
sıra seyyahlar geçer ve Şosserin e
vinde yemek yerlerdi. Babam da 
evimizin kapısına seyyahlar için 
bir levha asmış, iki odacık ile kü
çük bir sundurma vücude getir
mişti. Bazan seyyah otomobilleri
nin evimizin kapısı önünde de dur
dukları vakiydi. 

Yolcular ekseriya bir gece için 
bizde kalırlar, ve geceliğine ancak 
elli sent verirlerdi. 

Kapımızın önünd.?ki levh::ı gü -
neşten solmuş ve boy.:ıları da kıs
men dökülmiıştü. Annem, artık bu 
mevsimden sonra herhangi bir yol
cunun gelmesi ihtimali olınad1ğını 
ileri sürerek bu levhayı indirmek 
istiyordu. Babamsa buna itiraz et
ti: 

- Sana bunun hiçbir zararı yok, 
dedi, varsın bir kaç gün daha dur
sun. Bir tek yolcuyu bile kaçırmak 
bizim hiç işimize gelmez! 

Yeni evlilerin kapımıza gel
dikleri günü çok iyi hatırlıyorum. 
Vakit akşamdı. Ortalık kararınıya 
başlamıştı. Oniar, eski model a~ 
çık bir Ford otomobilile gelmiş

lerdi. Insanı donduran, cam gibi 
kesen bir soğuk vardı. Rüzg~r, o
vaların istikametinden hiç durma
dan esiyor ve mütemadiy:m kar ar
tıyordu. 

Annem herkesten önce otomo
bilin sesini duymuştu: 

- Galiba birisi geldi? Dedi. 
Halbuki babam, gelenleri ondan 

önce görmüştü. 
- Ford otomobili içinde bir ta

kım zenciler geldi, diye cevap ver
di. 

- Aman yarabbi! Şu otomobilin 
haline bak! 

Biz hepimiz pencerelere üşüşe
rek bu harap otomobili scy retmiye 
koyulduk. Otomobilin plakası ya
nına asılmış olan kirli bir kartonun 
üzerinde: "Balayı,, ynzısJ okunu
yordu. Bu yazının yanı başında be
yaz bir atlas parçası sallanıp du
ruyordu. Radyatör su kaçırıyor, 

buharlar, adeta bir kazandan çıkı

yormuş gibi etrafa uçuşuyordu. O
tomobilin üzerinde, suni çiçekler
den, güllerden yapılmış çelenkler 
vardı 

Karı koca bir arada ve rii:r.,ıar
dan korunmak için adeta iki bük
lüm bir halde otomobilrlen indiler. 
Kızın gözleri kıpkırmızı idi. Za
vallı hiç durmadan habire burnu
nu uğuşturuyordu. Erkek kapıyı 
çaldı. Fakat hareketleri ürkek ve 
düşünceli idi. 

Babam sokak kapısı nı aralıyarak 
başını rüzgara uzattı ve sert bir 
sesle: 

- Ne istiyorsunuz? diy~ sordu. 
Annem, babama hiytap ederek: 

- Herman, dedi, bütü:ı evi don-
duracaksın, şunları içeri al! 

Onlar, adeta siyah birer hayalet 
gibi içeri girdiler. Kız hiç durma
dan titriyordu. Incecik ayak1arın

cia beyaz balo ayakkaplıuı vardı. 
Erkek: 

- Biz Meppis'ten geliyoruz, de
di . Balayı seyahatine çıktık. Şarka, 
Nevyorka doğru gidiyoruz. Bir çok 
yerlere daha uğramamız lazımdı. 

Fakat artık bugün otomobili idare 
edecek bir vaziyette değilim. 

Delikanlının gözleri fena halde i
çeri batmıştı . Bu gözler. gözden zi
yade, adeta bir iskeletin göz çu -
kurlarını andırıyorlardı. 

B abam, her hangi bir muka
demeye lüzum göı meden: 

- Siz burada geceHyemezsiniz, 
dedi. 

o bu sözleri, adeta bir sağıra 

<tuyurmak ister gibi bağıra bagıra 
söylemişti. 

Zenci erkek: 
- Niçin? Neden? Diye sordu. 

Sizin eviniz otel değil mi':' 
Babam: 
- Hayır, diye tekrarladı, siz 

burada geceliyemezsinız! Burada, 
bizde, Müllerde zencilerin gecele
>nesi yasaktır. 

Zenci erkek adeta afaJlamıştı. .. 
Ne yapacağını bilmiyor. ellerile 
dizlerine vuruyordu, El:lıvenleri -
nin delik yerlerinden, beyaz avuç
ları görünüyordu. HarekeCerinde, 
adeta babam ona büsbütün başka 
bir şey söylemiş gibi bir hal var
dı. Bir müddet daha bJyle dur -
duktan sonra: 

- Kapınızda levha var. Biz bu
rada gecelemek istiyoruz. Biz ba
layı seyahatine çıktık. Meppıs'te 
"Vlendik, fakat orada ış yok. 

Babam, ayni sakin eda ile tekrar
ladı: 

- Siz burada geceliyemezsiniz! 
Müllerde zencilerin gecelemesi ya
saktır. Belki Stilvil'de geceleyecek 
bir yer bulabilirsiniz! 

Zenci delikanlı: 
- Peki, şu Stilvil dediğiniz yer 

nerede? dedi. 

~ 
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Karısı, nerede ise ağlamak üze
re idi. Bir yanı şiş olan boyun 
bir tavuk boynu kadar ipincecikti. 

Babam: 
- Buradan Stilvil'e yedi mil ka

dar bir mesafe var. Gece bastır -
madan gitmeniz lazım. 

Zenci erkek şimdi artık susmuş
tu Elindeki şapkayı eviri!> çeviri
yor ve babamın yüzünC! bakıyor
du. 

Nihayet ikisi birlikte evden çı

karak yine Fordlarına h indiler. 
Bu sırada anem de lafa karıştı. 

Babama hitaben: 

- Onlar S tivil'de de geceliyecek 
bir yer bulamıyacaklar, ded i. Çün
kü hiçbir otele onları almazlar. 

Babam: 
- Canım, ben onu biliyorum, 

dedi. 

Biz hepimiz pencereye toplanmı ş 

onların nasıl uzaklaştıklarını sey
rediyor duk . Bu sırada şiddetli bir 
kar fırtınası, müthiş bir tipi baş
ladr. Biz daha bir müddet, otomo
bilin arkasındaki "balayı.. vazıh 

levhayı seyretmek istedik. Faka~ 

kar o kadar şiddetlenmişti ki, oto
mobilin üzerindP.ki kırmızı suni gül 
ler bile bembeyaz oldular. 

lğdıra Su 
Getiriliyor 

Iğdır, 5 (A.A. ) - Beleıliye mecli
si, 15 kilometre uzakta V'? Ağrı dajı 

eteklerindeki Arkef suyunun Iğdıra 

akıtılmasına ve bunun için belediye

ler bankasından 100 bin lira istikraz 

yapılmasına karar vermıştir. 

I ğdırın en büyük binası olan hüki\
met konağının inşaatı bitmiştir. 50 

bin liraya mal olan bu güzel binanın 

açı~ töreni yakında yaprlacaktır. Be

lediyece şehrin bazı '.lna yollarına 

parke döşetilmesi hususunda alınmış 

olan kararın tatbikatına devam edil

mck tedir. Ilk olarak parke döşenmi

yc başlanan Şehit Mehmet çavuş cad

desinin parke ferşiyatı b~tmek üze
redir. 

Zirai vaziyete gelince, gerek kaza 

ve gerek nahiye ve köylerde her se
nPkilerden fazla bir feyzübereket var 
dır. Pamuk, buğday, pirinç ve bostan 

mahsulleri fevkaladedir. 

Nafıa işlerimize gelince, Aras neh

r! üzerinde Serdarabad barajında ya

pılmakta olan su tesisatının 50 bin 

liralık kısmının inşaatı d a bitmek ü
zeredir. 

-----0-

lzmir Fuarında 

Polonya Pavyonu 
Izmir, 5 (A.A.) - Izmir fuarınd'.l 

Polonya de~let pavyonunun inşaatına 
nezaret etmek üzere Polonya elçıli

ği ticaret ataşesi Sunanski şehrimize 
gelmiş, fuar komitesi ile temas ede
rek derhal işe başlanılmasın.ı karar 
ve:rmiştir. 

Polonya pavyonu devlet pavyonla
rının en güzellerinden biri olacak ve 
burada Polonyanın bize satması müm 
kün görülen sanayi maddeleri teşhir 
edilecektir. 
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Yıldırım 

Harbi 
lngiliZ-F ransız - Sovyet . Yozgat Dahilinde 

Birçok Köylerimiz Millet Meclisinin 
Dünkü içtimaı (Ba~ı 1 incide) 

:r.in şartları içinde geçti. 

Müzakereleri Selden Zarar Gördü 

Bugün devir değİ:jlİ ve bu devfr1 
kendine göre şartları da ortaya çıktı. 
Değişen bu şartlar hiçbir zaman bir 
taraflı olarak değişmiş clegildir. Her 
tı:ıraflı olarak degişmiştir. Bunu na
zarı dikkate almak gerektir. Bugün
ku Balkan, dünkü Bal!<an olmadığı 
gibi Habeşistan hiç degildir. 

Za~reb istikametinde açılacak bir 
yıldırım hJırbinin manasız ve hedef
siz olacağı bir yana, boylF.: bir hım?
ketten sonra Hırvat ülke::ıinin L:r rln
ha geri verilmiyeceğini kat: bilenler 
hu yıldırımı parçalamıy.1 otomatik 
clarak girişeceklerdir. Ve bundan U
mumi Harp kopar. 

Tiran - Uhri - Gevkili -
Köstendil - Sofya istikametinde 
gelecek bir yıldırım yürüyü~. ha
yali bir yiirüyüştür. Yıldırım har. 
bi yalnız bir tarafın keyfine ve 
inhisarına bırakılmamıştır ki, baş. 
kaları da hemen yıldırımlaşahi. 

lirler. Ve bundan umumi harp 
patlar. 
Tiran ....... Selanik -.- Meriç yolunu 

tenha Libya çölü ortasıntln. hususi 
tenezzüh için yapılmış bi:- Otoştr:ıt 

sayanları asker saymamatt icap ed~l'. 
askeri teknikler ve taktikle.::- bakı
mından .. Ve hundan Umum: Harp 
dofar. 

Bütün bunlar da bir yana. Ve sulh 
cephesi de şöyle dursun. 

Ne kndar modern olursa olsun ve 
kendini nederecede bomboş steplerde 
sanırsa sansın, yüz yirmi binlik bir 
ordu - bırakalım yıldırımlaşınasım _ 
akının uc;luğunu, öncüliığüni• bile 
beceremez. Yüz yirmi ;)İnlik bir or
du - b~gün ~ar olsaydı - eski Karadağ 
krallıgına bıle az gelirdi. 

Böyle bir yıldırım harbine 
: ~er~ekt:n olmak şartile _ girişmrk 
ıstlyenlerın yalnız pişt9.r kolu vaıi
fesini şöyle böyle yapabilmesi kin 
arın azı bir milyon iki vüz binl"k b .. 
büyiik cüzütama ihtiya~ı vardı: K 
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mı küllinin ne şartlarla re ne k dıs-
1 ı · a ı:ı.r 

o ması azım geldiğini b\'i dı.işüne k 
değiliz. ce 

Herhangi bir zayıf yürekli bedbin 
ıu sualleri sorabilir: 

- Ya Yugoslavya ses çıkar. 
m usa? 

Balkan Antantından ayrılmı:\"a
nğını her vesilede temin eden 
, .e çok miişkiil şartlar içinde hu. 
lunduğu takdir olunan dci(eı·li 
müttefikimizi bir an için hö, le 
farzedelim. O takdirde sualin ~c. 
nhı kendiliğinden çıkar: 

- Öbür Balkanlılar onun he. 
sabına da ses çıkarırlar. 

- Ya iltihak ederse. 
- Mihvcrci telakki olunur. 
- Ya Buliar istan -'\·elcv zo-

raki- iltihak ederse. 
- Balkan Paktının sarih hii. 

kümlcri icabınca hareket olunur. 
Hulasa vaziyetin ve işin hukıki 

mahiyeti şudur: Bu yıldırım harbı bir 
fantasmagoridir ve kanırs•zlığa, yei
st: düşmek üzere bulunan bazı c!kiırı 
umumiycleri avutmak içm ihtira e
dilmiştir. Bunu da çok g;frmiyelim 

·= 
Fransız Gazetecisi 

ltalyadan Çıkarddı 

Lord Halifax ıulh cephesi müzakereleri için 
Franıaya yaptığı son ziyaretinde 

(Başı 1 incide) 
Paris ve Londra hılkumetleri 

müteaddit devletleri doğrudan doif~ 
ruya alakadar ettiği için buyuk bir 
mudi~li.k gösteren müzakereye de • 
vam ıçın Moskovadaki mümessilleri. 
ne pek yakında yeni talimat gimde • 
receklerclir. 

Müzakerenin düğüm noktaları 
Siyasi mahafil tarafından verilen 

miş olduğunu kaydetmiş ve artık ha 
riçte kimsenin bu dostluğa şüphe ile 
bakarken samimi olamıyacağına ka
ni bulunduğunu bildirerek demiş. 
tir ki: 

' "Birleşen iki imparatorluk geniş 

toprakları ve muazzam insan küt:e-

lerini ihtiva etmektedir ve bu vazi-

yet kendilerine tamamen müdrik 

bulundukları mesuliyetler tahmil 

eylemektedir. İki imparntorluk, mil 
!etlerin şeref ve istiklallerini temin 
ile mükelleftirler ve Avrupanın her 
hangi bir devlet veya devlet grupu
nun tahakki.imü altında kalmasını 

malumata gôre, Mo:skova ~conusmala
nr.da Ingiltere Fransa ve Rus;adan 

baska on memleket bahis mevzuu 
olmuştur, Rusyanın Finlandiya. Es
tonya ve Letonyaya temınat verme~i 
bahsi hallolunmuş, Ingilter~ ile Fran 

kabul edemezler. Esasen tarihin de 
sanın karşılıklı temina! verdikled, 

gösterdiği ve~hile böyle bir tahak-
Tiirkiye ve Holanda mesele!erı ko- küm imkansızdır. İki imparatorltık 
!aylık la tesviye olunmuş, daha son· - dünya emniyetini öyle muayyen bir 
ra tek taraflı teminat alan Romanya seviyede tutmak mecburiyetindedir
ve Yunanistan meselesi üzerinde an- ler ki bu seviyenin altında hayat 

~aşma hasrı olmuş, nih.:ıyct Ingilterc insanlar icin müsamahası imkansız 
ılc Fransanın istiklallerini korumayı bir şekil alır. Zira insanların her sa
~ok lüzumlu gtirdukleri Isvkre lfo- hah bir taarruz ve bir harp korku-

• 1 

landa ve Luksemburga temina: vı:- ı su ile u.v.anm~la~ı ebediyen dev
1

am 
, ilmesi mesel"sı· b h' 1 edemez. işte Ingıltcre ve Fransa lla. ... a ıs • mevzuu o - . . . . 
mus ve burad d 1 . . . rışı takvıye içındır kı bu kadar ha-

- a uru mustur. Sımdı- k ti lb. r-. .1 k • k 
lik en mühim mesele b•:d"r 1 g'\' re e e ve e ır ıgı ı e as erı uv-

.. ... · n 1 ız vetlerini arttırmağa call'tnaktadır-
rr.ahafiline göre bu mes~le de halle- lar. İngiliz milleti, an~neleöne rağ-
lunacak, fakat miizakcrcleri bir müd men, mecburi askerlik usulünü ka
tlet daha uzatacaktır. 

T aymia gazetesinin mütaleaları 
Times gazetesi, lngi\iz -- Fra11 _ 

sız - Sovyet paktı miizakerelerine 

tahsis ettiği ba~makale,;ınde diyor ki: 
"Son üç ay içinde, mi.ızak.erel~r. 

tam hakiki bir terakki kaydedilmesi 
beklendigi anlarda, altı kere mani-

lerle karşılaştı. Şöyle denebilir ki 
on hafta suren mütem3di müşavere~ 
ler~en sonra, ne ilerlenmiş, ne de 
gerilenmi~tir. 

Bugün bir kere daha, müzakereci
ler, ufka endişe ile bakmaktadır. Fa

kat. hiç olmazsa, her üç memleket 
te yanyana bulunmaktadır. Ve bun-

lardan herhangi birisi, dığerine, kar
şılıklı herhangi yeni tP.klılleri müza
kereden imtina edeceö" h' . . 

• . .,,1 ıssın_ ver-
meınıştır. Sovyetler 1 ı· l , ııgı ız er ve 
F ransızlnr arasındaki şah.· . . . sı munase-
ııetler, mukemmel gozı.iküyor ı,I . . . - er tıı.;-

r:ııllct ve bunların hüku· ınetl ' . .. crı, tP.-
cavuze mukavemet azmind<> miıttc-

fiktirlcr ve tecavüze, '<endi hesapla
rır.a degil, fakat Almanya tarafından 

bul etmiştir. Fransa ise hiç bir za
man şimdiki kadar çalışkan, bu ka
dar müttehit olmamıştır. Dünya bu 
imparatorJ.ukların neler yapabilece. 
ğini ve sarfettikleri gayretin millet
lerin emniyetini muhafazadan bı:ıs
ka bir gayeye matuf olmadığını ni
hayet anlamıştır. ,, 

lngilterede Şiddetli 

Bir Fırtına 
Londra, 5 (A.A.) - Bıı gün öğ 

leden sonra Weymouth'da misli gö 

rülmemiş derecede şiddetli bir fırtr. 
na olmuştur. Şiddetli bir dalga sil. 

silesi, bütün limanı altüst etmistir. 

Palarmalarını koparan bir çok ~at, 
fırtınanın ve dalgaların şiddetinden 
h_avaya kalkmış ve bil.Rhare plaj üze 

rıne karmakarışık düşerek harap ol. 
ınuştur. 

Paris, 5 (A. A.) - Guyonun İtal. 
yadan çıkarılması hakkında ''Le Jo. 
umal" şunları yazıyor: 

tehdit. e~ildiklcrini hiss~ılen ve düş
melerı bızzat sulh cephesinin en kuv-

vetli taraftarlarını dahi tehlikPyı:: 
kc.yacak olan küçük mill~tler he:>~bı
no mukavemet arzusunrlarlular. 

Roosevelt Vaıin9tonda 
Hydepark, 5 (A.A.)- Rooselvelt 

saat 4 t V . ' 
. e aşıngtona hareket etmi"-

tır. Reisic"' h " urn urun bu sabah h""k' met u u-
merkezine gelmesi beki l "23 haziranda Guyon, Pariste tedir. enme t -

-o-
Ame,-ikadaki Alm 

CQmiyetinin Azası A a1n 
ıaıyor 

Nevyork. 5 ( A A ) L · · - ong • j _ 
land'da kain "Siegfried k s 

. ·· ampıncta 
Frıtz Kuhn Alman_ Am .k 

. . . erı an C'~. 
ınlVelının asken teşekku··11e .. 

• rı n ı teftiş 
etmiştir. 

Cemiyet mensupları A . 
merıkan 

bayraklarile birlikte "amalı h 1 b 1 ~ ac.ı 

Ankara, (TAN :vıuhabirinden ) ··
Sı-ıhrimize gelen malümatd gcire son 
yuğan yağmurlardan ha!>ıl ol&n seller 
Yozgat merkez kazasile Sorgun k'.1-
z~ısında tahribat yapmıştır. SeldrJn 
Sorgun kazasının Fakılı, Boğo5 ve 
Cumafakılı köylerinin bag. tarla ve 
sebze bahçeleri esaslı Larar görmüş
tür. Cumafakıh köyünde sel 3 me.r
kep ve 8 sığır, inek ve darı&yı götür
müştür. Şahmuratlı köyünde 10 kc
yun telef olmuş, buğday ınahsulii 

mahvolmu~ ve sel 3000 kavak ve so~ 
ğiit ağacını götürmüştür. 

(Ba.;jı I incide) 

Dahiliye Vekaletince köylere ve be. 
lediyelere parasız olarak verilmesi. 
devlet daireleri kırtasiye stoku için 
verilmiş bulunan bir buçuk milyon 
liralık mütedavil sermayenin iki 
milyona iblağı, Türkiye ile Yugos • 
lavya arasında Belgratta imza edi • 
len afyon anlaşması tasvip olunmuş. 

mesi için lazım olan ve hususi şahıs. 
lara ait bulunan su kaynaklarını ve 
kaynakların çıktığı ve muhafazaları 
için muktezi yerleri veya su bulun .. 
duğu umulan araziyi İnhisarlar u .. 
mum müdürlüğü, umumi istimlak 
hükümlerine göre istimlak edebile -
cektir. 

Hakkındaki kanunlarla 30 mil • 
yon lira olarak tespit edilmiş olan 
tnhisarlar umum müdürlüğünün 
mütedavil sermayesi 31 milyon 500 
bin liraya çıkarılacaktır. 

Eğriörs ve Delibaş çayları taş -
mış Sorgun kenarındaki tarla ve 
bahçelerdeki mahsulleri tahrip et -
miştir. Merkez kazanın Sarayköyü 
bahçeleri selden az zarar görmüş. 

Yerköye bağlı Hüyükaptalı, Kara • 
osmanoğlu, Cancak köylerinin tarla
ları kısmen harap olmuştur. Mahal 
karakoluna bağlı köylerde 17 söğüt 
devrilmi~, 25 dönüm sebze bahçesi. 
9 dönüm ekin tarlası. 5 dönüm ken
dir tarlası hasara uğramıştır. Musa
batı köyünde 145 dönüm buğday. 
200 dönüm arpa, 150 dönüm bağ 
hasara uğramış, bir merkep ve iki 
buzağıyı sel götürmüştür. 

Gavurali, Köçegen. Divanlı. Baz. 
lar köylerinin bir kısmı. Recepli. Fa. 
kıbinli köylerinin ise bütün tarlaları 
hasara uğramıştır. Deremullu kö • 
yünde otuz koyun telef olmuş, diğer 
köylerde ise iki bin kavağı sel götür. 
müş. 300 dönüm ekin, 200 dönüm 
bostan, 100 dönüm kendir tarlası ha. 
sar görmüştür. 

--o--

Ordu Maluller Birliği 

KonCJresi Sona Erdi 
Ankara, (TANl - Beş gündenberi 

devam etmekte olan ordu maluller 
birliği kongresi umumi merkez ida
re heyeti ile haysi:--·et divanını ve 
murakabe heyetlerinin intihabını 

yaptıktan sonra dün çalışmasınr 
sona erdirmiştir. Kongre umumi 
merkez idare heyetine Malatya Me
busu B. Mahmut Nedim Zapçı, İş 

Bankası idare meclisi azasından Bur. 
sa murahhası Hüseyin Avni Aktul
ga. Sabık idare heyetinden H ayri 
Antayı C. H. P. Üsküdar merkez n:ı.
hiyesi reis Nazmi Madanoğlu, İş 

Bankası Ankara şubesi m~murların. 
dan Fahri Onursal, Edirne murahha
sı İnhisarlar Ankara Başımüdürlüğü 
sicil memuru Hakkı Özakı, Petrol 
Arama enstitüsünc.':n Zeki Akmen, 
Gaziantep murahhası ve C. II. P. ge
nel sekreterlik bürosundan Hamit 
Gürgüç ve İzmir murahhası Rasih 
Tuna'yı w;mişÜr. 

Haysiyet divanı ve murakabe hE'
yetine de Kars mebusu Şerefcttin Ka 
r:ıcan, Belediyeler Bankası umuru 
hukukiye müdürü Asım Ersan, Jstan
bul sıhhiye mücadele heyetı reisi D:::. 
l\Iithat Süyev, C. H. P. genel sekreter 
lik bürosuna Sadi Or~n ve sabık bir
lik reisi Rifat Conksan seçilmi~ler<lir. 

-v--
Köseivanof 
HitlerLeGör üştü 

(Başı 1 incide) 

bul etmiştir. Söylendiğine göre, nor
mal görüşmeler çerçevesi içinde ce
reyan eden bu mülakatta hususi bir 
mesele bahis mevzuu edilmemiştir. 

Macar erkanı görüşüyorlar 
Budapeşte, 5 (A. A.) - Kont Te

leki, bugün öğleden sonra, kral nai. 

bi Horty tarafından kabul edilmiş 

ve kral naibine, gi.inün muhtelif si • 

yasi meseleleri etrafında mufassal 

mallımat vermiştir. Görüşme, bir bu
çuk saat sürmüştür. 

tur. 
Meclis yarın tekrar toplanacak • 

tır. 

Müstakil grupun harici 
vaziyetimiz hakkında 

şual takriri 
Ankara. 5 (Tan Muhabirinden) 

Devir tarihi 31 temmuz 939 ola. 
rak tespit edilmiştir. 

Tuncelinin idaresi 
Müstakil grup reisi vekili, İstanbul Tunceli vilayetinin idaresi hak . 
mebusu Ali Rana Tarhan, bugü~ kınd~i ka~u.nla ver_il~i~ ~alahiyet
Meclise iki sual takriri vererek bü • ı ler. n:ıuddetının 31 bırıncıkanun 942 
kümetten harici vaziyet ve harici ti- 1 tarıhıne kadar uzatılması hakkında. 
caretimiz hakkında izah~t istemiştir. ki layiha n:ıeclis r~znan:ıesine alın • 
Hariciye ve Ticaret Vekillerinin bu mıştır. Adlıye encumenı mazbatasın 

takrirlere Meclisin cuma günkü top. da ~zcümle_ de_~me~tedir ki:. . 
Jantısında cevaplar vermeleri kuv • Tuncelı bolgesınde tatbık edıl-
vetle muhtemeldir. mekte olan kanunun meriyet müd -
Tiyatro sinema ve konserlerden deti 940 tarihinde nihayet bulacak • 

l ' · l ' ·ı IA 'h tır. Halbu'd şimdiye kadar tatbikat. a ınan re&ım ere aı ayı a .. . 
ta guven ve ımar bakımlarından pek 

Ankara, 5 <Tan Muhabirinden) -
ı. Tiyatro ve sinemalarla konserler. 
den alınmakta olan damga, tayyare 
ve belediye resimleriyle Darülaceze 
hissesinin yüzde on nispetinde bir • 
leştirilmesine dair kanun layihası , 

2 - Tapo ve kadastro umum mü -
diirlüğünün Adliye Vekaletine bağ. 
!anması hakkındaki layiha, 3 - A -
masra dalgakıranının tamiri ve ye
niden bir dalgakıran inşası için gele. 
cek senelere sari taahhüdat icrası 

hakkındaki layiha, 4 - Bursa ve 
müttehit elektrik Türk Anonim şir
keti hisse senetlerinden bir kısmı • 
nın satın alınmasına dair mukavele • 
nin tasdiki ve bu müesseselerin iş • 
]etmeleri hakkında kanun layihası, 

5 - Ankara elektrik ve hava gazı 

ve Adana elektrik Tt:ırk Anonim şir
ketleri hisse senetleri ile üç Alman 
şirketinin bu üç şirketten matlıipla. 
rının satın alınmasına dair kanun 
layihası Meclis ruznamesine alınmış. 
tır. 

Bira fabrikaları 
lnhi..arlara geçiyor 

Ankara Orman Çiftliğindeki bira 
fabrikasıyle tesisat ve müştemilatı

nın ve arpa silolarının İnhisarlar u. 
mum müdürlüğüne devri hakkındaki 
layiha ruznameye alınmıştır. Layi • 
ha esaslarına göre fabrikanın işletil. 

çok faydalı neticeler ve muvaffakr • 
yetler temin eden bu kanunun bir 
müddet daha,,. devam vazına amil O· 

lan düşüncelere göre lüzumlu oldu
ğuna esbabı mucibe Jayihasıyle Ve • 
killerin şifahi izahlarında beyan o • 
lunan esbaba mebni encümenimizce 
de kanaat hasıl olmakla layihanın 

teklif veçhile aynen kabulüne it~i . 
fakla karar verilmiştir. 

Ankara Belediye 

M ecliıi toplantıaı 
Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) 

Belediye Meclisi belediye reisi Nev. 
zat Tandoğanın reisliğinde fevkala • 
de bir toplantı yapmıştır. Ankara e. 
lektrik ve havagazı şirketi aksiyon • 
]arının belediyece mübayaası ıçın 

Belediyeler Bankasından 300 bin li. 
ralık istikraz akdi hususunda reisli
ğe mezuniyet verilmesi hususu gö -
rüşülürken belediye reisi geniş iza • 
hat vermi~ ve bu işin tahakkuku i • 
çin yüksek me5ai sarfeden Nafıa Ve. 
kili Ali Fuat Cebesoyun adını hür .. 
metle anmıştır. Meclis te, Nafıa Ve
kiline şehrin hürmetlerini ve şük • 
ranlarını arza belediye reisini me -
mur etmiştir. 

Vali ve belediye reisi meclisin 
kararını telgrafla Nafıa Vekiline bil
dirmiştir. 

iler ve Parti PoLonyanin 
Başkanlığı Pı oiestosu 

(B1.1şı 1 incide) 
de genel başkanlık divanınca yeniden 
alınmış olan karar sureti bağlı ola
rak gönderilmiştir. 

Valilerimizin parti başkanı sıfatile 
3 senedenberi yurdumuza ve parti
mize yaptıkları hizmetlerin şükranı

nı eda ederken bundan böyle de par. 
tiye ve teşkilatımıza kar~ı yakın ala
ka ve samimi müzaheretlerini esirge
miyecekleri hakkındaki ümidimi sa
mimiyetle izhar etmek isterim. Ye
ni nizamnam~ parti ge:ıel sekreteri
nin devlet vekili olarak icra vekilleri 
heyetine girmesini temin etmis ve bu 
suretle parti ve hükumet beraberliği 
esasını mahfuz tutmuş olduğundan 

esasen parti hükumetinin yüksek bi
rer memuru bulunan vali arkadaşla
rımın şimdiye kadar olduğu gibi bun 
dan sonra da teşkilatımıza azami 
y<.rdım ve himayede buiunmalarını 

üıbii buluyorum. 

(Baı;ı 1 incide) 

bu şayiaları uydurduğunu ve bu 
şekilde ihata siyasetini ileri götür
mek ve Şarki Avrpada istediğini 

yapmak fikrinde olduğunu anlatı

yor. 

Alman tahşidatı devam ediyor 
Fakat Londraya gelen haberlere 

göre, Almanlar Danzige silah gönder
miye ve tahkimat yapmıya devam ... 
diyorlar. Hatta, tahkimat inşasına iş
tirak eden ameleden l:>ir kısmı isten· 
diği derecede ketum davranmadıkla
rı için bugün tevkif edilmiş~crdir. 

Danzig bankaıı istikraz 
faizlerini ödemiyor 

Varşova, 5 (A.A.) - Danzig ban· 
kası, büyük bir kısmı İngiltere, Ho1 

landa ve Amerikadan yapılan istikraz 
ların faizlerini ödememiye karar ver· 
miştir. 

Ecnc>bi müşahitler hali hazırda serı 
best şehirde yapılan askeri nıasrafla· 
rı karşrlayabilmek için bankanın böy 

le bir tedbir ittihaz etmek mecburi· 
yetinde kaldığını söylemektedirler. 

Diğer cihetten öğrenildiğınc göre, 

haftalık bir mecmuanın istihbarat 
şefi tarafından Paristen telefonla çağ 
rılmıştı. Bu mecmuanın muhabiri 
başka bir yerde bulunduğundan is • 
tihbaral şefi Guyon'dan mareşal Ba. 
doglio hakkında dolaşan şayialar 
hakkında malumat vermesini mes • 
lekdaşlık namına rica etmişti. Gu _ 
yon İtalyayı alakadar eden bütün is. 
]erde yaptıgı gihi bu malumatı da 
ihtiyatlı ve olçulü bir lisanla bildir
mişti. Fakat muhabir, ertesi gunü 
matbuat nezaretine davet edilmiştir. 

Telefon muhaveresi nezaretçe din. 
lenmiş ve Stenografi ile de zaptedil. 

Her ne olursa olsun 1:>.ıgün bir ta
r-aftan Sovyetler birliği, diğer taraf
tan lngiltere ve Fransa, bu üç dev
letten herhangi birine lıucum edildi
ği takdirde derhal silahlı yardı.11a 
koı-mıya hazırdırlar ve b·ı üç b ·iyük 
devlet, ayni zamanda, rırkadaşların
dnn herhangi biı inin rnımfaatlerini 
alakadar eden herhangi bir Avrııpa 
devletine karşı yapılac·al<: tet'avuze 
mukavemet için kuvvetln;ıu birleş
tirmekte de mutabıktırlar. 

l ngiliz Harbiye Nazırının 
mühim sözleri 

ayrak arla teftişe iştirak etmH 
dir. ~er-

Bu görü~me hakkında başka bir 

malumat verilmemiştir. Maamafih 

bu görüşmenin çok mühim olduğu 

bahsinde herkes müttefiktir. 

Yeni nfaamnameye göre bütün vi

U.yetlere daimi parti mi.ifotti~i gönde

rileceğındcn parti başkanı ığmclan çe

kilecek olan valilerin şirndili'.< idare 

heyeti a7.alarından birisini kendile

rine vekil tayin etmeleri ve asıl ida
re reisi intihabının müfettişle: mahal 
!erinde işe başladıktan sonra yapıl -
ması muvafık görülmü~tür. Bu se

beple şimdilik başkanlık vekaletine 
vilayet idare heyeti azasından müna-

yüksek fen mektebi talebesinin tatil 
0

cevresi ileri alınmıştır. Mektep, bu 
günden itibaren tatil devresil"C gir
miştir. Talebeler gitmeden evvel sıh· 
h'l bir muayeneden geçirilecekledir · 

mişti. x 
Guyon ''Le Journal" gazetesinde 

intişar eden yazısından fazla hiç bir 
şey söylememişti. Mumaileyh, hak. 
kınd;ı verilen tard kararını protesto 
etmiştir. Sefir, Francois • Poncet'nin 

teşebbüsii de hic bir faydn verme • 
miş oldugu için Guyon, dun İtalya. 

dan n:vrılmak rnccburiyctindc 'kal • 
mışt1r." 

Paris, 5 (A.A.) - Fransa - Bii
yük Britanya cemiyetinin dün ak. 

şam verdiği ziyafetinde Sir Hore -
Belisha'dan sonra söz alan B. Bon

net, mantık icabı olarak teessüs et
miş ve zaruretin icabile takviye e

dilmiş olan İngiliz Fransız dııc;t. 
luğıınun gecirdigi imtihanlarla pc
ki~miş ve tecrübe ile teeyyüt eyle-

T~ftişe 1938 de 10.000 kişi iştirak 
etmışken bu sene 2.000 kişi iştirak 
etmiştir. 

Ma~ar Ayan ve 
Mebusan Meclisleri 

Budapeşte, 5 (A.A.) _ Ayan ve 
r.1ebusan meclisleri iiç haftalık bir 
tatil devresine girmişlerdir. Bu mcc:· 
hslet'. 28 temmuzda tekrar i~e ba~
lıyacaklardır. 

-0-

lngiliz Askeri Heyeti · 

İstanbula Hareket Etti 
AnkHa, 5 (A.A.) - Bir m ild

dettenberi şehrimizde bulunmakta 
olan Tuğgeneral O. M: Lund' un 
riya~tindeki İngiliz ask eri heyeti 
refakatlerinde mihmandarları yi.i7.
ha!jı O rh an T iirkkan bulunduğu 
hald e hu ak~anı İstanhula hat"ekct 
etmiştir. • 

sip göreceğiniz bir arkadaiı getirerek 

vazifeyi kendisine teslim etmenizi ve 
bu tamimi bütün teşkilatımıza tebliğ 

etmenizi rica eder, sevgi VE' saygı ıle 
gözlerinizden öperim. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 

Dr. A. F. "!'uzcr 

--o--

Roma Sergisinde Daimi 
Japon Pavyonu 

T okyo, 5 (A.A.) - Domeı ajansı· 

nm bildirdiğine göre 1942 senesinde 
Reımada açılacak olan beynelmilsl 

sergideki Japon pavy'lnu daimi ola· 
cak ve eski ve yeni Japunyayı temsil 

edecektir. 
Pavyon beş milyon ye11o::ı in;ıa (;'dİ· 

lecektir . 
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SATIŞ ILANI 
Osküdar icra Memurluğundan : 
Battal Ömer ve Behiye tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23193 

ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar ve
rilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 700 lira kıymet tak. 
dir edilmiş olan Üskiıdarda Valdei atik n;ahallesinin eski Bağlarbaşında 

yeni Osman Paşa sokağında eski 39 mükerrer yeni 20 1 numaralı sağ 
tarafı merhum Adil Ağa veresesinin hane ve bahçesi sol tarafı kasap
ların arsası, arkası binbaşı mütekaidi Kenan hane ve bahçesi, cephesi 
Osman Paşa sokagı ile çevrili nim kagir evin evsaf ve mesahası aşağıda 
Yazılıdn: 

Zeınln Kat: Zemini çini bir taşlık tizerinde yükü olan bir oda, merdi
venaltı, hela zemini toprak ocağı havi mutfak ve camlı bahçe kapısı ve 
iki gömülü küpü olan camekanlı mahaldir. 

Birinci Kat: Bir sofa üzerinde biri yüklü iki oda bir heladan ibarettir. 
Umumi Evsafı: Zemin kat duvarları kagir birinci kat ahşap ve zemin 

kat pencereleri demir parmaklıklı, ön kısım pencereleri kafesli olup üs. 
tu alaturka kiremitle örtülüdür. Binada elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: Tamamı 105 metre murabba ve 14 desimetre olup bunun 
50 metre murabbaı bina bakiyesi bahçedir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup 16 8 939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü sa
at 14 ten 16 ya kadar tisküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 't; 75 ini bulduğu 
takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün 
müddetle temdit edilerek 31 8 939 tarihine rastlıyan Perşembe günii 
saat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak 
ve bu ikinci arttıramada da arttırma bedeli muhammen kıymetin '1: 75ini 
ltu!mazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi tak-
sitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. • 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin ', 7 ,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir banka. 
nın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendinden evvel 
en yüksek teklüte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle art
tırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için c, 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rrca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellaliye re. 

simleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz be
deli miışteriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde'evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları 

tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedeİinin paylaşmasından hariç kala
caklan ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 17 /7 /939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için acık bulundurulacak olan arttırma 
şartnamesile 939 855 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu. 
... ., AS~ • 

Dr. HAFIZ lEMAL 
Pazardan maııda saat '14.30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl· 

\>anyolu No. 104. - '· 

Dr. Hayri Ömer 
lOhrevt ve cilt hıstıhkları mOte,.ını 
>ğJedeıı aoııra Beyoğlu Ağacam 

'f"MITfltndA "10 13.'~ 1'plpfnn·4~!'i.Rr 

~-------............................ . 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 · 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Llra11 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ılfBiıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

C &det ı.ooo Liralık 4,ooo Lira 
c • 500 • 2,008 • 
c • 250 • 1,000 • 

to JOIJ • 4,009 • 
ıeo • ır1t • s.ooo • 
Ue " 40 ,. 4,800 " 
110 : za .. a.200 ... 

d"DIKKAT: Heea:planndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aplt 
k UflniYenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlulyle verilecektir 
tı -.ı. leılede C defa, ı t;yUU. l Birlnclkiaun, 1 Mart ve 1 Butran 
rhal~fe (ekileHktir. 

TAN 

Kızılay Alemdar Nahiyesinin 

Büyük Süftnet Töreni 
5. Ağustos 1939 Cumartesi Akıamı 

Dünyanın en güzel bir yeri olan Sarayburnu ıazinoaunda. 
zengin program, mehtap aafaıı. 

Çocuklarını sünnet ettireceklerin Nahiyemizin Gülhane 
Alayköfkündelci merkezine müracaatları. 

Program ayrıca ilan edilecektir. 
~ ....................................... ~ 

Devlet Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ıl8niar·ı 
Muhammen bedeli 7675 Ura olan 500 litre parex, Detmolin w. veya 

bu evsaf ve kuvvette haşerat öldürücü mayi 21 - 7 - 939 cuma günü sa
at 11 on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 575 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
gün saat 10 ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız dağtılmaktadır. (4616) 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Baımüdürlüğünden : 
YıJ!ardanberi tevliyet vazifesine alaka göstermiyen ve adresi idare. 

mizce bilinmiyen (İSHAK PAŞA KERİMESİ RUKİYE HANIM) Vak
fının mütevellisi ADVİYE'nin İdaremize müracaatla vakfına ait mua
meleyi takip ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilanen vaki tebligata ica
bet etmediğinden kendisine ilan tarihinden itibaren 15 gün daha mehil 
verilmiştir. 

Bu müddet zarfnda da gelmediği takdirde hakkında kanuni muame
le yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (4931) 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakimli
ğinden: Halen Bakırköy emrazı akli
ye ve asabiye hastanesinde tedavi al
tında bulunan Hüseyin oğlu Mehmet 
Mesut Saymanın hacrile kendisine 
şifayap oluncıya kadar Jtendislne Ka.
sımpap Sipahi fırın sokak 41 sayıda 
oturan kansı Yapr Saymanın vasi 
tayin edildiği ilin olunur. 

Bugün çıkan fevkalade sayısında 

REiSi COMHURUMUZ 
INöNO'nün Çocuklarile 

Yalovada yaptığı çok kıymetli 
bir röportai neıretmektedf r. 

• Bu sayıda, en tanınmış muharrirlerin çok kıymetli ve ca
zip yazılarını bulacaksınız. 

• Yeni Mecmuanın bu sayısı rekabet edilmez bir şaheser 
nümunesidir. 

• Bu sayı. bir tablo nefasetini haiz dört renkli bir kapakla 
süslenmiştir. 

HER HAFTA' ,_> 36 sahife 10 kuruş 
Nafıa Vekaletinden: 

15 • 8 - 939 Salı günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binası için
de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda "2300., lira muhammen bedelli 1 adet Santrifüj Tulumba ve ı a
det elektrik gurubunun Çumra istasyonunda vagonda teslim montaj 
masrafı Vekalete,. montajı mütıahhide aid olmak şart.ile kapalı zarf usu
lile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden ~lınabilir. 

Muvakkat teminat 172 lira elli kunıştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri li.zımdır. "2666 "4766 ,, " 

GEC!ELt - G'OND'OZL'O 

OSKODAR A~AERIKAN KIZ LiSESi 
Mektep eyhilün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt için PA

ZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9 • 12 ye kadar, aynca da 
mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebeler yerlerini muhafaza 
edebilmeleri için erken müracaat etmelidirler. 

Adres: Bağlarbaşı, Telefon : 60474 

Liseler Ahmsahm komisyonu Baıkanhğından : 
Nev'i Mikdan Muhammen fiyatı İlk teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Odun Meşe ve Gürgen Çeki 910 00 250 
Mangal kömürü kilo 29100 00 4 701 2S 
Kriple maden kömürü ton 348 15 O 
Tüvenan ma~ kömürü ton 60 11 50 

İstanbulda 40 adet gündüzlü okulun 1939 mali yılına ait ihtiyaçtan olan 
mikdar ve muhammen fiyatlarile ilk teminatı yukaraa yazılı yakacak
lann 24 Temmuz 1939 Pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu İstikW 
Caddesi 349 numarada Liseler Alım Satım Komisyonunda kapalı zarf 
eksjltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vutkası ve ilk teminat makbuz ve 
tfoarethane namına hareket edenlerin Noterlikten tasdikli veklletname. 
lerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilin· 
de' vermeleri, şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine 
yatınlacak teminat tezkeresini almak için Galatasaray Lisesine mü
racaatlan. "4909,. 

TÜRKiYE 
DABKOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahğı 

COMHURIYET 
TEMMUZ 

MERKEZ 
1939 V AZIYETI 

BANKASI 

«SCHULDT • ORIENT • LfNEıı 
Eşyayl ticariye nakli için seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburı, 

Bremen, Anvers, Yunanistan, Tür• 
kiye, Buliaristan, Romanya) ve av
det. 

EsYa tahllyeıl fçln beklenen va
rıurlar: 

Duburg vapuru 10 Temmuza doğru. 
Gluksburg vapuru 25 Temmuza doğ
ru. • 
Donau vapuru 12 Temmuza doğru. 
Duburı vapur~ 22 Temmuza dolru. 

H. P A J KUR 1 Ç 

i A K T 1 f 
IKASA: 

Albn: SafT kilogram 17.179.881 24.164.876.45 
BANKNOT 15. 869.817.-
UJ'AKLIK 1.410.951.41 

Dahildeki Muhabirler: 
1'0rk UraSl 591.781.51 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saft kilogram 9.058.321 12.741.252.48 

Altına tahvllf kabD serbest 
d~MzJer . 7 .160.84 
Diler dl5vtzler ve borçlu kllrlnı 
.,aklyelerl 4.001.534.18 

ffazlne Tahvilleri: 

Lira PAS 1 F 
Sermaye: 

bıtlyat Akçesi: 
41.445.444.86 

Adi ve fevkallde 
Rususr 

59~· 76
1.

51 Tedavüldeki Banknotlar: 

Denıhc!e ednen evrak! nakdiye 
kanunun 8 • it lnel maddelerine 
tevfikan h.111lne tarafından vAld 
tedfyat 

16.749.947.50 "'--·hd f · -a-u e em "" .vraln nakdlft 
bekfyest 

Lira 
15.ooo.ooo-

4.217.134.25 
8.000.000.-ı 

158.748.583.-

ı 7 .228.027 .-

lU.520.538.- • 

Vapur Acentası 
Oeruhde edilen evrakJ nakdiye 
~a~ıhtı 158.748.5tl3.-

lt"rmt11t tamamen alhn olarak 
nAveterı tedaVOle ftzedllen 
R~kont mukabfU fltveten teda. 
9Ued. 

19.000.000.-

ırZETSKA PLOVIDBA A. D.• de 
Kotor Bılkan ıntıntının ekonomik 
konferın11nda tnlı · edilen enter• 
balkanlk hat. BUyUk IDkı modern 

"LOYCEN .. 
Y1puru ile f 1tanbul, Ka.tence, Pi· 
re, Korfo, Arnıvutluk, Dıtmıçy• 

uhlll, Trlyelte, Venedlk ve Suuk 
ara11nda muntazam polta. 

Yolcu ve efYllYI tıcariY• abr. 
Tenezzflh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 

KOSTENCEYI 
İlk posta 11 Temmwı: ıaat 13 te. 
PİRE. KORJ'U, Arnavutluk. Dal· 

maçya ıahtllert, Venedlk ve Trlyes· 

teye ilk posta 14 Temmuz saat lll te. 
Her nevi tafsllAt tein Oatatllda 

(Yolcu salonu kaJ'llSlnda) umumi 
acenteliğe: Telefon: 44708 ve bütün 
seyahat fdarehanelerlne müracaat. · 

~ 

Kanunun 8 - 8 fncl maddeleri· 
"e tevfikan 1ıazlne tarafından 
vAkl tedlyat 

Senedat Cilsdaım 

TfCAR! SENEDA'I 

Esham ve TahvllAt COzdanı 

(Denıhte edOen evrakı nak 
A - (diyenin karsılı'1 Esham ve 

(Tahvillt <itibari kıymetle) 
B - Serbelt esham ve taııvlllt 

l\vanılar: 

"azlneye kısa vlde1f aVanl 
Mtın ve D6vtz Ozerine 
"'ahvlllt Qzerine 

Rissed81'1ar: 

'1uhtellf: 

17.228.027.-

129.3QU82.20 

•3.816.873.47 
7 .517 .080.97 

• 6.309.000.-
17.183.93 

T.808.794.15 

ı 41.520.538.-
Tiirk Liran Mevduatı: 
Dlm Taahbldatı: 

129.304.982.20 ~ lbna tahvflf kabn d!Mzter 
Dlğr d3vlzter ve alacaklı kllrinı 
baklyeJert 

51.20U5U4 

14.144.928.08 

4.500.000.-

15.350.216.63 

414.811.271.22 

Muhtelif: 

89.000.000.-

3.332.20 

33.619.32tl.35 

Vtı!kli11 

1 ~emmuz l938 tarihinCJen itibaren: lakonto 
haddı % 4, altın üzerine &Yanı °lo 3. 

229.1520.588.-

31.069.303.88 

33 .622.8158.511 

95.381.838.7C 

41Ull.27UI 
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Otuz senedenberi dünya sergilerine mutlaka iştirak ederek 350 den fazla altın madalya, büyük mükafa t v 
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zafer niıanla rı kazanan, daima ve muhakkak 

birincilik elde eden ve diplomdonör ve Horkonkurla ta sdik ed ilen 

ÜSKÜDAR. KADIKÖY Altıyol • iZMİR Kemeraltı Şubelerini de Muvaffakiyetle Açtı. 

Beyoğlu, Karaköy, Anliara ve Anadoluda açtığı satış yerlerinde fiat birdir. Limon çiçeklerf kolonyaları , bilhassa Fuier, Bahar, Şipr losyonları , lavantaları, krem• 

leri, briyantinleri, sürme, rimel, alhk, rui; tırnak cilaları , saç losyanları, çiçek ve gül su ve esans;arı, traş bıçağı sabunları, Dantos diş macunile diş fl rçaları, 
zeytin, fıstık ve badem yağları, glüten mamulatı, özlü unları, Fayda, Far ile kuvvet şurupları, öksürük pastilleri ve muht elif ıtriyat ve müstahzaratı ısrarla isfeyiniz. 

DEPOSU: HASAN DEPOSU, SiRKECi LiMAN HANI ALTINDADIR. 

11---------------------------------------.----Yarın Akşam: KADIKÖYÜNDE ___ _ 

1 I Ci GAZİNOSUNDA IClN: 
...> 

HER MEVSiM 
Z A R 1 F 

SAGLAM 
Bestekar Bursalı KADRİ ŞEN ÇALAR ve F A HRI GOLER gecesi 

EMSALSlZ SAZ ZIY AFETi 

u c u .z 

BEYKOZ kunduralarını 
tercih ediniz. 

Fiatlar: 370 - 410 - 510 kuru~tur. 

SOMER BANK YERLi MALLAR Pazarları 
Müessesesi şubeleri : 

İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy, İzmir, Ankara. Mersin. Adana ............................. _________________________________________ ... , 
1 #-- Saç Bakımı ~ 

• • 1 Güzelliğin en biri:ıci şartı 1 

TURK TiCARET BANKASIA.S. ! 
- .. 1 u u nene .. ._-......_ ..... , twz=ns:wnn~..-........., 

TESİS TARİHİ 1919 

Merkezi: ANKARA 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mticerreb bır 
ilaçtır. 

. 
KAYIP - Fatih Askarlik şubesin-

Tanburi SALAHATTİN PINAR ve Kemani NECATİ TOKYAY 
Kemani NOBAR ve arkadaşları ve arkadaşları 

BELVÜ BAHÇESi SAZ HEYETl 
Mutad seanslarından sonra iştirak edeceklerdir. 

Memleketimizin tanınmış umum okuyucu bayan ve bayların iştirakile 
GÖRÜLMEMİ~ RIR GECE 

SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçları b esler , köklerini kuv 
vetlendirir, dökülmesini ön

ler , kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbu'~ 

BANKA 

den almış olduğum terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
hükmü yoktur. - Fener Katipmusli· 

hettin mahallesi Medrese arkası 11 

sayıda Mehmet oğlu Rüstem Göksan. ................................................ 
HER NEVi MUAMELELERi ,; 1 l. A N ' 

Binalarınız iç.in en sağlam 
en kolay en ucuz 

Alabastone 
Dahilde Boyasıdır. 

Deposu 4 üncü Vakıf han ve Hariçte Muhabirieri Vardır. 
~ı--• asma kat 19 # 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

KAYIP - Istanb:ıl üniversitesi 

Tıp fakültesinden aldığnn 1642 nu· 

marada 3.11.936 tarihli hüviye~ cüz

C.anımı kaybettim. Y~ni5ini alacağım 

dan eskisinin hükmü yoktur. - Is

mail Topuz. 

Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

il 

il GECE KASASI 
KELEPiR ' 

Satlhk Arsalar 
Kalamış deniz kıyısında, müra
caat •Kızıl toprak. Rüştiye sokak 

47 No. da Miço daiciletile. 

Çok müsaid tartlarla ıayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 
izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 

KAYIP - Ziraat Bankasından a]
\ mış olduğum (14046) numaralı he-

\ 

sabı cari cüzdanını kayhettim. Ye
.M nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
p yoktur. - Ahmet Esin 

. ... ._.., .. -.......................................... lm!IJI ..................... ____________ _ 

?fape/lb 
Vantilatörlerinin 
Meziye~i: Az cereyan 

tarfederler, bozulmazlar 

Diğerlerinden 

daha ucuzdur. 

L. A. R. E. S. 
Hükumetin iştirakile işletilen Rumen Iln\•a Postaları 

EMNiYET • SÜR'AT - İSTiRAHAT 
• Dilnyanın en :Modern Ticari Tayyarcle rilc 

IST ANBUL - BÜ KREŞ Hava Postası Seferleri 
İstanbuldan : P azartesi, Çarşambnve Cuma giinleri saat 8,15 te 

ı hareketle : Saat 10,30 da Biikreşe mu\'asalnt. 
~yfti mahallere ayni gün muvasal at eden Budapeşte, Viyana, Ber. 
lın, Belgrad, Zagreb, Venedik, Miliıno, Turin, Amisterdam, Varşo. 
'.'a ve P arise hareket eden tayya relerle hemen aktarma yapılır. 

foptan ve peraktmde satıt yeri: Galata Biletler: V~GONLİ., N.AT-TA, İTTA ve Galatada Tahir hanında 

lstanbul Defterdarhğından ~ 
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz paralıkların ve nikel kuruş

ların ı ı Kanunusani / 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış olına
sına rağmen yine bazı yerlerde mtibadcle vasıtası olarak kabul ve isti. 
mal edildiği haber alınmıştır. 

Bu paruların nihayet 1 I K. sani/ 1940 tarihine kadar vergi vesair 
borçlar mukabilinde ınalsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar bir 
şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın zarar 
görmemesi ve tebliğ hilafına hareketle kanuni takibata duçar olmama-
sı için keyfiyet ilan olunur. (4818) 

ZULFARUZ 5. 
GALATA 

•• 
BUGUN 

EN FAZLA 
RAGBET GÖREN 

KÖRTİNG __..... 
Radyoları 

SERViS MARITIM RU:\IGN acentalıi!ı hiirosundn satılır. 

Voyvoda ca ddesi 84 Karaköy Palas kartısında ·--•·-------· 

illl_.0_s_M_A_N--T·A-·Ş·Ç-•.0_6.-.L_u _________ , Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L . Ş. Basddığl yel' TAN Mathauı 


