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Naziler Lehlileri 
Hariciye Vekili Dış 
Siyasetimiz Hakkında 
Geniş izahat Verdi 

· Şarki PruSyBya 
Sevke B~şladılar . 

Sahil Tahkimatı ilerledi 
Londra, 8 (Hususi) - Lehistan hük\uneti ile istişare<le 

bulunmak üzere Varşovaya giden Leh Sefiri hafta sonunda 
beklemektedir. Sefir Lomiraya varır varm$Z Lord Halifax 
ile görüşecektir. İngiliz mahafili, Lehistanın Danzig' e karşı 
takip edeceği siyaset hakkında bu devlete tavsiyelerde bulun
duğuna dair ~rilen malU.matı reddetmektedir. 

Cezmi Erçin 'liin Meclute 
6eyqr1Clfk bplgnraJ.... 

e esınl 
Bozmıya 

Çalıııyorlar 
1'cızan: M. Z~ SERTEL 

I• ngiliz - Sovyet müzakere
lerinin uı.aması, mihver 

tievletlerinin cesaretlerini art
tırmış, ve A.ğqstosa doğru yeni 
ve kati bir hdde hazırlamala
nna sebep olnitıftur. 

Mihver devletleri, aulb cephesinin 
kuru1mamasI için •Jleriııden geleni 
yaptılar. Evveli İngi1tennm Alman
yayı muhasara ederek açlıktan öl. 
dürmek istediğini if8a ettiler. Bu 
propaganda daha ziyade dahilde Al
manların keyfini arttumak, ve onla
ra bir harbi mazur göstermek içindi. 
Fakat ayni zamanda sulh cepliesine 
girmesi muhtemel olan devletler ü. 
zerinde tazyik icrasına çalıştılar. Ro. 
manya ve Yugoslavyayı sık.ı§tırdı. 
lar. Holanda ve Danimarkayı ka. 
zanmıya teşebbüs ettiler. Maksattan 
bütün bu devletleri sulh cephesln. 
den uzaklaştırmak, ve İngilterenln 
mütecavWere karfl bir cephe kur
masına mlnl olmaktı. 

Mihver devletlerinin bütiin tefeb
büsleri akinı kaldı. Çünkü bu mem
leketler için Çekoslovakya misali 
canlı bir misaldi. Hele Alınan hima. 
xepni kabul eden Slovakyanm vazi-
1e\i göz önünde idi. Alman propa. 
gandasına Jllajlı1p olarak Alınan ta. 
rafını tutmanın sulh namına ne teh
likeli bir oyun olduğunu artık her
kes öğrenmişti. Onun için, vaziyet
lerinin tehlikeli olmasına rağmen, 
Yugoslavya ve Rumanya mihvere 
girmediJ.er. Rumanya sulh cephelin
de yer aldı. Yugoslavya bitaraf kal
mayı tercih etti. Binaenaleyh totali
ter devletler sulh cephesini parçala
mıya muvaffak olamadılar. 

Q nlar için oynıyacak s~ bir ~ez 
kalıyordu: İngiliz -:- SoVyet 

mQzakerelerinin bir ittifak ~e 1netı. 
celenmesine mini olmak. Çünkü 
Sovyetler iltihak etmedikçe .sulh 

(Sonu: s .. 10, ıü. 1) 

lngiltere ile Geniş 
iş Birliği Yapıyoruz 

Polonyanın öne siirtlüğü aa.slar 

Şükrü Stiracoğlu M ecliate 
Lehistanın resmi mahafili, memleketlerinin Danzige ltarp 

vaziyetini şu dört esas ile tesbit ediyorlar: 

• Kiİç.ük devletler bertaraf edilemez. Bunu mümki• 
ıa"anlar ergeç cicı akıbetlerle karıllaıacaklardır. 

8 Sovyetlerle dostluğumuz en hararetn devrededir. 

e Almanya ve ltalya ile normal mlaaıebetlerln 
devamı l~i• bu a·rzunun karııhklı olması 14zımdlt'. 

Ankara, 8 (Tan Muhabimden) - Büyük Millet Mecli
si, bugün son toplantısını yaptı ve yaz tatiline başladı. Bu iç
timada müstakil grup reis vekili tarafından sorulan suallere 
Hariciye ve ticaret vekilleri cevaplar verdiler. , 

Şükril Saracoilu, bu miinasebetle milhhn beyanatta bulundu. Dq ai
yuetimizhı "Yurtta sulh, cihanda sulh,, oldujunu, fakat, bir cün ıulh 
bize harpten daha pahalıya satdmak isteniline o v 

o. 
dutunu tebarüz ettirerek Türk .. İngiliz yardım anlapasın111 muhtelif 
sahalarda iş birliğini temin elieceğini, küçük devletleri bertaraf etnıe. 
nin imkansız olduğunu ifade etti ve: 

"Bunu mümkün sananlar acı ikibetlerle er geç karp karpya ka. 
lacaklardır,, dedi. 

Saracoğlu, daha sonra Türk • Sovyet dostluğunun hararetini de 
kaydederek İtalya ve Almanya ile normal münasebetlerin devamı ar 

zusunda bulunduğumuiU, fakat, bu arzu ve hareketin ild tarafiı olması 
icap ettiğini anlattı. 

"Yurtta Sulh, Cihanda Su .. : 
Hariciye Vekilimizin dünkü beyanatını aynen aplıda oft7awsmıı: 

"Yurtta sulh, cihanda sulh: İşte bizim harici politikamız, dün lulh 
taraftan idik, bugün de sulh taraftarıyız, yann da sulh ta.ıtan olaCalaz. 
(Bravo sesleri). 

lJstündağ 50 Lira 
Para Cezasına 
Mahkôm Oldn 

Suçlular, Otobüs ve Asri Mezarlık işinden Beraat 
Ettiler, Ostündağa Sürpagop Yolsuzluğundan 

Dolayı Verilen 50 Lira Para Cezası Tecil Edildi 

Sulh taraftanyız, çünkü sulh içinde yaşıyan bir Türklyenln her _. 
hada neler yapmağa kadir olduğunu son yinnl senelik fnkipf ve terek. 
kimiz vazıhan göstermiştir. (Alkışlar ,bravo sesleri). Uzun harp yılla· 
nnın yorgunluğunu, geniş yangınların tahribatını yirmi yıl içinde ta. 
mir ettik. Mekteplerimizin ve mektepte okuyan çocuklarımızın adedi Ankara, g (Tan Muhabirinden) _İstanbul eski vali ve 
sulh yıllan esnasmda birkaç misli arttı, zirai sahada istihsalimiz mü. belediye reisi Muhittin Üstündağ ile arkadaşlan hakkında, 
temadiyen çoğalıyor. On beş sene evvel on milyon liradan fazla para 
mızı hariçten getirdiğimiz una ve ekmeğe veriyorduk. Bugün milyon- otobüs, Asri mezarlık, Sürpagop işlerinde yolsuzluk olduğu 
larca liralık hububat satıyoruz. ic!diasile açılmış olan davanın rüyeti, bitmiş, karar bugün 

1 - Danb:iı, Alman hudutları
nın haricinde birlik olarak kalına. 
hdır. 

2 - Dantziı, Polonya gümrük 
ıebekesi dahilinde buJunmalrdır. 

3 - Polonyanm Dantziı üzerin· 
deki haklan başka bir · devletin 
keyfine tabi bulunmamalı ve bu 
haklara yalnı'Z kağıt üzerinde de
ğil, fakat ayni zamanda fiiliyatta 
da hürmet edilmelidir. 
4 - Dantziıde, Alman ekseriyed 

Din kültürel inkişafı için imiW... 
lar mevcuttur. Fakat buna ınuka. 
bil Polonyalı ekalliyetin milli tah· 
ai1'etine de hürınet edilmelidir. 
Bu beyanatm üçüncü noktası, kas· 

ten kapalı yazılmıştır. Varşovada te
barüz ettirildiğine göre, Dantzig'de.. 
ki menfaatleri üzerindeki tehditlerin 
Polonyayı harekete getirebil~ek ~ 
tnahiyet aJclıiı dakikayı teabit et. 
mele~ Polon;yanın haklwbr ye 
Polonya hüktimeti, bu planı katiyen 
daha evvelden ifşa emelinde değil· 

dir. 

C laamberlain' in izahatı 
Söylendiğine göre, Chamberlafi\, 

Dantzig meselesi hakkında pazartesi 
günü Avam Kamarasında yapaealJ 
beyanat esnasında Almanya tarafın.. 
dan geçen hafta Polonyaya yapılan 
teklifleri hatırlatacak ve Polonyanın 
bu teklffleri niçin kabul etmediğini 
izah edecektir. 

(Sonu S. 9 Sü. 2) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Tanrıya 
Şikayet 

Refik Halid'in bu nefla 

mUaahabeaini bugün be. 
tinci aayfanuzda okuyunuz. 

Şimendiferlerimiz her sene birkaç yüz kilometre çoğalıyor. Hemen temyiz mahkemesi dördüncü ceza dairesinde taraflara tefhim 
yok denecek bir halde bulunan sanayiimiz, memleketin dört bucağına edilmiştir. ır------"-;"'--....,.-~-------------
kurduğu büyük, küçük fabrikalar sayesinde inkişaf etmekte ve bunla Bug'tinkü son cellede de Muhi,tin 
------------ rm etrafında yer yer n•şeli mamu. Ustündai ve cmld muavini Ekrem 

"reler vücut bulmaktadır. Güzel dev Sevencan hazır bulundular. Celse a· 
l~t merkezimizi sulh yıllanna borçlu çıldıjı zaman evvela otobüs davası Suriyede 

Fevkalade 
Tedbirler 

Yüliselc ICemlıer ldare.,ı 
Tenıemen fllne Aldı 
Kabire.'8 (H1UW1l) - Samdan 

ıelen en aon haberlere göre Suriye 
fevkalAde komiseri; bul(in Suriye 
esas kanununu tatil ederek idari bü
tün salAhiyetl üzerine alm1§ ve bu 
münasebetle nesrettttı beyanname· 
de Fransanın 1936 da yapılan ve ıe
lecek senederi baılıyarak Suriyeyi 
isüklile kavuşturan muahedeyi 
reddetmedll!ni, fakat memleketln 
basında bir hükQmet bulunmama
sından ve Cilmhurrelsinin lat1fuı 

yüzünden emniyeti korumak için 
fevkalAde tedbirler almak mecburi
yetinde kaldığım izah etmiıtir. 

Suriye parlamentosu çarıamba ıü
nil toplanarak yeni bir Cümhurre
isi seçecektir. Fakat meclisin alaca
lı ~azlyet te son derece f(ipbelldir. 

hakkında v~ilmiş olan karar okwı. 
yuz. .. .. tt . _1 du. Ma~eme karannda iddia ma-

Bugun mükemmel bir nıveraate- k ıs 1 d rd t · . .. amınm geçen ce e er e se e mış 
ye, Ankarada bırkaç fakulteye ve çe- olduğu iddialar madde madde zik-
lik gibi bir -gençliğe malikiz. Her redil«\Wten sonra bunlann varit ol
sulh yılı Türk nüfusuna, za,ı.tı te. madı"" ruttieesine varılıyordu. 0-
ıafi ikt .. .. m bln && ...,... 

ett en sonra, uç yuz e kunması 45 dakikadan fazla ı;üren bu 
Türk çocuğu hediye ediyor. (Alla~ katarda Muhittin Ustündağ ve arka. 
lar). • • daşlarının otobüs işlerindeki yolşuz-

Milletin gururunu teşkil eden kah· luklarda sunu taksirleri olmadığı be
raman Türk ordusunun karada, d._ yan ediliyor, ve temyiz yoln aç~ ol
nizde ve havada bugüııkü milkenı· mak üzere ittifakla maznunlann be
nıellyetlni de sulh yıllartnın hazırlı· raet ettikleri bildiriliyordu. 
Jına borçl\lyuz. (Bravo sesleri, al- Bundan sonra Asri mezarlık da. 
!°flar). ~ vası hakkında verilen karar okundu. 

Arkada§lar, Bu davada da yine müddeiumumi ta 
Hiçbir aafer, sulh yıllarının bize rafnıdan ileri sürülen ve maznunlara 

vermekte devam ettiği bu nimetl~ vlki olan isnatların mahiyet ve esas
ri ver.emez ve hiçbir vicdan b\l gü- ları bildiriliyor ve bu işlerde maz· 
zel şeylerin bir harp alevi içinde e- nunlann mesuliyetini mucip bir haJ 
rlmesine razı olamaz. (Bravo şesle- olmadığı ilave ediliyordu. Neticede 
ri). Bunlar, bizim memleketimiz için Asri mezarı~ davasında da temyiz 
ne kadar doğru ise, ufak tefek fark· mahkemesi dördüncü ceza dairesi ev 
lar ile her memleket için vakidir. velki karannda ısrar ederek rnaz.. 
Ben bunlan yalnız Refik Saydam nunlarm beraetlerine temyiz yolu a
hükCimetinin delil, bütün Türk mil. çık olmak üzere ittifakla karar verdi. 

(Sema s .. ıo 84. 1) (Sotıu.: S• ıo, atL lJ 

Ankara Hava istasyonu Merasimle Asılch 

Mat:lu Rei.i, B"fllekil ue Javetlila cliinldi maaimie 
.(Yazın onuncu aayfanuzcla) 



• 

P ... E._~~-
ü bü ler 

Susarken! 
Yazan: M. Turhan TAN 

B illbül, bizlerin çok sevip te hiç 
tanımadığımız kuşlardandır. 

İçimizde tnvus 'kuşunu görenler biil. 
bülü görmüş olnnfordnn çoktur. Bül. 
bili esini duynnlar ise aTslan kük. 
renıesini işitenlerden, hiç ilpbe yok, 
azdır. 

"Biilbülü altın kafese koymuşlar, 
Vatan! deyip ağlamış!,, deriz ve 
hürriyet aşkının en büyük timsalini 
bu minimini kuşta görmiye savnşı
nz. Hnlbuki bülbülün san mı, kırını 
u mı olduğunu bilenimiz mevcudu. 
mfizfin yilzde biri nisbtindcdir . 

Birinci sınıf divan şairlerinden 
Dnhayi: 

Hirtısan olmasa gQlden dili nAşadın ey 

bülbUl 
Neler eylerdi hrıre Mu Ateş • zlıdın ey 

bWbfil 
Dili dlldan nermetmı:ı iıittlm nAlcvO 

Muh 
• 

TAN 
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~n 
Accbdir tnşa te'sir eylemiş fcryadın ey 

bülbül 
Ne teshir etti dlldarı, ne vurdu fıteşi 

Dün AnkaraJa yeni lıava istcuyonu mera.imle açılJı. Bu resimlerde, mertl$imde bulunan/an ve yeni hava i.sttl$yonunu görüyoruz. 

hfırı 
Gene durmaz okursun ruztı şeb evradın 

ey bülbül. 
Diyor, o ayarda fistatlardan Fasih 

hemen heyecana gelip şu nazireyi 
söylüyor: 

Tenin hOklster etml:ı Ahf ateşzadın ey 
billbül 

Acebdlr htın sôzan etmemek feryadın ey 

bülbül 
Görllrken gonccl tıfldabı fcryad etmedir 

kflnn 
Nolur faslı hazan hali dili nAşadın ey 

Satie işi 
Tahkikatı 

--o--

Refi Bayar Hakkındaki 

Tahkikat Gayrimevkuf 

Olarak Y apdacak 

Tünele Giden Tramvay 
Hattı Kaldırılacak 

Gümrüğün 
Eski Binası 

--o-

Liman lıletmesi, 

bülbül 
Şehlnşahi bchar olmuş serapa güş, 

güllerle 
Pesend etmiş ne\•ayı nakp nev - icadın 

ey bülbül. 

Satie binasının satışından müte
vellit yolsuzluk tahkikatına dün de 
devam edilmiştir. 

Eminönü Meydanı için Avrupaya Saat lsmarlandı, Belediye 

Sarayının Sultana hm et Tramvay Caddesinde inşası Kararlaştırıldı 
Binasının Y ıkllmasına 

Razı Olmuyor 
ls!,anbulda geniş mikyasta imar 

fanliyeti başlamak üzeredi:. Bu faa
liyetin başında, Taksim meydanı ci
varında yapılacak olan modern içti
mai müesseseler gelmektedfr. Bu 
müesselerden şehir klübü, !'ehir ga. 
zinosu, matbuat salonu, ticaret klü
biı ve sergi bin.lsı, şimdiki Taksim 
kışlasının yerinde yapılacaktır. Bu 
miiesselere a:lt planlar ~ehir mütehas
sısı Prostla mimar Valter tarafından 
müştereken yapılmaktadır. Planlar 
iki a~a kadar ikmal edilmiş buluna
cak ve cyllıl ortalarına doğru kı hı-

huriyet abidesine nazır bir mevkide 
bulunan şimdiki Beyoglu jandarma 
dairesinin yeri ile arkadaki mezar
lıkta da buyük şehir tiyatrosu bina
sı inşa edilecektir. Bu suret~e en bü. 
yük içtimai müesseseh~r Taksimde 
birikmiş olacaktır. Bunlardan başka 
Tepcbaşmda şimdiki Asri sinemamn 
yerinde de, bu semte mahsuı; olmak 
üzere 750 ki i istiap edebilecek bir 
tiyatro binası yapılacaktır. Bu tiyat
ro ile Taksimdeki şehir tiyatrosu ve 
halkcvi binaları inşaatına bu sene 
başlanacaktır. • 

Liman işletmesi geçen sene bele
nakalatı elektrikli Troleybüs vasıta- diye ile de temaslardan sonra eski 
sile temin edecektir. 

Üstatların üstadı Nabi de bülbül 
mcvzuunn kayıtsız değil; heyecanla 
anlatıyor: 

Hüni dlll mey' gonceyt c~m eyledi 
bülbül 

Bezml g01Q naleyle temam eyledi bülbül 
Her nAlede bir nahli güle kondu safa

dan 
Her nağmede tebdili makı:ım eyledi 

bülbül 
Gehvnreslni gerçi nesim eyledi tnhrlk 
Enuna g6ıünc hlı.bı haram e;yledl blilbül. 

Her şnirin bülbül kasidesi, bu me. 
yanda Abdülhak Hamitle Recai Za. 
denin de o nnğmekiıre birer neşidesi 
var. Lfıkin bu üstatlar da dahil oldu
ğu halde onun hususi hnyatiyle 
meşgul olan ~ir, -benim kanaati. 
me göre-- yoktur. 

Hu usi hayat, dedim ve zannede
rim ki isabet ettim. Çiiııkü bülbül 
kendine has bir yaşayış tarzına sahip 
tir. Yl'!Zln ynylayn, sayfiyeye !ıkar. 
Kışın kışlı;;.a çekilir kışlığa knrı ko. 
en beraber giderler. Fnkat yaylaya 
gelişte erkek konakçılık '\'nzifesi ya. 
pnr, eşinden önce gelip yuvayı hazır
lar. Bülbüllerin konak değiştirmele
ri hemen hemen görülmemiştir. 
Yaylada da, kışlaktn da ayni yere 
inerler, yu,•alarrm tnzelerJer. 

Refi Bayarın hakkı sükut olarak, 
kendilerine dört bin lira verdiği hak. 
kında mevkuflardan Malik Kevkep 
tarafından ortaya atılan iddin da tet
kik edilmektedir. Bu bahis etrafın
da da icap edenler dinlenmiştir. 

Hadisede ismi geçen ve avukat A
tıfın ortağı olduğu söylenen avukat 
Ekrem, bu hususta kendisinden malU 
mat istiyen arkadnşımıza~ 
"- Ben hukuki şahsiyet ve vazi

yetim dolayısil'e bu blhls etrafında 
size malfımat verm~kte mazurum. 
Esasen siz hadiseyi öğrenmiş ve yaz
mışsınız. Neticeyi öğrenmek için de 
adli tahkikatın bitmesini beklemek
ten başka çare yoktur,, demiştir. 

Diğer taraftan Malik Kevkep te, 
hadiseyi inkar etmemekte, sadece 
Refi Bayann gönderdiği paranın 200 
lira değil, 4000 lira olduğunu, parayı 
bir zarftan çıkarıp diğer bir zarfa 
koyduğunu, zarf değiştirmedeki sebe 
binin de ilk zarfın yıpranmış ve kir. 
lenmiş olmasından ibaret bulundu
ğunu söylemiştir. 

Dördüncü sorgu hakimi. dün de 
bu tahkikat işile meşgul olmuş, Sa
tie hukuk miişavirlerinden Perkev, 
şahit olarak dinlenmiş, istinabe su
rctile dinlenen şahitlerin ifodelerfoi 
ihtiva eden evrak gelmiştir. 

Rensürans müdürü Hefi Bayann 
hakkındaki takibnta gayri mevkuf o. 
lsrak devam edilmesi kararlaştırıl -
mıştır. Refi Bayarın müdafaas:nı An
kara avukatiarından Hamit Sevket, 
deruhte etmiştir. 

Erkek biilbiil, yuvnyı kurarken 
öter. Eşi yumurtlayıp ta yavru çı. 
karmıya yatınca onu eğlendirmek 
ister gibi sesine taııtaze hir şakrak. 
lık verir. daha heyecanla ötmiye ko
yulur. Ya\•rular çıkınca hu heyecan 
geçer, yerine babalık vazifeleri ka
im olur ve billbUl, büyük bir faali. 
yetle çocuklarına yem getirmiye gi. 
rişir. O sırada biilbiiliin tcrenniim 
ettiği görülmez ki hesapça tanı bu 
mevsimdir. 

Bülbiil, her kuştnn fazla muhite 
lntıbnk etmiştir. Rengindeki hususi. 
yet onun ağaçlar nrasında düşman. 
Janndnn korunmasını kolaylaştırır. 

Polonya Sefiri Şehrimizde 
Polonya Sefiri Ekselam; Sokolniç. 

ki ve Bayan Sokolniçki dün sabahki 
pksprcsle Ankaradan şehrimize gel
mişler ve sefarethanenin Yeniköy
dcki yazlık binasaına ycrlesmi 2ler-

Dediğim gibi !?İmdi bülbüllerin 
sustuğu, g!illerin de solduğu günler. 
deyiz. Temenni edelim ki o güzel 
nağmeler kesilirken toplar ve tüfek
ler tercnnlimc başlamasın, güllerin 
yerine de beşerin '\•icdanında yara
lar açılmasın. 

Haliçte iki Kızak 
Yapılacak 

Haliçteki tamir havuzlarının tevsii 
için ilk tahsisat olarak iki milyon li
ra ayrılmıştır. Bu para ile yapılacak 
ıslahat hazırlıklarına başlaıı_mıştır. 
Ayrıca hnvu:ilarnı yanına iki kızak 
yapılacaktır. 

Istinye tamir havuzlan da ıslah ve 
tevsi edilecek, her iki fabrika büyük 
·vapurları da tamire muktedir bir ha. 
le getirilecektir. Limanımızdan ge
cen bütün vapurlar burada tamir e
dilebilecektir. Münakaüıt Vekili Ali 
Cetinkaya, havuzların ıslahı hakkın
!a yeniden bazı direktifler vermiştir. 

dir. 

S - Bir iki sene evvel İngiliz. 
ce okumuştum. Fakat takip etme
diğim için unutmıyn başladım, 

eski mümaresemi elde etmek '\'e 
daha iyi öğrenmek için hangi ki
taplnra miiracant edeyim? 

C - Berlitz ve yahut Oto Saver 
kitaplarına müracaat etmeniz fay
dalıdır. Fakat ingilizce gazeteleri 
takip etmek suretile de mürnarese
nizi arttırabilirsiniz. 

• 
S - Eski paralar hangi iliıç , 

hırla temizlenir? 
C - Eski paraları temizleye • 

cek bir çok kimyevi maddeler bu. 
lunduğu gibi bunları sirke, petrol, 

nın yerinde inşaafa başlanacakt,w. 
Halen kışlanın bina kısmına .ait kıy
metin takdir edilmesi için Milli em
Uık şirketile müşterek bir komisy~n 
teşkil edilmiştir. Komisyonun takdir 
edeceği kıymet üzerine bina bu gün
lerde belediyeye devredilecek ve der. 
hal kışlanın yıktırılmasına başlanacak 
tır. Kışlanın tramvay yolu üzerinde
ki cephesinde yapılacak inşaat tek 
knth ve üstleri teras şeklinde olacak
tır. Kışlanın sağ tarafından Ayaspa. 
ş&ya doğru giden cadde yeniden tan
zim olunacaktır. Bu cadde 85 metre 
genişliğinde olacaktır. Bu yol iize
rindeki cephesinden mühim bir kı!
ml yola gidecektir. 

85 metre genişliğindeki caddenin 
sağ tarafında da mühim istimliıkler 
yapılncaktır. Ancak burada şimdiki 
Istanbul klübünün bulunduğu nok
tadan itibaren cnddenin Ayaspaşaya 
saptığı köşeye kadar devam eden kı
sım bu sene istimlak edilecek klüp•en 
itibaren Taksim meydanına kadar de
vam eden kısım üzerinde büyük in
şaat olduğu için buranın istimliıki 

bilahare yapılacaktır. Jlu is!imlnkin 
birinci kısmını teşkil eden sahada bu
lunan garajın ve arkasındaki beledi
yeye ait mezarlığın yerinde. Beyoğ
lu halkevi icin moderp bir bina ya
pılacaktır. :Ralkcvi binasımn karş1. 
sında ve tafnamile Taksimdeki Ciim-

Şehir otobüsleri 
Belediye, şehir otobUsieri hakkın. 

daki tetkiklerini ikmal etmi~, ala
cağı otobüslere ait şartnameleri ha
zırlamıştır. Tam şartname ilan edil
~çk üzere iken bundan iki gün ev. 
vcl bir Amerikan firması belediyeye 
müracaat ederek dünyanın en güzel, 
konforlu otobüslerini vereceğini ve 
hatta otobüslerden birisini belediye
nin önune kadar geti_rip gösterebile
ceğini de teklif etmiştir. Belediye A
merikan firmasının bu tekliiinı krı
hul etmiş, yeni model otobüsün A
merikadan Istanbula g~tirilmesi için 
20 günlük bır mühlet vermiştir. Bu 
nnlaşma üzerine firmanın lstanbulda· 
ki mümessili derhal keyfiyeti Ameri
kadaki fabrikaya bildirmiş, en mo
dern bir otobüs modelilcr b~ralıC'r, 

di~0r tiplere ait bütün kataloğları is
temiştir. Bunlar 18 gün sonra şehri
mizde olacaktır. 

Tünel Tramvay hattı kalkıJ'~" 
Belediyenin alacağı bu otobüsler 

lstanbul ile Beyoğlu, Istanbul ile 
yakın kazalar arasında ışletilecektC-. 

Diğer taraftan belediye, Beyoğlu 
caddesindeki izdihamı azaltmak için 
Tünel - Ş.işli, Tünel - Maçka ve Tü
nel - Kurtuluş arasındaki tramvay
ları da kaldırmıya karar vermiştir. 
Belediye bu noktalar arasındaki mü-

gümrük başmüdürlüğünün bulundu. 
Yeni beleJiye sarayı ğu, Eminönünden Sirkeci araba va-

Şehrin imarına tallük eden işler- puru iskelesine kadar imtidat eden 
den biri de yeni belediye sarayı in- binanın üst katına asfalt yol yapma
şusıdır. llk planda, Sultanahme~te yı münasip görmüş ve bina:y:ı da an
şimdiki Ticaret mektebi ile Fuat pa- trepo olarak kullanmıya karar ver. 
şa türbesine giden yolun başlangıç mişti. 

noktasında yapılması düşünülen be. Bu defa şehircilik mütehassısı 
tediye sarayının burada inşası müm- Prost fikrini değiştirmiştir. Şehir pla 
kün olamıyacağı anlaşılmış ve yeni nına göre bu bina yıkılacak ve yt!.rı
belediye binasının tramvay cadde- ne Snrayburnuna' kadar sahil yolu 
sindeki Tnş mektebin kenarından baş ynpılncaktır. Bu yol hnlkın gezip ha
lı arak tramvay durağı kar.şısmdaki wı ı:ı 1nıasına tahsis edilecektir. 
köşeye kadar devam ede!l saha üze- Liman işletmesi bu karara itiraz 
rinde yapılmasına karar verilmiştir. etmiş, snhil yolu haline getirilecek 
Vcrebatan sarayının bir kısmı bu sa. binanın antrepo olarak kullanılması
hnnın altına kadar devam etmekte- na şiddetle ihtiyaç hissedildiği ve dr. 
dir. Belediye sarayının YCt"ebatan sa- layısile oradaki rıhtım1arın tahmil, 
rayına zarar verip vermiyeceğinin tr hliyeye tahsis edilmesi icap ede
tesbitine dünden itibaren başlanmış- ceği mütalensile, belediye ile temasa 
tır. Yeni planda, asarı atikadan adde. k..trar vermiştir. 
dilen Taş mektep, olduğu gibi muha- Liman işletmesinin ittihnz ettiği 
faza edilecektir. ~. karara göre, bu antreporlarda soğuk 

Sultnnahmet meydanının sağ tara- ht.vn tesisatı vücude getirilecek ve 
fmdaki umumi hapishanenin yerind~ bır de balık konserve fabrikası inşa 
adliye sarayile vilayet sarayı inşa e- edilecektir. 
dilirken tapu müdürlüğüne ait olan Liman işletmesile belediye bu işi 
binaya şimdilik dokunulmıyacaktır. h:>lledemezlerse keyfiyet Ankaraya 
Bu bina vitayet ve adliye sarayları. aksedecek ve Münakalat Vekaletilc 
r.m inşasından sonra istimlak edilip Dahiliye V'ekfüeti müzakereye giri-
yıktınlacaktır. şeceklerdir. 

Şehir Meclisi toplanıyor iki Kişiyi Yaraladı 
Şehir meclisi, gelecek ayın ortala- Fatihte Öksüzler sokağında otu. 

rma doğru fevkalade blr toplantıya ran sabıkalılardan Arap Kadri ile 
davet edilecektir. Meclis bu fcvkala- Unkapanındn Taşçılar sokağında otu. 
de toplantıda, belediyenin Belediye- ran Hamdi ve Hüseyin arasında pa. 
ler Bankasından aldığı 5 milyon li. ra yüzünden çıkan kavgada Arap 
raya karşı gösterilecek garanti ile Kadri Hamdiyi bıçakln karnından a
tr&mvay, tünel ve elektrik işletmeleri ğır, Hüseyini de kolundan hafifçe 
umum müdürlüğünün bir temwuz- yaralamıştır. Yaralı imdadı sıhhi ile 
dan mayıs sonuna kadar devam ede- Cerraphaşa hastanesine kaldırılmış, 
cek olan bütçesini tetkık edecektir. carih, bıçağı ile beraber yakalanmış. 
Bundan başka meclis, işletmeler u- tır. 

mum müdürlüğü için, üzer!erinde -=====-=========: 
başka vazifeler olmamak şartile iki 
de murakıp tayin edecektir. T A K V t M ve H A V A 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

9 Temmuz 1939 
PAZAR 

7 nci ay GUn: 31 Hızır: 65 

Rumi: 1355 
Ilnzlran: 26 

12.19 
19.43 
2.19 

benzin, neft içinde bırakarak te • 
mizlemek te mümkündür. Fakat 
bütün bu maddelerle para temiz • 
lemek doğru değildir. Gerek kim. 
yevi maddeler, gerek saydığımız. 

maddeler paraların üzerinde za -
manla husule gelen bu tabakayı 

kaldırır ve paranın daha çabuk 
bozulmasını intaç eder. Eski para .. 
lan saf su içinde bir müddet hı·
rakarak fırça ile temizlemek daha 
doğrudur • 

• S. - Beynelmilel tcdaviil eder 
bir postu pulu var mıdır, varsa 
nerede satılır? 

C. - Beynelmilel tedavül eder 

posta J'uıu vardır. l"ıyatı on ııd 
buçuk kuruştur. Postnhanelerde 
satılır. 

• S. - Beş yıllık sanat mektebi 
mezunlarının barem kanununa gö
re, devlet memuriyetinde alacak. 
ları derece kaçıncı derecediı·? 

C. - 13 üncü derecedir. 

• S. - Bir bot yaptırmak istiyo. 
-rum. Planını nerede bulabilirim? 

C. - Devlet deniz işletmesi ha· 
vuzlar müdürlüğünde bulabilirsi· 
niz. 

• S. - Gümriik kanmılan ve ni. 

umnameleri hakkında her türlii 
izahnt \'ermek için İstanbuld;ı res
mi bir daire var mıdır? Böyle teş
kilôt ' 'arsa, verdiği izalınt giiın
rük kararları üzerinde müessir o. 
Jabilir mi?. 

C. - Böyle bir daire yoktur. 
Yalnız her ay gümrük rehberı a
diyle bir eser neşredilir ve bu e
ser bütün gümrük muamelatı hak
kında izahatı ihtiva eder. . • 

S. - Yüksek Ticaret mcklchinc 
de\'am etmeden, sene sonunda im. 
tihana girmek mümkün nıüdiir? 

C. - Hayır, değildir. 

Arnbl: ı358 
Cem. ('\l'Vel: 22 
Güneş: 4.37 - Öğle: 
İkindi: ı6.19 - Akşam: 
Yatsı: 21.44 - ims!ik: 

Hava Vaziyeti -
Ycşilk5y meteoroloji istasyonundnn alı

nan malCımatn gôrc, havn yurdun cenup 
ve cenubu şarki Anadolu ile Trakya ve 
Ege bölgelerinde nz bulutlu, Kocaelide 
buluUu ve mevzii ynğışlı, diğer bölgeler
de umumiyt'tlc çok bulutlu ve yer yer ya
ğışlı geçmiş, rUzgfırlar doğu ve cenubu 
ııarkt bölgelCl"dc cenubi, dlğ~ yerlerde 
şimali isUkametten orta kuvvette, Egede 
kuvvetlice, Ege dmizinde mutedil fırtınn 

şcklincic esml5Ur. 
Dün t tanbulda hava açık geçmiş, rOz

gfır şimalden saniyede 5 - 7 metre hızla 
esmiştir. Snat 14 te hnva tazylkı ıoı4,7 
milibar ıdl. SClhunet en yüksek 29•6 ve en 
düşük 17,0 santigrat olarak kaydcdilmis
tir. 

1 

l._ 
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(suGüNI 
İn9iliz • Fransız • 
Rus Konuşmaları 

Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

S ulh cephesini sağlamlamak ve 
tecavüz teşebbüslerini körlet

mek için İngiltere, Rusya ·ve Fransa 
arasında on üç haftadanberi devam 
eden miizakerelerin bir kere daha 
yeniden ba~ladığı bildiriliyor. 

l\füzakereler ilerlememiş ye miisbet 
neticelere varmamış değildir. Fakat 
müzakerelerin yaziyeti tam Taymi
sin diplomat muhabiri tarafından 
tavsif edildiği şekildedir: "Müzake
reler bir Aysberg gibidir. Halledile
cek meselelerin dokuzda sekizi hal
ledilmiştir. Fakat bunlar göze gö
rünmemekte, hatta unutulmaktadır. 
Geride kalan dokuzda bir ise son de
rece çapraşık bir şekilde göze batı
yor. Fakat Londra ile Paris anlaş
mayı intaç etmek için en güzel ni
yetleri besledikleri gibi l\foskovadan 
neşe verici haberler gelmektedir. Bu 
yüzden yakında kati bir teS\'iyeye 
varılması beklenebilir.,, 

Nitekim Londra ve Parisin 1\fos
kovadaki mümessillerine yeni tali
mat vermiş olmaları ve yeni konuş
maların başlamış olması da bu ümi
di kuvvetlendirmektedir. 

Moskova, Londra ve Paris arasın. 
da tetkik edilmekte olan meseleler 
hakkında resmi malumat verilme. 
mekle beraber üzerinde ittifak hasıl 
olan esaslı noktalan hulasa etmek 
mümkündür. 

Üç taraf tedafüi bir pakt yapmayı 
kararlaştırmışlardır. Bu paktın en 
esaslı hedefi, yeni bir takım devlet
lerin teca,·üze uğramaları takdirin. 
de, askeri berpberlik ile tecavüzü 
bertaraf etmektir. Bundan başka üç 
devlet bu askeri beraberliği temin 
etmenin yolları, derhal askeri isti
şareler yaparak icap eden kararı 

vermek işini, tek başına sulh veya 
...,ö:.4----L- r -.--·-•uun. 111\:~ClClerınJ 

urarlaştırmışlardır. 

Arada Baltık devletlerine teminat 
vermek meselesi rhP-mmh .... tt: :ı..: .. 
Fasıl teşkil etti. Bu devletler, kendi-
lerine teminat verilmesini, dahili iş

lerine bilkuvve müdahale mahiye. 
tinde telakki ediyor ve teminat iste. 
mediklerini söylüyorlr.rdı. İngiltere 

hükumeti bu devletlerin endişelerini 
bertaraf etmek ile meşgul olmakta 
\'C bu endişelerin '\"arit olmadığını 
ispata çalışmaktadır. 

Diğer taraftan İngiltere ile Fran. 

sa, İsviçre ve Holandanrn istiklal

ferini korumayı hayati bir kıym~tte 

ıaymaktadır. Anlaşılan Sovyet Bir. 

liği ayni görü~e iştirak etmiyor. Bu 

yüzden de iki taraf arasında yeni 

görüşmeler başlamış bulunuyor. . 
Acaba bu göriişnıeler en sonunda 

neticeye bağlanacak \'e sulh cephesi 
bütün kuvvetiyle ve bütiin satvetiy
le tecavüze karşı kati ve hakim bir 
vaziyet alacak mı? 

İngiliz mahafili henüz nikbindir 
ve bir takını küçiik devletlerin kor
ku \"\' endişelerini yatıştırmıya ça. 
lışmaktadır. Onun için (TaymisJ in 
bu meseleye hasrettiği başmakalede 
şu sözlere rastgeliyoruz: 

"Küçük dev~etler, kabul etmelidir 
ki, son yirmi sene zarfında. Rusya 
istemiş l'e istila emeliyle hareket 
etmiş olsaydı, bunlara ait memleket. 
leri istilaya muvaffak olurdu. Fakat 
Sovyet Rusya, böyle bir hattı hare. 
ketten çekinmiştir. Sonra bu Clevlet. 
lerce bilinmesi gerekleşen bir nokta. 
Almanya ile Rusya arasında bir harp 
vukuu takdirinde, bu harbe sürük. 
lenecckleridir. Çiinkii, iki tarafın da 
en belli başlı hedeflerinden biri, Bal
tık denizine hakinıi~·ettir. Bu yüz
den bu devletlerin limanları, iki ta
raf için de paha biçilmez kıymeti 

haiz olacak \"e her iki taraf bunları 
ele geçirmek için uğraşacaktır. Bu 
devletlerin arazi hinterlandı. Rusya. 
dır. Ve hunların refahı hiç olmazsa 
bir dereceye kadar Rus~·aya bağlı
dır. Sulh cephesinin hedefi tecaviize 
karşı gelmek olduğu için, onun ve
recği teminat, ancak bu devletlerin 
sulhiinli koruınıva vorar ' ' .,, 

İngilterenin bu noktayı böylece 
anlaması, diğer meselelerin hallini 
belki de kolaylaştırır ve çabuklaş
tJnr. 

!I' AN 

İngilterede, kadınlar ar:ısmcla yenı sivil tayyareci bölükleri teşkil edil

di ve kısa bir talim ve terbiye devresinden sonra bunlar Kralın ö;..iinde 

bir resmi geçit yaptılar. Rıt resim bir sivil tayyare kolunu resmi geçit 

sırasında göstermektedir. Bunlar bilhassa nakliyatta kullanılmaktadır 

Madritte Bir Amerikada Halk Mareşal Dün 
Sosyalistin ç· y d J • İzmirden 

Muhakemesi IDe ar ım ÇID Hareket Etti 

Davet Ediliyor --0- --o--
Madridi Frankoya Teslim lngiliz Askeri Heyeti 

Eden Muhakeme Ediliyor 
Madrı·t, a (A.A.) - tspanyol sos- Almanlar, Çin Harbi Uzadıkça, Japonya 

Dün lzmire Vasıl Oldu 
lzmir, 8 (Tan Muhabirinden) -

yalist partisinin Largo Caballero ile Fena Vaziyete Düşüyor, Diyorlar Mareşal Çakmak, bu sabah 8 de hu-
birlikte lideri olan ve g~e:ı martta susi bir otokarla Aydın istikametine 
Madridi nasyonalistlere teslim eden Nevyork, 8 (A.A.) - Çang Kay 1 vetleri gösteren bir tablo neşretmek- hareket etmiştir. Orgeneral Altay, 
sabık müdafaa meclisi reisi Julian Şekin refikası tarafından Çin harbi- J tedir: Orgeneral Çalışlar, Korgeneral 1foğ
Besteiro'yu muhakeme edecek olan nin öks~zleri menfaatine toplanan i .. ~ Bu tabloya gör~, muhtelif devlet- lalı, genel kurmay mensupları, l\fare. 
divanıharp bu sabah saat onda top- an~ye bır yardım olmak üzer€ tertip i lcrin Uzak Şarktaki filoları şu kuv- şalin beraberinde hareket etmişler-
lanmıştı!'. edılen Pekinin hazineleri sergisini vettedir: . dir. 

Divan üç general, bir miralay, üç ziyaret eden Nevyork belediye reisi İngiltere 120.000 Tonilato Mareşal Çakmak, istasyonda ihti-
kaymakamdan mürekkeE?Jı:":r~. __ _..,~ Laguardia, bir hitabe irat cdo...ı .. oı- Yolanda 50 ooo Tonilato ramla uğurlanmışlardır. Başında ban 

Bes[eiro nasyonaııst.ıerrn muzaffe- nnştlF'KI: Fransa 40.000 Tonilato dosu olduğu halde bir askeri kıta ve 
riyetinden sonra Ispanyada kalan "Hukuku beşerfn bu suretle teca- Sovyetler 30.000 Tonilato bir polis müfrezesi selam resmini i-
dahili harbin yegane "büyük me- vüzlere maruz kaıması uzun müddet Amerikanın Pa- fa etmiştir, 
sul,ıüdür. devam edemez... sifik filosu 1.000.000 Tonilato Orduevinden istasyona kadar bü. 

Ithamnarne, bilhassa şu noktalara Laguardia, "başka memleketlerin Yekun 1.240.000 Tonilato tim caddeler ve istasyon civarını dol· 
istinat etmektedir: topraklarını zapteden diktatörleri " Japonya 860.000 Tonilato duran büyük bir halk kalabalığı sa-

l - İspanyol sosyalist partisi faa- tenkit ettikten sonra Çin general yın Mareşali hararetle alkışlamı-ş ve 
liyetnin inkişafında maznunun me- konsolosuna hitap ederek şunları söy- Alman gazeteleri ne diyor? heyecanlı tezahüratta bulunmuştur. 
suliyeti. lemiştir: Berlin, 8 (A.A.) - Alman matbu. Mareşal buradan Selçuk, Kuşada-

2 A
v t 1917 • -"Memleket· · · · t' · atı, Çin - Japon harbinin yıldo··rıu··mu··- S - gus os umumı grevin. .... mızın vazıye ını ve sı ve ökeye giderek o,arardaki bir· 

de mesuliyeti, vatanınızın müdafaası için sarfetti. ne uzun makaleler tahsis etmektedir. likleri teftiş etmiş ve tatbikatlarda 
g>jniz k hra g tl · t · Deutsche Allgemeine .Zeitung, har- h b ı 3 - Londrada kral altıncı George'- a manca ayre en amamı- - azır u unmuştur. Akşam üstü Sö-
1'• anl bin uzaması yüzünden Japonların k d 

un faç giyme merasiminde cümhu- · ıyoruz.,, e en Aydına hareket etmiştir. 
riyet hükumetini temsil ederken ba- Laguardia, Ncvyork halkını, Ja- maruz kaldığı müşkülatı kaydederek 0 __ _ 

l 
şöyle demektedir: S zı tngiliz siyaset adam1ari1e müzakc- pon ara karşı yaptığı muharebede , ulh Cephesi 

Çine yardım ctmiyc davet etmişUr. 'Japonyanın mali vaziyeti gergin-
n•Jerde bulunmuş olması keyfiyeti. air. Her memleketten ziyade .Japon-

Bu üç cürümden, bilhassa birincisi Ottava, 8 (A.A.) - Jcıpnnya tara- yanın bağlı bulunduğu harici ticaret Müzakereleri 
··h· dd d'l kt d" fından Kanadaya gönderilen bir no-mu ım a e ı me c ır. gerilemiştir. Hafif temell~r üzerine 

fada Çangteh heyetinin bombardıma • 
Londra, 8 (Hususi) - lngiıtere, 

Fransa, Rusya arasında bugi.in öğle
den sonra müzakereler yeniden baş
lamıştır. Ingiltere ve Fransa sefirle. 
rıne verilen yeni talimat üzerıne, se
firler:, Molotofla mülakat talebinde 
bulunmuşlar, ve talepleri kabul 0 • 

Iunmuştur. Müzakere d~vam etmek. 
tedir. 

Besteiro harp divanınm, dalım kurulmuş olan karışık makinenin dur 
ı na maruz kalması ve Kanadalı mis-

harpten evvel ve harp sahasında Is- mC1dan işlemesi lazımdır. Bunurıla 
panyadaki sol cenah .lartilerinin fa- yonerlerin ölümü dolayısile özür di-

p lenmekte ve mermi1erin isabet ettiği b~r~ber Jap~n hükumetinin vaziyete 
aliyeti hakkında hesap sorabilece

0
"'i hfıkım oldugu ve Japon mil! f · pavyonların üzerinde Ingiliz bayrak- . . e ırun 

yegane büyük cümhuriyetqi şefidır. .
1 

. • . 1 . d de Pasıf bır mukavem"'te deg- il dai-
r 

]arının seçı mesınc manı o an sıs o. . .. - • 
kinci cürme gelince, bazı kimseler J::ıyısilc tavyarccilerin yanlış bir ha-m hl musbet wfedakarlıklara tamamik 

cürüm tarihinin eski olması itibarile · · .azır o1dug h ·· ·t · rekette bulundukları izah edilmekte-, unu er şey gos erıyor. 
bu hususta takibattan vazgeçilebile- a· Fakat harbin uzamasile müşkülat ta 
ceğini söylemektedirler. ır. . • • artıyor. Çinde ve Mançuride bir mil- Ingiltere ile Fransantn lsvirre ve 

Hnlandamn istiklal ve bitara,flığmı 
korumak üzerinde ısrar edeceklerine 
muhakkak nazarile bakılıyor. 

Sosyalist liderine verilecek ceza Uzak Şarktakı clenız kuvvetlerı yon Japon askeri vardır. Dun1ar, a. 
hakkında yit:ütülen tahminler biri- Paris, 8 (A.A.) - Petit Parisicn caba ne zaman mcmlekellerm·~ d:'me-
birine uymamaktadır. gazetesi, Uzak Şarktaki bahri. kuv- bileceklerdir?,, 
~~~~~~~~~~~~~~~_.'._~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~-

• 

• 

Almanlar Sovyetlerdeki fa1ıliyetlerini arttırmış

lardır. Almanya, Sovyet Rusyaya 40 milyon lngi
liz liralık bir kredi açacağını bildirmiş ve Japon
yaya Rusya aleyhindeki harekatında mihver dev
letlerinin yardım etmiyecei!i hakkında teminat 
vermistir. . 

* Polrınya Baltık denizindeki donaımrn~mı arthrmağa 
karıu- vc.-nni~tir. İngiliz tezgahlarıııa müteaddit harp 
gemileri ı,ipariş etmiştir. 

* Japonlarla Sovyet Rusya arasındaki silahlı ihti-
lal ehemmiyetini arttırmıştır. Çünkü bu defa Mo
gı:>listandan maada Sakalin adalarında da iki ta
raf arasında çarpışmalar başlamıştır. Bu adala
rın yarısı Rusların, yansı Japonların elindedir. 
Buradaki çarpışmaların iki taraf arasındaki ih
tilafı bir harbe sevketmesinden korkulmaktad'ır. 

* Sov)·et Rusya ile Polonya arasında, Polonyaya verilc-
c·t•k harı> malzemesi ve mühimmat hakkında mi.izake. 
rı:~e~ Cl·r~yan etmektedir. Bir harp vukuunda Sov:yct 
hukumetı PoJonyaya muhtaç olduğu harp malzemesi. 

• 
ni ,·c.rcccktir. 

* Macaristanda, üniversite profesörlerinden biri 
' 

Alman erkanıharbiyesinin mütalealarına istina-
den Almanyanın ne yıldırım, ne de uzun bir har
bi kazanmak ümidinde olmadığını isbat eden 
bir broşür hazırlamış ve bu broşür milyonlarca 
nüsha basılarak halka dağıtılmıştır . 

* Fransada tayyare sanayii saatte iki tayyare çtkarmıya 
bcışlımıışiıı. Fabrikalar günde 20 saat çahşmaktadular. 

11-
Hitler geçen gün d~ğer Alman ricali ile yaptığı 
haftalık konferansta, Danzig işinde şiddetle de
vama ve bu meselenin üç haftaya kadar halline 
karar vermiştir. Ayni içtimada Balkanlara ehem
miyet verilmesi, Romanyanın bir harp vukuunda 
bitaraflığının teminine çalışılması ve Bulgarista
nın elde edilmesi kararlaşmıştır. Dem~krasilerin 
tazyiki karşısında ancak Münih Konferansına 
benzer bir koni eransa rıza gösterilecek, Polonya 
ile harbe mecbur kalınırsa, bu harp altı halta 
içinde tamamlanacaktır. 
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~fElfK 
Bir İtiraf 

Yazan: B. FELEK 

B azı medeni vazifeler varclır ki; 
onları vatandaşlardan isterler. 

Hatta kanun bir kısım mlicrimlerin 
ihbarına dair halka bazı vazifolcr hi· 
le yüklemiştir. Bunlardan birini is. 
tanbul belediyesi, kö:,ıe başlarma, va. 
pur ve tramvaylara koydugu ilan· 
larla hepimizden istemekte, yerlere 
tükürenlerin, en yakın poli~e habeı 
\·erilınesiııi taleı' etmektedir. 

Yere tiikürmck, pis, ayıp ~e zarar
lı bir harekettir. Her ağzın yanına 
bir polis ikamesine imkan olınıyaca. 
ğına göre, belediyenin bu lşi vatan. 
daşlardan istcmeğc ve onları da bu 
sıhhat ve temizlik miicadelesine da
vet etmeğe hakkı aşikardır. 
Vatandaşlar da böyle umumi men. 

faate taalluku olan vazifeleri seve 
seve yapmalıdırlar. Lakin beıı bura
da bir günah itirafı yapacağım: 

Ben, pek haklı bulduğum bu hiz
met talebini kabul etmek ve etme. 
mek arasında miitehayyir kaldım ve 
sonunda bu dileği kabul etmemeyi 
tercih ettim. Bu giinalumın mazerc. 
tini burada izah edeceğim. Bana ina
nanların beni hoş göreceklerinden e~ 
minim. 

Efendim; bizim memlekette ~ ıllar. 
dan - belki asırlardan - beri, 
birbirini haber vermek, jurnal et. 
mek, gammazlamak ve buna da dai
ma bir memleket, vatan hizmeti şekli 
vermek o kadar yerl<'şmiş ve o dere
ce vatandaşları izrar etmiş bir adet 
ve huy olmu~tur ki, bu hareketler 
içinden hakikaten memlekete fayda
lı olanını bulup seçmek bile bana i, .. 
renç gelmektedir. Yani bu işin ma-
11umu olanları böyle "Yere tüküreni., 
haber vermekle i~e ahstırmayı, ile
ride şu veya bu maksatla ,·e - tek· 
rar ediyorum - daima vatani biı: 

hiznıet şeklinde şunu bunu haber 
verıneğe, jurnal etmeğe ve gammaz. 
Jamıya tc~vike doğru atılmış bir a
dım sayıyorum. Çünkü - bunun bir 
meziyet veya kusur olduğunu tayin 
etmeksizin - hep beraber itiraf ve 
kabul edelim ki; birbirimizi haber 
vermekte eşimiz, emsalimiı: giiç bu· 
lunur bir halkız. Bıından dolayı ah. 
lak ve cemiyet biinyemizde ne gihi 
tahavvülat olmuştur? Onun müşabe. 
desini de yine oku:yuculara terkecli
yorum. Bu ihbarlardan, jurnalhrdan 
kar mı, zarar mı ettik, onu da am
me \"İcılanına ha\"alc ediyorum. 

İşte bu mi.ilahazalnrladır ~i; ken. 
dimi velev ki hayırlı \'e faydalı da 
olsa, böyle bir himıetle vatancla'lımı 
ihbar etmeğc alıştırmak i,temiyo
runı. 

Bu hareketimle belki İstanbul so· 
.kakJarına bir iki tiikriik daha faz!a 
tüküriilmesine, bilvasıta>sebep olmuş 
ve sokağın kirletilmesine imkan 'er. 
miş gibi görünınekte~·im. Lakin bu 
sokakların temizlenmesi ile ahlaki
yatınıızın temizlenme ·i şıkları ara
sında birinciyi daha kolay gördü
ğüm için, tüküreni görii.rsem haber 
vernıemc~e karor \"erdim. 

Allah taksiratıım affetsin! 

Amerikada Gümüş 

Meselesi 
Vaşington, 8 (A.A.) ·- Ayan mec. 

lisınin tali maliye komitesi Adams'
ın riyasetinde toplanarak ecnebi 
memleketlerinden yapılan gümüş 
mubayaalarının durdurulması hak
kır.da Tovnsend tarafından yapılan 
teklifi tetkik etmiştir. Bu hususta 
bir karar verilemediği için gelecek 
hafta bir toplantı daha yapılacaktır'· 

Sonkanun 939 da tevdi edilmiş o
hm Tovnsend projesinde derpiş etli. 
len noktalar şunlardır: 

1 - ~aliye nazıtı, hazinede bu
luna.n bir milyar 700 ınilvon ons'u te
cavüz eden gümüş stok~nu Amerika 
hükumeti için karlı addedilecek bir 
fiyatla satabilecektir. 

.2 - Para darbedilmesi için 500 
milyon ons gümüş alıkonacaktır. 
3 - Amerika endüstrisiniı1 gümüş
n:aden istihlakini kolaylaştlrma~{. i
çın 250 bin dolar ayrılacakt1r. 
4 - Ecnebi gümüş ithalatına ambar 

go konacaktır. 

Tali komite, Hariciye nazırı lfol'
ün gelecek hafta komiteyı.? gelerek 
ecnebi memleketlerden gümüş mil
bsyaası hakkında nezaretin noktai 
nazarını bildirmesini isteınistir. 

Hull, bu daveti kabul edip etme. 
dieini henüz bildirmemtstir. 
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· M.a:h.k:emelercı·e· 
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Galatada Esnaftan Haraç 
/ 

Alanların Muhakemesi 

Bir Fırıncı Verdiği Rüşveti Defterine 11 Kasaba 

Verilen Para 11 Diye Kaydediyormuş 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme- murlarına, kasap dermiş, onlara ve. 
sinde Galata esnafını haraca kestik- rilen parayı da kasaba veriyorum, 
!eri iddia edilerek tevkif olunan ko- dermiş öyle mi? 
rniser muavini Talat, Niyazi, Hüse. Şahit bu suali karşılarken: 
yin, polis Zeki, Kimi ve Kahraman- - Evet öyle kulağıma çalındı, de-
b. bu işte yalan şahadetlerden suçlu di. 
on iki esnafın duruşmalarına devam Bundan sonra yalan yere şalıadet-
edildi. Bir çok şahitler dinlendi. ten suçlu olarak muhakem>J edilen 

Düne kadar dinlenen şahitlerin sa- fırıncı Halil söz aldı. Ayağa kAılktı, 

yısı otuz üçü bulmuştur. ve eski sozünden döndüğıinü anlıı-

Dün dinlenen şahitlerden sütçü Ko tarak: 
ço bildiklerini şöyle anlattı: - Yaptığım tetkikat neticesinde 

- Bir gün komiser muavini Hü· ~imdi tezgahtarım Yusuf Ertıığru lun 
seyin yanında polis Zeki olduğu hal. polis memurlarına para verdiğı hak. 
de dükkanıma geldi. Ban:ı Zekiyi kında kati kanaat hasıl ettim. ilk i
takdim ederek, bundan sonra hafta· fademden dönüyorum. Yµsuf Ertuğ
lık muayyen parayı Zekiye vermemi rul her ay bunlara iki l;ra verirmiş, 
söyledi. Zeki muhtelif zamanlarda dedi. 
bana geldi. Kendisine sekiz lira ver- Gclm!yen şahitler vard!. Muhak"-
dım. me bunların çağırılması için tali!c e 

Suçlu Hüseyin buna itiraz etti ve: diidi. 
- Ben bu adamdan süt alırdım... Bu da Bir Rüşvet iddiası 

Sütü çok bozuk çıktı. Kendisin~ ağır Meşhut suçlara bakan Su!tanah. 
şeyler söyledim. Bundan muğber ol- met sulh üçüncü ceza hakimi, dün 
duğu için şimdi iftira ediyor, yalan Çnrşıkapıda mezecilik yapan Saba
söylüyor, dedi. hattin isminde bir gencin sorgusunu 

Şahit Yorgi oğlu Vasi! ile lstavri, yaptı. Suçu Beyazıt merkezi polisle
kimseye para vermediklerini s\iyle. rinden Uehmet oğlu Samiye hakaret 
diler. Makarnacı Konstantin: etmiş olmasıdır. 

- Şekerci Yani bana geldi. Her ay Polis Sami, kendisine belediye ce-
memurlara birer buçuk lira verece. zası yazmış. o da polise hakaret et. 
ğiz, dedi. Ben üç ay kzndisine poli5- miştir. Kendisini müdafaa ederken: 
!ere verilmek üzere para verdim. Son - Bay hakim. bu m"mur her za
ra bana bu paranın müsamereye ve- man benim dükkanıma gelir. Sebze 
rildiğlni söylediler, dedi. alır, para vermeden gider. Dün de 

Kasap Sotiri de ayni şekilde Ya. geldi. domates, biber. kabak ve saire 
ni vasıtasile iki lira verdiğini ve aldı. Yine para vermedi. Ben kendi· 
scınra bu paranın Kızılay cemiyetine sine dedim ki: 
ı:önderildiğini işittiğini söyledi. 1 - Yahu sermayesini bari ve~· 

Evvelce suçlu olarak dinlenen, son- O bu ricamı şiddetle reddettı ve: 
ra kabahati olmadığı anlaşıb'l Gala- - Ben aldığımın hep~ini ken~iı~e 
ta merkezi polislerinden Bahaettin almam. Yarısını da komıser!' vermm 
ele şahadet ederken kimseden. rıe ken- dedi. O gittikten sonra ben komşula· 

di namına ve ne de 8-mirleri namı~a ra: 
beş para almadığını söyledi. - Bunlara vereceğimize hüki.ıme. 

Fındıklıda fırıncı Şevki de bildü:. te versek daha iyi olmaz mı, diyor-
lcrini anlatırken, dedi ki: dum. Bunu hakaret •aydı. Biraz sen-

- Ortağım fırıncı Mu~tafanın be· ra iki diikkiınıma da ceza yazdı. Ben 
ledlye memurlarına para verdiğine yalvardım. Birisini affetti. Birisinde 
dair defterde kay ıUara tesadi.ıf et- ı.rar etti. 

Hakim, bu davaya bakmayı salil-
t.im. 

Reis, şöyle bir sual sordu: 
- Ortağınız Mustafa belediye me· 

iki Dilenci Kadın 

Mahkum Oldular 
Eskişehirıie Karatepe köyünden 

Satı ve Menekşe isminde iki kadın, 
dün Beyazıtta dilenirlerken yakalan
mışlar, Sultanahmet suJh birinci ce
za hakimi, dün sorgularını yaptı. 1-
kisi de kendilerini şöyle müdafaa et
tiler: 

hiyeti haricinde gördüğü icin dosyayı 
mUddeiumumiliğe iade etti. 

Bir Kurşun 

Hırsızı 
Polis evvelki gün Sinanın eserle. 

rinden olan Süleymaniye medresesi

nin damında Habibullah isminde bir 
kurşun hll'srzı yakalamlR, Sultanah· 
met sulh birinci ceza hakimi dün, 

sorgusunu yaptı ve kendisini tevkif 
etti. 

Adliye Vekili 
1 • 

Londradan Geldı 
Kendisine, Ingilterenin en eski ü

niversitesi olan St. Andrew's üniver. 
sitesi fahri doktoru unvanı verilme
si dolayısile vaki olan davet üzerine 
Londraya giden Adliye Vekili Fethi 
Okyar, dün sal:'O'hki Semplon ekspre
sile şehrimize dönmüş, Sirkeci ga
rında Vali ve belediye reisi LCıt!i 

Kırdar, Istanbul müddeiumumisi 
Hikmet Onat, ve dostları tarafından 
karşılanmıştır. 

Doğruca Büyükadadaki kö~küne 

giden Adliye Vekili yann sabah Is.. 
IPnbula inecek ve adliyede me~gul 
olacaktır. 

-0--

Sigara Paketler.i 
Değiştirilecek 

inhisarlar idaresi sigara paketleri
nin üzerindeki alamet! farikaları de
ğiştirmiye karar vermiştir. Şimdiye 

kadar 12 çeşit sigara paketi ;çin nü
muneler hazırlanmıştır. Fakat bun. 
lar üzerinde henüz kati bir karar vc
ri!miş değildir. 

Sigara paketlerine dahı güzel bir 
şekil verilecek, bilhassa yabancı 

memleketlere vaki sevk:vatın artma. 
sı i~ln fantezi sigara pa:<etleri hazır
lanacaktır. 

Inhi::arlar idaresi, uzun zamandan .. 
beri bir çok 1ikayetleri mucip olan 
11.5 kuruşluk sigara•~rın Beyoğlu 

cıhetinde ayrı ve Tstanbul tarafında 
da başka şekilde paketler içinde sa
tılmasına nihayet vermek kararınıla
du. Beyoğl undaki pa!ı.etl~r içinde si
garalar boşalmaktadır. Badr.ına bu 
semtte de Istanbul tara!ıııd.t harcı a
lem olan paketler t;ullanılacaktır. 

POLiS: 

Bir Motör Köprüye 
Çarptı, Bir Kişi Öldü 

Kaptan Kahramanın idare5irıdeki 
2881 numaralı deniz motörü Galata 
köprüsü altından geçerken seren di
reği kôprüye çarparak kırılmıştır. 

Direk o esnada dümende bulunan 
tayfa Hurşidin başına düşerek onu 
ağır yaraladığı gibi ayni zamanda da 
denize düşmesine sebep olmu tur. 

Yaka mahallinde yapılan aramada 
Hurşidin cesedini bulmak mümkün 
olmamıştır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Tramvayla Otobüs Çarpıştı 
Şoför İbrahimin idaresindeki 3125 

numaralı Maçka - Beyazıt otobüsü i. 
le 113 numaralı tramvay arabası a. 
rasında Divanyolunda bir çarpışma 
olmuş, ikisi de hasara uğramıştır. 

Müsademe çok şiddetli olmakla be
raber nüfusça zayiat olmamıştır. 

Taraçadan Düştü, Öldü 
Boyacıköyünde Feyyjz sokağında 3 

numaralı evde oturan 45 yaşında Sa
zariya Ligofina ismindeki kadın evi
nin 10 metre irtifaındaki taraçasında 
çamaşır toplarken muvazenesini 
kaybederek aşağı düşmüş, derhal öl. 
müştür. Hadise etrafında zabita tah
kikat yapmaktadır. 

- Biz namuslu, aile sahibi kadın
larız. Dilenmek bizce pek ayıptır. Biz 
Eskişehirden geldik. Beyazıtta gü. 
vercinlere mısır saçıyorduk. Elbis~
mizin Istanbul kadınlarının elbisele
rine benzemediği için bizi yankesici 
sandılar ve yakaladılar. 

jstanbul Defterdarhğından : 

Hakim zaptı tetkik etli. Suçlannı 
sabit gördü. !kisini de boğazı toklu· 
ğıına sekizer gün amme hizmetlerin
de çalışmıya mahkum ettı. 

Karışık Çay Satmak 

Suç Değilmiş 
Sultanahmet sulh birinci ceza mnh 

kemesi, dün otla karışık ~ay sattığı 
iddia edilen Tahtakalede çay amb1-
lajcısı Abdurrahimin du:uşmasın:ı 

ba~ladı. 

Belediye zabıta memurları (Ege) 
harmanı adıyla satılan ambnlii]lı çay
ların karışık olduğundan şüphe et
mişler, bir nümune. alara:C: belediye 
kimyahanesine göndermişler 

Dün mahkemede okunan bir rapo

ra göre bu çay !arda yüzde yirmi nis
bı.t:nde Anadolu otu varmış. Suçlu 

kendisini müdafaa ederken: 

- Bay hiıkim, dedi. Ben adı üs

tünde harmancıyım. Ben halis çaycı 
dPğilim. Ismim me•leğlml söylüyor. 
~u halde karışık çay satmam bir suç 
t~~kil etmez, diyordu. Muhakeme ~a
bitlerin cai!ırümiisı Tc1:1 talik edildi. 

Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz paralıkların ve nikel kuruş
ların 1 / Kanunusani / 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış olma. 
sına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak kabul ve isti. 
mal edildiği haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 / K. sani/ 1940 tarihine kadar vergi vesair 
borçlar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar bır 

şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın zarar 
görmemesi ve tebliğ hilafına hareketle kanuni takibata duçar olmama-
sı için keyfiyet ilan olunur. (4818) 

Kartal Belediye Riyasetinden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Attırma ve Eksiltme ilanı 

Eksiltmeye konulan i~: 

1 - Kartal kasabasının "6" kilometre mesafedeki Yakacık köyünün 
1,5 kilometre garbında ve köyün Hıdır oğlu mer'ası denilen mahalden 
eskiden kısmen toprak künk ve kıs men demir borularla isale edilmiş 
bulunan içme suyunun madeni boru dahiline alınarak sıhhi ve fenni 
şeraite göre isale ve bu işe aid tesisat inşaatı olup Nafıa Vekaletin. 
ce musaddak projeleri mucibince bedeli keşfi "38646,, lira "71,, ku. 
ruştur. 

2 - Muvakkat teminat "2898,, lira "50,, kuruştur. 
3 - Münakasa 9 • Temmuz - 939 dan başlayıp 24 · Temmuz · 939 pa. 

zartesi aksamına kadar devam eder. 
4 - İhale 25 Temmuz 939 salı günü saat 9 dan 17 ye kadar Kartal 

belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek isteyenler bu işe ehli olduklarına dair Tak. 

simde İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Umum Müdüriyetinden ehliyet 
vesikası almaları. 

6 - 939 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 
7 - İstekliler §artname, proje ve merbutatını Kartal belediyesinde 

her gün görebilirler. 
8 - İşbu inşaatın ihale bitiminden dort av sonra ikmali aşrl-

tır. "5024~ 

--
• ·-. 

TAN 9 - 7 - 939 

.. 

RADYO PAZAR GÜNLERiNE MAHSUS 
Şirketi Hayriye 

Yaz Tarifesi 
Harem • Salacak Hattı 
Köpriidcn hareket saatleri: 

7.00 - 8.00 - & 45 - 9.30 ·-
10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 -
13.15 - 14.00 - 14.45 - 15.30 -
16.25 - 17.15 - 18.05 - 18.45 -
ln.25 - 20.05 - 20.45 - 2ı.30 -
22.20 

Bu vapurlardan Harem~ uğı:ıyan-
lar 7 ve 17 15 vapurlar•dır. 1 

Beşiktaştan hareket saatleri: 
8.20 - 9 50 - 11.20 - 12.30 -

14.10 - 16.00 - 17.25 - 18.45 
Haremden pazar günl~ri Köprüye 

iki vapur hareket eder: 
7.15 ve 17.30 

Salncıktan Köprüye hareket sa. 
atleri: 

' 7.25 - 9.15 - JO 00 -- 10.45 -
11.30 - 12.15 - 12.50 - 13.45 -
14.20 - 15.00 - 16.00 - 16.45 --
17.40 - 18.25 - 19.05 - 19.45 -
20.25 -. 21.05 - 22.00 -- 22.45 -
23.45 

Salacıktan Bcşikta~ ,.c Kabafa~a: 
8.50 ~ 10.15 - 11.50 - 12.55 -

H.35 - 16.30 - 17.55 - 19.20 

Köprüden Küçüksu Plajına 
6.10 - 7.30 - 8.00 - 8.20 -
8.45 - 9.30 - 10.00 - 10.15 -

J0.40 - 11.00 - 11 05 - l l.20 -
12.15 - 12.35 - 13.00 - 13.45 -
13.50 - 14.30 - 15.20 - 16.00 -
16.20 - 1625 - 1700 - 17.50 -
10.15 - 20.20 - 21.30 -- :!l.35 -
22.35 - 22.37 

Kücüksu Plajından Köprüye 
4.50 - 7.28 - 7.49 ·- 9.:ı.ı -
!!.45 - 10.35 - 11.39 ·- 11.55 -

12.27 ' 13.34 - 13.35 - 14.05 -
1455 - 15.27 - 15.40 - 17.12 -
17.21 - 17.42 - 17.45 - 18.35 -
19.12 - 19.27 - 2000 - 20.36 -
21.30 - 22.21 - 22.25 :__ 23.05 -

1.45 

Köprüden Cubukluya 
6.10 - 8.20 - 10.00 - 11.05 -

13.00 - 14.30 - 15.20 - 16.20 -
16.25 - 17.50 - 20.2.0 - 21.30 -
2235 

Çubukludan Köprüye 
5.51 - 6.41 - 7.30 - 9.15 

ll.21 - 13.16 - 17°23 - 18.53 --
19.15 - 20.18 - 21.18 - 22.03 

Köprüden Beykoza 
6.10 - 8.00 - 8.20 - 9.30 -

10.00 - 11.00 - 11.05 - 12.15 -• 13.00 - 14.05 - 14.30 - 15.20 -
16.00 - 16.20 - 17.50 -- 20.20 -
21.30 - 22.35 

Beykozdan Köprüye 
5.35 - 6.25 - 7.15 - 9.00 -
9.05 - 11.05 - ll.15 -1300 -

14.50 - 15.00 - 17.05 - 17.20 -
10.05 - 18.35 - 18.45 - 19.20 -
19.50 - 20.00 - 20.35 -· 21.05 -
21.45 

Köprüden Sarıyere 
7.oo - 7.55 - 8.oo - 8.45 -
9.30 - 10.15 - 11.00 - 11.20 -

12.15 - 13.00 - 13.45 - 14.05 -
14.30 - 15.15 - 16.00 - 17.00 --
18.25 - 20.15 - 21.35 - 22.37 

Sarıyerden Köprüye 
5.34 - 6.34 - 7.11 - 8.3·1 -
9.54 - 10.3 4- ll 39 - 12.29 -

13.24 - 14.19 - 1614 - 16.5-l -
17.39 - 18.14 - 18.44 - l!l.49 
19 24 - 19.59 - 20.04 - 20.Jn -
21.09 - 21.14 - 22.2-l - 1.04 

Köprüden Büyükdereye 
6.10 - 7.00 - 7 55 - 8.00 -
8.45 - 9.3o - l0.15 - 11.00 -

11.20 - 12.15 - 13.00 ·- 13.45 ~ 
14.05 - 14.30 - 15.15 - 16.00 -
17 00 - 18.25 - 20.15 - 21.35 -
22 37 

Büyükdereden Köprüye 
5 34 - 6.40 - 7.20 - 8.40 -

10 00 - 10.40 - 11.45 - 12.:15 -
l ~.30 - 14.25 - 16 20 ·- 17.00 -
17.45 - lll.20 - 18.50 - 18,55 -
19.30 - 20,05 - 20.10 - 20,45 
21 ,15 - 21.20 - 22.30 - l lO 

Köı>rüden 

Anadolukavağına 
7.00 - 7.55 - 8.45 - 9.30 -

10.15 - 11.20 - 13.00 - 14.30 -
15.15 - 16.00 - 18.25 - 20.15 -
21.35 

AnadolukavaÇmJ:ıın 
Köprüye 

5 15 - 6.12 - 6.55 - 9 20 -
l(J.20 - 11.05 - 11.55 - 13.47 ·-
1622 - 17.42 - 18.12 - 18.52 --
19.27 - 20.05 - 20.37 - 21.55 

Köorüden Rumelikavaqına 
7.00 - 7.55 - 8 45 - 9.30 -

lC.15 - 11.20 - 13.00 - H.30 -

Denizyolları 
Yaz Tarifesi 

Köprüden Büyükadaya 
o;.oo - 7.15 - 7.3o - s.25 --
6.35 - 8 50 - 9.30 - 10.00 -

10.45 - 11.30 - 11.45 - 13.40 -
1400 - 14.40 - 15.40 - 17.40 -
ıs.5o - 19.55 - 20.45 - 21.~o 
21.25 - 22.00 - 22.30 

Büyükadadan Köprüye 
5.40 - 6.20 - 7.20 - q.05 -
~.30 - 8 50 - 10.20 - l l.00 -

11.45 - 12 30 - 13.30 - 15.45 --
17.00 - 18.00 - 18.30 - 19.00 -
10 ı~ - 19.20 - 19.30 - 20 00 -
20.15 - 20.30 - 21 15 - 22.30 

Köpriiden Hevbeliye 
1.00 - 7 15 - 7.30 -
8.35 - 8.50 - 9.30 - 10.00 -

10.45 - 11~30 - ll.45 - 13.40 -
14.00 - 14.40 - 15.40 - 17.40 -
18.50 - 19.55 - 20.45 - 21.20 
21.2.5 - 22.30 

Heyb,.liden Köprüye 
5.50 - 630 - 7 30 - R.18 
9.oo - 10.33 - 1 ı.1a -- ı 2 .ız 

1343 - 1558 - 17.11 - 18.15 -
JR.45 - 19.15 - 19.30 - l!J.45 -
20.15 - 2Ô.30 - 20.45 - 21.30 -
22.45 

Köorüd"" Kınalı. Burqaza 
7.oo - 835 - 10.00 - lı.:ıo -

13.40 - 14.40 - 15.40 - 17.40 --
18.50 - 20.45 - 2ı.25 - 22.:ıo 

Burgaz, Kınalıdan Kö'prüye 
6.05 - 6.45 - 7.45 - 3.35 -
9.15 - 10.50 - 11.30 - 13.00 -

14.00 - 16.15 - 17.30 - 118.30 -
19.47 - 20.47 - 21,47 

Köprüden Modaya 
7.30 - 8.50 - 11.30 - 14.00 -

14.40 - 1530 - 22.30 

Modntfan Köorüye 
11.32 - 11.45 - 13.05 - 14.25 -
14.42 - 19.15 - 20.05 - 20.30 -
20.35 - 21.05 

Kl;orüd~n Caı1debostana 
7.30 - 8.50 - 14.00 

Cnddebodandan Köprüye 
11.05 - 12 35 - 20.20 

Köpriirfen Kcıılamısa 
7.30 - 8.50 - 14.00 - 15.30 

Kalom•~tan Kö~rüye 
11.35 - 12,55 - 18.00 

15.l~- 16.00 - 1825 - 20.15 -
21.35 

Rumelikavağından Köprüye 
5.22 - 6.20 - 7.02 - 9.00 -

10.05 - 11.12 - 12.10 - 14.02 -
16.38 - 17.57 - 18 21 - 19.n -
19.42 - 20.22 - 20.52 - 22.10 

Köprüden Beylerbeyi 
ve Çengelköyüne 

6.10 - 7.15 - 8.20 - !).]5 -
lC.00 - 10.40 - 11.35 - 12.35 -
13.50 - 15.00 - 16.20 - 17.50 -
IS.15 - 20.20 - 21.10 - 22.00 -
22.35 24.15 

Çengelkö.yünden Köprüye 
5.15 - 6.10 - 6.30 - 7.35 -
e.01 - 9 ıo - 9.10 - 10,10 ·-

11.10 - 12,17 - 12,50 - 14.12 -
16,06 - 18,02 - 18,45 - 19,40 -
20,30 - 21.15 - 22.10 - 22.47 

Beylerbeyinden Köprüye 
5.21 - 6.16 - 636 - 7.49 -
E 13 - 9.16 - 10.16 - 11.16 -

1223 - 12.56 - 14.18 - 16.12 ·-
18.08 - 18.51 - 19.ıG - 20.36 -
21.21 - 22.16 - 22.53 

Köprüden Yeniköye 
'ı.00 - 7.55 - 8.00 - 8.20 -
5.45 - 9.30 - 10.00 - 10.15 -

11.00 - 11.20 - 12.15 - 13.00 -
13.45 - 14.05 - 14 30 - 15.15 -
15.20 - 16.00 - 11.00 - 17.50 -
18.25 - 20.15 - 20.20 - 21.35 -

1
22.37 

Yeniköyden Köprüye 
6.01 - 6.10 - 7.01 ·- 7 05 -
7 45 - 9.15 - 10.20 - 11.25 -

12.10 - 13.05 - 13.50 - 15.10 ·-
16.45 - 1650 - 17.30 -- 18.!5 -
18 55 - 19.30 - 19.40 - 20.00 --
20.25 - 20.45 - 21.35 - 22.50 -

1 l.30 

Köprüden Tarabyaya 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. • 
T. A. P. 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyo•u 
Dalıa Uzunluğu 

1639 m. ı53 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. !Bı95 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. 9456 Kes. 20 K·.v. 

Pazar, 9. 7. 1939 

12.30 Program. l2.35 Türk müzii:i: (Ka
dın küme se9 heyeti} 13 Memleket ~aat 
ayarı, ajans \·e meteoroloji haberleri. 
ı3.15 ~filzik (KUçök Orkestra - Şef; Ne
cip Aşkın) 1 - Felix Glssn1er - Kır
langıc:ların vedal 2 - \Valdemar Gibish 
- Çakır keyfim (Viyana ;jiarkısı) 

3 - E~uard KUnncke - Ledi Hamllton 
operetinden potpuri 4 _ ... M!C"hell - Ço
cuk oyunları 5 - Miroslav Sbillk - İs
panyol dansı 6 - J. Strauss - Sabah ha
\'adisleri (Vals) 7 - Dohnanyi - Düğün 
vnlsl 8 - 'Valter Noack - Romantik 
üvertür. 14.15 - 14.30 Müzik (Şen :ıar

kılar - Pl.l 
ı8.30 Program. 18.35 Müzik (Şen oda 

müziği - İbrahim Özgür ve ate:; böcek
leri) 19 Çocuk saati. 19.25 TOrk müziği: 
(Fa!!tl heyeti) 20 Memleket ~aat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.10 Ne
~eli pldklar - R. 20.15 Türk müzllii: 1 -
Hicaz peörevi. ı - Şerit içli - Hicaz 
şarkı - Derdimi ummana döktüm. 3 -
Şeklp rt1:cmduh - Hicaz şarkı - Mah
volsun o tali. 4 - Udt Fahri - Hicaz 
;;arkı - Bahar olsa çemenzaı· olsa. 5 -
Kanun taksimi. 6 - Halk türküsü - İn
ce çayır biçilir mi. 7 -Karcığar tilrkU
Benliyi akiam kaçaktan. 8 - Blmen 
- Hüzzam şarkı - SilkOnla geçen öm
rüm. 9 - Mehmet Nasip - Hüzzam 
şarkı - Açınam açamam söyleyemem. 
10 - Udi Ahmedin - Karcılar ıarkı -
Varken ıöniilde bin türlü. 21 Mlizlk (Ri· 
yas&ticümhur Bandosu - Şef: İhsan Kün
~er) 1 - O. Strauss - Niki (Marı) 2 -
Tschalko,\·skyı- Çiçekler valsi 3 - Ber
lioz - HI.es Frrıncg Jugeı.,, uvertürü 4 -
Leoncavallo - :vıaia (fantezi) 5 -
Chabrier - ."Bourree fantasque., 21.50 
Anadolu Ajanı:a (Spor servisi) 22 Müzik 
(Cazband - Pi.) 22.45 - 23 Son ajans 
haberleri ve yarınki proıram. 

Terfi Eden 

P. T. T. Memurları 
45 llradan 55 liraya terfi edenler: Mü

fettiş: Rahmi Biricik. Ankara P. T. T. ltü
dUrlüğü elgraf munvini C@mal Önal, Mü
fetti AU<.h.llnu Pelin, Dr~w. uu... mu.o _, 
Utif Yılmaz, 

40 llradan 45 liraya torfl edenler~ Anka
ra P. T. T. mUdUr muavini Hadi Erkmen, 
ıniifPttls RU.tü RPnııU. mııamelA.t müdür 
muavinlerinden Hakkı Akman, ten mü
fettişi Rahmi Brıydu, Manisa P. T. T. mu.
dürü Ziya Artuç, Yozgat P. T. T. mildil
rU Sabr\ Gültekin. 

35 llradan 40 llraya terfi ede
0

nler: Tel
graf işleri rei~l şube müdürlerinden Hay
ri Uluer, Halil İmbat, muamele ~ube mü
dürlerinden Rıfat Eryüksel, Çanakkale 
P. T. T. müdürü Sat!ıhrıttin Erdal, Başma
kinist Naim Se7.engöz., Hulki Tamor. 

30 ve 35 liraya terfi edenler: 30 lira 
1naa~lı İzmir telgraf muavini Nazif Tana
gar (35) lir&ya ve 25 lira maaşlı Bakan
hklar merkez şefi Hikmet Tuna, Orman 
çiftliği ~efi Niyazi, muamelftt mtidürlü~il 
mt:ınurlarından Nadire Nural 30 liraya 
terfi etmişlerdir. 

EVtENME 
Maltepe ikinci okul öğretmenlerin

den Bayan Seniha Yücel ile Yedek 
Subay okulu levazım teğmeni Bay 
Zekeriya Ozdenin evlenme töreni 
dün Maltepedeki evlerinde. samimi 
dostları arasında yapılmıştır. Evlilc· 
re saadetler dileriz. 

Evlenme merasimi - Gazetemizin 
Mürefteye ait haberlerini veren Mıi
ıefte şarapçılarından Talat Mutuk i. 
le Çorum seferberlik müdürü Kemal 
Korol'un kızı Bayan Niiıalin evlen
me merasimi Taksimde Dağcılık klü
bü salonlarında her iki !arafın ak
raba. arkadaş ve dostları arasındıı ic. 
ra edilmiştir. Hayırlı olsun. 

TEŞEKKÜR 
Refikamın ebedi ziy31 münasebe

ti!t cenazesine iştirak ve telgraf ve 
mektupla taziye lütfund:ı bulunan 
xcvata ayrı ayrı teşekküre teessürü
müz mani olduğundan kendilerine a
~ık teşekkürlerimizi sunarız. 

lbrahim Baybora 

7.00 - 7.55 - 8.oo - 8.45 - 1 

9.30 - 10.15 - 11.00 ·- 11.05 ·-
11.20 - 12.15 - 13.00 - 13.45 -
1405 - 14.30 - 1515 - 16.00 -
16.20 - 17.00 - 17.50 - 18.25 
20.15 - 21.35 - 22.37 

• 

Tarabvadan Köprüye 
5.52 - 6.52 - 7.35 - 850 -

10.10 - 10.55 - 12.00 - 12.50 ·-
12.55 - 13.40 - 14.40 - 16.~5 -
l'i.10 - 17.55 - 18.10 - 13.35 - , 
18 10 - 19.30 - 19.40 - 20.15 -
20.25 - 21.25 - 22.40 - ı.20 Hiffitfı:f±l±rm!m~m~mm~ 

, 

ı 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklyo Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. .. .. 
.,.... 1 Scno 

6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. 
• .. 

MıllcUcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan mcmlckeUer için abone 
bedcıl mliddct Eırasl;>le so, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli pcşlndır. 

Adres değiqtinnE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşlult 
pul illivcsi llizıındır. 

GÜNO.N·. ~ .MESECELE.RI 
· .• ·.:..1,~ -:.>-'.-.aı~~· •. ..,,. .... •··r· ~·•'11'.i ""'' 
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Yardım Kar rı . 
Ingilterenin, tecnviizii durdur-

mak için kurmakta olduğu 
sulh cephesine iltihak eden küçiik 
devletlere, teslihat hu usunda kııv· 
vetli bir ~urctte yardıma karar ver
lliği anlaşılıyor. Bu maksatla sulh 
cephesine dahil kii~iik dc\'lctlerr 
100 milyon İngiliz ıfralık bir kredi 
nçılmasma karar verilmiş bulunu. 
yor. Bu karar, İngilterenin mecburi 
askerlik hizmetini kabule karar ''er. 
mesi kadar, mühimdir. Çünkii İngi. 
lizlerle sulh cephesinde lıirleşen 
devletlerin çoğu küçük Ye yardıma 
muhtaçtır. Bunlardan hiç biri nıii. 
dnfaa kuvvetlerini ihmal etmiş de. 
ğildir, fakat ne de olsa büyük bir 
harbe girecek surette hazırlanma. 
ınışlardır. Onların bu icaba göre ha
zırlanmaları jçin de külliyetJi para
ya ilı'liyaçları vardır. Halbuki büt. 
çcleri bunn mii ait değildir. Polon. 
~·a da dahil olduğu halde, İngiltere 
ile birleşen bütün memlektler ondan 
yardım istemişlerdir. İşte İngiltere 
bu yardım vaatlerini karşılamak ii. 
zere biitçesinden 100 milyon İngiliz 
Jirası ayırmıya knrnr ''ermiştir. Bu 
para ile kü~iik dc\'letlerin silah ve 
miidnfaa noksanları tnnıamlaııacak, 

harp kabiliyetlerinin arttırılması tc. 
,.,;., ""'··--'-' . 

Bu bakımdan bu kredi apna kara. 
n, İngilterznin sulh cephesini kur. 
maktaki azminin samimiyetine bir 
ueJuaır. üu Karardan .sonra Alınaıı-
yanm artık İngHterenin kımılda
mıyncağı hakkınd~ki kanaati hayli 
sarsılmış olacaktır. 

~ 

Bulgar Baıvekili Dönüyor 
Bulgar Ba~vekili Kö eivaııof Her. 

lin ziyaretinden dönüyor. Ajansla. 
rın verdikleri haberlere bakılırsa 
Köseivnnof Alman ricalivle valnız 
iki memleketi nlnkndar ed;n iktısndi 
me eleler hakkında bazı anlıışmalar 
yapmakla iktifa etmiş, memleketini 
siyasi veya askeri bir taahhüt altına 
sokmaktan çekinmiştir. Demek ki 
Almanlar, Yugoslavyada olduğu gi. 
bi, Bulgaristaııdıı da hayal sukutuna 
uğramışlardır. İki üç gündenberi 
Bulgaristan hakkında viıki olan ncş. 
riyatımızda daima bu ınenıleketin 
bitaraf kalmıya çalışacağına işaret 
etmiş, ve bunu Bulgar matbuatının 
ncşriyatiylc de teyide çalışmıştık. 
Köseivanbfun Derlin ziyaretinden 
sonra Bulgaristanın vaziyetinde hiç 
bir değişiklik husule gelmemesi bi. 
zim bu göriişümiizü teyit etmiştir. 

Bulgarlar, mecbur olmadıkça, hiç 
bir tarafa girmiycccklerdir. l\Jilli 
dava olarak ortaya attıkları taleple. 
rin i<11e ne mihver de,·lctlcri, ne de
mokrasiler tarafından tatminine im
kan yoktur. Bu şernit altında Bul. 
garistan bugünkü ,·aziyetini değiş. 
tirmiyecektir. 

* ltalyanlar Küfürlerine 
O':vam Ediyorlar 

Jtalyan matbuatı Tiir1dycye ''c 
Fransaya karşı küfürlerine devanı 
ediyorlar. Fakat arlık bu küfürlere 
kulaklarımızı kapamaktan .bnşkn ya. 
pacak bir şey kalmamıştır. 
Yalnız İtalyanların etrafımızdaki 

milletlere ale~·himizde yapmakta ol
dukları şiddrıtli proı>ngandaya knrşı 
likayıt knlnmıı 'Iz ve kalmamalıyız. 
İtalyanlar propııgnnda silahını mu
vaffakıyetle tatbik etmektedirler. 
Diişmanlarıınıza ayni silahla muka
bele etmek ınecburjyeti vardır. İn
giltere ve Fransa dahi propaganda· 
ya karşı propaganda ile cc\•ap ,·er
mek ihtiyacını duyarak birer pro
paganda nezareti ihdasına teşehbiis 
etmi ]erdir, Biz de ayni yolda yiirü
•enin <;are ini aramalıyız. 

• • • • • • • • • • • • ---~~---

TANR~VA .. 

~üKAVET 
D 

' uıu Tanrı; 
Yi.ıksek varlığ.mla muha. 

bere 'için ne posta puluyla kutusu. 
na, ne telgraf ve telsiz makinesine, 
ne Tatarağasiyle hanlara ve ker. 
vansaraylara, ne havaya bırakıl
mış güvercin sürüsü ile denize a. 
tılmış şişelere, ne ateş kulelerine 
ve davul diinbelek seslerine, hu. 
lasa yeni ve eski usul hiç bir nıe. 
tc, yaver, mabeyinci, başkôtip ve. 
ya hususi kalem müdiirü gibi va. 
sıtalara, külfet ve şarta lüzum yok. 
Şüphesiz ki en kolay, en ucuz, en 
zahmetsiz, hususiyle her tiirlü 
sansör ve zabıta kayıtlarından 

korkusuz muhabere ancak senin
le mümkündür. Sana odamdan ve 
yatağımdan, herkesin yanında ve~ 
ya tek başıma, yürürken ve koşar. 
ken, karada ve denizde, havada 
veya su altında, diri iken veya öl. 
dükten sonra, ister Führerin hu. 
zurunda, ister Düçenin karşısında, 
düşündüklerimi pervasız, bellisiz, 
yazısız ve. Jakırdısız anlatabilirim. 

Bu cihetten şüphe caiz değil. Ltı. ' 
kin dinletip derdime derman bula
bilir miyim, işte şüphe götüren 
11nkt sı hıı rı;ısıclır! 

Bilirim, bazı kulların seni faz. 
:ı-~ ... ---:ı--ı-.,---~ 

hatsız etmek için de camiler, kili. 
seler, havralar, "savmaa,,lar, tek. 
keler, türbeler kurmuşlar; akılla. 
.,.Q_ M.•-çJ.I.,.1111 Kuıagına cıuyur-

mak için minareler ve çan kulele
ri, kürsüler ve minberler dikmiş. 
lerdir; hoşuna gitsin diye de rü. 
kı.ilara, sücutlara varmışlar, haç 
çıkarmışlar, kurban kesmişler, a. 
daklar adayıp oruca, perhize gir. 
mişlerdir. Bütün bunlar seni birte. 
viye, durup dinlenmeden taciz için 
yapılmıştır. Hep bir arada veya 
tek başlarına o yerlere kapanma. 
lar, ayağa kalkmalar, ilahi oku
yup çalgı çalmalar, acaip kıyafet
lere bürünmeler, yabancı dilden 
anlaşılmaz sözlerle mırıldanma. 

lar, bin türlü şekiller, sesler, hep. 
si bir kapıya çıkar: Gözüne gi,rip 
dünyayı yalancı cennette geçirmek, 
şayet ahrette de varsa ona ulaş. 
mak; kısacası iki cihanda da aziz 
olmak ... 

-Yağma yok! 

Diyeceksin. Halbuki -Ahrette. 

kini bilmem- benim gördüğüm 

dünya yilzünde yağma var; amma, 

galiba, seninkinden başka kapıya 
çatmak şartiyle ... 

Velev faydalı, velev değil, ben 
seni şimdiye kadar hiç taçiz etme 
~iş ender kullarındanım. Düşünü. 
lurse rahmetini dilemiye, yarı 
boş duran keşki.ılümü göstermiye 
"b' ' ır şuna bak, bir de bana!., de-
miye çoktan hak kazanmıştım. Zi
ra pek te ihsan ve iltifatına uğra. 
mış, sırtı okşanmış, kanburu sı. 
vnzlanmış. "tuttuğun altın olsun!,, 
tevcihini almış şansı açık üm. 
metinden değildim. Bana da "yürü 
ya kulum!,, demedin değil\ amma 
ikbal ve servet semtini' değil, id. 
bar ve gurbet yolunu işaret bu. 
y~r~un; sivrileceğime düzlüğe 
gıttım; uçacağıma taban teptim· 
baş sedire kurulacağıma kapı d~ 
bine çömeldim; hayat sedirine u
zanamadım, ancak bağdaş kurabil
dim. Ziyanı yok ... Altıma otomo. 
bil, motör, kızak çekmedin; fakıtt 
şükür ki ayağımda nasır çıkarma. 
dın. Başıma taç giydinncdln, ham. 
dolsun ki boynuma da münasebet. 
siz bir şey, bir halka veya ilmik 

• 

Yazan: 
REFİK HALİD 

gesirmedin. Üstüme samur kürk 
giydirmedin, amma deli gomleğine 
de lüzum görmedin. Siırdi.ın, fa. 
kat ı,;üründurmedin; attın, fakat u. 
nutturmadın, ynşlandırdın, fakat 
bunatmadın. 

llamdolsun yine sana! 

v e bütün bunlar içindir ki ü-
zerimde büyük bir ihsan 

yükünü taşımıyorum; "ne verseler 
nna şakir, ne kılsalar ana şad!,, 
fehvasınca memnun, sana kendim 
için müracaatta bulunmamış, bunu 
beğenmeyip, onu kıskanıp ikide bir 
kapında sızlanmamışt..ım. Yani 
secdeye kapanmamış, rüküa var
mamış, tesbihe sarılmamış, oruca 
yanaşmamış, Hacca yollanmamış, 
hulasa sana ve seninkilere hoş gö. 
rünmek, çıkarını bulmak için na. 
maz ve tnvaf, perhiz ve riyazet 
hiç bir zahmete katlanmamış bir 
onurlu günahkarım: Af senden! 
Ahrette de, amme hizmeJiPı:l ~u.-
unmaınaK şaroyıe- OIIe affına razı. 
yım .... 

Böyle olduğum için de kendi 
kendime diyorum ki: "Bilirim, 
çok dinlemiştir, bezmiştir; fakat 
elli senede tek bir def acık sesini 
ulaştırmak sevdasına düşen taciz 
sevmez bir kuluna elbette kulak 
verir.,, 

İnşallah zehabımda aldanma. 
mışımdır. 

.. ~~ı· 
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uulu Tanrı! 
. . Kendim ıçın yine bir şey 
ıstemıye niyetim yok; maksadım 
dünya ahvalinden düpedüz şika. 
yet! Bana öyle geliyor ki Arz esa
sından iyi kurulamamıştır: Ancak 
dörtte biri kara; bu karanın da 
dörtte biri, sanırım, çöldür (Bilmi
yorsak Tan'ın sual, cevap sütu. 
nundan sorarız, kolay iş') evet,.an. 
lıyorum, balıkların da yaşıyacak ... 
Fakat balıklardan once, eşrefi mah 
llıkatın olan insanların yaşıyacağı 
yeri düşünmen lfızım gclmcı miy. 
di? Bak: şimdi, başımıza bir "ha. 
yat sahası,, meselesi çıktı; adına 
bakma; bu bir memat sahası, mc. 
selesi olacak. Bazı milletlere bir 
yandan tenasül bereketi ve cenk 
istidadı verdin, bir yandan toprak 
kıtlığı... Bazısını ise kısırlaştır
dıkça kısırlaştırıyor, fakat toprnğı-
1nı genişlettikçe genişletiyorsun ... 
Bazan kullanmayı bilmiyenlerin 
diyarında petrol fışkırtıyorsun, 

lüzumu olanlardan ise bir dirhe. 
mini esirgiyorsun. Kauçuk yetişe. 
cek yerlerde, aksi gibi liılıanalnr 
kemale eriyor, kömüre ihtiyacı o. 
lan yerlerde buz tabakaları asü. 
mana erişiyor. Hulasa ortada asrı. 
mıza uymıyan bir darlık ve bir 
düzensizlik mevcut; başımızı na. 
re yakan da odur. 

Hem, zannediyorum ki insanlara 

ihsan ettiğin zekanın bu derece 

ileriye gidip nice icatlara, marifet. 

lere yol açacağını, sonunun nereye 
varacağmı sen de tahmin etme
miştin. Beşerin aklı bu dünyaya 
artık dar geliyor. Galiba sanıyor. 
dun ki hep kervanla, kağnı ile, ni
hayet deve ve at sırtında kalaca. 
ğız, yağ mumu yakıp silah olarak 
~ene kemiği kullanacağız. Seddi 
Çin en büyük istihkamımız, kırk 

anbarh Mahmudiye en büyük harp 
gemimiz olara~ duracak. Maalesef 
hayır! 

Yeni Çin Sedleri yerin dibinde. 
dir; insanı topraktan yarattığın 

için aslımıza rücu için bu usulü 
daha muvafık bulduk; mezarları. 
mızı bütün konforu ile, Fıravun. 
ların ehramlariyle kıyas kabul et
miyecek mehabetli. fakat bellisiz 
şekilde önceden kazıp, kurup, hazır 
ladık. Ateşten yarattığın için en 
ferasetli olduğu zannedilen şeytn. 
nrn bile bu ölüm için oyulmuş deb. 
debeli ve esrarlı modern mezar. 
Iıkların yerini, izini, kapısını. mer. 
divenini bulup meydana çıkara. 
maz; onu bile üzerinden geçip gide 
yim derken haki heliıke sereriz; 
farkında olmak nerede, kılı duya
maz' 

::ç: 
- .. - .. 

E sefle gördü~üm şudur: in
sanlar artık Halika meydan 

okumaktadırlar~ Balık mı, dediler 
biz sana bir balık yapalım da gör. 

• Senin Yunus' balığın nihayet bit 
zayıf peygamberini güçbela taşı. 
yabilınişti; bizimki yüz tanesini 
götürür!,, ve denizaltı gemisini 
icat etrner; balinaların hayretten 
karaya vurdu. 

"Kuş mu, dediler, biz sarıa bir 
kuş yapalım da gör. Senin Zümrü. 
düankan nihayet bir çocuğu, gak 
dedikçe su, gık dedikçe ekmek, 
sırtında zor götürebilmişti; bizim. 
ki Davut peygamberin bütün ka
dınlarını ve çocuklarım alıp uçu. 
rur!,, ve tayyareyi icat ettiler; 
kartalların marifetimize parmak 
ısırdı. 

"Yıldırım mı dediler, biz sana 
bir yıldırım yapalım da gör. Se

,ninki nihayet bir kücücük Sodom 
şehrini bin müşkülatla nltü!'t ede
bilmişti; bizimki bir Londra veya 
Berlini yerin dibine geçirir!,, ve di 
namiti, bombayı, zehirli gazı, öliim 
şuaınr icat ettiler, kasırgaların ve 
zelzelelerin dehşetten süt dökmüs 
kediye döndüler. 

İnsanlara kanat vermemiştin; 
..ıaha iyisini buldular, motör taktı
lar. Su altında gidemesinler de. 
ıniştin; hem gittiler. hem de kap. 
lumbağalar .ızibi evlerini de bera. 
ber götürdüler. Yer altında yaşı. 
yamazlar sanılıyordu; yer yüzun
dekinden büyük ve marifetli sa
raylar kurdular. Daha ileriye de 
vardılar: Yıldızlarına göz koydu. 
lar; gökleri asacak ve yeni kiirele
re varacak, kıçlarından fişekli çe. 
lik arabalnr hazırlamıya koyul. 
dular. Korkarım ki bu gidişle ya. 
nınn kadar ulasacaklar! Hasa mak 
sndım ikaz değil. sırası geldiği için 
söyleyiveriyorum: Yarın. şayet, 

öyle bir şey olur da "Fon,, lardan 
bir "fon"; alıştıkları usulde husu
si ve gizli bir memuriyetle veya 
propaganda maksadiyle huzuruna 
gelirlerse bir defa da bir "Lord,, 
dinlemeden hiç bir yana meylet
me. Bilirsin, İngiliz kulların ağır, 
temkinli, tcşrifath hareket eder
ler; bıçak kemiğe dayanmadan, 
yumurta kapıya gclmden işe giriş. 
meyi sevmezler; sinirlerine bek
leme idmanı da yaptıran sporcu bir 
millettir: Rus müzakerelerinde bl. 

• 
zim kanımızı kuruttular amma so. 
nunda anamızdan emdit';imiz sütü 
burnumuzdan getirmivcceklerine 
eminim. 

Ben, tabiidir ,ki ucu bucağı 
bulunmaz "Kainat,, ını han. 

gi tarzda, merkeziyetle mi, muh. 
tarlyetle mi, yan istiklal ile mi, ne 
şekilde idare edildiğini bilemiyo
rum Fakat ah\'alimize bakınca 

öyle sanıyorum ki Arz payitahtın. 
dan U7.ağa düşmüş, eski Yemenimiz 
gibi mütesellim elinde kalmış bir 
ücra eyalet... Biraz unutulmuşa 

benziyor. Yoksa başka "manzu. 
me,. ]erde bizimkinden belfılı ve 
zor işler türedi, onlara intizam ve. 
rilmekle uğraşılıyor da günes man 
ıumesi ihmale mi u~radı? Muhak. 
kak olan cihet şudur: Küremiz mis. 
li görülmemiş bir belô içinde, bir 
feltıket arifesindedir; Ağustostan 

evvel imdadımıza yetişmez. halli 
caresini göstermezsen halimiz dü. 
duktür. 

Milyonlarca insan iki taraf olup 
biribirinin boğazına sarılaoak . 
Mihver devletleri Arzın mihveri. 
ne doğru bir bomba sokuyorlar, 
fitilini ateşlemek iizeredirlcr. De
mokrat devletler de tul ve arz da
ireleri boyunca ateşten çemberler 
gerdiler, alevden tekerlekler etra. 
fa yürümiye hazır. Öyle bildiğin 
Atilla, Cengiz, Helagu, Şarlman, 
Şarlken, Napolyon ve umumi harp 
muharebeleri bu yenisinin yanın. 
da şenlik geces· gibi kalacak. 

Ulu Tanrı. aman, halimize nazar 
kıl. Şimdi, bizi ir gün kabul ede. 
ceğin "Cennet, ile "Cehennem,, in 
işleriyle meşgul olacak sıra değil. 
Temmuzun ortasındnyız; bu, za. 
ten bir netameli aydır. Yeni tabir. 
le - sen alimsin, elbette miınası.D.ı 
biJirsin- radikal bir diizcne muh. 
tacız. 

ya birdenbire zekamızı nl: ne 
bugüne kadar icat ettikle

rimizi kulJannbilelim, ne de yeni 
icatlar çıkarabilelim. Ya suların 
bir kısmını kara yap; dünyaya ra
hatça sığışabilelim. 

Ya bütün patrolleri kes. tüket; 
maden kömürlerini kül et, savur; 
lastik ağaçlarını yık, kurut; harp 
iıletlerini kullanamıyalım. 

Ya Almanların duasını kabul et, 
gökten zenbil zenbil ekmek, tereya 
ğı, kahve, tütiin, ne lôzımsa, ne 
eksikse gönder; bet sesinden kur. 
tulalı.ırı. 

Ya İtalyanın tek çizmesinin ya. 
nına bir tekini daha ihsan buyur, 
el malına göz atıp el uzatmaktan 
vazgeçsin; şamatasından halas o. 
lalım. 

Yahut ta bunların hiç birini yap 
mak istemezsen, dünyamıza doğ
ru yaklaştığını gazetelerde mem
nuniyetle, ümitle okuduğum kuy. 
ruklu yıldızına fazla bir sürat ver 
ve şu emri tebliğ eyle: 

- İstiknmet doğru Arz! 
Ağustostan evvel bize yetissin, 

' oir anda hepimiz tuz, buz olalım, 
tam düzenini bir türlü veremedi. 
ğin belalı dünyadan sen de, biz de• 
kurtulalun. 

Sen bunu yapmazsan, sanıyo
rum ki harbe hazırlana hazırlana, 
yere, göğe, denize dinamit, gaz, 
bomba yığa yığa, pek yakında biz_ 
ler, bizim Küremizi kuyruklu yıl. 
dız haline sokup senin yıldızlarına, 
belki de dosdoğru sana saldırtaca
ğız. İşi o derece azıttık, haberin 
ola! 

Hfışa, elbette bilirsin! 

5 

Harp 
Olacak mı? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A imanların Dnnzige asker SC\'· 

ketmesi Avrupalıların sinir
lerini yine gerdi. Herkes merak 'e 
tecessüsle biribirine soruyor, harp o. 
lacak mı? 

Harp iiç senedenberi devam ettiği 
halde hfila harp olacak mı diye me. 
rak diyoruz. Harp sahası, bütiin dün. 
ya devletlerini içine alacak kadnr 
geni liyecek mi diye sorabiliriz. Bu 
sualin cevabını da tahminle, keha • 
netlerle \'ernıiye ne iilzuın var. Bu 
hiıdiseler kıifi cevap teşkil etmez 
mi? 

Uzak Şarktaki son. haftaların ha
diseleri yine herkesin gözünü o ta
raflara çevirdi. Fran ız ,.e İngilizle. 
rin mü tcrekcn ainkadar oldukları 
Tientsin mıntakasında Japonlar, in. 
giliz iiltimatomuna :rüriiyii le cevap 
verdiler. llongkong muhasara edil. 
mek iizcredir. Japonlar, ingiliz \'e 
Amerikan mcnfoatlerinin alakadar 
olduğu Swatow limanını aldılar. Ja. 
pon bahri kııv\'etleri Şanghaydan 

125 mil ilerde Chushan odasını zap. 
tettiler . .Japonlar Swatow ile yalnız 
Hongkongu değil, Filipin yolunu da 
tehdit cdh·orlar. Jnponlal'ın İngiliz 

ve Amerikan bahri km•,·ctlerine 24 
saatte Swafow limnnuıdan çıkma. 

ları için verdikleri iiltimntoma.' A
merikan Uzak Şark bahriye kuman. 
danı, "hayır,. cc\'ahını \'erdi. 

Ahnnıı ve İtnlyan miJl\•eri, A'·ru. 
pada faaliyete geçmek için Japon 
dostlarını mütcmadi~·en diirti'tldü. 
yorlar . .laJ>onya, ingilizlcre "Asya. 
dan ayağınızı çekiniz, kendinizi Av. 
rujıada müdafaa ediniz,, diye bağırı· 
yorlaf. Japonlar Hainan adasına, 

Spartley adnsınn sahip olduktan 
sonra, şimdi Siyam \.'e Fransız Hin
di - Çinisinde tesahup iddia ediyor. 
lor. Singnpurdn toplanan İngiliz 

Fran.sız ac;keri kuv,•etlerı Japonlara 
kar ı silahla mUka\'mct edecekleri. 
ni ilan ettiler. 

Japonların İngili71er1e anlaşma • 
sına mani olmak, Rusları Uzak Şark. 
tn meşgul etmek emeliyle Japonlar 
l\fogoli tnn Halk Cümhuri~·etinc 

hiicum ettiler. 11 Mn:rıstanberi l'er
de ve gi;kte harp de\'am ediyor. As
yadnki bu vaziyet harp değil de ne. 
dir? 

Aınına A \·rupada harp baslamadı 

1 

di~·eccksiniz. Şimdiye kndar yutulan 
iilkeleri kenara bırakırsak, bugiinkii 
vaziyetin ilnn edilmemiş ve başla

mış bir hnrhin alametlerini göster. 
diğini kabul edebiliriz. Danzigte 
mevcut İngiliz hııhriyelilcri te\•Jrif 
edildi. Göbcls, Polonyalılara knrşı 
40 fırkanın se\'kedildiğini söyliiyor. 
Bundan başka Alman fırka1nr1 Fran. 
sız hududuna yakın Sicgfried hattın. 
da manevralar yaıuyorlar. Alman 
Rayi tagı A1sas J..oreni resmen ha
yat sahası olarak iliın etti. İtalya u
mum ho\'R kumandanı General \Vale 
Almnnya~·a yaptığı seyahatte, kcn. 
di ine Sih•eyş \ e Cihraltanın İtalyan 
hava filoları için tehlike teşkil edip 
etmi~·ecPği sunline u ce,·nbı ,·ereli: 

"~imdilik Akdenizdc İtnl~·an tay. 
~·arelerini tehdit edcct!k hiç bir teh. 
likc mcvnıt değildir. Arnıwutluktan 
başka İspanya da mih\'er i~in askeri 
bir ii tiir . ., Mihver devletlerinin 
şimdiye kadar yaptıldorı muknve. 
metsiz yiirüyii leri, mukavemet giir
dükleri takdirde duracaklarını gös-
1cren hiç bir alamet yoktur. 

Dnnzig miitcmadi~·eıı gönderilen 
Alımın fırknlarıyle tnkvi~·e edilir
ken, Uzak Şork meseleleri giinden 
gline vnhnme ke bcderken, mih,·cr 
devletlerini girdikleri çıkm:ızdnn 
kurtaracak bütiin kurtuluş kapıları 
kııpnnmışken, harp olncnk mı. 011111. 

yacak mı diye bilınrm ki çok düşiin. 
mi~·e liizunı var nıı? 

İtalyada çıkan Rclazioni intcr. 
nationali mecmuası, miJı,·er devlet
leri için harbin ~anıri oldui:11ınu nn
lntan bir makalesinde divor ki: "Bii. 
yiik Britnnyn ,·c Fransa. ister iste
mez Hitlerin, 1\lussolininin \'e Japon 
militari tlerinin dikte edecekleri 
sulhii kabule mecbur olacaklardır ... 

Değil İngiltere ''e Frnnsnnın. kii. 
~iik biiyük her devletin hu iic diktn. 
för de,·let tarafından dikte edilccl'k 
bir sulhii kabul etmiyecckleri slip. 
heden fümde olursa, harp muhakkak 
olnP 
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Geçmiş Olsun! , 
Yazan: Naci SADULLAH 

1 ki haftadır, meslektaşlarımla 

Amerika ile Ticari 
Faaliyete Başlıyamadık 

1 şakalaşmak zevkinden 'mah-
rum kaldım. Bu iki hafta içinde, hiç 
gazete okuyamadığım günler oldu. 
İnsan, iki üç gtin gazete okumadık
tan sonra, ga~etelere göz gezdirince, 

Kanada Yolu ile Mal Gönderilmesi Tetkik Edildi, 
Fakat Fiyatlar Yükselpiği İçin imkan GcSrülemedi 

Dünkü Demirapor -

Bugün ve Yarın 

Nerelere 

Gidebilirsiniz 7 

çok hareketli ve çok meraklı bir ro- Amerika ile ticaret münasebetleri. 
manın bir kaç sayfasını atlamış gibi nin arttırılması için yapılan bütün 
şıvırıyor. Ben de, gazeteleri oku. ~piyasa teşe~büslerı henüz müsbet b:r 
yamadığım o bir kaç gün içinde, netice vermemiştir. Bazı tüccarlara 
ipin ucunu kaçırmış olacağım ki. ö- Kanada yoluyla Amerikaya ihracat 
nümdeki ceridelerde rastladığım ha- y<ıpılması t eklif edilmiş ise de buna 
vadislerden bir çoklarına hiç bir mi- imkan görülememi!jtir. Bun t.ı sebebi 
na veremiyorum; ve bu yüzden, bi- şudur: Gerçi Kanada ile mevcut an
zim gazeteler gözlerime, anlıyama- !aşmamız Enterşanjabl bir mukave
dığım, bilmediğim bir lisanla yazıl- leye merbuttur ve Kanadadan ser
mış gibi görünüyor. bE:st döviz alınabilir. Ancak buraya 

Tesadüfün aksiliğine bakm ki, mal göndermek için ton başına ve 
havadislerin en antikaları, en tatlı. malın fiyat ve cinsine gö::.-i? tebeddül 
ları, ve en parlakları, benim okuya. eden bir masraf kabul etmek lazım 
madığım gazetelerde intişar etmiş. gelir. Bu masraf ton başına aiç ol. 
Bunu, dün, beni güliinç vaziyete dil- mc.zsa, 14 - 15 sterling tutmaktP
şüren bir kaç tesadüften anladım . dır. Kanada ile takas yapılmak 

Meseli, bu sütunda neşrolunmak il- lt.zım gelir. Yani ihracat ma-
7.ere hazırladığım fıkralardan birisi. lının fop kıymetinin yüzde 70 - 75 i 
Muhittin Birgeni iğneliyordu. Bu takas primi olarak hes(l.p edilmek la
fıkrnmı okuyan bir meslekdaş: zı mgelir. Masraf olarak tesbit edi-

l 
11 

"- Sakın bunu neşretme. .. Dedi. len rakamlara göre Debarkeman, nav 
Ve ilave etti: lun farkı, sigorta, magazınaj ve ay-

ı "- Sen, Muhittin Birgenin başına rıca Kanadadan Amerikaya satış ve 
gelenleri hilmiyorsun galiba! .. Biça- rıakliye için Yüzde iki komisyon be-

l 
re saylavımızın, yazılarmda-devir- sap edilmek icap eder. Bu yüzden 
mediği çam kalmadı. Bu yüzden, malların kıymeti arttırılmış olur ki, 
Mecliste ve Partide ağır hücumlara bu fiyatlarla Amerika piyasalarının 

mallarımıza talip olmasına ihtimal 
verilemez. Dün piyasamıza gelen ye
nı malumata göre bazı Türk malla. 
rma şiddetle ihtiyacı dlan Amerika 
pi.yasalarının Türk malı bulaınadık
hırı için Türkiye mallarına benziyen 
~aliteleri ha.vi diğer memleketlerden 
mai tedarik etmiye başladıkları bil
dirilmektedir. 

Ezcümle yurdumuzun yapakları, 

Amer~ada halı sanayiinde tercihan 
kullanılan en iyi kalitelidir. Fakat 
Amerika ile olan ticaret anlaşmamız
da oraya yapak gönderilmesi vaki ~ 
lan müteaddit taleplere rağmen ka
bil olamadığından Amerikalılar i

kinci derecede olan Sur'..ye ve Irak 
yapaklarından tedarik etmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. 

Bu yüzden geçen sene kilosu 32 
kuruşa alınan Suriye ve Irak ya. 
paklarının kilosu 43 - 45 kuruşa fır
lamıştır. It.nlar da oralardan ya
pak almıya başlamışlardır. Amerika. 
lıl ara mal gönderemediğimiz için 
yurdun yapakları ancak Almanya ve 
Rusyaya satılabilmektedir. 

Deıiıirspor :Qün 
Vefa Takımına . 

2 - O Galip Geldi 
ŞEREF STADINDA: uğradı. En sonunda da, boynunu ----..-----------------

büküp tarziye verdi. 1 , y • y 1 F d k 
Şimdi, böyle yaralı bir zatı iğne- enı 1 ın 1 

temek sana yakışır mı?,, R k lf • 
[ Bu sözleri dinleyince, Muhittin e 0 es 1 

Gülyağı Fiyatı 
Yükseliyor 

BUGÜN BEŞIKTAŞLA KARŞILAŞIYOR 

Demirspor • Beşiktaş saat 17 .30 
da, Süleymaniye, Şişli - Hilal, 
Kurtuluş saat 15.30 da, yüzme 
teşvik ıpüsabakaları saat 13 te. f Birgene acımaktan kendimi alama- Bu senenin fındık rekoltesi geçen llkbahar donlarının tesirile bu se-

dım. O fıkramı yırtıp attım, ve Mu- seneden bir misli fazla tahmin edil. ne Isparta rmntakasında istihsal edi-TAKSIM STADINDA: 
• • 

hittin Blrıen üstadımıza bir: miştir. Son gelen malümata göre. ha- len güllerin miktan geçen seneye 
Milli kümenin şampiyoııa ilzerln- ni takip eden hücumlardan bir ne- "- Geçmiş olsun!,, demek için, nazaran yüzde yirmi kadar noksan 

de ea mühim maçlanndan birisi de tice alamadılar. Oyun seri bir şekil Profesyonel güreş müsabakala- ı bu satırları yazdım. vaların müsait gitm~si ve fındıkların olmuştur. Bu sebeple gülyağı istih-
dün Taksim stadında oynandı. De. almağa başladı. Ve tekrar bu tazyik- n saat 16 da. Fakat, Muhiitin Birgen, içine düş. zarar görmemiş olmasından dolayı salinin de yüzde 20 • 25 nisbetinde 
mirsporun şampiyonluğu üzerinde ten kurtulan Ankaralı lar hücuma ~iıiiiiiiiiiiiiiiiii~i!iii!i~iilii!iiiiilii!iii~~~i!!~ tli' ü \·aziyetin tesellisini bulmuş gö- rekoltenin 12 - 15 milyon kilo olaca- a7almış olduğu allkadarlara bildirll.. 
müessir oftıcak • Vefa - Demirspor geçtiler. Fakat Vefa müdafaası gü. ====:s:=:s:============- rünüyor: Çlll}kil, dün, komik gazete. p ant•~- miıt\r. Bulgarista~dan da piyasamı
karşılqması büyij!t ,9j.İ- ~ıı Ue ~l J:>k o~ bü ,bi,iclllJl~.ra ~ )J.ıyı merkez muhacime alan Vefalı- yi •Çulft, eaıu yine malam kU.-ine, Geçen senecien hfç sto'k ~almaChğı za gelen malibnata nazaran bu aene 
bekleniyordu. Ankaralıların pmpL. koyuyordu. Oyun m~.- bir f8- ıar l)eıbuapor bl~ ~ -hiç- bir '9Y olm~ gibi- kemali için ihr aç edilecek fındık yoktur. Ye. orada dahi istihsal nisbeti geçense
yon olabilmesi için bu maçı muhak- kilde, karşılıklı hücurri.İarla devam !adılar. Bu hücumlar bir netice ver- \'akar \ 'C azam~tlc kurulmuş bu]. n j senenin mahsulünden şimdiden a- n'eden yüzde 30 kadar noksan çıktığı 
kak surette kazanması icap ediyor- ederken devre, 1 - O Demirspor le. meden maç ta 2 - O Demirsporun dum: Sanki tarziye değil de sadaka Ağust LI ihti t .... ,_ 

livı:e satışlar başlamıştır. as anlaşılmıştıt. Dünya yacını euuu du. Vefalıların geçen hafta Galata. hine kapandı. galibiyetile kapandı. vermiş ıibi idi. Ve hala, siyasi, ik- -
saraya karşı oynadıkları sıkı oyun- llıinci Jevre Naıl oynatlılar? tısadl, içtimai mesailde keramet sa- teslimi sif Giresun 10080 kilo iç sı- eden iki memleketin bu vaziyete go 

bi ld x...- h k i · d ra fındık kilosu 50 kuruştan, eylul re istihsalinin azalmasından dolayı dan sonra bu maçın Demirspor ta- İkinci devreye Vefalılar rüzgarı Demirspor 2 _ o galibiyetine rağ. hi o u.,u.ua er es ınan ırmış 
rafından kolay kolay kazanılamıya. arkalarına alarak başladılar. İlk men bizi tatmin edecek bir oyun çı- bir asri peygamber emniyetiyl& ko. yüklemesi fop Giresun 5040 kilo iç fiyatların yükseleceği tahmin olun
cağını ortaya koymuştu. Bu vaziyet- Vefa hücumu arka arkaya olan iki karamadı. İlk devrede rüzgarı arka. nuşuyordu. • sıra fmdık 45 kuruştan satılmıştır. maktadır. En fazla gülyağı sarfeden 
ler bu maçın alakasını bir kat daha kornerle neticelendi, fakat Vefalılar sına alarak oynamasına rağmen oyu- Bu haline bakınca, ona, dostane Yalnız Şrezilyaya geçen seneni!} son Fransız parfümeri sanayii olduğu 1-
arttırmıştı. bu kornerlerden istifade edemediler. nu müessir değildi. Şampiyon olmak ve naçizane bir tavsiyede bulunmak- kalan fındıklarından 4000 kilo ihraç çin Fransa alıcıları tarafından şim-

Maçm ehemmiyeti stadda mühim Velalılar oyunda rüzgarın da yardı- azmi ve bunun doğurduğu enerjidir tan da kendimi alamıyacağım. 'diden alakadarlara müracaatlar vl-
bul Çünkü komik gazeteyi karıştırın. edilmiştir. bir kalabalık kütlesi toplamış u- mlle hikimiyet tesisine muvaffak ol- ki maçı kazanmalarını temin etti. ki olmuşsa da henüz gülyağı fiyatla-

nuyordu. dulu. Vefanın Muhteşem vasıtasile Kalede Necdet kendisine büyük bir ca anlıyorum ki, en yakın dostları 
bile üstadın bu edasına bıyık altın. Türk Alman rı kati olarak tesbit edilmediğinden Takımlar sahaya çıktıkları vakit olan bir hücümunu Necdet güzel bir iş düşmemekle beraber fena değil- • 

karşılıklı olarak şu şekillerle yer al- kurtarışla neticesiz bıraktı. di. Müdafiler birinci devreye naza. dan kıskıs gülüyorlar. Bu itibarla, Ticaret Mukavelesi 
dılar: Beşinci dakikadan sonra Vefalılar ran ikinci devrede daha iyi oynadı- üstat, bu vaziyetten kurtulmak için, 

DEM IRSPOR: Necdet - Gazi, Şevket - hücumlarını sıklaştırdılar. Birbirini lar. Muavin hattı çok canlı ve şuur- bir müddet istirahat etmelidir. Eğer 
KAmil, İbrahim, İbrahim - Mustafa, Arif, takip eden Vefa hücumlannı sey. lu idi. Hücum hattında Arü bll bana inanmıyorsa; çalıştığı gazete. 
Orhan. Orhan, Zeki. d k O D · deki arkadaşlartnın kinayeli yazıla. 

VEFA·. Safa • Lıltfi, Vahit - Abd"· retmeğe başla ı · yun mırspor hattın en iyi oyuncusu ve belkem,iği 
"'lh ik 1 - · rını dikkatle okusun. Meseli, Bür-Hakkı, Şekip • Necip, Muhteı;em, Sulbi, nısıf sahasına int· a ettı. olduğunu gösterdi. Sol iç Orhan ve 

ak d ~d 1 b" han Cahit, dün, ayni gazeteye yaz-Şükrü, Adnan. • 8 inci d ika a sag an açı an ır Zeki çok çalıştılar. Merkez muhacim 
Hakem: Ahmet Adem. Demirspor hücumunda top ortaya ve sağ açık sönük bir oyun oynadı. dığı fıkrada, Muhittin Birgene ale-
Riizgar, Demirspor lehine. Oyuna geldi. Merkez muhacim Orhan fır- 1 nen taş atıyordu. Zira, Bürhan Ca. 

Vefahlar başladılar. Mukabil hücu- sattan istifade ederelc Demirspora ar. hidiıi yazdığı fıkranın manidar ser. 
Vefa: Birçok fırsatlardan istifade livh85'l şuydu: 

mu Demirspor ortadan yaptı. Anka- ikinci golü de kazandırdı. Bu golden edemedı·ler. D.;.'-a toplu,· ve şuurlu " 
•n - Ne eğlendik, ne eğlendik! .. ralılar arka arkava birkaç hücum sonra Demirsporlular birkaç hücum 

,, İ bir oyun oynamış olsalardı netice e yaptılar. Fakat neticesiz kaldı. Ik yaptılar. Vefa müdafaası müşkül 
on dakika Demirspor daha fazla hü.. vaziyetlere düştü. Bu sırada Şekip beliti değişebilirdi. Safa üzerine dü- Fala bakmak için olacak 
oum yapmasına rağmen bir türlü gol oyundan çıktı. Biraz sonra da De. şen vazifeyi yaptı. Vahit takımının 
kaydedemediler. Oyun durgun ve mirsporlu İbrahim, bir çarpışma ne- en iyi oyuncusu, Lutfi sert olmakla 
heyecansız devam ediyordu. ticesinde oyunu terketmek mecbu- beraber muvaffak oldu. Muavin hat-

Bir Demirspor hücumunda Zeki- riyetinde kaldı. Her iki takını on ki- tında Abdüş çok fena, Şekip tabiati. 
den Arife, Ariften de Orhana geçen şi oynuyordu. Fakat biraz sonra Şe. le senelerdenberi ilk oyunu olduğu 
topu Orhan güzel bir §iitle kaleye kip tekrar oyuna girdi. Vefalılar için aksadı. Hakkı her zamanki gibi 
gönderdi, Safa bunu kornere attı. bundan sonra hücumlarını sıklaştır- çok çalıştı. Muhacim hattında hiç-

15 inci dakikada bir Demirspor dılar. Birbirini takip eden inişler birisi muvaffak olamadı. Muhteşem 
hücumu daha oldu. Top Orhana geç- yaptılar. diğerlerine nazaran daha iyi idi. 
ti, Vefa müdafii çeviremedi, Orhan 15 inci dakikada Demirsporlu İb. 
da bunu Vefa ağlarına takarak ilk rahim de oyuna girdi. Demirspor Beıikttıf • Demirapor 
Demirspor golünü kaydetti. tekrar hücuma geçti ve oyunda ha- Bugün Şeref stadında Demirspor -

Bu golden sonra Vefalılar, rüzgar kim oldu. Fakat Lutfi ve Vahit gü- Beşiktaş milli kümenin en mühim 
aleyhlerine olmasına rağmen can- zel oyunlarile Demirspora gol kay- maçını yapaaaklardır. Bu maçın ne. 
lanır gibi oldular. Ve bir tehlikeli dettirmiyorlardı. ticesi milli küme şampiyonunu tayin 
hücum da yaptılar. Vefalılar birbiri. Devrenin son dakikalannda Hak. edecektir. Dünkü Vefa galibiyetin-

Milli Küme Puvan Cetveli 

den sonra bugün Demirspor galibi
yeti elde edecek olursa şampiyonlu. 
ğu kazanacak, mağlubiyet Galata
sarayın şampiyonluğunu tahakkuk 
ettirecektir. 

Dünkü gazetelerin havadisleri a
rasında okuduğuma göre, Almanya, 
'türkiyeden bakla almak istiyormuş: 
Acaba, fallarına mı bakacaklar der
siniz? 

• 
IJmit tlünyaaı bu ! 

Dün, gazetelerde, Refi Bayann. 
bilmem ne münasebetle söylediği şu 
sözferi alaka, hayret, ve ümitle oku
dum: 

''- Rahatsızdım, lstinye koyunda, 
demirli bir kotram vardı. Bu kot
ranın tamire ihtiyacı görülüyordu. 
Hasta olduğum için, bizzat meşgul 
olamıyacaktım. Bunu Malik Kev. 
kepten rica ettim. Meşgul olmayı 
vaadetti. Ve ben, kotranın tamir be• 
deli olarak Abdullah çavuşla kendi
sine 200 lira gönderdim. Bu 200 lira

Taktın Maç G. B. M. A. .Y. P . 
G. Sardy 14 11 3 43 19 35 

Turhalhların Ziledekl Maçı nın nasıl olup ta 4000 lira olduğunu 

D. Spor 13 9 2 
A. Gücü 14 9 1 
Beşikta~ 13 8 1 
F . Bahçe 14 6 2 
Vefa 14 3 2 
Doğan s. 14 3 1 
Ateş S. 14 1 ı 

2 34 15 
4 34 21 
4 37 16 
6 31 26 
9 28 36 

10 13 49 
12 11 44 

33 
33 
30 
28 
22 
21 
17 

Turhal (TAN) - Kasabamız genç- bilmiyorum!,, 
leri, kalabalık bir seyirci kütlesile Ne yalan söyliyeyim: Malik Kev. 
beraber Zileye gitmişler, yaptıkları kebin elindeki bu keramete, benim 
maçı sıfıra karşı üç sayı ile galip ge. de aklım ermedi doğrusu! 
lerek bitirmişlerdir. Fakat eğer, Malik Kevkebin sağ. 

Zilesporun verdiği öğle ziyafetin- lam adresini bilen varsa, insaniyet 
de, Zile kaymakamı, Turhal nahiye namına bana röndersin: Kendisine, 
müdürü ve Zilenin ileri gelenleri ha- 200 lira da ben yollıyacajım: tl'mit 
zır bulunmu§lardır. dünyası bu! 

Almanya ile geçen sene yaptığı

mız ticaret ve kliring anlaşmasının 

müddeti ağustosun 31 inci günü bit

mektedir. Fakat anla~manı1;1 bir mad 
desine göre mayısta iki hükumet ta
rafından anlaşmanın feshi veya tem
didi için bir görüşme olması lazım 
gelmektedir. Fakat bu yolda bir mü

racaat vaki olmadığı takdirde anla~ 
manın otomatikman dev11m etmesi 
icap eder. Dün bu hususta Alman ti
caret mümessilinin ınüt.ıleasını so

rnn bazı tüccarlara mümessil, anlaş
manın devam edeceğini ve vaziyetin 
ta~amen normal olduğunu söylemiş. 
tir. Bu itibarla Türkiye - Almanya 
ticaret anlaşması daha bir sene müd
detle yani 940 ağustosunun sonuna 
kadar devam edecııktir. Almanya ile 

iş yapan müesselerimiz de füracat 
mevsiminin yaklaşması üzerin~ şim

diden hazırlıklara başlamışlardır. 

Almanların Yeni Bir Kararı 
Alman ithalat permi büroları, Tür. 

kıye mallarının rekabetsiz bir vazi
yette Almanyaya ithalini temin et
mek için bilhassa yapakçılar, tarak
çılar ve yün işliyen fabrikatörleri 
teşvik ederek on milyon dolarlık bir 
Anonim şirket kurdurmuştur. Al. 
manya ile bu maddeler üzerinde iş 

yapari Türk firma~rına da anonim 
şirkete dahil olmalan teklif edilmiş
tir. Almanların, bazı mallarımızı iste 
dikleri fiyat üzerinden temin etmek 
VI:! permi dairelerinin müsaadesini al
mamış olan Türk firmalanna da gön
dermek istiyecekleri malları kabul 
etmemek için böyle bir tedbire mü
racaat ettikleri söyleniyor. 

muamele olmamıştır. 

Mısırla Ticaret 
Mısır ile yurdumuz arasmd:ı tica· 

ret münasebetlerini artırmak için 
Ankarada bazı görüşmeler yapıldığı 
piyasamızda şayi olmuştur. Ild kar
des memleket arasında ticaret işleri. 
ni~ genişlemesi memnuniyetle kat· 
ş•lanacaktır. Dün Mısıra gön.derilmek 
üzere piyasamızdan külliyetli nük
tarda zeytin tanesi satın alınmıştır. 
Mısırın piyasamızdan alacağı malla· 
rın ve çeşitlerinin artaca~ ümitleri 
kuvvetlenmiştir. 

1 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parla 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
'eerun 
BrlUcsel 
Atına 

Sofys 
Prag 
Madrfd 
Varşovıw 

Buda peşte 
Bilkret 
Belgrad 

Yokohama 
Stok."ıolm 

Moskova 

8 - 7 - 939 

ÇEıtLEB 

5.93 
126.6575 

3.355 
6.66 

28.5475 
67.2325 
50.835 
21.525 

1.0825 
1.58 
4.3325 

14.035 
23.845 
24.8425 

. 0.905 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Tahvlllt Dzerlne muamele 
olmamıttır. \.., _______ .J 
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Z amanımlzdan 2400 sene ka. 
dar evyel yaşamış olan Ha. 

Iikarnas kraliçesi Artem.iş mc~hur 
bir kral 9lan kocasını ~ok severdi. 

Kral öldüğü zaman, kraliçe, 
hıçkırıklarla ağlayarak, göz yaş -
ları içinde, onu yaktı . Külünü bir 
su bardağına koydu. İçti. Daha son
ra da, onun adına eşi bulunmayan 
muazzam bir mezar yaptırdı. Bu 
mezar. dün~Tanın yedi benzersiz 
eserinden biri olarak sayılmakta
dı:c. 

• 
1 nsa~ kulağı saniyede (38.00?) 

ses titremesi, (Savt ihti· 
zazı) zaptedebilmektedir. 

Köpekler, işitme kabiliyet1 en 
çok olan mahlUklardır. En uzak 
yerlerdeki belirsiz ses ihtizazları • 
nı alabilen köpekler var. Bizim i. 
çin tabii olan sesleri onlar o kadar 
büyük bir kuvvet ve hassasiyetle 
zaptederler ki, hemen ulumağa 

başlarlar. Köpekler insan sesinin 
bütün nüanslarını fark edebilirler. 
En hafi! ve belirsiz insan sesleri a
rasındaki ihtizaz \'e cins farkını 
anlıya bilirler. 

.. 

.... 

TAN 

G özlükler icat olunalı, tamam 
600 sene olmuştur. M.aama. 

fih; görme kuvvetini ıslah ıçın, 
cam kullanmak adeti bundan da 
eskidir. 14 üncü yüz yılda yapıl -
ınağa başlanan gözlükler evvela a • 
ristokratlar ve zenginler tarafın • 
dan kullamlmağa başlanmıştır. 

İlk gözlükler, İtalyada meyda. 
na gelmiştir. Sonra, bu aletin sa • 
tış ve istimali Holandada, daha 
sonra Almanyada görülmeğe baş
lamış ve nihayet bütün dünyaya 
yayılmıştır. 

• 
B ir dilden başka dillere birçok 

kelimelerin geçtiğini bilir -
siniz. Yeni medeniyetle beraber bir 
ülkeden başka ülkelere bir takım 

fikirler ve aietlerle beraber, bir 
ı;ok kelime de geçer. Nitekim Türk. 
çeden, A \'rupa dillerine ~e~miş 

pek çok kelime vardır. 
İşte bisküvi kelimesi de, dili • 

mize Avrupa dillerinden geçmiştir. 

BiskU\'i, iki defa pişmiş ekmek de. 
mektir. İnsanlar onu çoktanberi 
bili~·or ve yapıyorlardı. Eski Grek
ler de bisküviyi, iki defa pjşnıiş 

manasına gelen bir kelime ile ad • 
!andırırlardı. 

• Q omuzlar, asla domates ye • 
mezfor. Buna mukabil çın. 

gıraklı yılanlara bayılırlar. 

Kocakafayla Egribacak 
= Geçen haftadan devam:=. 
Oğretmen ona öbür hikayelerı 

de' dinlemesi için ertesi gün okula 
gelmesini söyledi. Kocakıı.fa, ~a~ 

fak!a beraber ineğin sü tünü bile 
sağmadan doğruca mektebe koştu, 
hikayeleri de okulu da o kadar çok 
sevdi ki, bir türlü orada'J. ayrıl

mak istemedi. O yılın sonbaharında 
mektebe yazıldı. Oğr~tmen bu be
cerikli, kurnaz çocuğun anasını da 
kayırmış, on lira· aylıkla mektebe 
hademe almıştı. 

Kocakafa, az zamanda sınıfın bi. 
rincisi oldu. Her işe o koşuyor, 
bahçelerindeki sebzeleri suluyor, 
tembel çocukları da çalrştırıyordu. 
Çalışkan olduğu kadar acar bir ço
c~du. Cnun şapkas•nı çekiyor, bu
na çelme takıyor, berikine tuzlu su 
içirip ötekini su dolu kovalara o. 
turtuyordu. Fakat <i_":retmen onu 
öyle seviyordu ki, bt.itün bu yşp
tıklarına göz yumuyor. Arasıra: 

.:... Br daha yapma emi diye ku
lağını çekmekle kalıyordu. Böylece 
iki yıl geçti. 

Bir gün ansızın annesi öldü. Ko. 
cakafa ömründe ilk olarak o giin 
ağladı, ama her şey gibi Kocakafa 
bu ölümü de unuttu. Bu sıralard.ı 
şehirde açılan bir gece okuiu im
tihanına girdi. lmtihanı yüz kişi
den dokuz çocuk kazanmıştı. Ko. 
cakafa da bunların arasında idi. 

lşte Kocakafa adını ona b'Jrada 
takmışlardı. Bazan bu yeni okul un 
da annesini. ineklerini. geçen gün
lerini hatırlayıp içi sızlar gibi o
l_uyordu. Sonta o günleri ~aşıya.n 
kendisi değilmiş gibi, düt dıye bır 
ıslık ça1ıyor, bahçede r.ır dönerek 
her zamanki yaramazlıklarına baş. 
lıyordu. 

Bu okulda en cok sevdiği çocuk 
eğri bacaktı. \kisinin bir olup Mız
mız Alive etmedikleri kalmıyordu. 
Ali lz~ili zengin bir incir. üzüm 

fabrikası sahibinin oğluydu. On
lardan çekmediği kalmadığı halde 
o yine peşlerinden ayrılamazdı. 

Bir geceydi. O gece nasılsa elek-

trikier bozulmuş, bütün çocuklar 

erkenden yatırılmıştı. Yedi, seldz 
çocuğun yattığı odalarda hafif ı. 

şıklı bir lamba yanıyordu. Koca

kafa saat yirmi dördü bulduğu 

halde tal:itakurularından uyuyama

mıştı. Sağa dönüyor, sola çevrili
yor, sırt üstü uzamyor, yüzü ko. 
yun yatıyor, ama bir tilı:lli uykusu 
ge1miyordu. Artık olacak gibi de
ğildi, bir yay gibi yatağından fır
ladı. Yavaş yavaş Eğriba.cağııı kar-

-, .. ~ 

1 . 
2 . 

\ 
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4 ' 
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' Y irmi beş kutudan her biri
ne birden yirmi beşe kadRr 

olan sayılardan birini yerle~tirccck. 
siniz. 

Yukardan aşağı. 
1 - Doksan beş 
2 - Elli dokuz 
3 - Altmış bir 
4 - Elli iki 
5 - Altmış bir 
Soldan sağa: 
1 - 'Elli dört 
2 - Yetmiş üç 
3 - Yetmiş altr 
4 - Kırk 

5 - Seksen altı edecektir. 

; 

1 

1 

yolasma doğru ilerledi. Onu dür. 
terek: 

- Hey baksana bana' Vapur 

bacası gibi ne soluyı)rsun öyle! 

D edi. Eğribacak uykus·rnun en tat

lı yerindeydi. Homurdana homur
dana başına yorganı çekti. Obür 

yana döndü. Tekrar hodam1ya baş

ladı. Kocakafa, onu bir türlü ra. 

hat bırakmı~or, kulağını çekiyor, 

bacağından t~tup sürüklüyordu. 

Zavallı Eğribacak zoruM_ git

mekten, bırak uyuyacağım diye da

yatmaktan bir şey çıkınıyacağını • 

anlamıştı. Istemiye istem!yc doğ

ruldu. Bacaklarına pantaloııunu, 

sırtına ceketini geçirdi. Kocakafa. 
ya: 

- E, söyle bakalım. Şimdi n~ 

yapacağız, dedi. Kocakafa gülerek: 
- Hiç ne yapacağız. Karşılıklı 

oturacağız. Sen söyliy~c:e'ksin, ben 
dinliyeceğim. Sonra ben söyliye
ceğim, sen dinliyeceksi.ı.. dedi. 

(Devamı var) 

O~uyucularımı~~ : ıı ; 
İstanbulda bulunan bazı kuçuk o- 1 

1 kuyucularımız, hediyelerini~ . p~s~a 
ile adreslerine gönderilrnesını ıstı
yorlar. Buna maalesef imkan yok- i 
tur. İstanbullu okuyucularımız, pa- ı 

zartesi ve perşembe gilnleri matbaa- ı 
mıza gelerek hediyeleı-ini almalıdır- 1 

Iar. Yalnız İst.anbuldan başka yer- :: 
lerdc olan okuyucularımızın bedi- J 

yeleri posta ile gönderilir. 

• ı ı 

Bilmece hal varakalarının zarfın
dan maada içine de hangi tarihli 
bilmecenin cevabı olduğu, adres ve J 

isim ~ayet okunaklı şekilde yazıl- i 111 

malıdır. 

7 

• 
Bu iki hayvan diyor ki: Ben ineğim. Ben köpeğim. Ben .kediyim. Ben atım. Ben tavşanım. 

Ben domuzum. Halbu ki. bunların hic biri, ne yalnız inek, ne yalnız köpek, ne yalnız kedi, ne 
yalnız at, ne yalnız tavşan, ne He yalnız domuzdur. 

Haydi bakalım, siz, bu hayvanların nerelerinin kedi, nerelerinin inek nerelerinin köoek 
nerelerinin tavşan nerelerinin at, nerelerinin domuz olduğunu bulunuz! 

ı~ ,ıs 
.r 

9f. 
ı\ • 'l & ~ .s• tl * • • (O. • ·ı ~ I t. d ·!~ ,, , g ~. if • • .s • 

1• .11 .j~ 

' 
L~ 

'ı 1 . " ,{! 
.. • o .• ı~ 

. ~s • •2.0 ~ 
1& • ı .ı• 

c fi" . - .f'J 

,; . . ~, • 5 o . ~ 
~· • 

/i ,, s • t 
• '? . . 

• , ı t J 1 • 6 .,, 
• ı 5" 

ı,' • ıf 
~ . . ,. .,, 

Sudan çıkan zavallı yavru ördekler, büyük bir korku içinde, annelerini arıyorlar. Eğer soldaki şekilde 

bulunan siyah noktaları numara sırasına göre birleştirirseniz, siz onların bulamadıkları ann'\lerini bulabilir 
siniz. 

Şimdi elinize r enkli bir kalem alarak , ayni şekilde sağdaki noktaları birleştirin! .. Bu sefer de yağmurda 

sırsıklam koşan Erkalin neyi aradığım bulacaksınız! 

Bilmece- Bulmaca 
• 

ı _ Resimde gördüğünüz iki kuş, Avustralyada yaşayan bir nevi 

kosucu kulardandırlar. 
~ Biraz Devekuşunu hatırlatan hu kuşların ti.iyleri süs için kullanılır 

Zavaıİılar, bir Avustralyalı !;OCuk olan gardiyanlari:vle iki köpeği 
aran maktadırlar. 

Siz, hu gardi,rnnla iki çocuğu bulabilir misiniz: 
2 _ Size dört hene kibrit veriyorum. Bana bu 4 kibritle ayr1 ayrı 

hem ı. hem2, hem 4, hem 6, hem 9, hem de 12 sayılarını teşkil edebilir 
••• ? 

mısınız .. 

• 
BU bulmacalarımızı doğru halledenlerden 25 kişiye 

muhtelif hediyeler verilecektir. 

• 
Evvelki Bulmacamızda Kazananların isimlerini 

Yarınki T AN'da Okuyunuz. 

® ® 

Kadın Zevki 
Erkalın babası yağmurd~n sır. 

sıklam kan ter içinde eve geldi. 
Karısına dedi ki, çarşının bütün 
dükkanlarını gezdim. Senin kuma· 
şının renginde parça bulamadım. 

Kadın şu cevabı verdi: 
- Oh memnun oldum. Ben de 

bunu anlamak İçin seni sokağa yol· 
laın:tştım. Demek ki, benim ku
maşından rob giyen hiçbir kadın 
bulunmıyacak. 

Merak Etmiş 
Doktor telefonda acele hasta ha

berinı alır almaz, çabucak giyindı. 
Merdivenleri ikişer, ii.çer a tlıya. 

rak sokağa çıktı. Bir otomobile at
ladı, kan ter içinde çağırılrlığı: eve 
geldi. Ilk karşısına çıkan baya· 

- Hastanın evi burası mı ? Di
ye sordu: 

Adam büyük bir soğuk kanhlık. 
b başını bakmakta olduğu saatten 
kaldırdı: 

- Tamam. yedi dakika on beş 
saniye. diye mırıldandı. Sonra ila
ve etti. 

- Karım merak etmişti. Eğer 

hasta olursam doktor ne kadar za
manda gelebilir. Bunu bana anla, 
dedi. Teşekkür ederim. Bizim e
ve tamam yedi dakıl~a on beş sa
niyede geliyorsunuz. 
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Kira Kadının Olümü 
Sipah Taifesi Aram Etmediler, 

Kira Kadını Pare Pare 
Hançer Üşürüp 
Eyledil~r 

"Vaziyet son derece ağırlaşmak 
üzereyken, Çavuş başının Kirayı 

yakaladığı haberi gelqi, ortalık 

dalga dalga kabardı, kaynadı ve 
biraz sonra da Çavuş başı Ömer 
ağanın meşhur yahudi kadınını 

semerli bir beygire bindirerek Pa
şakapısına getirdiği görüldü. 

"Halil paşa divan odasında Ki
rayı bekliyordu. Lakin sipah tay. 
fası aram etmediler, Sabtr '\'C tn
hammül göstermediler, hançer li
şürüp, Kira kadını pare pare ey. 
lediler, cinsiyetini tevsik eden uz. 
vunu - henüz ceset sıcakken ve 
titrerken - kestiler, Babıhüma

yun'a götürüp mıhladılar ve bu 
hakarete sez.n görülen lfışenin de 
ayağına ip takarak Atmeydanına 

bıraktılar. Orada bir daha and iç. 
til~r, ahdü peyman eylediler, ku. 
rana el basmak suretiyle de aht
larım perçinlediler ve ertesi gün 
Kiranın soyunu sopunu kılıçtan 
geçirmeyi kararlaştırdılar. 

"Şimdi bu kararı müftü efen
diye tebliğ etmeğe gidiyorlardı. 
Ellerinde bir de arzuhal vardı, 
bunda kapı ağası Gazanfer ve bos
tancı başı Ferhat ağaların - dev
let işlerine karışmak cürmünden 
dolayı - kafalarının kesilmesi is
teniyordu. Valde sultr. _ hakkındn 
da ağır sözler kullanılıyordu. E
lebaşılar, bu arzuhalin padişaha 

verilmesinde ısrar ediyorlardı. Bir 
kadı ile bir vfüz araya girdiler, 
arzuhalin edebe mugayir olan ta
raflarını çıkarttılar ve yalnız Ki
ra ailesine taalluk eden korkunç 
dileği bıraktılar ve şeyhülislamın 
ağalariyle varakayı saraya gön • 
derdiler., 

S afo, Kiranın yerine oğulla

nnı ve kızlarını koyma~ 

onlar vasıtasiyle kendi dolabını yi. 
ne çevirmek istediğinden bu ar. 
zuhali hasıraltı ettirmeğe yelten
di. Çünkü ayaklanan nskerin so
kaklarda dolaşmaktan, meydan
larda yatmnktan usanıp; kış1ala

nna döneceklerini umuyordu. Fa
kat arzuhalin saraya gönderildiği 
geceyi takip eden gün, cemiyet 
yine yaygarayı ayyuka c1kardı ve 
şu ültimatomu verdi: 

- Yahudiyye Kiranın cvlUdı 

dahi gı:>lır.ck ~-tektir ve ıı:.a sunu 
fena olur. 

Bu tehdit Safoya da yeİkenleri 
suya indirtti, Kiranın evlatları da 
feda olundu ve bunlar carcabuk 
bulunarnk Paşakapısına getlrildi: 
Asker, gayz iç:nde ve gerçekten 
feveran halindeydi. Anın için ön. 
lerine ilk lahzada çıkarılan Kira 
zadeyi - ki kardeşlerinin büyil
ğüydu - pare pare ettiler, her 
paresini bir yana attılar, son par
çasını da Kiranın Atmeydanında. 
ki cesedi yanına bıraktılar. 

Ayni muamele, Kiranın kiiçük 
oğlu hakkında da yapılacaktı. Fa
kat oğlan, daha uıaktan parmağı. 
nı kaldırarak, islüm dinini kabul 
ettiğini haykmnıya başlndıgından 

ve kendisi yakışıklı bir genç ol
duğundan asiler rikkate kapıldı, 

ölüm mahkumu oracıkta sünnet e
dilerek sağ bırakıldı. 

Hünkar, bu işler görüldükten 
sonra, Pa~<ıkapl'lJr.a bir h'lt yolla~ 
dı, "Yahudilerin fiıhir libaslar giy
memelerini, iyi çuhalar kullnnma
mtılarını1 kızıl şapka kullanmak 
suretiyle kendilerini başka tayfa
dan ayırdettinnelerini, devlet il
tizam işlerine ise asla yanaşma

malannı,, emretti. Bu hat, askerin 
arzuhaline cevap teşkil ettiğinden 
kalabalık dağıldı. Şu lcndar ki: 
"Gazanferle Ferhadı bugün ba. 
ğtşladık. Yine hadlerini bilmezler, 
edeplerini takınmaz arsa, basları 

elimizdedir,, diye bağırmak ta ih
mnl olunmadı. 

Sultan Mehmet, Kiranın kıy

metini düşürttüğü akçeyi düzelt

mek için yüz bin altın da verdiği 
için haile büyümedi, Kira ailesi. 
nin sahneden - o gun için -
kalkmasiylc neticelendi. 

Selanikli tarihçi, bu korkunç ve 
kanlı ayaklanmanın sonunu da 
şöyle a;nlatıyor: 

"MelUne mürd olduğunun erte
si gün Nişancı Yahya paşa azlo
lundu. O, Kiranın en ileri gelen 
adamlarındandı. Yahudinin rüşve
tini alır ve her işini yapardı. Şim
di sıra, ayaklanan askerlerden, 
cesetleri göıpmek için izin alınıya 

Halbuki 0 1 yukarıya çıkmıyor, hasta oldu
ğunu diişünerck, kendisine bu vazüesini glfre. 
memesini de bağışlıyor ve sırf, hasta karısıru rahat
sız etmemek için, o ihtiyacı bile başkalarına gidcr
tiyorqu. Bu az fedakarlık mıydı? 

Zehra, hasta olduğu sıralarda, bir yatakta yat. 
tıklan geceleri hatırlayınca, ,kocasına büsbütün h&k 
veriyordu. 

gelmişti. Kiranın da, oğullarının 

da didiklenmiş lôşelcri Atmeyda
nında kötü kötii kokup duruyor
du. Ocaklılar bu laşelerin gömül
mesine rıza göstermediler, meh
terhaneden odun getirtip yaktılar. 

"Kira - haremi hümayuna in

tisap ve ihtisası, gümrükler ema

netini de iltizam yüzünden - ol 
kadar cevahir ve girımmaye ze

vahir cemeylemiş idi ki, vezne, 

hesaba imkan olmadı. Bu hazine-
• 

ler dolusu servet - bulundukla-
rı yerlerden alınıp, kabzu zabt o

lundukta saraya gönderilmektey
di. Ticaret eşyası ve kumaş, mü

cevher gibi şeyler hariç olmak ü. 

zere yalnız nakit akçe olarak el

de edilen şey, beş yüz yük akçe

ye [Beş milyon] baliğ olmuştu. 

Bu paradan ve o sepet sepet ce. 

vahirden, sandık sandık kumaş. 

tan başka kırk iki yerde mülkü 

bulunarak zaptedildi!,, 

1 stanbulda vukua geıen bu 
askeri tuğyan, Anadoluda 

Haçova firarilerinin isyanına te

sadüf etti. Kara yazıcı adiylE' şöh

ret bulan sekban bölük başısı Ab

dülhalim, harpten kaçmxş bir ta

kım Ti.irkmenlerin başına geçerek 
. Urfayı zaptetti. İsyandan malu

ma almak için sara dan gö de

rilen Hüseyin paşayı da kendi ta. 
ra~ına almıya muvaffak oldu. Ka
raman beylerbeyi vekili Hüseyi -
nin üzerine yürüdü. takin Aksa. 

rayda mağllıp ve Konyaya ricate 

mecbur oldu. 

Saray bu vaziyette ciddi dav. 

ranmak istedi, Koca Sinan Paşa 

• Zade Mehmet Paşayı asiler üzeri

ne yolladı. Bu zat, Kara yazıcı ile 

Hüseyin Paşayı Urfada muhasa. 
ra etti. Kara yazıcı - cephanesi 
ve erzakı tükenince - miizakere
ye girişti, kendisine Amasya eya
leti verilmek şartiyle Urfayı, Hü
seyin paşayı teslime rıza göster-
di. (Devamı var) 
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SOLDAN SA~A: 
YUKARDAN AŞAGI. 

1 - Bir cihet - Bir cihet. 
2 - Bir böcek - Bir ku~ 
3 - Kabul - Öldürmek. 
4 .- Bir harf - Çok değil - :ragmur. 
5 - Bir harf - he - Bir sesli harf - Bir 

sesli harf. 
6 - Leke - Denizle gök'Un birleştiği 

yer. 
7 - Emzirmek - Bir çalgı - Bir ~ota. 
8 - Killtür - Denizde bulunur. 
9 - Üzüm verir - Ümit veren. 

10 - Bir nokta - Para - Bir zamir. 

Bir Para Kaçakçıhğı 
Gümrük muhafaza teşkilatı miihim 

bir kaçakçılık hadisesinin tahkikatı
nı ikmal etmiştir. Ihracat tacirlerin
den birinin tavassutile Bulgaristan
dan alınıp Iskenderiye limanına çıka. 
rılan yüzlerce ton mangal kömürü
nün bedeli bu tüccar tarafından Bül
gar kömür şirketinin İstanbul mü
messillerine Türk parası olarak tedi
ye edilmiş, bu suretle Türk parası

9 - 7 - 939 

OKUY.UCU MEKTU~L.ARI 

Radyo Abone Ucreti 
için ·Kolaglzk Llizzm 

Üç ay evvel bir tesadüf eseri olarak bir 10.mat ilzerlne bUtUn gazeteler, mualllm
radyo tedarik ettim ve üç ay içinde beş lcrin eskiden toplanmış bir yıllık ve bu 
lira ruhsatiye bedeli verdim. Mall sene seneden de iki aylık mesken bedellerinin 
başı olan hnziran ayı içinde ru'hsatiyeyi verilmek lizere olduğunu yazmışlardı. Ma
yenilcmck mecburiyeti vardı. Fakat maa- attcessUf verilen haberlerden bir şey çık
şımın azlığı dolayısile ıo Ura ruhsatiye mamıştır. 

bedelıııi bir maaş alınca tediye etmeme Bütçeleri pek dar olan birçok vilayet-
1mkfm olmadığından haziran maaşını da lcr muallimlerin bu kanuni haklarını te
alınca 1 temmuz cumnrt"esl günü saat 
13.20 de Beşiktnıı postanesınc müracaatla mlndc büyük bir nUlkn göstermiş ve ala-
ruhsatiyeyi ycnılcmek istedim ise de bir caklarını tamamen ödemiş olduğu halde 
gün geç kaldığımdan yüzde 20 ceza ver- İstanbul mu~llimlcrfnin senelı!rdenbcri lh
mek mecburiyetinde olduğum cevabı ile mal edilmesi doğru bir şey değildir. Bina
karşılaşınakla beraber kanunun sarahati cnnlcyh İstanbulun kUltUr işlerlle yaki
blr kere de idarece izah edilmekle kal - n,cn alftkadar bulunan valimizden rica e
madı bir ay kaçak olarak kullanmı§ oldu-

deriz: 
ğunı da ileri sUııOlerek tekdir de edildim. 
Bir memurun diğer bir memuru haklı ve- Artık pek çok bekletilmiş ve hatta oya
ya haksız yere tekdir etmesi salfıhiyetlerl lanmış olan muallimlerin bu kanun! hak
dahlllnde midir bilmem Bizim gibi nz ma- larının bir nn evvel verilmesi iı>l ile biz
aşlı bir memur elrndı ailesinin ıs- znt allikadar olsunlar. 
tihkakindan bir m a a & t a 10 lira Bu alfıkn, tntll nylarında gezmek ve 
keserek bu gibi ihtiyaçları karı>ı- dinlenmek mecburiyetinde olan ve ken
lıyrıblllr mi? Bir taraftan halka ucuz rad- dileıinden dalma birçok hizmet ve 1.e
yo tedarik edilerek halkın içtimai, iktısa- dakArlık beklenilen muallimlere kar$1 bir 
dl ve killtUr bakımından ilerlemesine ça-1 kadirşinaslık olacak ve kendiİerini min
lışılırken diğer taraftan nıhsatiyc diye 10 j nettar bırakacaktır. 
lira almak ve hem de takslfsiz. olarak tah- ı 
sil elmek bilmem ne dereceye kadar pal- • 
ka yapılan bir yordım V<'Ya kolaylık te- Mahkumlar al Jileyorlar 
Hikki edilebilir? 

Neden hnzirıın ayı sonunda ruhsatiye a- Beşeriyet lfıyuhU ve IAy\lsel kudrete 
lanlardan yQzde 20 ceza alınıyor? İkinci sahip olmadığından hayat- sahnesinde bir 
bir müracaatla radyoyu çalmıyacağınu ve' takım nekayisin lrtlkAp edilmesi Adeta bir 
posta idaresinin milhürlemesinl rica et- kanunu tabiattır. iıte sırf kaza ve kader 
tim ise de buna lmkiın olmadığı ve nıh- diye tavsif ettiğimiz bu hareketler neUce
satlyey.I _almadığım takdirde kaçakçılık sinde hayatı içtimaiyemlzln hür ve nıesut 
gibi kötu bir unvanla eezalandırıl:ıcağımı kadrolarından tecrit edilerek kara kilitli 
ihtar ettiler. Fakat 12 lira vermek sure- kapılar arkasında bütiln bir ız.tırap ve e
tilc radyoyu kullanacak olursam ruhsati- lem mevkibi halinde yaıamaıruz zaruri 
ye bedeli rndyo bedelini bir sene içinde görülmilştür. 
aşacaktır. Postane radyoyu mühürlemiyor. Bu zarureti lnkftr edecek kadar bedhah 

olmadığtmızı işaret ettikten sonra her 
türlil suçun irUkdbını milteakip derin bir 
nedamet hissinin doğacağını beşeriyetin 

akıl ve !zan duyaularından istld!Al elme
liytz. 

Ne yapmak lflzımdır? Aklıma ilk gelen I~ 
radyoyu parçnlnmak, postaneye parçala
rını teslim etmek oldu. Fnkat böyle ya
parsam cez:ı gorOr mUyUm bilmem ki? 
Alfıkndarların dikkat nazan celbedilirse 
diğer işlerde de olduğu gibi buna da bir 
çare bulunmuş olaca(ft kanaatinde oldu- Bir Anc münhasır içtima! zararlar ne-
ğumdan bu mektubu ynz.ınayı lilzumlu dnmct ve intibah nurile tenevvür ederse, 
buldum. artık onun failinden fnyda beklemekte 

• 
Birecilrte telalilıeli bir Yol 

şüphe etmemeliyiz. · 

nın harice çıkma ~kll hazırlanmış- Bireclkten yazılıyor: Burnda gayet tcn
tır. Ayrıca Iskenderiyede tediyesi i- llkeli bir "Bağlar yolu., vardır. Kasaba
cap eden kömür bedeli dövizinin de mızın şimalindeki yıpranmış dağlarla bu
kaçırılması şekli hasıl olmuştur. na muvazi olarak akan Fırat nehri arn-

Bu iki taraflı kaçakçılık hadisesi, sındaki bu dar şoseden hem bağlara, hem 

Bu vatanın öz evH'ıtlnn bir hata 'yapar, 
bu hatayı hayatlan müddeUnce tekrar e
derlerse onlnrın damarlarında aall Türk 
kanı mevcut değildir. 

Bugün hükitmetimWn siya eti yeni ır 
zafer meşaleslle aziz vatanımızı nurlara 
katarken devlet adamlanmızın merhamet 
ve insaf hislerinin uyanmasına kati bir 
vesile teı;kll etmez mi? 

de köylere gidilir. Yol o kadar :fenadır ki 
ile alakadar kimseler muhafaza t* bilhassa ihtiyar \'e hastalann geçmesi, 
kil5tı tarafından sorıuya çekilmiş - canlanru tı:hlıkeye koymaları demek o
lerdir. Tahkikat ikmal edilerek ev- luyor. Şosenin üstündeki daglard:ın zaman 
rak asliye beşinci ceza mahkeme.;ine zaman pnı:çnlar kopmokta ve geçenleri al
verilmiştir. 1 tınn alıp ezmektedir. Evvelki giln böyle 

bir yıkıntı olmuş, yoldan geçmekte olaİı.-
BeJ Amele Yaralandı !ar canlarını zor kurtarmışlar, bir eşek, 

20 senelik bir hicrandan sonra öz top
raklarımıza iltihak etmek şeref ve bahti
yarlığını duyan Hatay halkının meserret 
ve saadeti ve aziz milletimizin siyası rüş
tü şerefine bir artın lüzumunu Adeta iç
timai ve medeni bir zaruret teldkkl eder
sek yanlı§ dilşUnmüş olmayız. Esasen bir 
hata nffcdilmek suretile tamir edilirse 
daha müsmir netice verir. Muhterem Cin 
mütefekkiri Kontuçyos büyüklerin fazlle
tlnl rlizgdra, küçüklerin :faziletini otıara 

bnzetiyor. Üzerinden rUzgAr ıeçen otlar 
eğilmez mi? Hilkfunetimltln merhametli 
nazarlarına arzettlğimiz af dileğimizin 4-
llcenabane pir şeklide kabul edileceğini u
muyoruz. 

Dün sabah Nişantaşında 5 amele- kocn bir kaya pıırçnsile beraber ~·ırat 

nin muhtelif yerlerinden yaralanması nehrine yuvnrlnnmıştır. 
Bu yolu bir an evvel tamir etmek, tch· ile neticelenen bir kaza olmuştur. likeslzce geçilebilecek hale getirmek H'ı-

Nişantaşında Güzelbahçe sokağın. zımdır. 
da Mehmede ait apartman inşaatında 
çalışan Hasan, Sıtkı, Cafer, Dramanlı 
Hasan ve ,Mustafanın ayaklarının al-
tındaki iskele yıkılmış. hepsi birden 
yere diişerek muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmışlardır. 

• 
Bir muallimin rica' 

. 
Bir llkmektep muallimi yazıyor: 
Bundan bir müddet evvel resmi v~ aI~

kadar makamlar tarafından verilen ma-
lzmlt Ceuevlnde mıhkOm ve 
mevkuflar namını Feyzi Kap 

bu parayı anasına vermenin zevkini bir an evvel 
tatmak istiyordu. O ana kadar, eline geçen ilk kL 
ğıt para bu ellilik banknottu. Para hakkında, para 
sarfetmek hakkında hiç bir fikri yoktu. Şeker al. 
mak, çukulata almak, kolaydı. Fakat bu elindeki 
pammn kıymeti neydi? Onunla neler alınabilirdi? 
Bu hususta, küçücük bir fikre bile sahip değildi. 

Ona, bu parayı bozdurmak, bu parayla öteberi aL 
mak, hulasa, bu parayı sarfetmek, bu parayı ka
zanmaktan çok zor, çok daha mühim bir iş gibi gö
rünliyordu: Bu mühim marüeti de ancak anası göa. 
tere bilirdi. 

Kendisi, hastalığının verdiği sıkıntiyle, geç va
kitlere kadar uyuyamıyor, yatağının içinde, bir sa
ğa, bir sola dônüyor, habre kıvranıyordu. Halbuki, 
onun bu hareketleri Fitili rahatsız ediyor, onun da 
uyuyabilmesine imkan bırakmıyordu. Zavallı adam, 
kaç gece; sabaha kadar uyku uyuyamamış, her se
ferinde de, Zehrayı: 

TEFRiKA No. 23 Bodrumda onu, ilk karşılıyan mahluk, Ayşe ha
nımın kedisiydi. içinde fare yaşıyamıyan bu mah
zcnın kedisi de, insanları gibi sıskaydı. 

·'- Yeter artık ... Ne oynayıp duruyorsun? Zıba
racaksan, zıbar!,, D:ye paylamak mecburiyetinde 
kalmıştı. Halbuki, Zehranın onu da kendisiyle be. 
raber uykusuz bırakmıya ne hakkı vardı? Şimdi, 

kocasının ~ğıda yatması sayesinde, hem onu hak
sız yere rahatsız etmenin azabından kurtulmuş, 

hem de yatağının içinde, istediği kadar kıvranmak 
imk;ınına kavuşmuştu. Kocası yanındayken, onu ra. 
hatsız edeceğini düşünüyor, hareket etmemek ic;in, 
kendisini adeta zorluyordu. Şimdi ise, koca ~·atak, 
baştan başa kendisine kalmıştı. O köşe senin," bu 
köşe benim, sabaha kadar serbest serbest kıvranı
yo .. du. Kocasının yanında bulunmaması say~sınde, 
hasta lığının acılarını rahat rahat çekiyordu. 

Hem, Fitilin Mehihatle beraber kalmasında ne 
mahzur vardı? Dünyada, hangi erkek, hangi koca, 
ômrünün baharını bir tek çiçekle geçirmiş, bir tek 
kadına bağlanıp kalmıştı ki? 

U~telik, Fitil, yanına uğradığı zaman, kendisine 
hediyeler de getiriyordu. Adamcağız kendisinin ~a.. 
masırı sevdiğini düşünmüş, ve bir kaç ay iç~nde, 

şu koca dolabı ipekli esvaplar, kombinezonlnr, men. 
diller, sütyenlerle tıkabasa doldurmuştu. Bir koca
dan daha ne beklenebilirdi? 

Çok sıkıntı çekmişler, bazan aç, Çıplak kalmış. 

lardı. Fakat çok şükür, en sonunda, resmen karı 

kocr olarak, bütün dedikodulardan, ve bir yuva ku .. 
rarak, bütün eziyetlerden kurtulmuşlardı. 
' Şimdi, tavan arasına yavaş yavaş çöken akşam 
knrıınlığı, Zehraya, gi.izel bir esmer yüzü kadar se. 
\'ımli görünüyordu. Bu akşam, onun mesut yüreği. 
ne hüzün vermiyordu. 

B~hçede, Karabaş, kalın sesiyle havlıyordu. O
nun .havlayışı, tavukları ürkütmüş, uçuşturmuştu. 
Bu havlayış, bu kanat sesleri. Zebraya, bahçesini, 
çiceklerini, tavuklarını da hatırlattı: 

"- Mesudum!,, Dedi.. Fakat o anda, içinde, bir 
tek mahrumiyetin acısını duydu: 
"- Allahım .. Diye yalvardı... Ne olursun, bize 

bir. çocuk ver! .. ,, 
Yalvanrken, kendisine fazla acındırmak istiyen 

bir dilenci gibi yüzünü mümkün mertebe zavallı
laştırıyor, ve bu suretle, o, her yerd~ hazır ve na. 
zır bulunduğunu işittiği Allahı kandırmıya çalışı. 

yordu: Fakat Allahtan evvel, zavallılığına, kendisi
ni inandırmış olacaktı ki, gözleri yaşardı. O anda, 
karnında, hafif, çok hafif bir kımıldanış duyar gi. 
bi oldu. Bu sezişle yüreği hopladı. lliklerine kadar 
dikkat kesildi: Uzaklardan, çok uzakla»dan gelecek 
bir ses duymak istiyor gibiydi. Biraz sonra, kar. 
nmdaki o mesut hareketi tekrar hissedince. deli ei
bi haykırdı: 

"- Çocuk.. Çocuk var karnımda.. Ana oluyo-
rum.. Çakır Zehra ana olacak ... 

Sonra avuciyle, karnını sıvazladı: O haliyle tıpkı 
uyuyan yavrusunu okşıyan bir anaya benzıyordu: 
Sanki kendi karnım değil, doğmuş yavrusunun bp
şını okşuyordu ... 

O akşam, geceye kadar, o gece sabahaı kadar, hep 
doğacağını hissettiği yavrusunu düşündü: lçindc 
bir ınsan yaşadığını, kendisinden bir insan doğaca. 
ğını ciüşünmek ona emsalsiz bir gurur, sarhoş edi
ci bir zevk veriyordu. 

Şafak sökerken: 
"- Çocuk .. Yavrum .. Yavrucuğum .. D~e say•k

lıya sayıklıya ve karnında yaşıyan yavruyu rahat
s1z etmekten, kımıldanmaktan korka korka, ömrü. 
nün en mesut uykusuna daldı! .. 

- 11 -
Mürüvvet, içinde yattığı eski şiltentn bir yırtı. 

ğından küçük elini soktu, ve kirli pamukların ara
sına sakladığı bir elli liralığı buldu. Sonra bahçe. 
nin arka kapısından sokağa çıkarak, hızlı adımlar. 
la Me~ koşar gibi yürümeğe başladı. 

Yiiı Ürken, avucundaki paranın bir kuş gibi can. 
lanıp uçmasından korkuyor gibiydi. Bu korkuyla, 
sağ avucundaki kağıt parçasını bütün kuvvetiyle 
sıkıyordu. Bir haftadanberi, izinli çıkacağı bugü
nü, ieceleri uyku uyuyamadan beklemisti: Cünkü 

Ay~e hanım, sokaklardan topladığı kağıt parça. 
larıyle, sobayı tutuşturmıya çalışmakla meşguldü. 
Gaz bitmiş olduğu için, lamba yanmıyordu: Soba 
iki vazifeyi birden görecek, bodrumun zıfiri soğu. 
ğunu, hem ısıtacak, hem de aydınlatacaktı. Miırüv. 
veı, biraz sonra yapacağı sürprizin masum g-uru
riylc seslendi: 

.. _Anne, ben geldim! .. 
Ayşe hanım, ona donmedcn, işini bırakmadan 

cevap ver'1i: 
"- Hoş geldin .. 

"- Hoş geldin .. Karnın tok mu? 
"- Hayır! .. Yemeğe geldim!.. 

O sırada, başını ayak sesine çeviren "Mürüwet, 
bodrumun merdivenlerinde, babas\llı gördu: Ber. 
.nutat sarhoştu. Ve sall.ana sallana, homurdana lıo. 
nıurdr.na aşağıya iniyordu. 

"- Onwı sana aylığını vereli üç hafta oluyor. 

"- Oyleyse, dedi, boşuna zahmet ettin.. Insan 
buraya karın doyurmıya gelir mi? Evin içınde, ne 
ekmek var, ne de kuru soğan... Görmüyor musun 
herifi? Biz. viyecek kuru SDğan bile bulamıyotl.!.Z; 
o hiılft körkütük sarhos! .•.. 

CDevamı \0 .11r\ 
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5 ait Molla, Kaçır.lan Silahların Nerelerden Tedarik v aktile Ali isminde bir ada. 

Edildiğini Araştırıyor, Bulamıyor ve Canı Sıkıt.yordu mın çok fena, çok zalim bir 
kansı varmış. Bu kadın zavallı 
Aliye bir dakika nefes aldırmaz, 
en l>asit, en ufak şeyler için onu 
rahatsız edermiş. Mesela Ali, yor
gun, argın işinden döndüğü za
man karısından güler bir yüz gö
recek yerde, daima onun hakaret. 
lerine maruz kalır, derhal karısı
nın gösterdiği binbir manasız işi 

yapmak mecburiyetini duyarmış. 

Bu hal böyle yıllarca devam ede
rek Alinin aile hayatını taham
mül edilmez bir hale getirmiş. 

- İnanırım. Dedi. Maslup Ke
male Kadıköyünde muhteşem bir 
cenaze alayı tertip eden bu adam 
bunu da yapar mı yapar. (1) Zeki 
bey azizim. Bu kaçırılan silah ve 
cephanelerin nerelerden alındığı 
ve hangi eller ve vasıtalarla nere. 
lere taşınıp saklandığı hakkında 
müspet bil' ma~umat yok mu? .. A
ııl mesele o~ada. 

- Var efendim. Maçka kışla • 
tından alındığı söyleniyor. 

- Muhakkak mı bo.ı? .. 
- Elbette muhakkak ya, Mol-

la Bey. Bu adamlar İstanbulda giz 
1i bir sillh ve cephane fabrikası 
tesis etmediler ya. Maçka kışla -
sından değilse, herhalde diğer bir 
kışla veya deppoydan aşırıyorlar 
bunlan. Takip ve tarassutla bu ci. 
hetleri de öğreneceğiz tabil. 

Bu esnada Sait Molla Pantik. 
yan efepdiye manalı bir ta. 

vırla baktı. Alaylı bir gulüm:;eme 
ne: 

- İşitiyor musunuz, aziz dos • 
tum. Dedi. Nazan dikkatinizi e. 
hemmiyetle celbederim, bak Zeki 
bey ne söylüyor? ... 

Pantikyan efendi de ayni tavır
la ve daha zehirli bir tebessümle 
cevap verdi: 

bile yoktur. Bütün eslih.ı. ve teç

hizatı dahile sevkcdin,, diyor. Bu 

bir ayrılık alameti ve b!ihassa bu 
gunkü vaziyette Anado!uda. Mus

tafa Kemal Paşa ve taraftarlarının 
yeni bir harp hazırlığında bulun

duklannı isbat edecek bir delil de

ğil midir? Soyleyiniz bakalım, bu. 

na ne için ehemmi~et verilmedi? 
Ya Şevket Turgut Paşanın Ce

vat Paşa ile birlikte, Aydın cep

hesinde mucadele ve mukavcmc~ ı""' 

çin teşkilat yapılması hakkında, 

!ırka kumandanına gizlıcı:! talimat 
vermelerine ne diyeceğiı:? Gözünü

zü · açın azizim, göz göre millet 
yine bir harbe sürükleniyor. Kaç 

defadır söyliıyoruz. Fevzi ve Cevat 
Paşalarla Miralay lsmet Beyin men. 
fi faaliyetlerini sayıp döküyoruz. 

Dinliyen nerede? Eğer siz ve hatti 
hepinir, ismet Beyin müzakeratı 

sulhiye komisyonunda, sulh hazır
lığı için çalıştığını zannediyorsa
nız, şaşarım aklınıza. ismet Bey, 
sulh için değil, yeni bir harp için 

çalıııyor, hem de herkesin gözü 6-
nünde ve serbestçe. Kimin evini 
soruyorsun, a çorbacım? 

1 hanet meclisi bir iki saat 
devam etti. Zekiye yeni di

rektifler verildi. Pantikyana u.lınan 
haberler not ettirildi. Şerbetler içi. 
lerek toplantıya nihayet verildi. 

(Devamı \'ar) 

(1) i-,galcılere hoş görllnmek için, 

o zaman Damat Ferıt, Boğazliyan kay

makamı rahmeUi şehit Kemal Beyi, hal-

kın akıttı ı goz: ' lan karşısında, Be
ya7.ıt meydanında ıdam ettirmişti. Muta-

reke ve Damat Ferıt devrinin ilk kur-

banı olmak bahtsız.lığına uğrayan za-

vallı Kemalın ce edınl, yapılan müra

caat üzerine, Kadıköyünde defnedil-

mek üzere aıle ıne vermişlerdi. Cena-

zenin nakli esnasında bir nümayiş ya-

pılmasma katıyen meydan verilmemesi 
lüzumunu da, o sıralarda Kadıköy in

zibat yüzbaşılığında bulunan Dayı Me

suda emretnuşlerdi. Fakat, rahmetli 
Dayı Me ut, verılen bu emrin aksine, 
Kemal Bey için cidden muhteşem bir 
cenaze alayı tertip edılmesine önayak 
olmuştu. Bu suretle, cenaze Kadıkoy 

rıhtımında, askeri inzibat memurları 
tıp ı kültesinin kadir bilir talebesi ıl~ 
blrcok halk tarafından karşılanmış ve 
gözyaşları arasında aile kabristanına 
defnolunmuştu ve Dayı Mesudun teşeb
busü ile yapılan bu hüzünlü merasim 
yapılan ve yaptırılan zulme karşı, o iil~ 
nun çok canlı bir protestosu olmuştu. 
Şu ve ile ile bugun ikisine de rahmet 
ve ma firct dılerız. 

Bir gün Ali, her zamankinden 
daha neşeli bir halde evine dön. 
müş .. Kapıdan içeri girerek güler 
bir yüzle kanama: 

- Karıcığım, demiş, sana çok 
sevinçli bir haber getirdim. Bu
gün tuhaf bir tesadüf neticesinde 
fevkalade zengin bir altın menbaı 
keşfettim.. Fakat şimdi kamım 
çok aç .. İlk önce karnımı doyura
yım da ondan sonra bulduğum al
tınları gider getiririz. 

Alinin kansı Leman, derhal su. 
ratını asarak: 

- Geberecek değilsin, demiş, 

sonra karnını doyurursun!. Biz 
hemen şimdi şu bulduğun altınla
n gidip getirelim .. 

Ali boynunu bükerek: 

- Evet Molla bey. Dedi. Ne 
çare ki, söylenilen sözler hiç bir r 
zaman bir hakikat ifade etmedi ve 
hali da edemiyor. Beni alakadar. 
lar nezdinde mahcup düşürmek • 
ts,q ~ Wr :!PUOI t ,. • ....,_ 

Çunkü, alındığı soylenilen Maç • 

- Karıcığım, demif, fakat be
nim açlıktan kımıldamağa meca
lim yok .. Bana biraz olsun yiye. 
cek bir şey ver! .. 

- Obur adam, altınlar buraya Danzigde Tevkifler 
gelmeden ben sana bir lokma ek

"Çocuk ~ Mh .. uun -·· .... 1,...ı_.k,...,._ .....-••'· ~ çabuk 
fstt!\ffğfnf söylemi' ve bu Iftffe gu- kalk ta gtdelfm .. 

ka silahhanesindeki butun silah ve 
eephane sandıkları yerlerinde, 
Jl\Dctar ~ ko11bcı& llal D ...... ~ 
zıh olduğu şekil ve miktarda du· 
ruyor. Bu hususta fazla ısrar ve 
iddiada bulunmak, hiç şüphe yok 
ki, istihza ve hatta tekdir ile kar
planır, değil mi ya efendim. Böyle 
mevhum ve muhayyel işleri bı • 
rakalım da, ı,nuspet olanlannı so. 
rup anlayalım Zeki beyden. 

<BNı ı fl)dde) 
mfer araftan A1matılann Dan~ 

zig'de tahkimata devam ettiklerin. 
den ve sahil tahkiprntı yaptıkların
dan, bir ~ok Lehli ameleyi tevkif e
del'etC ~1'1-Usyaya g&ıtlerd itle. 
rinden bahsolunuyor. 

Fakat Alman mahafili (400.000) 
kişilik bir ihtiyat kuvvetinin sıliıh 
altına davet olunduğunu tekzip edi
yor ve bunlan sığacak kışla bulun
madığını söylüyorlar. 

"Çocuk oyunlan salaaıl, 
Röyterin Danzig'deki muhabiri bu

gün Almanların tahkim ettikleri 
mıntakayı ziyaret etmiş, bu mınta. 
kanın askerler tArabnAan muhafaza 
edildiğini, bir çok yerlere tayyare 
dafii toplar konduğunu görmüştür. 

Almanlar bu sahanın çocuk oyunları 
sahası olduğunu söylemekte ısrar e
diyorlar. 

!üşmelere saik olmuştur. Kan koca beraberce sokağa 

Paris gazetelerine göre çıkmı lar .. Ali önde, kansı Leman 
Excelsior diyor ki: arkada olmak üzere dağlara doğrp 
••Totaliterlerin bütün propaganda yürümütler .. Dağlann en dik, en 

gayretleri, dünyayı Dantzig'in bir sarp bir yerine geldikleri zaman 
harbe değmediğini iknaa çalışmakta. Lenu,n kocasını durdurarak: 
dır. Fakat Dantzig'in bir harbe değ- - Herif, demiş, bana bak, daha 
mediği maalesef doğru değildir, zi- çok mu yürüyeceğiz?. 
ra Avrupa için, birbirini takip eden Ali: 
tecavüzler politikası karşısında bir - İşte karıcığım, diye cevap ver-
kere daha boyun eğmek imkansız. mlş, altınlar nah- şuracıkta, şu u. 
dır.,, çorumun içinde durup duruyor. 

Oeuvre gazetesinde Bayan Ta· lar:. 
bouis diyor ki: Leman, altınlan görmek için u-

"Vaziyette en tehlikeli nokta, Al- çuruma dojru ejilmif; Ali bu va
manyanın bir harbi göze almadan ziyetten istifade ederek, ansızın 
Dantzig'i işgal edebileceğine kani kansını uçurumun içine itivere
bulunmasıdır. Halbuki, biltun hiıkiı- rek tek başına evine dönmüş!. 
met merkezlerinde emin bir surette Ali evine döndüğü zaman rahat
bilinen cihet, Polonyalılann Dantzig ça bir nefes almış. Artık evin için. 
statüsünde değişiklikleri katiyen ka. de, ne bağıra~ ne de Jtüfreden 
bul etmiyeceği ve buna sililhla mu. varmış! Ali güzelce bir yemek ye
kabelede bulunacağıdır.,, mif .. Yemek sofrasını bile topla

Molla da, Zek,i de kızarmışlar, 
önlerine bakmak mecburiyetinde 
kalmışlardı. Fakat, Nemrut Mua • 
tafa firavunlapnı§tı. Yapılan ih • 
barların layık olmadığı bir tel&k • 
ki ile karşılandığından ve hele 
tahkik ve tespitlerine hiç yanaşıl
madığından bahisle çok uzun ve 
Pek acı şikayetlerde, serzenişlerde 
bu~nduktan sonra, ellerini kalça. 
larına koydu, haklı bir insan gu
ruru ile kuruldu. Ve: 

- Buyurunuz bakalım. Dedi. 
======================================================:s:::= maja lüzum görmeden ur'1!1 yıl-

Bulga r Mebuslarından Bir lardanberi iİk defa olarak bü-ı-uk 
Heyet Moskovaya Gidiyor bir huzur içinde yatağına yat. 

Röyter muhabirini gören Alman. 
lar, bu yasak bölgede ne yaptığını 
ve ne için gezdiİini sormuşlar, () da: 

Yahya kaptan meselesi de nıi ha • 
yal, mösyo Pantikyan? Yahya kap. 
tan çetesinin Karakolcular tara • 
fından teslih ve techi% edildij'i ve 
hatta, Baha Sait ve Rüstem bey .. 
ler tarafından Sultanahmet cami. 
inde tahlif edildiji hakkında, siz. 
lere pek mul\,im dokiımanlar da 
verdik. 

Bu çetenin, alelade pkavet için 
dolaımadığını ve hatta gizli vazife
lerle dolaştırıldığını bile isbat et. 
tik. Evet, ettik te ne oldu? Hiç de
lil mi? Hadi bunu da geçelim. Da
lı ili ahval ve asayitirnize ait oldu
jıı bahanesile mudahaleden içti
nap edildiğini kabul edehm Ya 
ıunlara ne buyurursunuz? Cevat 
Paşa tarafından Miralay Bekir Sa. 
mi Beye çekilen telgrafa. Bu da mı 
hayal, rica ederim? 

P aıatikyan ciddilefti· Alnını 
kırıştırarak sordu: 

- Ne telgrafı bu? Beninı bôyle 
bir şeyden maJUnıatım yok. 

- Olmıyabilir. Çünku, bu habe
ri de Mosyo Agop)'ana vermiştik. 
Fakat, o da yırtılıp kağıt sepetine 
atıldı. 

- Neye dairdi b'\ telgraf? 
- Neye dair olac.ıt. Cevat, Pa-

p, Manisada bulunan bazı toplar• 
!a malzemenin iç Anadoluy:ı nak
lini, Miralay Bekir S:uni Beye eın
rediyor ve telıraf ında: 

.. Bıraluı.cak bot bir kovanımız 

I ı 

Cenup Kutbunda 
Amerikan Arazisi 

Vaşington, 8 (A.A.) - Amerika 
Birleşik devletleri reisi Roosevelt, 
bugün büyük Kutup kaşifi Amiral 
Byrd'in cenup kutbuna yapacağı se. 
ferin plinlarmı tasvip etmiştir. 

Amiral Byrd, gazetecilerle konu
flll'ken, sefere teşrinievvelın 15 ine 
dotru çıkılacağını ve bu seneki !lefe
rin esas hedefinin, evvelki seferler 
esnasında Amerikalıların keşf etıigi 
arazileri l\merika Birleşik devletleri 
hiıklimeti adına temelluk e~ek ol
duğunu bildirmiştir. ~ 
~ 

Köıelvanof Münihte 
Münib, 8 (A.A.) - Bulgaristan 

Başvekili Köseivanof, bu sabah bu
raya gelmiştir. Başvekil, ôğleden son 

ra M~ civarını ziyaret edecektir. 
Bu munasebetle Hitlerin ıimdi Ber
chesgadende bulunduğu hatll'latıl. 
maktadır. 

-0-

Almanyada Asker 
Toplama 

Berlin, 8 (A.A.) - 1918, 1919 ve 
1920 doğumlulardan ve 1914 il~ 1917 
seneleri arasında doğup ta tecil edi
lenlerden maada 1906, 1907,. 1910 ve 
1913 te dogmuş olup ta henüz sıhhi 
muayeneden geçmiyenler 7 temmuz
dan 9 eyhile kadar sıhhi muayene 
heyetlerine müracaat etmiye ilanlar 
vasıtasile davet edilmektedirler . 

Solya, >.: (A.A.) - Bulgar mebus- mış!. 
lanndan mtlrekkep bir heyet parla- Sabahleyin erkenden uyanarak 
mentonun ikinci reisi Markofun ri. çayını pişirmiş.. Güzelce kamını 
y&setinde Sovyet iktısadi mahfille- doyurmuş.. Öteberi almak üzere 
rile temas etmek üzere temmuz so • çarşıya gitmiş!. 

nun11a Moskovaya gidecektir. 
---o- 8 u hal, bu minval üzere bir-

Suriyede Relılcümhur kaç gün devam etmiş! .. 
1 

Bakımsızlık yüzünden Alinin evi 
ntihabı fena halde kirlenmif .. Bir gün A-

Kahire, 8 (Hususi) - Suriye par. 
lamentosu yeni bir cümhurreisi !ıeÇ· li işinden döndüğü zaman evin 
mek için f evkallde toplannuya davet içindeki pisliğe bakarak içini çek
olunmuştur. Toplantı çarşamba günü miş ve: 
y&pılacaktır. - Ne budalabk ettim de kanını 

uçuruma attım, diye söylenmiş. 

Kral Zo90 Yarıovada 
Varşova, 8 (A.A.) - Arnavutluk 

kralı, dün akşam Vaı'şovay:ı gelmiş
tir. Kral, burada iki, üç gün kaldık
tan sonra Gdynia'ya gidecektir. 

Amerlkaya Gönderilen 
Altınlar 

Nevyork, 8 (A.A.) - "'Federal 
Reserve Bank,, 7 temmuzda Ameri
kaya, bilhassa Japonya, Kanada ve 
Ingiltereden takriben 11 milyon al
tın dolar geldiğini bildirmektedir. 

Amerlkada 
Sıcaktan Ölenler 

Nevyork, 8 (A.A.) - Sıcak dalga-
lan neticesinde Birleşik devletlerde 
ve Kanadanın §lll'k eyalctlerind'l ge. 
çen cuma günü güneş çarpmasından 
20 :tip ilmü§tür. 

Vakıa kanm çok fena, çok zalim 
bir insandı. Fakat ne de olsa ırene 
ev işlerini pek8li görüyordu .. Ka
nm varken halim berbattı; fakat 
şimdi karısız, daha berbat oldu .. 
Sonra bu yalnızlık ta pek feci!. 

Ali, arpacı kumrusu gibi bir 
müddet düşündükten sonra yanı
na bir ip alarak sokağa çıkmış. 
Doğru uçurumun başına giderek 
ipi aşağı sarkıtmış!. İp bir mild· 
det boşlukta ullanmıı. Derken, 
All, ipin ucunaa bir ağırlık his
setmiş.. Ve derhal büyük bir se. 
vinçle ipi yukan doğru çekmeğe 
başlamış!. İpin ucu uçurumun ke
narına geldiği zaman, Ali bü,ut 
bir korku ve dehşetle, kocaman ve 
korkunç bir yılanın ipe sanlı ol
dutunu görmüf!. 

Bir Kafkas Masala 

Ali, tam ipi tekrar uçurumun 
içine bırakmak üzere iken kor
kunç yılan yalvarmağa başlamış: 

- İnsan oğlu, sana yalvarırım, 
beni tekrar uçurumun içine at. 
ma!. Sana en ufak bir fenalığım 

bile dokunmaz!. Benden korkma!. 
Biz, bu uçurumun içindeki yılan
lar, yüzlerce senedenberi birbiri
mizle kardeş kardeş geçinerek 
rahat bir hayat sürüyorduk. Fa
kat üç, dört gün evvel buraya bir 
kadın düştü .. Ve işte o andan iti. 
baren de bizim sakin ve sessiz ha
yatımız altüst oldu.. Bu cadaloz, 
bu fitne kan, bu ane kadar sakin 
sakin yaşı.yan biz yılanları, hep 
birbirimize düşürdü. Artık uçuru
mun içerisi bir cehennem haline 
geldi.. Aramızda hakiki bir mu
harebe başladı .. Nerde ise birbiri. 
mizi ôldüreceiiz!. Beni bu cehen
nem azabulcfan kurtardıfın için 
sana çok minnettarım. Başın da
ra geldiği zaman beni çağır, ben 
nerde olursam olaxım mutlaka 
imdadına yetişirim .. Fakat bu yar
dımın bir defaya mahsus olduğu. 
nu katiyen unutma!. Bir ikinci de
fa beni imdadına çağırmağa kalk
ma!. 

y 
muş! 

ılan, bunlan söyledikten 
sonra ortalıktan kaybol-

Ali bir müddet uçurumun ba. 
pnda durarak düşünmeje bafla
mış: 

- Yılanlar bile karımın şerrin
den kaçtıktan sonra ben ne dfye 
onu kurtannağa kalktım?. Var
sın, cadaloz kan, uçurumun içiıL 
de kalsın!. 

Ali bir müddet daha orada dur
duktan sonra şehre dönmüş!. 

Şehrin içine girer girmez, şehir
de bir fevkalidelik olduğu~ıu his. 
setmiş!. Şehrin merxezine doğru 
yürüyünce avaz avaz haykıran 
tellallarla karşılaşmış: 

- Şah İsrnailin kızını kurtara
zıa, şah kızını veriyor! Şah, kızını 
kurtarıcısına verecek! Şahı~ kızı.. 
nı almak isteyen babayiğitler dur
madan sa.raya koşsunlar!. 

- Bugüne kadar şahın kızını 

kurtarmak. isteyenlerden bet yüz 
kişi öldü!. Kendinde bu cesareti 
görenler derhal §aha müracaat 
etsinler!. 

Ali bunu işitir işitmez yılanm 

vaadini hatırlamış. Evine bile uj. 
ramağa lüzum görmeden derhal 
saraya yollanmış. Şahı!\ muhafız
lan, bu yeni müracaati şaha bil
dirmekte gecikmemişler: 

- Şahım. demişler, üstü başı 
pejmürde bir adam ~eldi; kızını. 

ZI kurtaracağını söylüyor. 
Şah: 

ı- Varsın o da boyunun ölçü
sünü alsın, demiş. Şimdiye kadar 
bu uğurda bin kişi öldü; varsın 

bu da bin birinci olaun!. 
Ali hiç korkmadan şahın kızı

nın odasına yollantnı§!. Kızın ka
pısında korkunç bir yılan otur. 
makta imiş!. Ali dikkat eder et
mez, yılanı tammış!. Bu. Alinin 
uçut;ımdan kurtardığı korkunç 
yılanmış!. 

y 'llan Aliyi görür görmez, ze
hirli dilitrl içeri aımı, .. A

llnln önünde baş elmiı! Ali yılanı 

ba§\ndan tutarak, açık olan sara. 
yın pencerelerinden bahçeye fır
latmış!. Bu suretle şahın kızı bu 
korkunç yılandan kurtulmuş!. Bu 
kutlu günün şerefine şehirde şen
lik alayları tertip edilmiş .. Köşe 
başlannda davullar çalınmış .. Şah, 
vaadini tutarak kızını Aliye ver
miş!. Aliye vezir elbiseleri giydi. 
rerek, yedi gün yedi gece devam 
eden bir düğün tertip etmiş!. Ali, 
bütün o havalinin en meşhur, ep 
bahtiyar bir adamı olmuş!. 

Fakat her bahtiyarlık gibi Ali
nin bahtiyarlığı da çok sürmemiş .. 
Günün birinde Şah İsmail komşu 
padişahlardan birinden bir mek
tup almış! Komşu padişah bu 
mektubunda, kendi kızının da ay
ni felakete uğradığını yazıyor ve 
bu menhus yılandan kurtarması 

için, damadını göndermesini Şah 
fsmailden rica ediyormuş. 
Şah İsmail bu müracaatten çok 

sevinmiş!. Çünkü komşu padişah. 
kocaman bir ordusu bulunan, çok 
nüfuzlu ve kuvvetli bir adammıı! 
Şah İsmail damadını yanına çap. 
rarak: 

- Sevgili damadım, demiı, 

komşu padişahtan bir mektup al
dım. O korkunç yılan onun biri
cik kızını da esareti altına almış. 
Onu senden başka kurtaracak 
kimse yokmuş!. Beni mahcup et
miyecejini umanın!. 

Ali, yılanın sözlerini hatırlıya. 
rak, kayın pederine hitaben: 

- Şahım, demiş, beni mazur 
görmenizi rica ederim. Bugünler
de çok hastayım. Oralara kadar 
gitmeme imkan yoktur. Siz bunu 
münasip bir tarzda komşu şaha 
bildiriniz!. 

Damadından hiçbir hayır gel
miyeceğini anlıyan Şah İsmail, 
komşu şaha bir mektup yazarak, 
damadının hasta olduğunu, orala
ra kadar gitmesi imkanı bulunma. 
dığını bildirerek damadını mazur 
görmesini rica etmiş!. 
Şah İsmailin bu cevabından 

fevkalade öfkelenen komşu şah, 
derhal ordusunu toplıyarak Şah 

İsmailin arazisine hücum etmiş!. 
Bu vaziyetten fevkalade korkan 
Şah İsmail, Ali üzerinde tesfr yap
ması için kızına rica etmiş. Şah 

İsmailin kızı allem etmiş, kallem 
etmiş, nihayet kocası Aliyi. komşu 
şahın kısım kurtarmağa ikna et
miJ .. 

A livi bir &l'~baya bindirerek 
komsu Şllhm arazisine gön

denni~er.. Zavallı Ali hem volda 
gidiyor. hem de yılanın: " ... Fakat 
bu yardımın bir def aya mahsus 
olduğunu katiyen unutma!" ihta. 
nnı dü$iinüyonnuş!. 

Ali, komşu şahın bulundu~ 
şehre gelir gelmez. istirahat et
mesine imkan bile vermeden. doğ
ru komşu şahın kızının bulundu
jıı odaya götürülmüş . Ka
pmın ağzını tutmuş olan korkunç 
yılan, Aliyi ~örür görmez disleri 
arasından ıslık çalmağa başlıya
rak: 

- Bedbaht. diye havkınnış. 
ben sana bir ikinci defa yanıma 
gelme, dememiş mi idim?! 

Yılanın bu öfkeli haykırışından 
<Lütfen savla .. ff'rirlalli 
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Mihverc~iler 
Sulh Cep esini 

,. Bozmıjra 
,Çahşıy.lar 

(& şı 1 incide) 
cephesindeki devletler!~ çarpışabile
ceklerine kani idiler. Shvyetlerle ce
reyan eden müzakereler uzarsa bu 
müddet zarfında totali ter devletler 
harp hazırlıklarını taı.namlıyabilir. 

]erdi; akim kalırsa o vakit davaları
nı kuvvete müracaat ederek hal ça. 
resine bakabilirlerdi. ı 

Bu sebepl~ bir tarafUın Sovyet -
İngiliz müzakerelerini tnzatmıya, bir 
taraftan da harp hazıı:lıklarını ta
:mamlamıya başladılar . .Müzakereleri 
'Uzatmak için Baltık de~letlerini elde 
-etmek lazımdı. Çunku, bu devletler 
.garanti istemedikçe İngiltere Baltık 
devletlerine garanti vermiye yanaş
mıyordu. Almanya bu !.fırsattan isti
:lade etti. Baltık devletlerinden bir 
.:ikisi ile ticaret muahedhleri veya si
yasi anlaşmalar akdine teşebbüs etti. 
!El altından da bu devl:etleri tehdide 
ıdevam etti. Filhakika bir iki Baltık 
devleti Alman tazyikinıe mukavemet 
.edemediler, bazı anlaşmalar imza et
miye mecbur oldular . .Baltık devlet
Ueri Almanyaya tema~ül ettikçe de
ı:mokrasilerin kendilerine garanti ver
mesinden korkuyor ve bitaraflıkla
rını muhafaza edecekl'ıerini tekrar e
<lip duruyorlardı. Bu yüzden de Mos
:kovadaki müzakereler uzayıp durdu. -Almanya bir taraftan da AğuS-

tos için harp hazırlıklarını 

tamamlamakla meşgul oldu. Şarkta 
Vf\ Garpta tahkimatını kuvvetlendir
di. Hudut boylanndaki hasatlan top
(lattı. Ordusunun noksanlannı ta
anamladı. İtalyan ordusunu Alman 
Btillne göre yeniden organize etti, 
ibu hazırlıkların Ağiıstosa kadar bit
ıJnesi içinde tertibat aldı. 

İngiliz - Sovyet müzakereleri o 
:zamana kadar müsbct bir neticeye 
'\'armazsa, Almanya sulh cephesinin 
:zaafına hükmederek isteklerini harp 
yoluyla temine teşebbüs edebilir. 
Demokrasiler herhangi bir tecavüze 
ısilahla mukavemet edec klerinl bil
dirdikleri için Almanyanın bu hare
keti dünyayı harbe sürükliyebilir. 

Fakat Moskovn müzakereleri Sov
yet Rusyayı da sulh cephesine kat
mrya muvaffak olabilirse, o vakit 
!Kitler, bütün hazırlıklarına rağmen, 
sulh yoluna yatrnıya mecbur olabi.. 
:lir. Çünkü o vakit harbi kazanaca
tğına yüzde yüz güvenmesine imkan 
:yoktur. ...__ 

Şu halde dünyanın mukadderatı 
:Moskovada cereyan eden İngiliz -
Sovyet müzakerelerinin alacağı şek
ile bağlıdır. İngiltere ve Fransada cf
kan umumiye hakim bir surette bu 
lkanaattedir1 onun içindir ki İngiliz
Sovyet müzakereleri demokrasi mil
letleri tarafından endişe ve merakla 
-takip edilmektedir. 

r Üstündağın 
. Mahkumiyeti 

(Başı l incide) 
Asri mezarlık davası hakkındaki 

karar da okunduktan sonra Sürpn
gop mezarlığı işi hakkındaki davanın 
k&rarı okundu. Bu kararda mahkeme 
iddia makamının maznunlar hakkın: 
da isnatta bulunduğu hareketlerden 
bazıları hakkında beraetlerine ve 
b:ızılan hakkında da m~uliyeti mu
cip halin mevcudiyetini kabul ve tas
dik ettiğinden Türk ceza kanununun 
230 uncu maddesine göre Muhittin 
Ustündnğın 50 lira ağır para cezası
n::ı çarpıldığı beyan ediliyordu. Mu
hittin Ustündağın sabıkası olmadığı 
için bu cezanın da eciline temyiz yo
lu açık olmak üzere ittifakla karar 
verildi. 

fevkalade korkan Ali: 
- Fakat ben senden imdat is

temek için gelmedim, diye cevap 
vermiş! Ben sana korkunç bir ha
vadis getirdim: Karım Leman na
sılsa uçurumun içinden kurtul
muş; hani harıl seni anyormu§l· 

Bunu işiten korkunç yılan, der. 
hal zehirli dilini içeri sokarak 
kendini pencereden dışan atmış, 

ve ebediyen ortalıktan kaybol
muş!. 

Muzaffer Ali, komşu şahtan bir 
cok kıymetli hediyeler alarak 
memleketine dönmüş ve buyuk 
bir sevinçle karşılarunı~!. 

Hariciye Vekili Dış Siyaset 
Hakkında Geniş izahat Verdi 

Ankara Hava 
istasyonu 
Dün Açıldı 

(Bcışı 1 incide) 
letinin sulhc ne kadar derin bağlar
la, ~·e ne kadar sağlam rabıtalarla 
bağlı olduğunu göstermek için say
dım. 

Fakat biz sulhe, sulh olduğu İ

çin değil, biz sulhe, Türk memle
ketine ve insanlğa getirdiği hesap
sız ve ölçüsüz iyilikler için aşığız. 
Şayet, buna rağmen, bir giin sulh 
bize harpten daha pahalıya satıl
mak istenirse, o vakit harbin ye 
zafcrin bize. ne kadar a ık oldu· 
ğunu göstermeğe de amadeyiz. 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

Biz uzun yıllar yurtta sulh, ci
handa sulh politikamızı takip etti~l
miz bitaraflık siyaseti yolunda istih-
sale uğraştık. 

Çünkü: Evveıa, o zamanlar kendi
sine az çok güvenilebilen bir Cemi
yeti Akvam sulh müessesesi butün 
kuvvetile ayakta bulunuyordu. 

Saniyen, her devlet kendi derdi i
le ve müşkülü ile meşgul oluyor ve 
ınünaka a1ar daha ziyade ideolojık 

sahalarda kalem sahip!eri arasında 

kalacak gibi görünüyordu ve nihayet, 
dünyanın herhangi bir yerinde şayet 
lıir harp çıkacak olursa, bu harbin 
mevzii bir halde kalacağına. inanılı
yordu. 

Cemiyeti Akvam yavaş yavaş eski 
nüfuzunu kaybetmiye başladı. 

Tahdidi teslihat teşebbüsleri iflas 
eetti, yer yer mihraklar ve mihver
ler doğdu. Sözle, silah ve kalemle, 
top arasındaki mesafeler azaldı, ceb
ren yapılan bazı emrivakiler, bazı 
memleketleri tam!men, bazılarını da 
kısmen yok etti. 
Gayrimefru hôdueler önüncle 

Siyasi hadiselerin bu yeni :nkişaf
ları karşısında yurtta sulh ve cihan
da sulh politikamızı takip ettiğimiz 
bitaraflık yolunda da istıhsal etme
nin artık mümkün olup olmadığını 
kendi kendimize sormıya başladık· 

Meıruiyet ile hiçbir telif kabili
yeti olmıyan hadiseler, bu hadisele
re uzak ve yakın her millet gibi, bi
zi de düşündürmiyc başladı. 

Orta ve şarki Avrupanın bu esna
da ciddi bir buhran gecirdiğini hep 
hatırlarız. Hakikatte ise bu buhran 
şarki Avrupada da henüz zail olma
mıştır. Vakit vakit, muhtelif devlet
lere taalluk eden şekillerde de buh
ranlar tazelenmekte ve ağırlaşıp ha
fiflemektedir. Bu ahvalin başlaması 
bize memleket için yeni emniyet ted
birleri almak ve cihan sullıüne baska 
yoldan faydalı olmak için geçirilecek 
çok vaktimiz kalmadığını öğretıni~
tir. 

Nihayet hiçbir gıda m~ddesi ve 
hiçbir maddei iptidaiyesi olmıyan, 

ne madenleri, ne de zengin toprakları 
bulunmıyan Arnavutluğu:ı işgali, bi
tcraflık politikamızı terkederek, sulh 
cephesi tarafını takviye etmek kara
rını verdirdi, (Alkışlar) O zamanlar 
İngilizlerle malum beyannameyi ilim 
ettik. 

Bundan sonra dahi yurtta sulh, ci
handa sulh politikamız değişmerrtiş
tır. Sulh cephesine de, sulbü takviye 
etmek için iltihak ettik. 

Bizim bu cepheye girı~;miz, karşı 
gazeteler tarafından çok tenkit edil
di. Bu gazeteler kencii rejimlerinin 
en esash kitaplarında Alman mlllc
tine tavsiye olunan lnglliz ittlfnkı:ıı, 
bilmiyorum, unutmuşlar mı? 

Alman milletine tavsiye edilen In
giliz dostluğunu Türk milleti için 
fena telakki etmek, fena gôsterme
nin doğru bir muhakeme olacağın -
dan şüphe edilebilir. (Bravo sesleri). 

Fransızlarla da anla,tık 
Ingilizlc.rle başlıyan temas ve mü

zakerelerimize muvazi -olarak Fr:ın· 
s1zlrırla da müzakere ve temasa giriş
miş idik. 

Hatay meselesinin hallinden son
ra, Fransa ile Türkiye arasında, mu
allak hiçbir mesele kalmadığı için, 
Ingilizlerle yapmış olduğumuz beyan 
name, aynen Fransızlarla da imza ve 
teati edilerek, lngilizlerle kati asis
lans mukavelesi için yap1lmakta cı

Jan miizakereler ayni hizaya gctiri!
mi~ oldu. 
Arnavutluğun işgali, bitarafiıktan 

ayrılıp sulh cephesine i1tihakımıza, 
bir bakıma göre, en büylik amil ol
makla beraber, dijer bir bakıma gö
re de, bu iltihakı son senelerin siya-

si hadiselerinin tabii bir neticesi ad
dE.tmek lazımdır. 

Çanakkalede, Suriyedc ve İrakts 
karşı karşıya harp eden Turk, İngi
liz ve Fransız milletleri yekdiğerini 
takdir ettiler. Bu takdir tarihi dost: 
luklarla birleşince, yeni bir incizap
la sevişmeğe başladılar. Habeş harbi 
esnasında, sanction'ların tatbikin
den doğacak tehlikelere karşı, Türk 
ve İngiliz milleti mütekabil taahhiit
ler ile yekdiğerine bağlandı. Mon
treux'de, İngiliz ve Fransız murah
hasları, boğazları yeniden Türk hi'ı
kimiyetine iade eden mukaveleyi 
yaparken Türk milletine karşı ha
kiki bir yakınlık gösterdiler. (Alkış-
lar). • 

Akdenizin bozulan asayişini iade 
için Nyonda toplanan murahhasları
mız, ayni kararın altına imzalarını 

koydular. Ve nihayet Çekoslovaky:ı 
hadisesi ve onu takip eden hadise
ler ile Arnavutluğun işgali kar§ı

sında ayni hisleri duydular. 
İşte, bu siyasi hadiselerin tevlit 

ettiği görüş birliği, bu üç devleti 
sulh cephesinde daha sıkı bağlar ile 
birleştirdi. (Alkışlar). 

Bugün, bu üç devleti birleştirecek 
olan uzun vadeli, kat'i anl.ı~manın 
teferruatını tesbit ile meşgulüz. Şlın
diden size soyliyebilirim ki: 

Tiirk - İngiliz yıtrdımlaşma mu
ahedesi üzerinde çalışılmnktndır. 

Bu muahede her iki devlet arasın
da muhtelif sahalarda işbirliğini 

tanzim eden hiikünılcri ihtiva ede
cektir. 

Kü,ülı devletlerin 
• YGfClm« hakin 

Arkadaşlar, 

Hiç bir medeniyet harbin cocuğu 
değildir. BilAkis her medeniyet u
zun süren bit sulhün mahsuliidür. 
Harp, esaret tevlit eder. Sulh hurri
yet yaratır. Medeniyet tc hür millet
lerin eseridir. 

Bugün dünya politik&sınm günde. 
lik seyrine bnkılrr a göriılUr kr, tı 

ve cephane fabrikaları tam bir harp 
faaliyeti içindedir. 
Diploması görüşmeleri bir harp ha· 
vası içinde devam ediyor. Gazeteler, 
radyolar, ajanslar beşeriyete aylnr
danberi bir harp günleri yaşatmak
tadır. Denilebili, ki bugiin sulh kin. 
de yaşıyan tek kuvvet bizzat harbi 
yapacak olan ordulardır. Temenni e
derim ki, bu bulanık hava içinO."' sul
bü kurtarmak gayri milmkiın olmı
yacaktır. 

Türk - Sovyet dostluğu 
Sovyctler ile dostluğumuz, ilk dost 

luk günlerinin butün hararetini ta. 
mamile muhafaza etmektedir. Beynel 
milel her mesele, iki devleti yanya
na ve daima ayni safta bulmuştur. 
(Alkışlar) Potemk.inln Aııkarr.ı ziya· 
reti, dostluğumuzun bu hararetini 
tcbaruz ettirm.iye bir kere daha ve
sile teşkil etmiştir. 

Böylece bir kere daha anlaşılmış
tır ki, konuşmadan, gôriişmcden, her 
iki memleket diğeri için ayni şeyle
ri düşünmekte ve yapmaktadır. lBra
vo sesleri). 

Iki muhtelif inkılabın çok müşkül 
şartları arasında ve ayni zamanda 
doğan Türkiye ve Sovyet Ci.imhur.i
~ etleri, yekdiğcrini inkılap ruhunun 
ateşi ile s7vmektedirler. 
Balkanfılan, yekdiğerine b:ığlıyan 

Balkan paktı, şimdlyc koda:: Balkan 
sulhüne yapmı~ olduğu hizmetleri, 
bundan sonra da, ayni kuvvet ve kud 
retle yapmakta devam edecektir. Son 
zamanlarda yaptığımız temaslar \'C 

:muhavereler bunu vazıh~n göster • 
miştir. 

Almanya ve ltalyaya gelince 
Arkadaşlar, 

Sulh cephesine iltihak ederken. 
sulbü takviyeden başka bir emelimiz 
olmadığı için, Almanya ve ltalya da
hil bütün devletler ile normal mUna
sebatımızı devam ettirmek kararın· 

dayız. 

istiyoruz ki, her çeşit alış veriş ve 
kültür münasebetleri ve umumt ola· 
rak dostluk münasebetleri eskisi gibi 
devam ..etsin. 
Yalnız şurası da muhakkaktır ki, 

normal ve dost mUnasebatın eskisi 
gibi devamı için, arzu ve kar;mn iki 
taraOı olması şarttlr. Bu noktayı baş. 
sasiyetle takip ediyoruz. 

Italya ile alış veriş münasebetleri-

miz eskisi gibi devam etmektedir. 
i}lmanyada ilk günlerde bir tc -

reddüt ve bir kararsızlık belirdi. Fa
kat, y~vaş yavaş bu tereddüt ıail Q). 

du ve işler normal yola girmiye ba~
ladı. 

Bugün bir tek iş müstesna, iki ta
rafın biribirinden bir şik<lyeti yok
tur. Bu fek işin de yakın bir atide 
müsbet olarak halledileceğini ümit e
diyoruz. 

Bir aralık, Almanyanın Türk tale
besine fena muamele ettıği havndisi 
vcrilmi~ti. Bu havadısin doğru ol -
madığı anlaşılmıştır . 

Arkadaşlar, 

Tekrar ediyorum: Politikamız, 

yurtta sulh, cihanda sulht iır. 
Yine tekrar ediyorum: Biz sulhe, 

fakat emniyet ve şerefimizi ve bun
l::ıra bağlanmıs olan taahhütlerimizi 
koruyan bir sulhe aşıkız. (Sürekli al
kışlar).,, 

Bu izahatı müteakıp sual ı.ahibi 
AH Rana Tarhan söz aldı ve: 

"Muhterem Hariciye Vekilimizin 
memleket harici siyaseti hakkında 

l(itfettikleri tatminkar sözlerine arzı 
teşekkür ederim ve isabetli siyasetle
rinde muvaf!akıyetlerlnin tevalisini 
dilerim,, dedi. 

Ticaret 
Vekilinin 
Beyanatı 

Cezmi Erçinin beyanatı 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin, dün

kü b e y a n a t ı s ı r a s ı n d a 
Ali Rana Tarhanın sualine cevap 
verirken en evvel bugünkü mübade
le ve tediye rejimimizin tesiri altın
da bulunduğu noktaların anlatılması 
ic:ıp ettiğini söyliyerek dedi ki: 

- Bugünkü mübadC?le 'Ye tediye 
rejimimizin esaslan şunlardır: 

1 - Memleketimiz ihracatına kar
şı, bu ihracatı müteessir edecek hiç
bir takyit koymamış olan ve mem
leketimizin müstemirren aktif kal
dığı memleketlerden vaki olan itha
lata, mevzuatımız dahilinde, ithal 
serbestisi verilmektedir. Bu mem
leketlerin başında Birleşik Amerika 
devletlerini zikredebiliriz. 

2 - Ayni esas, ihracatımız lehine 
yüzde yirmiden aşağı olmamak üze
re bir marj veren ve aramızda kli
ring veya benzeri bir anlaşma mev
cut olan memleketlerden vaki ola
cak ithalata da şamildir. Bu grup 
memleketler arasında Almanya, İn
giltere, Fransa, Belçikd gibi mem
leketleri sayabiliriz. 

3 - Anlaşmalarda Türkiye ihra
catı lehine, yüzde 20 den aşağı marj 
veren veya böyle bir marj mevcut 
olmıyan memleketlerden vaki ola
cak ithalat, anlaşrr.a hükümleri da
hilinde kontenjana dahildir. Yugos
lavya, Polonya, Macaristan gibi 
memleketler bu gruptandır. 

Muvazene•izliklere karıı 
İthal rejimimizin tatbikatında ha

dis olan bazı muvazenesizlikleti Ön· 
lcmek üzere munzam bazı tednbir 
de alınmış bulunmaktadır. Ezcümle, 
memleketimiz ile ticaret muvazene
lerinde ötcdenberi Türkiye lehine 
kayda değer bir aktivitc mevcut i
ken, 937 senesi harici statistikleri
mfze nazaran, anormal sebeplerle bu 
vaziyetlerde değişiklik hasıl olması 
iizerine Türkiyeye karşı aktif hale 
girmiş olan memleketlerden vaki o
lccak ithalat için alakadar memle
ketlere ancak, buralardan gelecek 
dövizin yüzde seksenine tekabül e
den miktarda ithalat bedellerinin ö
denmesi şeklinde bir kayıt konuldu
ğu gibi, muvazenesizliğe amil olan 
ham deri, pamuk ipliği, bakır, kalay, 
çuval, jüt gibi maddelerin ithalatı
nı, memleketimizin muayyen mah
sullerinin ihracı şartına bağlamak 

şeklinde tedabir de alınmış bulun
maktadır. Umumi hatlarına temas 
eylediğim ithal rejimimizin netice
leri, 938 ticaret muvazenesi rakam
larfle şu şekilde ifade olunabilir: 
938 senesinde 145 milyon lira etra. 
fında olan ihracatımızın 119 milyon 
lirasını kliringli memleketlere. ihra
cat teşkil eder ki, umumi ihracatımı-

• 

za nazarnn nisbeti yüzde 82,2 dir. Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -
21 milyona yakın ihracat, serbest Devlet Hava yollan Umum Müdür· 

dövizli memleketlere vakidir ki u. lüğünün Etimcsut yolu üzerinde 
mumi ihracatımızın yüzde 14,4 ünü yaptırmış oltuğu bina b:.ıgün saat 
ifade eder. on beşte merasimle açılmıştlr. Mc-
Beş milyon lirası da anlaşma mev- rasimde Meclis Reisi, Başvekil, Mi.ı

cu~ olmıyan memleketlere aittir ki nakaltıt, Maliye, Hariciye, Giiınrük 
bu da umumi ihracatımızın yüzde ve İnhisarlar, Dahiliye Vekilleri, ıne-
3,4 ünü teşkil eyler. buslar, gazeteciler hazır bulunmıış-

İthalUhmıza gelince: 149 milyon lardır. 
lirayı mütecaviz olan yekun içinde Kordelayı Meclis reisi Abciulhallk 
126 milyon liralığı kliringli memlc- Renda, Münakalat Vekiline hitaben 
ketlerden ithaliıttır. Umumi ithala- ileride bir çok hava istasyonlarımızı 
tın yüzde 82,4 ünü teşkil eder. da açmak fırsatını temenni ederek 

10 milyon lirayı mütecaviz ve kesm!ştlr. 
serbest dövizli memleketlerden vaki Bundan sonra Hava yolları Umum 
ithalat umumi ithalatın yüzde 12,3 Müdürii Ferruh Şahingil" tarafından 
ünii te kil eder. müessesenin kısa bir tarihçesi yapıl-

5 milyon lirayı mütecaviz ve an- mış, bugüne kadar görülen işler zik
laşmamız olmıyan memleketlerden "rcdilmiş ve gaye izah olunmuştur. 
vaki ithalat umumi ithalatın yüzde Münakalat Vekili Ali Çetinkaya ha-
3,5 ini ifade eyler. va nakliyatının dünyada büyük mil-

1939 senesinin ilk dört aylık ihra- Jetler arasında ne şekilde telakki o. 
cat ve ithalatı da, kliringli memle- lunduğunu anlatmış, bilh:ıssa 1ngil
ketler lehine cüzi bir fark ile, aşağı terenin bu hususta birinci mevkii iş
yukarı, ayni seyri ve nisbetleri mu- Sfl ettiğini tebarüz ettirerek memle-
hafaza eylemektedir. Klirin1:li ltetimizin çoğrafi ve siyasi şartlarına . 
memleketlerle ticari mübadeliıtımız göre bizim de bu işe çok büyük c
neden bu derece yüksektir? Dahi- hemmiyet vermemiz icap ettiğini i
linde ibulunduğumuz bugünkü ahval zah etmiştir. 
ve şerait içinde herhangi istısadi bir Ali Çetinkaya, Cümhuriyct hUku-
hadisenin izahını mahdut ve muay. 
yen anasıra istinat ettirmenin kifa
yetsizliği maltim olmakla beraber, 
denebllir ki, bir -taraftan İngiltere, 
Fransa gibi devletlerin büyük iktı
sadi buhranı müteakip bünyevI bir 
mahiyet alan politika icapları "met. 
repo! ve imparatorluk mahsullerini 
himaye politikasına da~anan ted
birler gibi,, ve diğer taraftan Orta 
Avrupa büytik' devletlerinin yüksek 
fiat politikası takip etmekteki de
vamlı mesaileri ve bu memleketler
den ecnebi dövizine ihtiyaç kalma
dan mübayaatta bulunmak suhuleti , 
kli1'Jngli memleketlerle olan müba
delat hacminin artmasına başlıca it. 
mil olmuştur.'' 

Tediye rejimimiz 
Cezmi Erçin, bundan sonra tediye 

rejimimiz hakkında izahat verdi, 
mübadele ve tediyelerimizde ehem· 
mlyetli bir mevkii olan hususi ta
kas mevzuu üzerinde durarak takas 
primlerinin yükselmesine ve gayri 
tabii surette oynamasına amil olan 
anormal sebeplerin mümkün oldu
ğu kadar kaldırılacağını, serbest dö· 
vizli memleketlerle olan kliring ba· 
kiyelerinin eritilmesi tedbirlerinin 
alındığını an!attı ve; 

İthal ve tediye rejimimizin hakim 
olan esaslar ve bu esasların takip ey
lediği tahavvül seyri budur. Dün de 
bugiin de mevzuubahs olan milli 
menfaatlere uygun surette işlerin 
daima daha iyi tanzim ve idaresini 
temin edici tedbirleri araıtırmak ve 
kabili icra olanlarını tatbik eyle. 
mckten ibarettir.1

' 

Hayat pahalılığı JarJcı•ı 
Ticaret Vekili, hayat bahahlığı 

hakkındaki takrir münasebetile de 
beyanatta bulunarak şunları söyle
di: 

"Bu suale cevap verirken, evvele
mirde, hayat bahalılığı rnevzuunu 
nasıl anladığımızı kısaca ifade et
mekte fayda görüyorum. Hayat ba
halılığı denilince, bundan fiatların, 
sureti umumiyede indirilmesi mana
sını çıkarmamaktayız. Memleketi
mizde, fiatlarının indirilmesi icap e
den maddeler yanında, fiatlarının 
korunması ve hatta yükseltilmesi ik
tiza eden maddeler de bulunmakta. 
dır. Fiatlan indirilecek maddeler i
çinde de, kendi mallarımıza göre 
normal addedilen birçok eşya ve 
mamlılitt fiatlarının, bizden çok ev
vel iktısadi kalkınma hareketine 
başlamış, ve bu hareketi ilerletmiş 
olan mı:-mleketlerdeki fiat seviyele
rine nazaran, belki uzun müddet 
yüksek Mtolabileceğini berveçhi peşin 
kabul eylemek lfizımdır. Bundan 
başka, hayat bahalıhğı menuu, ge
çinme seviyesini yükseltme davamız
la sımsıkı bağlıdır. Fiatlan indirme 
tedbirleri yanında, kazanç.ların yük-
seltilmesi tedbirlerinin de birlikte 
ele alınması zaruridir. Kazançları 

arttırmadan fiatları ne kadar indi
rirsek indirelim birçok mallar ve eş
ya, birçok vatandaşlar için yine ba
halı kalacaktır. Binaenaleyh, biittin 
iktısadi kuruluşumuz ve şartlarımız.. 

metinin bu gayeyi temin için çizmiş 

olduğu programı azim ve irade ile 

tatbik yolunda olduğunu bilhassa te
barüz ettirmiştir. 

Bundan sonra davetliler binayı 

dolaşmışl'1r ve hazırlanmış olan zen

gin büfede izaz olunmuşlardır. 

1 Nisandan itibaren açılmış olan 
İzmir ve Adana hava yollarının res
men açılış merasimi de bugün yapıl
mış ve bu iki vilayetin mebusları 

tayyarelerle mıntakalarına gitmiş
lerdir. 

Bunu müteakıp umum müdürluk 
davetl_4lerine. tahsis ettiği ikişer ve 
dörder motörlü tayyarelerle Ankara 

ü~crinde ezintiler yapılmt ır. 

Davetliler bu gezintilerden memnun 
olarak müesseseye muvaffakıyet ui
lemişlerdir. 

E 

la alitkalı bulunan bu mevzuun an
cak. muayyen bir plan dahilinde şa. 
mil, sabırlr ve itinalı mesaiye ihtiyaç 
gösterdiğini açıkça söylemek yerin
de olacaktır." • • 

Cezmi Erçin bundan sonra bu hu
susta yapılan ve yapılmakta olan 
hazırlıkları, tetkikleri anlattı, itha
latı rejimimizin hayat pahalılığı dfı
vasile olan sıkı irtibatının asla göz
den uzak tutulmadığını söyledi: 

Hayat pahalılığı ile mücadele ted
birlerinin bu umumi çerçeve dışın
da, ihtikiırla mücadele, fiat tesbiti, 
kalite kontrolü gibi hususiyet arze· 
den safhaları da vardır. Bunlar için 
ceza kanunumuzdan tutunuz da hu
susi kanunlara ve belediye meyzua
tına kadar muhtelif metinlerde ce
zai hükümler bulunmakta ve bun
ların tatbikine daima artan bir dik-
kat gösterilmektedir." 

Rana T arhannın sözleri 
Bundan sonra Rana Tarhan kür-

süye geldi, Ticaret Vekiline teşek
kür ederek dedi ki: 

"- Ticaret Vekilimiz, harici alış 
verişin daha iyi işlemesi için alın
makta olan faydalı tedbirleri işaret 
buyurdular. İşi, ehemmiyeti ve pi
yasanın hassasiyeti ile mütenasip su
rette iltizam buyuracaklarına şüpht 
yoktur. 

Hayat bahalılığına gelince, bu sn
hada muhtelif cephelerden çalışmak 
zarureti aşikardır. Esaslı tedbirlere 
istinat eylemiyecek kararlan nl
makta fayda olmıyacağı da malCım
dur. Hatta bu gibi kararlar · menfi 
neticeleri itibarile itimatsızlığa da 
sevkedebilir. Yapılacak işler hemen 
bütün Vekaletleri alakadar etmekle 
beraber esaslı tedbirlerin Ticaret 
VekAletinde toplanması ve esaslı tcd 
birlerin Ticaret Vekaletinden ifade 
olunması zaruridir. Kendilerine bu
nu arzetmek isterim ki, çalışmala

rında, ihtiyaçların en hayati olanla
rı iizPrinde vakında semere verecek 
bir yol takibine muvaffak olurlarsa 
vatandaşlar kendilerine müteşekkir 
olacaklardır. (Alkışlar)." 

' 
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En'Fazlii ~ 
RAÔBET Bulan .. \ 

Pudranın Veni 
R e n k l eri 

MEŞHUR BiR 

GÜZELLiK 
MOTEHASSISI 

Bu l<ıyınetll 
Tovslyelerde 
Bulunuyor: 

- Şapka ve Roblarda olduğu gibi - Pucha renklerinin modası da 
daima detişir. Bunun için Tokalon müesaeaeslnin güzellik mütebaSSlsı, 
yeni ve cazip renkleri hemen bayanların enzarı istifadesine arzeyler. 

T AN 

lflım- 1 l A N ' ' 
Binalarmız için en saflam 1 

en kolay en ucuz 

Alabastone 
Boyasıdır. 

Depoıu 4 üncü Vakıf han 
~--uma kat 19--ı• 

~- ' Yeni Radyo mevsiminin yaklaş-
ması hasebile Beyoğlunda 

BA K ER 
mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 senesi 

Zenith Radyoları 1 
stoku üzerinde tenzilat icrasına ı 
karar vermiştir. Stokun tüken
mesinden evvel istifade ediniz. 

' , 
Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, hem ya

kın, Hem Güzel, 

Duhuliye 1 O Kuruıtur. 

"KODAK" 
POPULAR PORTRE 

4

" BRAUNI '' 620 
Niçtn siz in d e 

·b i r M akineniz oıtnasın? 

l}<I ım. 

11 

6 25 
lira 

* Peche - ilkbahar tuvaletle. ren ve bilhassa suare tuvaletlerile 11•-• Saç Bakımı •-• ~ 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 1 Güzelliğin en birl:ıci şartı 1 
nşınlarla saçları kestane renginde * Rose Ocre - Sıcak tenli es-
olanlara yakışan °Şeftall yumu- merler için son moda pudradır. 
§aklığı,, tesirini yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair btr * Ocre - Esmer tenler için ga. çok renkler "Krema köpüklü" met-
yet sevimli ve "Mat" btr tesir ya- bur TOKALON PUDRAStNIN bü-
pan ve bugün Pariste pek fazla tün serisini ·teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve * Rachel Dore - Zayıf tiplere nazik bir °Flntmat" vermek için 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmlltir. 

PUDRANIZI NASU. İNTİHAP ETMELİ? 

Hu mefllur mütehasııs diyor ki: 

Adi pudralar, cildin tabii yağla
rını massederek kurutur ve sert

leştirir. Ve buruşukluklarm serian 
husulünü teshil eder. Bu halin ö. 

ma köpüğü" bulunmalıdır. Bu kıy
metli cevher hususi bir usul daire
sinde Tokalon pudrasında mev. 
cuttur. Bu pu<h'a ise cildinizi ku
rutmaz ve sertleştirmez. Bilakis 
kadife gibi yumuşatır ve tatlılaş-

nüne geçmek için pudranızda "Kre- tırır. 

CAZİP RENKLERİN BÜTÜN SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ 

Bir çok kadınlar, 5•••••• .. -···- ......... ·--·-·--ı renk bir pudra tec-

nıaalesef ~1 .ltK ~ ~~ı,. 
uygun olan pudra. : A As 1 z • Adresimize ya. : ! zınız. size parasız 

1_1 kulla~~ıy~:ıar. E P R ! muhtelif renklerde 
Bunun ıçın yuzle-l .GÖNDEBECE~ 16 adet nümunelik 
rine makyaj olmuf -~r-.............................. -• .. r••••• yeni TOKAI..ON 
ye sert bir manzara veriyor. Teni- pudrası göndereceğiz. Ve bu tec.. 
nize uygun pudrayı bulmanın yega- riibeyi kolaylıkla yapınız. 
ne çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: Istanbul 622 posta K. 
bir renk ve diğer tarafına başka (22 No. Tokalon pudrası servisi). 

BUGÔN 
KUM&AQASlNA 
PAll4ATAN 

8 pozdan B gOzet resim 

PETROL NiZAM 
KeJ;ekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
lliçtır. 

Bütün KO O AK satıcılarından arayınız 

,ve ya fu adrese müracaat edlnl~ 

KODAK •ırlıı:etl - Beyoilu. lstanbul 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlliı Leva11m 
Amirliği lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Yaptırılacak yerli imalatı beş küçük be' büyük para kuasının 
14/ 7 / 939 cuma günü saat 15 de .açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutarı 1550 lira ve ilk teminatı da 117 liradır. Ev
saf ve şartnamesi Komisyondadır. GO'iülebllir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalan ve ilk temirlat makbualarile O.
O.-~ ~·~p-••tıt ;urıtw!!Mıl u'!' '>419.l 

1 1 

Hayvan Sağhk Memurlan ve Nalbant Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Tahsil müddeti iki yıldan ibaret yatılı ve parasız mektebimizin hay
van sağlık memurlan kısmına 939 - 940 ders yılı için talebe alınacak
tır. Girmek isteyenlerin vilayetlerde veteriner müdürlüklerinden, ka. 
zalarda veterinerlerden ve İstanbulda Selimiyede mektepten kayıt 
şartlarını öğrenerek ona göre vesikalannı hazırlayıp en geç 10 - 9. 939 
gününe kadar Selimiyede mektep müdürlü~e 2öndemıeleri lazım-
dır. "4990,, 

11~~~!"l!E~!~!1: 
B~u YıJdıa llnema a,.. Wk· . 
'"" anartıman. l'aldrleı'fl Ml'ltt11&. 

---· l'el: 092' , 

1 LAN 
lstanbul asliye birinci hukuk mah 

kemesinden: 

KURTU L UŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Kati'Pler, Mektepliler, Mühendisler 
velhasıl bütün mürekkebli kalemle yazı yazanlar, 
mürekkebin ceblerine akmasından, kurumasından, 
ve ucun bozulmasmdan kurtaran yeı:cine 

T 1 K U DOLMA KALEMi . 
Avrupda tasdik olundujtu gibi bütün 
Türkiyede de mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecbur iyetinde oları 
halkı hakikaten bu eziyetten 
kurtarmıştır. TQtU ucu 

Açık bıralal
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur
sun mürekkeb aknlaz ve 

kurumaz, TIKU en sallam 
ve en kullamşlı kalemdir. 

aşınmaz. Bol mürekkeb 
alır, kuvvetli bası
lırsa 3 - 4 kopya 
çıkarılabilir. 

SiYah - Ye$il - Mavi ve Kn"mızı 
renkleri vardır. Her büyük kırta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TIKU 
markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka üzerine 
T 1 K U yaµlmış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadıit memleketlerden bir aded sipariş 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Saat • Mücevherat ve RADYO Tlearethaneai. 
Deposu : Havuzlu ha11 No. 1, lıtanbul 1 

Rlkardo Levi halefi FILIPPO LEYi 

KOCOKEL YAWN 
CEI( DEFTEllfNE 

IMZAAT~H 
r,OYOK EL 

Kasımpaşada Nalıncı yokuşunda 6 
numaralı hanede Selman Kemal ta. 
rafından M. aleyh Ankarada Hima· 
yeietfal apartmanında elif tabibi Şe
rafettlıı aleyhine açılan davanın ya
pılmakta olan muhakemesinde: 

~ ........ .-......................... -.. 
INŞAATCILERIN NAZARI DiKKATiNE : 
Yamı : Gflneıten .. Sıcaktan 

Juıın, riizıar ve soğuktan 
Konmmak için 

I 

OLACAKTlll 

TO~fy 
1$ 

e,ANKASI 

l• ı aatlerl•lıl 
Meıhur KLEn Markalı 

Ahpp .Jaluzi .. latorluile 
teehiz ediniz 

M. aleyh vekili phitlerin adresle. 
rftıl töstex:mit ve o adres üzerine ya
zılan davetiyelere bunların orada ev
vel ve ahır bulunmadıldan şerh ve
rHmit bulunm•aına göre pmdi bun. 
!ardan Alinin Antalyada olduğunu 
ve diğerinin yeni adreslerini müvek· K L İ T T Markalı 
kilinden ötrenmek üzere mehil ve:>- Sağlam ve zarif 
rilmeji.ftt talep eylemesi tezahür e- .lALUZİ. İSTORLABINJ 
den hale göre şayanı kaDul olmadı- Dalma tercih ediniz. 
ğmdan mezkdr talebin reddine ka- Umum Acentuı: 

rar verlllp vekili mumaileyh te. bu NIKOLA DAVRANOP 
sebepten istifa etmit bulunmakla 

müddet vekili yukarda adrem yazılı Kontrpl.tke Parke Jaluıl Tlcaretlianeıl 
M. aleyhe ilinen t.eblfgat Y'SP\lrna· Mahmut paşa Büyük Yıldız Han No. 11/ 14 Telefon : 22870 
sım talep etmekle olsuretle karar 111•••••- Telgraf : Davrano - İstanbul 
verilmiş oldı,ığundan muhakemenin • C::3•••"" 
muayyen olduğu 22.9.939 tarihine 
müsadif cuma günü ıaat 14 te mah· 
kemede hazır bulunması bulunmadı
jı takdirde M. aleyh Şerafettip hak.
kmdaki işbu muhakemeye glyaben 
bakllacağı tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilin olunur. (19117)) 

Or. HAFIZ CEMAl 
Puardan m .. da saat ft4.IO dan 13 e 

Sah. Cuman..t 11 p kadar fıkara>'L DJ. 

nnYOlu No. 104. 

Dr. Hayri Omer 
ZGllrevf ve oltt ,. ... ,,.,.." fft0tetoıııı• 
~tJedeD eoııra Beyoğlu Apcamı 
1ıtSLm111nd11 Nn 1 "'11'Ah•fnn:4.-ıl$R~ $abl1»t ve N-.ri)'at Miidtld Balll L6tf8 Döao'ONcC. Guetedlik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaa51 
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............................................... 1 .......................... . 

T w N 
Motosikletleri 

Avrupa motosikletlerinin 
en saijlam ve en çok se
vilen markadır. Mütead· 

AS \0 

did beygir kuvvetlerinde modelleri vardır. 

14 44 *"'1 

Fiatları gayet ucuzdur. Heveslilere müide 1 

940 MODELi 

SCHAUB 
RADYO 

Teknik ve zevk harikasıdır. 

Her keseye elveritli, tek fiat, 

bir kere uğrayıp görünüz. 

9 - 1 - 939 

· l!itanbul · Belediyesi llCi9:1laı:ı . 
ilk Mohammen 

teminat bedeli 

56,25 750,00 Tahakkuk ve tahsil şubeleri için yaptırılacak 

50 adet memmur masası. 
105,00 1400,00 Tahakkuk ve tahsil şubeleri için yaptırılacak 

40 adet Dolap. 
Tahmin bedelleri ilk teminat miktarları yukarıda gösterilen işler 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 17 - 7 - 939 Pazartesi gü
nü saat 14 te yapılacaktır. Şartnam~ler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 

RA ,;ı,. kaleminde görülebilir. İsteklilerin teminat makbuz veya mektupları 
Umumi acenta: ADEM KA DA" ~alata, Voyvoda Caddesi No. 123 ve ayrıca Atölye sahibi olduklanna dair icap eden vesika ile ihale gü-

~----------------------------------------------------' nü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "4786" 

~-----------------------------------~ı• • 
Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs mu
allimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. 

Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü te-
MOTOSİKLETLERİ 

İktısadi, randımanla ve fazla kullanışlı 
min eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

bir makineye sahib olmak isterseniz 
MÜHENDiS KISMI : Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir HOREX MOTOSİKLETİNi KAY 1 T GÜNLERi: Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 

9,00 dan 12,00 ye kadar. 1 Eylulden sonra her gün 
Tercihen 

isteyiniz. Fazla malumat için melrfupfa veya bizzat müracaat edilebilir. 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni den yılma hazrrlanılmaktadır. Okul geceli ve para

ırzdır. Okul, genç bayanların hutabakıcı ve ziyaretçi hemti
re yetittirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alikadar olan 

müeaseselerde çalıtmalanna mahsuatur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratikdir. Derıler hu

ıuıi doktor profesörle/ ve muallimler tarafından verilir. istek

lilerin ~yi ahlaklı ve ırhhatli ve en az orta tahsili bitimıit ol

maları f&l"ltir. Diier tut}arımızla fazla izahat için yazı ile ve
ya bizzat l.tanLulda AkM.ra,.da Haeeki cacldemde Okul Di

rektörlüğüne müracaat edilmesi. 

15 Eylül 1939 dan tonra müracaatlar kabul edilnıiyecektir. 

Kocaeli icra memurluğundan-39/ 
1028. • ! 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PIY ASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

R 
İstanbul Kadıköy Kızıltoprakta 

Bağdat caddesinde 126 numarada 
Çerkeş Şeyhi zade Muhittin zev,cesi 

~-----------------------" j Nuriye Müzeyyene- 1 Eski Adliye müsteşarı Bahayn 

En müskülpesend biniciyi 
bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER M. M. Vekciletinden: 
1485 sayılı kanuna göre savA~ sakatlan ile şehit öksüzlerine isabet 

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

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

derece subaya 231 00 1. derece er'e 

" il 207 90 2. " 
,, 

n ti 161 70 3. " " 
'" 

,, 
138 60 4. " " 

" " 115 50 5. " " 
" " 92 40 6. ti ,, 

• 

NfCIPERSfS 
SESLİ HAN 
ZULFARUZ S. 

GALATA 
•• 

BU CiUN 
EN FAZLA 
RA~BETGÖREN 

KÖRTIN6 
RadyolarJ 

115 50 
92 40 
69 30 
46 20 
23 10 
23 10 

Mamulitını yalnız, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
İstanbul, Beyoilu 

İstiklal caddesi 
No. 30 - 34 

T. A. Ş. de 

masrafsız 3600 ,lira borcunuzun ö. 
denmesi zımnında 12.6.939 tarihinde 
tanzim#olunan 939/1028 numaralı o. 
deme emrinin ikametgahınınn meç
hul olmasından dolayı mubaşir tara
fından bilatebliğ iade edilmesine bi
naen iş bu ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde borcunuzun ödenmesi 
veya bir itirazınız varsa yine bu 
müddet içinde Kocaeli icra dairesine 
tahriren veya şifahen bildirilmesi 
aksi takdirde ipotekli gayri menkul. 
lerinizin paraya çevrileceğinden ode-1 
me emri makamına kaim olmak üz.:ı
re ilanen tebliğ olunur. 

DENiZ KLOBü 
.. ........................................................ ... 

idare Heyetinden : 1 
Moda Deniz klüp idarç heyeti, ni-

zamnamenin 16 ıncı maddesi muci
bınce umumi heyetinin 16 temmuz 
pazar günü sabah saat 10.30 da kliip 
binasında fevkalade olan toplanma.

1 
sına karar vermiştir. 

RUZNAME 
1 - Komodor ve yeni idare heye

t~nin intihabı, 

2 - Murakıpların intihabı, 
3 - Nizamnamenin 27, 23, 29 un

cu maddelerinin tadili hakkındaki 

teklif. HATAY 
SAYISI 
Hazırladı 

YARIN SABAH 
Bütün müvezzllerden bu nefis 

HATAY Sayısını isteyiniz. 
Klüp azalannın içtima günü klüp

tE' hazır bulunmaları rica olunur. . ................................................................. ~ 
Dizel Elektrik Gurubu Allnacaktır 

Fethiye Belediyesinden : 
1 - Nafıa Vekaletinden musaddak proje vesairesi mucibince Fethi

ye belediyesi elektrik santralına ilave edilerek ikinci Dizel elktrik gu-

rubu 24 - 6 - 939 tarihinden 9 - 8 - 939 tarihine kadar 45 gün müddetle 
ve açık eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9 - 8 - 939 çarşamba günü saat 17 de Fethiye beledi-
ye dairesinde müteşekkil belediye encümeninde yapılacaktır, 

3 - Tahmin dilen bedel 4470 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 335,25 liradır. 
5 - Proje, keşifname, şartname ve mukavelename projesi Fethiye 

belediyesinden ve İstanbulda Sirkeci Yalıköşkü caddesi Fethiye Nak
liyat ve ticaret evinden parasız alınabilir. 

6 - Taliplerin sicil ticarete kayıtlı ve halen faaliyette ve bu gibi te. 
ahhütlerde bulunduklarına dair birer vesika ile şirket namına hareket 
ediyorlarsa şirketin sirküler veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri mu. 
vıikkat teminatı yatırmış olmalan şarttır. "4759,, 

LEYLi ve NEHARi ' 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca Kurları Yardır. 
Olgunluk imtihanlarına Hazırlar. 

Kayıt muamelesi Paznr gününden maada hergün saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. 

Okul 18 Eylul Pazartesi günü açılacaktır. , 

"----- Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARLARI MÜESSESEŞI 

MERSİN ŞUBESi 
Yen iden tevsi edilmit ve 1 O Temmuzda 1&tıta bqlıyacaktır. 


