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Bu kitap bOrolarının lı çıkarma kudretini arttırmak lıteyenler 
ı,ın kııa, fakat ımelT bir kitaptır. O ılze az maaraflarlı çok ıı 
naaıl çıkarılablleceO l nl gl5sterir. Fena ve yanhı bUro uıullerl 
yUzUnden geri kılan, hattı zarar eden veya batan mOeueseler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESl yazılmıftır. Fiyatı &O Kr. 

• • 
ismet in önü ve KralKarol Görüştüler 

l~ 
.. 

Doat ve müttefik Romanyanın Kralı Majeıte Karol, Dolmabahçe Sarayı nlahmında: Milli Şefimiz lımet lnönü ile ilk telaki anlarında 
' 

Avrupanın1 
Çıbanı: 

Misafirim iz Gece Köstencege Gitti 

DANZIG Dolmabahçe Sarayındaki 
ı .... :n.. 11 ....... a.uı -nı; ... _ 
rw beyanatına ve P~ 
yaya verdlil k•tf felRhla· 
ta rağmen, b• defa da 
Danzlgl fedaya razı olu~ 
ve Polonyayı yarıda bı· 
rakırsa, bundan sonra in· 
gllfz siyasetine lffmat e
decek hlsbh: devlet b11l11· 
namaz. 

Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

.. ı 
Saracoğhi 
da Hazır 

Bulundu D ~ig A~~anın ~nden 
gune muzmınleşen hır çı- Şehrimizi şereflendiren Reisi-

'banı oldu. Son günlerde yine cümhur Milli Şef İsm t İ ·· ·· 
"k d k .. d'' h e nonu 

n~ se ere vucu un arareti- ile, dün Akdeniz seyahatinden 
nı arttırdı, ve sarsıntılara se- memleketine dönmekte olan Ro
bep oldu. Bu çıban, ya usta bir manya Kralı Majeste Karol ara
ıoperatör tarafı~~an oyulup cı- sında Dolmabahçe sarayındc: 
karılacak ve ~~ut. kurtarıla- dün akşam bir mülakat vuku
cak, veyahut muzminlete müz- bulmuştur. 1 
minleşe kangren olacak ve vü-

b. · · beb' Romaxıya Kralını ve Veliahtiıı~ cutte ır septısemıye se ıyet h~ .1 1 h • t d"" t 14 4-.. .. .. d" . . amı o an ususı ya , un saa , :ı 
vererek butun vucu u zehırli- te Dolınabahçe Sarayı önüne gelerek 
yecektir. Onun için bütün dün- tevakkuf etmiştir. Biraz sonra• Dol
yanın gözü şimdi Danzige çev- mabaliçe Sarayından hareket ede:ı 

- -- --- . • ... . 

iki dost Devlet Reüi, rıhtımda el aıkı,ıyorlar 
rilmiş bulunuyor. Sakarya motörü ile, Riyascticümhur .-------------------------~ 

Milli ŞEF 
Merasimle 
Karşılandı 
Risicümhurumuz Milli Şef İs

met İnönü ve Bayan İnönü de 
dün sabah saat onda, refakatlo
rinde Hariciye Vekilimiz Şiikrü 
Saracoğlu bulunduğu halde hu
susi trenle şehrimizi şer:eflendir
mişlerdir. 

Haydarpaıa istasyonunda 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve
ki\i Faik Öztrak Rcisicümhurumuzu 
Pendikten karşılam~ş, Havdarpaşaya 
Milli Şefin refakatl~rinde gelmiştir. 

__ Adliye Vekili Fethi Okyar, Maarif 
Jf. Umuml Katibi Kemal Gedeleç. Baş- ! 

D anzig meselesinin son günlerde .Y~ve~. Celil ve Hariciye. Vekilimiz 
aldığı şekil, tam bir sene önce Şükru Saracoğlu yata gıderek Kral 

yine bugünlerde Südet Almanları tarafından kabul ediımişler ve l\'Ia
meselesinin geçirdiği sathat.n aadı.. jeıte JCarol'e "hos ızeldiniz.. demiş

1 Vekili Hasan Ali Yı.icel , Nafıa Veki-

Hı•tı r Alma it 1 1 li General Ali Fuat Cebesoy. Vali e n • a yan ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar, Bi-

nyor. 

Geçen sene ağustos sonlannda Sil· 
detler Almanlara iltihak arzusunu iz_ 1 
har etmişlerdi. Sudetlerin Nazi Li. 
deri Henlein Berline giderek Hitlerle 
görı.işmüş ve talimat almıştı. 

Südet mıntakasına döndüğü za
man bütün vatandaşları namına Al
manyaya iltihak1 istediklerini ilin 

(Sonu sa: 10 ,sü: 1 de') 

BEBEK 

h:rdir. 

Saray Rıhtımında 

Majeste Karo! saat 17 ye kadar 
yatta kalmış ve 17,15 te yatın husu
si motörüne binerek Dolmabahçcye 
clojru ıelmiye başlamıştır. Kralı 

hAmil olan motör, Saray rıhtımına 
yanaşırken, Milli Şefimiz İsmet İn

rinci Ordu Miifettişi Orgeneral I<'ah-

H • • N ı rettin Altay, Genel Kunn&y Asbaş-a rJ CJye azır arı kanı Orgeneral Asım Gündüz, Harp 
Akademisi Komutam Korg<'neral '/\-

il B •• G •• •• k 1i Fuat. Kierkez Komutanı ~)bay Ce-e ugun oruşece mal Parti Genel Sekreteri Fikt·I Tü-
- . zer, İstanbul Parti Miifcttişi Tevfik 

---------------- Fikret Sılay, Eski Başvekil Celal 

Försterin Danzigcleki Son Nutku, Bir Korkutma . Bayar, şehrimizde bulÜnan mebus-
lar ve yiiksek riitbeli komı:tanlar. 

Propagandasının laılangıcı Addediliyor Reisicümhurumuzu istasyonda kar
şılamıslardır. 

(inü de beraberlerinde, Hariciye Ve- Roma, 11 (Huıuıi) - Kont 
kili Şiikrü Saracoğlu . Umı;mi Katip Ciano, bugün Salzburga muYa
Kemal Gedeleç ve Başyaver Celal salat etti ve buradan fUfİ köyü 
olduğu halde Saraydan çıkarak rıh- civarına hareket etti. 
tıma gelmişler ve misafirjmizi rıh-

sele ile meşgul olacaklarını anlatıyor 
ve bu konuşmaların beynelmilel si
yaset üzerinde çok derin tesiri ola
cağını ilave ediyor. 

Yeni bir harbe hazırlık mı? 

NEDiR 7 
Güzelliktir, Aıktr,_ 

tımda brplamışlardır. Ciano - Ribbentrop mülikab 

Milll Şefimlzle Kral ara.smtlalri burada vukubulmUflur. iki Ha. 
ilk müsafaba çok samimi olmuş ve riciye NazırJ, bupn g3riifmele
Reisicümhurumuz Krala maiyeti er- re batlanııtlardır. Berch-aa

ını takdim etmiştir. Bundan son· den'e giderek Hitler tarafından 

Amerika gazeteleri, mihverci ha. 
riciye nazırlarının mülakatına ehem
miyet vermektedir. Nevyork Times 
gazetesi Almanyanın Danzigten baş
ka bir yerde bir darbe indirmesı ih
timalinden bahsediyor. 

Milli Şefi hamil olan tren, her ta
rafı bayraklarla siislenmi~ olan 
Haydarpaşa istasyonuna ~sat onu 
sekiz geçe girmiş ve trenin durması
nı müteakıp Reisicüınhurunıuz mü
tebessim bir sima ile vagondan in
miş ve kendilerini Dahiliye VP. Hari
ciye Vekilleri takip etmişlerdir. Mil
li Şef, karşılıyanların her birine ay
n ayrı iltifatta bulunmuş, ellerini 
sıkmıştır. 

Dolmabahçe Sarayını kabul olunmaları bekleniyor. 

rdir. Yan resmi Alman mahafili, iki 
, dit mavi bir deniz nazırın yalnız Danzig meselesile de

Si: 10, Sü: 6 da) fil, mihveri alAkadar eden her me. 

Bu gazete, Almanyanın genişleme
si için Macaristanın ve Yugoslavya
nın, bir harbe girerek maglüp olma. 

(Sonu Sa: 10; Sü: 4) 

Bu arada, Milli Şefin çocukları da 
babaların ellerini öpmüşlerdtt'. 

Milli Şef ~arda ilerlerken Vali ve 
(Sonu sa: 10, sü: 2 de) 

fiktısat Vekili 
Yeni Vaziyeti 
izah -Ediyor: 
~ 

Bütün Devlet .işlet leri 

Müstakil Müesseseler 

Ha~ne Getirilecektir 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)

Eti Bank ve Sümer Bankın lağvedile
ceği ve devlet işletmelerinin İktisat 
Vekaletinde kurulacak bir umum 
müdürliiğe bağlanacağı şeklindeki 

neşriyat dolayısile, İktisat Vekili 
Hüsnü Çakır, bugün gazetecilere be
yanatta bulunarak dedi ki: 
Yapılan tetkiklerin mahiyeti 
"Filhakika son ~ünlerde matbuat

ta Sümerbank ve Etibankın vaziyet
ile Devlet Sanayi ve ~laadin iş

letmelerine verilecek şekiller hak
kında hakikate uymıyan haberler 
intişar etmektedir. Binaenaleyh 
hem, fena tesirleri de davet eden bu 
haberl"!ri tashih, hem de memleketi
mizde sanayi kredisi ile Devlet İş
letmeleri üzerinde yapılan tetkikler 
hakkında halkımızı tenvir etmek 
için bazı izahlarda bulunmak fay
dalı sayılmıştır. 

Vakıa son zamanda gerek Sümer
bank ve Etibankın gerek punlara 
bağlı ışletmelerin müstakbel şekilleri 
ve çalışma tarzları hakkında veka
letimizce bazı etütler yapılmakta
dır. Bu etütler ve araştırmalar Cüm
huriyet' Halk Partisinin son tebliğin
pe ifade edilen esaslara uygun ola
rak başlamıştır. Bu esaslara gôre 
Sümerbank ve Etibankın bankacı
lık fonksiyonları ile fabrika ve ma
den tesis ve işletme işlerinin biribi
rinden ayrılması icap etmektedir. 
Bu suretle hususi sanayie de şamil 
olmak üzere Devletin endüstri ve 
maaen finansman ve kredi işlerine 
müstakil bir teşekkül elinde topla
narak işletmecilikten tamamen ayn 

(Sonu; Sa: 10 Sü: 5) 

............................. 
Tayyare Piyangosu 

Dün Çekildi 

Tayyare piyangosunun cekil. 

mesine dün başlanmıştır. J{aza

nan numaraların tam li tl!sini 

sıraya konmuş olarak dördihıcü 
" t sayfamızda bulacaksınız. 

• •••••••••••••••••••••••••• 



PENCEREMDEN 

Müsbet 
Kazançlarımız 

Yazan : M. Tur han TAN 

1 mparatorluk adiyle de anılan 
altannt devrinde parasızlık, 

hükumetin mümeyyiz vasfı olmu ht. 
istila giinlerinin ZC\ ki sona erip te 
inhitat de\ resi başlar başlamaz, ha· 
zinc darlığı da yüz gö tcl'ivcnniş ''c 
devlet adamlarının vazifesi ordu~·a 
aylık, padişaha harçlık yetiştirıneğe 

inhisar e~ lemişti. On yedinci asırdan 
sonra, ,,ukun gelen ayaklanmaların, 
ve arny i!;inde, yahut dışında dökü. 
len kanların belli başlı sebebi de pa. 
ra azlıktır. 

Saray ve Bnbınli, kalp para basan 
bedbahtlar gibi, devlet ikke inin a. 
3 arını bozarak, gümiişe kalay ve al
tına bakır katarak "darlık,, tan kur. 
tulmıya çalıştılar. Fakat basaınak 
basamak çukura düştüler, millete 
kar ı kepaze oldular. 

ı2 - s _ :ı:rn 

GONON RESiMLERi: Milli Sef lsfanbulda 

Birinci Abdülhamit, bu devirde is. 
tikraz usulü ile derman bulmak is. 
tedi. Faizle para verir bazinnnlnrı 
çoktur diyo Felemenk hükumetine, 
"İslamlar kardeştir. Birbirlerine 
) ardım etmelidir,, fetvasiylc dt> Fas 
sultanına baş vurclu, bir akçe ödiınç 
alamadı. 

Milli Şef, dün Hayda~paşada halkın büyük tezahüratı ile karıılandılar. Bu refimde, utikbale ait iki intıbaı görüyoruz. 

Nihayet Tanzimat Deninde, bu 
iilkiiye kovu uldu, memleketin her 

Dün Vilayette 
Ehemmiyetli Bir 
Toplantı Y aplldı 

-0-

Nakil ve Muhabere 

Yeni Mahkemeler için Tapu 
Dairesinde de Salonlar Ayrıldı 

Bir kaç gündenberi lstanbulda bulunan Adliye 
Vekıli fethi Okyar, dün öğleden :;onra, adliyeye 
gitmiş, ve ıniiddeiuınumi Hıkmet Onat'ın odasında 
tetkiklerle meşgul olmuştur. 

Maarif Vek(ileti 
Yeni ve Mühim 
Kararlar Verdi 

--o-

ilk Tedrisat Muallimleri 

Umumi Muvazeneye 

Alınacak 

eyi rehin gösterilerek A vrupadan 
ödünç para alııımıya girişili:li. Bir 
yandan da devlet matbasında kötü 
kötii kiiğıtlar ha ılıyor ve kaime a. 
db le - hem de altın kıymetile! ! -
pi~ a aya çıkarılıyordu. Bu yolda o 
kadar ileri gidilmişti ki, ilk istikra. 
7.ln yapıldığı (1850) yılından on sene 
onrn O manb İmparatorluğunun İ· 

çeri) e "e dışarıya olnn borcu, şöyle 
hir ceh ele mevzu teşl il cdi~ ordu: 

Vasıtalarmm Korunması 

İşi Konuşuldu 
Bir harp vukuunda tren, tramvay 

şebekeleri ile vagon ve arabaları ve 
elektrik, telefon, telgraf ve saire te
sisatının nasıl korunacağı hakkında 

kararlar almak üzere dün vilayette 
mühim bir toplantı yapılmıştır. 

Bir nrnlıh gazetecileri kabul eden Vekil, nılliye· 
mizi aliıkedar eden muhtelif iı:ler hakkmda ~u oe. 
~ aııatta huhııımuştur: 

''- l\ln!ı.kcmelerde i ·Ierin daha çabuk göriilmesi 
i~in tetkikntta bulunduğumuzu geçenlerde söyle. 
miştiın. TeJkikat neticesi nhnmı~hr. lstaubulda da 
hakimi miinferitliğe doğru gidilmektedir. Mahkeme. 
leri daha calıuk i~ler bir hale koymak ve 'fiirk hal. 
kının, Tii;k adliy~sinden bekledikleri medeni hi:ı
ınetleri, yani adaletin ~abuk ve kat'i bir ~urette 
tt~\ :tli İ'.lİni h•min etmek için bazı kararlar a~mak 
iiı.crc~·iz. nu kararları şimdi, tafsiliıtiyle site ı,il. 

dirmckte mazurum. Fakat her halde şan ıö~·liye.;. 

bilirim ki, Lu tedbirler sayesinde değerli, 'akur ve 
luınmıtin mcl'l.iut, ııtr.rtmı.11 ttrh. ııaın m 11" 

.hassa Jstanlml gibi adliye işlerinin pek terakiim et. 
tiği bir yerde Ci1mhuriyet halkına daha çabuk ada-

beplerle pek çok işler talik edilmektedir. Bunun 
mahkeme kararlarını 5enelerce uzattığı mali\mtt
nuzdur. Herkes bundan şikayetçidir. Bu talik illeti. 
nl de tedavi etmek ve bunu ancak pek kanuni !le
beıılere inhisar ettirmek emelimdir. Her halde 1 iirk 
adliye inin şerefini daha yiikseklerc çıkarm:ık için, 
elden gelen gu3·reti bırakmıyacağımıza emin olabi. 
lirsiniz.. 

Hakimler kanununda, hakimlerin lehine mi.im. 
kiin olan her değişikliği yapacağız.11 

Maarif vekaleti, bütün maarif mü. 
dürlerine müsavi salahiyet temin e. 
den bir talimatname yapmıştır. 

Frank 

310,000,000 Auupaya borç 
56,000,000 Yüzde altı faizli yeni 

86,000,000 

56,000,000 
1 ,000,000 

110.000,000 
127,000,000 

'77 4,000,000 

esham 
Yine yüzde nlh faizli 
serciler 
Hazın tnh,m ri 
Kaimeler 
Nczaretlerin 1uırclorı 

Galata . bankerlerine 
borç 

Bu bor!; :\leşrutiyet devrinde de a
zalmadı, çoğaldı. Çünki.i memura ay. 
hk ''ermek için bile A' rupndan aı>ır 
faizlerle ödünç pnra alınıyordu. tın. 
1mrntorh1ı>u, bir yandan idare~hlik, 
bir yandan dı düşmanların açtıkla. 
n harpler ~ıkmı~ olmnkla beraber, 
0 idaresizlikte ''C muzaHer olan o 
harplerde parasızlı~ın dalıi lıii ·iik 
bir hisse sahibi olduğlınit kabul et
mek liı:r:ım gelir. 

Pnrasızlıbrın irntla masrnf arasıl'\

da muvazenesizlik demek olduğunu 

söylemeğe lüzum yok. Saltanat de\·. 

rinde hazinenin geliriyle giderinin 

u)gunsuzluğu tam üç asır slırmüş 

ve İmparatorluk batarken, ma raf 

irattan yüzde yirmi nisbctindc fazla 

göstermekte bulunmuştu. 

* lst:ınbnlda münferit hakimlik usuHtnün kahul e-
dildiğini Lütiin arkadaşlarımıza takaddüm ederek 
haber "'crnu~tik. Evvelce de yazdığımız gibi, a. liye 
m:ıl,J<cmelcrinin adedi ~·irmiye \'e ağırceza mahke. 
nıesi de ikin iblağ edilecek, hakimlere birer mıın. 
vin \'crill'ccktir. Yeni teşkilat beş eylulden itibaren 
faali~ et~ ~ecccektir. Şimdiden yeni m!h!;_eı11~.l~! 
ıcııı ıupu oaırıı:sıııuı: :ıurunınr B}"Tnun~uı. b ıııı·ı. 
• daha baka kemelcr tapo salonlarma sığmazs•. 

1
_ 

1 1 
. . 

• '° • \ nnacaktır. 1\lahkeme 't<.U em erının nas\p 1,.,. nu& ar • • 

Vali muavini Muzaffer Akalın ile 
seferberlik umum müdürü Hüsamet
tin Tağaç, hava genel komutanı \for· 
general Hüseyin Hüsnü KılkıŞ, hava 
kurmay başkanı ve dört subayın is· 
tirak etiği bu toplantı akşam saat al. 
tıya kadar devam -etmiştir. Bu toplan 
t1da verilen kararlar bir kaç gt.in on. 
ra ilan cdilccekir. 

let tc' z.i cdl'ccklcrinc en,inhn. . . 
l\lahkcn~eı.,L.ıni'&de nıcşru veya gayrıme~ru se. 

adetleri &ırUırıJmıyacak, her knJem, Jkl mahkeme. 
nin i ino halrncaktır. 

Dün vilay.ette, itfaiye müdürünün 
de hazır bulunduğu pasü korunma 
komisyonu da bir içtima yapmıştır. 
Bu içtimada sığınakların nerelerde 
yapılacağı görüşülmüştür. Neticede 
küçük mescitler ve eski hamamlar 
gibi yerlerin sığınak olarak kullanıl
masına karar verilmiştir. 

Bunların yerlerini kaza kayma • 
kamları tesbit edeceklerdir. Halkın, 
bu sığınakları kolayca bulabilmesini 
temin için sekaklara konulacak olan 
işaretli levhaların dünclen itibaren 
kazalara tevziine başlanmıştır. 

Haliç Vapur Seferleri /1 

Tanzim Edilecek 
İstanbul mebuslarının Eyüp kaza

sında tetkikleri ve halkla temasları 

sırasında, Eyüplülerin Haliç vapur· 
1
1 

idaresinin hnlkın ihtiyacına cev&p 
• • ı ı 

verecek bir tarife tntbik etmesının ı 

temini hususunda yaptıkları temenni ,: 
üzerine vali ve belediye reisi Lut!i t 

Kırdar, derhal bu mesele ile alakadar 1 

olmıya başlamış, idarenin vaziyetini 

Eminönü Halkevinde ve memurların mesai saatlerini tet-

R • S • • kik etmek üzere bir komisyon kur_. 
esım ergısı b "d' .. 

muştur. Belediye muhase e mu uru, 
1

: 

Samsun lis:s~ res_mi mu~limi Ş~- ı Muhtar, muvnzene müdürü Necati, 
hin, talebelerının bır ı;enelık mesaı. d . • encümen azasından Suphi ve il 

.. k.. h aımı 
sini meraklılara gosterme uzere. e.r umuru hukukiye müdürü Peritten 

. -

Casusları 

Her Tarafta 
Faaliyette 

Et işi Etrafında 

Bir Rapor Hazırlaıtdı 
Dün Karaağaç meı:bahnbnda, et 

l ı 

11 
fiyaları hakkında tetkikat yapması 

mukarrer bulunan Dahiliye Vekili 
ı ı Fnik Öztrak, Milli Şef Camhurrcisi 

Casu lar. Casus şebekeleri. İsmet İnönünün şehrimizi şereflen. 

Casusların tevkifi. Bugünlerde dirmesi üzerine bu tetkiklerini pa-
ı 

bütün dünya matbuatını caıous. 1 

11 
zartesine bırakmıştır. Maamafih, Da. 

lara ait haberler dolduruyor. hiliye Vekilinin bu tetkiklerine esas 

Jo,ran a ve İngiltere, memleket o!mak üzere, şehrimizde bulunan ve-

içinde yakaladıkları Alman ca. l ı kalet mahalli idareler umum. müdü-,, 
suslarını hudut haricine alıyor· rü Rilknettin. mezbaha mii.dtirü Ser. 

lar. 1

' vet ve belediye reis muavini Lütfi 

Fakat modern harbin en bU. il Aksoydan mürekkep bir komisyon 
• 1 

yük unsuru olan casusluk hak. , ı ı dün belediyede toplanarak vaziyeti 

kında pek az bilgimiz vardır. tetkik etmiş, mezbahaya sevkedilen 
• 

TAS, bir kaç güne kadar bir kasaplık hayvanların mezbaha hari-

sene olduğu gibi bu sen~ de ~mmo- mürekkep olan komisyon dö.n ilk iç
ııü halkevi binasında bır rcsım ser- timaını aktederek idarenin vaziyeti. 

1 

gisi kurmuştur. Sergide talebe tar~- ni tetkike başlamıştır. Bu tetkikat sı- • 
fından muvaffakıyet1e yapılmış bır s nda Haliç vapurları idaresinin seri casus hiki'ıye i neşrine ha • 

Cümhuriyetin Nafıa, İkh at, l\lna. 

rlf, Adliye işlerinde kaydcUif i bü. 

3 ük büyük muvaffakıyetlerin birin· 

ci amili "Bilgi ve irade im' \'eti,, ise 

o iımili verimli kılan !:ey do mali 

çok manzaralar, afişler, portreler, ra 
1 lıyacaktır. Bu hikayelerin kah-

eşya resimleri, Natür mortlar, p15.n mali vaziyeti, gelir ~e ;na.sr~~arı c:-
1 

, ramanı İngiliz casus te~k:ti\tın. 
h . 1 b deki vapurlarla seyrıse erın amc5= - da çalışan bir kadındır. Bu ka-

ve arıta ar, grafikler, patates as- ne imkan olup olmadığı, idarenin ıs- 1 

kıları, Ebru ve kola kağıtları, yazı • , dının hayatı baştan başa me. 

cindeki maliyet fiyatlarile mezbaha
ya girdikten sonra tabi bulundukları 

ameliyeleri ve bu ameliyelerin et fi. 

ı ı yatına yaptıkları tesirleri tesbit c. 

derek bir rapor hazırlamıştır. Rapor 

dün akşam Dahiliye Vekili Faik Öz-
ve bloklar, kurşun kalem işleri, ka· lahı hususunda ne gibi tedbirleri i- 1 raklı, heyecanlı mneeralarla do
ra kalem işleri, kalem boyası, sulu cap ettiği tesbit edilecek, vaziyet bir 

11 
ludur. Modern casuslu~un içyiı. 

1 1. b ledı'ye reisi Llıtfi traka verilmiştir. Vekil, bu raporu, boya,yağlı boya, cam işleri, kumaş rapor a va ı ve e · zünil anlamak için bu hikaye. muvnzcnedir. 

Yine Maarif şürasının verdi~i ka. 
rarla köy mekteplerinin be§ sınıfa 
çıkarılması üzerine Maarif Vekaleti, 
bu mekteplerde tatbik edilecek ted
ris tekniği, takip edilecek usuller, 
kullanılacak ders aletleri hakkında 
bir broşür haz~rlamıya karar vermiş-

11 "- ·ı f 1 tir. Bu broşure gore, çocuk aı 1 az a 
jaf)ııli~a'krır:'1.'Sli1 rrefı cri'-'-o-y~-

mekteplerihde öğleye kadar tedrisat 
yapılmakta, öğleden sonra da çotuk. 
Inr, is hususunda ailelerine yardım 
etmekte idiler. Bu yeni kararla da 
köy mekteplerinde birinci posta sa
öahleyin ders görürken ikinci posta 
işlerile meşgul olacak, öğleden son-
ra birinci posta serbest bırakıla&ak, 
ikinci postaya ders verilecektir. 

Çift tedrisat usulile muallimin her 
gün akşama kadar çalışması icap et
mektedir. Bunun için. de ~ift tedri
sat yapan köy mektepleri muallim
lerine, bu mesailerine mukabil fazla 
ücret verilecektir. 

* Maarif Vekaleti, ilk tedrisat mual. 
\imlerini, maaşlarilE' beraber umumi 
muvazeneye almak için tetkikler yap 
maktadır. Vekalet böyle brr tedbirle 
iik tedrisat muallimlerine ait taynıt, 
kıdem ve sair işlerinin daha salim bir 
şekilde yürüyeceği ve hiçbif şi~iıye. 
te meydan verilmiycceği kanaatıncle
dir. Düşünülen şekle göre, yalnız ilk 
tedrisat muallimleri maaş karşılık. 
larile umumi muvazeneye. alınacak
tır. İlk mekteplerin açılmasına, d~rs 
aletleri tedarikine dair maSt"aflar şım 
diye kadar olduğu gibi yin~ mahs:li 
idareler tarafından temin e~ilecektır. 
Vekalet bunun için, Büyük Millet 
Meclisine verilmek üzere bir de ka· 
nun layihası hazırlıyacaktır. 

T A K V 1 M ve H AV A 
Bu muvazenenin irnt lehine artan 

feyizli kudretini düııkii gazetelerde 

münd~ri~ kiiçük bir telgraf teyit \'C 

teb ir ediyordu. Kı a, liıkin pek mn
nalı olan bu miljdeyc göre, içinde 
bulunduğumuz mali yılın ilk iki n. 
yında ) apılan talı iliit. geçen sen~ye 
Jıisbetle beı: buçuk milyon lira fnz. 
Jndır. 

kesme' Çl·zgi, linolyom ı·şlerı· teshı'r Kırdara bildirilecektir. Bu rapor, İk- ı d · 
1 

"czden geçirdikten sonra pazartesi 
ı leri okumanızı tavsi~·e e crız. 0 

edilmektedir. Sergi muhitte, bilhassa tısat Vekaleti marifetile idarenin taS- günü mezbahaya giderek bir de ma. 
d lm · d 'k Bir, iki gfüıe kadar hıışhyor. '" 

mektep muallim ve talebeleri arasın. fiyesi cihetine gi i esme e saı 
11 

hallen tetkiklerde bulunacaktır. 
12 Ağustos 1939 

CUMARTESi 

Bu fazla, sade bir irat ziyncleliğini 

değil, devlet idare inin h.tinnt etti. 

1'i temelin sarsılmaz saf:lamlığını da .. 
tebarüz ettiriyor. Koca altı asırda el-

de cdilemiyen bu nimeti, on he~ yıl

da kazandığımız için, göğsiiınüz na. 

sıl kabarmasm? 

Bilecik Valiliiji 
Ankara, 11 (TAN) !_ Bileeik vali

lıgıne mülkiye müfettişlerinden Ali 
Seyfi tayin edilmiştir. 

dn büyük bir alaka uyandırmıştır. olacaktır.[ 1Lo~~~~'!!!!.iiiiiiiiiiiiiiiiii!i~---!!'"2!-~!ii-~- --!!!!~~~~~~~ 

S "U-A L_. 
S _ İlk mektebi bitirdim. Kim. 

. . Akrabalarımın yanında o. 
scsızım. 

turuyorum. Burnda daha fazla tah 

sile devamıma imkan yoktur. De· 

niz Gedikli Erbaş okuluna acaba 

girebilir miyim? Nereye müracaat 

edeyim? 
c _ Gedikli deniz erbaş okulu. 

na girmek için şimdiden müraca
at ediniz. Kayıt muamelesi 15 ağus 
tostn kapanacaktır. Buk"lektebe vü 

\ cut ve sıhhati sağlam o~an ilk mek 

• SORUNUZ, CEVAP VERELiM CEVAP 
tep mezunları kabul edilir. Daha 

fazla malümat içfo Doğrudan doğ
ruya Kasımpaşada bulunan mek. 

tep müdürlüğüne ve yahut bulun. 

duğunuz mnhallin askerlik şubesi. 

ne müracaat ediniz. 

* S - Orta mektepte okumadım, 

fak at orta mektep derslerinden 

imtihan verebilecek ''aziyetteyim. 
imtihana girip orta mektep diplo-

ma!ıl alabilir miyim? etmediğinize ve şimdiye kadar 
e _ Hariçten orta mektep im- gördüğünüz işlere dair mahalli za. 

tllianına girmek için ilk mektep bıta tarafından hazırlanmış tahki

şahadetnamesine sahip olmak, ve kat evrakını ve hüsnühal mazba.. 

ilk mektebi bitirdikten asgari dört tasını, altı fotoğrafla nüfus tezke

sene sonra vekalete müracaat et.. resi veya suretini istidanıza rapte. 
mek şarttır. Dört seneden fazla za. • 

k derek nisan ayı içinde.ki geçmiş-man geçmesinin zararı yo tur. 
Müracaat şekli şudur: tir • maarü vekaletine müracaat et 1 

tık mektep şahadetnamesini ve. mek lazımdır. Sarih ikametgah ad
ya noterlikten musaddak suretini, 
ilk tnhsilden sonra mektebe de_v_a_m __ r_e_si_y_az_m_a_k_ş_a_r_tt-ır_. _____ _ 

8 inci ay 
Arabt: 1358 

Giln: 31 

Cem. ahar: 26 
Gllneş: 5.06 - Öğle: 
İkindi: 16.11 - Akşam: 

Yatsı: 20.59 - 1ms6k: 

Hızır 99 
Rumt: 135:1 

Temmuz: 30 
12.10 
19.14 
3.10 

_ Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan oh· 

nan malUmnta göre, hava yurdun Trakya, 
Kocaeli bölgeleri ile Egenin Şımal, Orta 
Anadolunun Garp kısımlarında bulutlu, 
diğer yerlerde açık geçmiş, rUzgAr Trak
ya, Kocaeli ve Ege bölgeleri ile Karnde• 
nlzln Şark taraflarında Şimali istıknmet
ten kuvveUI, diğer yerlerde Cenobt tsti
kametten orta kuvvette esmlştlr. 

DUn lstnnbulda havn kapalı ve: yağ15ll 
geçmiş, rüzgfir Şimalden saniyede 8 - 10 
metre hızla csmlstir. Saat 14 tc hnva tıız

ylki 1013,3 mlllbar idi. SOhu t en ): u'k• 
sek 27,0 ve en dll~k 21,!! fd\. 
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1BUGÜN1 
Danzig Meselesi 

Ya411: Omer Rua DOaRUL 

L ehlstaaın gazetelerinden biri· 
aba veya bir kaçmm Alman. 

lar tarafından Danziıde bir emriva· 
ki yapıldJiı takdirde, Lehistan top. 
lannın ba emrivWe mukabele ede. 
celine da~ yazdıp yuılal'a Dan
zig'deki Alman Nazi teıkilitmm 
"Lehistanlıların tehdit ve tecavUzü. 
ne,, kal'Jı nüma) işler yapmalarına 
sebep okla. 

MOSKOVA 
Müzakeresi 
Bu Sabah 
Başlıyor 

Nümayiıi hanrbyan Naziıt tepi· Moskova, 11 (A. A.) - İngiliz ve 
lit, Lehli ıuetenin yahıu tehdidin. Fransız askeri heyetleri saat 10,20 
den bahsediyor, fakat bunun ancak de buraya gelmişler ve istasyonda 
bir emrivWe tepbbüa edilmesine erkanı harbiye ikinci reisi general 
baih olduiımu söylemeie lüzum Smorodinof, donanma erkanı harbi. 
ıörmiiyor, ortada kayıtsız V• ıarı.ıa ye ikinci reisi miralay Alaf usof, 
bir tehdit Varmlf ıibl, halkı kıfkırt- Moskova Garnizonu kumandanı mi
mıya bakıyorlardı. ralay Suvarof, ecnebi aOJkcri aı.te-

Emrivilde kuıı ıilihh m11ka.e- ri ile irtibata memur miralay Os
metten babseden Lehli ıuete, Le. setrof, Tepifat müdürü Barkof, Fran 
hlstan hilkimetinin fikirlerine ter· sız ve İngiliz sefaret1'İi erkanı, Türk 
ctlman olnuıdıtı halde, onun neşri. askeri ataşesi miralay Türkmen, Fran 
yatma bu derece ehemmiyet veril. sız ve İngiliz askeri ataııel~rl tarafın
mesinln sebebi, Danziı buhranının dan karşılanmışlardır. Başka hiç bir 
;yeni bir ..O.a;ya sevkemlmealnin iı· ecnebi devlet ataşesi istasyonda ha
teamesidir. Almayaya ıidcrek, Al. zır bulunmuyordu. 
mq tefterbulen talimat alan Dan- İngiliz ve Fransız askeri heyetleri 
dc'll Nuiatler de, buhranı bir adım azası üniformalarını giymiflerdi. Ma 
ilen söttlrmek için büyük bir nüını. retal Voroıilof, heyetleri saat 15 de 
Yit haarlam•ıJar, nümayitlerde Le. kabul etmiftir. 
'-utana kup protestolar Y•idıraJ~ Molotof, general Dumenc ile ami-
Dllf, Alqıan7a7a sadakatten, Alman. ral plunkett'i saat 17 de kabul etti. 
yaya iltihak etmek anuun yskl~mıı 
eldafuntlan blmedilmif, ba miln• 
se'betle Damis'li Nulst Almanlana 

tefi olan Yönler de uun bir autu• 
lliyliyerek Damisin Almanbiım t•-
7it etmlttlr. 

Duaisin Alman oldufu bir kimse 
tarafından bakir oluamadıjı, )'alnu 
Danls tlzerinde hirleten Alman ve 
Leh menfaatlerini mlattlrmak ve hu 
mütterek menfaatleri koruyın bir 
anlıfDla yapmak lizun seldiil öte. 
denberi tekrar edilmekte oldul• 1-
~la, k a~ ve a..-ıu ... 
sis a11alı lal ... ~ ••~ 
bir yanlımda bulanmamıtbr. 

Danzi.r mıntakası Le'histımın mu· 
hllUIR"r •rkUK lllmSIJa J>all l bl.r J:ıllUta. 

kadır. J..ehbtuu Danaia'dea m.ısru.._ 
etı'Plf. .onun iktasadl laayatuu bol· 
mak, sonra Danzip hWm olmak, 
Lehlstuun ai;yul ve askeri muluıd· 
dentına tahakktlm etmek minasın. 
dadu. O.un için bmumın Alman 
oldaiua11 tanımak, fakat harbi ida· 
reye dbl tutmak ve bu suretle Le. 
hiıtanm da, Almanyanın da menfa. 
atleriai korumak esasına dayanan 

lngllz Hava Harbi 
Manevralan Bitti 

Londra, 11 (A.A.) - Gece bütün 
Londrada ı§lltları tamamile söndür. 
me talimleri yıapılmrştır. 

Tanrarclere karşı müdafaa teşki. 
litını yapmıya memur nazır Sir John 
Anderson, gece bütün Londrada tef. 
tişlerde bulunduktan 90nra, pfaja 
dojru, gazetecilere demiştir ki: 

"Bu pce yapılan ekzenizler, b~ 
ti1n lflldann ~ libl çok 
sf19 bir melelenin halli bah811Mie p
yet faydalı \lir tecrübe t,şkil etmif. 
ti~r, Bu geceki müşahadeler, büyük 
Oll" ~meı;ı .a..u. ouıurunaKtaa~ , 
Nazır, hava praiti hakkmda da "Bun 
elan daha kötiiJk>lamucb,. demiftir. 

Manevra1ar sırasındf Londra ga
yet mühim taarruzlara ujramq ise 
de, mütearrızlar son derece pddetli 
zararlara ujramıı ve gerilemek ıztı
rannda kaJmıılardır. Bütün tecrübe. 
lerin müdafaa lehinde netice verdiği 
kanaati hüküm sürmektedir. Manev. 
ralar bu akşam nihayet bulmuştur .. 

bqünkU stattl vtlcude setirlhnJ,tir. Londra, 11 (A. A.) - Bütün lflk
Almanya teeavtla yolu ile ta • lann söndürülmesi ekzerslzleri esna. 
lWdriim siy ... tlai taldlte ltqlaiık • sındı iki tayyare Sussex'de Tatsfield 
tan sonra, Lehistam da ezmek ve Le- de yere düpnüf ve bu iki tayyare. 
hiltamn mukadderatım btediii istL nin pilotları bulunan iki subay öl. 
kamete çevirmek için Danaial, Al. müıtür. 
manyaya ilhak yolunu tuttu. Ve bu ............. .,,""""""'"''"'m:ıııır••111rıın1"'"'"'"'"' 

1We.11 bustlnktl buhran buıl olda. Roosevelt Bir T ehlke 
itin irine tahakküm ve tecavUs 

iddi .. ı kanpaauydı, meselenin hal. 
U, son derece kola)' olurdu. Fakat 
'b11 iddialar, onu kör düfilm haline 

setirmlf ve üstelik biltUn Avrupayı Hidepark, 11 (A. A.) _ Relsicüm. 
seferber hale ptirmi!, ve slllhlanma hur Roosevelt gazetecilere yaptığı 
fuliyetiat her faaliyete Ülth tut- beyanatta, Avrupa veya Uzak Şark 
ım1a saik olmuttur. ta vaziye bir harbi muhik gösterecek 

Antncla Parlamentoyu 
lftlmaa Çağlracak 

Rustin vaziyet bu merkezdedir. derecede buhranlı bir hal alırsa par. 
Ve tehlike, tecavüa ve tahakkünı sL lamentoyu fevkalade toplantıya ça
YH4'tiain vereceii karardadır. ğıracağını ve bitaraflık kanununun 

Bu ılyuet yeni bir teuvil'lil ıöze tadilini istiyeceğini söylemiştir. 
alına, harp çıkacaktır. Reisicümhur, Amerikanın cidden 

Aksi takdirde sinir harbi bir tara· bitaraf kalmaımı, yani hukuku dü. 
lJı, pes demesine kadar devam eder vel kaidelerine kabil oldaju kadar 
Ye pes diyen taraf ta, buaua üıbet- yakın bir siyaset takip eylemesini 

TAN 

C(fK 

MANEVRA HEYETi GiDiYOR. 
Siyasi Fırka 
Değil, Tarikat! 

Yazan: B. FELEK. 

Vallahi uizim! Eter bir innn•• 
aalunadıtuu itiraf etmesi bir 

kusursa bu kusur, bende istediiba 
kadar var. Milli Ş.ef Salı Günü 

T rakyaya Gidecekler 
A vrupanın ortuına düşen bir Ud 

millfitin muttual nutukla, ha)ktr. 
makla, nUmayiı, mart, mızıka, res-

i 
mi seçit ve palavra ile nud karinla. 
nm doyurduklarııu bh türlü anhya-

1 

mıyonun. 

Bu tertip bir likırdı xiyafetine 
rut seleceiim diye sevıili radyoma 
çoktandır elimi süremez oldum. Cümhurreisimiz Milli Şef lamet lnönünün, 

büyük Trakya manenalarmı yakından takip 
etmek üzere sah veya çarpmba ıünü Kırkla
reline hareketleri muhtemeldir. 

Manvra Kumandanı Or,eneral Fahrettin 
Altay, Manevra Kumandan vekili Genelkur

may ikinci Rei-ai Orıeneral Amn Gündüz ve 
Kumandanlık Kurmay Bqkanı General Zeki 
Erokay bu sabah Trakyaya hareket edecek-

1 
lareline ıideceklerdir. Manevranm birinci aii
nü aon bazırlıklann ikmaline tabei. edildiii 

için, harekata ikinci tün bqlanacaktır. Ma
nevranm ilk ıünü harekitm cereyan ettiii aa
hada hazırlık tatbikatı yapılacaktır. 

Dün de yine Danziı'de, Alman rL. 
Vlyetine söre 100 bin kiti önilHo 
verilen nutkun radyoda tekrarlanan 
pliiım dinledim. Almanyadaıı p.. 
lenler bu mesut memlekette bil' kilo 
dana etinin ZSO ve bir kilo peynlrla 

Mar.,al Çalrmalı bqiin felarimize •eliyor 500 kuruı oldutuna anlatıyorlar. 
Ankara, 11 (TAN Mubabiriııden) -- Ge- Şimdilik et, tereyap ve yumurta Y• 

nellaırmay Sapanı MaretaJ Fevzi Ç.Janak, memek ve bunlann yerine sırtlak. 
tan selen bofuk ifadeli nutlddarla 

)erdir. büyük Trakya manenalannda bulunm.Jc üze- sıdalanmak vatan borcu, bunun ad-
• re bu akp.mki trenle lstanbula hareket etmit- dı da hiyanet aayılnıakta olan bir 

Dün Harbiyedeki Ordu EYinde aon 1Mr top. tir. Milli Müdafaa Vekili General Naci Tınaz memleketin itiıinden timltvar olmak 
Jantı yapdmıf, manevraya iftink edecek olan da bu alqam lıtanbula ait.mittir. için, bence mutlaka bu ite bir der-
kumandanlarla hüem heyeti balı Manevra vif, bir mutausıp ıibi köril körilne 
Kumandanından direktif almıtlardır. Kuman- Manevraya davetli bulunan vekillerimiz pa- batlanmıı olmak IAnmdır. 
danllµ' ve hakem heyeti balan da buaün Kırk- zartesiden itibaren manevralara ıidecelderdir. Kanuthn odur ki; Al~anya•ald 

L!!!!ii~!!!!!!!!!!ii!i!!!!i!!!!!!li!!li!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!!!l!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!l!~!i!!!!!!!i!li!!!!!i!li!!!!!!!!!!!!i!!i!!i!!!!!!!!!!j====== N aı:i akideler artık malılyeti ne olur. 

Mısır Askerf Heyeti 
Yakında Gelyor 

Bir Mwr askeri heyetinin Ttirld· 
ye7i ziyaret edecelini yaamıtık. 
Heyet yalunda tehrimiı:e selecektir. 
Resmimiz heyet reisi Kahire topçu 
kumandam Tümseneral BU.nü El· 
ı:e;ydl Papyı sösteriyor. 

ltalyada y ••ide• s11•11 
Alfl•a Allaacaklar 

Roma, 11 (A. A.) - Resmen bildi· 
rlldiğine göre büyük manevralann 
bitmesi dolayısile 1901 ve 1912 do. 
tumlu efrad terhis edilmiftir. 

Buna mukabil 1902 ve 1910 do. 
iumlu efrad 31 eylıllde nihayet bu. 
lacak olan bir talim devresine i§ti
rak etmek üzere 21 ağustostan iti. 
haren silih altına alınacaklardır. Bu 
tarihte yeniden talim devresine itti. 
rak etmek üaere 1901, 1903, 1904, 
1908 ve 1910 dotumıu zablUer ve kü 
çük zabitler sllAh altına davet edile
ceklerdir. 

Yurt Arayan Yahudiler 

iki Vapur da Finike 
Limanımıza Geldi 

sa olıun, bir tarikat haline gelmit
tir. Gefende bir mecmuada Nazi par. 
tisinin hücum kıtaatı olan S. S. eıra.; 
dının parti tefine nuıl taptıklarmı 

okudum. Milyonlarca nilsha baaa 
bir mevkutenln verditi lau malU..... 
ta ıöre, bu adımlar, tefi,riai plllta 
peyıamber aa)'IDÜta ve §Öyle hita• 
etmektedirler. 

"Baıbutuml Bu,On senin haya11ne ~
lqı70rum. Bu hayal bUyüklütün de fev
Jdndedlr, budutsuzdw ve müthiştir. O Q• 
nJ •tta topıenm11 bizim babamız. an&• 
mızve~. İzmir 11 (Tan llubabfrlnden) - bata bulundulu hakkındald pyialar 

Yurt arıyan 600 Çek Yahudis:ni ha. doğru değildir. Sen. emretmlye muhtaç olmaksızın bl· 
z.im başbuğumuzsun. Sen sağsın " -mil çlan v.e. pir knc (lündenbcri lı- Finikeve iltica eden Y ahudiler 

manımızda bulunan Arita vaouru bu Bugün Mersinden gelen Erzurum kanunsun, sen aşk ve kuvvetaınl" 
gün de buradan ıı.reket etmedi. Çek vapurundın alman mal1lmata göre, Bunu '9küp te hilA bir sly'mt te. 
'Yahudilerine yardım cemiyetinin evvelçe Çekyadan çıkan Yahudiler· pkkUlle Ul'fl karpya buluna~ 
V&rfOvadaki mümessili tayyare ile den bir kısmı da iki vapurla Finike muza hükmetmek safdillik olur. B• 
ve İstanbul yoluyla §ehrimize geldi. limanına gelmiştir. Bunlar da, Jima- bir tarikattır ve her taribtte old• 
Allk:adar makamlarla temas ettik- nımıza gelenler gibi, bir hayli evvel lu ıibl, bütün marifeti ve kuvveti 
ten sonra vıpura giderek mülteciler- Çekyadan kovulmuı olup, bili ken- kendi milritleriai tehylf etme~ cez. 
le görüştü. Vartovab mümessil vapur dilerine bir yurt aramaktadırlar. beye setirmek ve onlan tlilfOndUr-
daki Yahudilere para gettrdi ve gü- Onl~ da İzmirdeldler gib~ hareket memektir. 
rültü çıkarmamalarını, çünkü Türki. ederek mutlaka karaya çıkmak iste. Yakın ve uuk tarihte tarikatı. 
yede karaya çıkmalannın ımkinsız mektedirler. Finike limanına gelmif siyasetin kanştiiım ve kanı
oldujunu kendilerine söyledi. olan vapurlardan biri limana girer. tmldıtuu pfterin milrfit vo hat.; 

Fakat vapurdaki Yahudiler bu na. ken karaya oturmuş ve miı•teci Ya. ta evliya tekline aokuldu;unu 
1
.,. 

sihıtleri dinlememekte, bazı hadise. hudiler sandallarla sahile çıkarıldık. teren mi.aaller çoktur. 
ler çıkannıya. tetebbüs etmekte, ba. tan sonra gemi yüzdürülebilmi~tir. H • M . t " ilk 

1 
..ı-de 

. • atta eşrutıye ın sene e.nu ğınp çağırmıya ve tayfalara hücuma Gemı kurtulduktan sonra alakadar belki de ilanından evvel, MelimtUk. 
devam etmektedir. lar Yahudileri yine sandallarla, fakat le politikanın nasıl karlftlnlcbjım 
Karııyakaya işliyen vapurlar ge- çok güçlükle gemiye iade edebilmiş- bilenler aa dejildir. 

minin yanından geçerken üzerinde lerdir. 
türkçe olarak "ekmek, su, alkol is- AWenime doltlftDI 
tlyoruz., yazılı bir levhayı vapurda- llifer •eınUer 

Uuk tarihte de böyle ,eyler var
dır. Safeviler, Ce.lililer, Şiiler .... 
bu çeıit §eylenlir. kilere göstermekte ve hayku·makta

dırlar. 

Vapurda 1500 kilo ekmek vardır. 
Su ihtiyacı da temin edilmiştir. Ge
mi kaptanına bugün Osmanlı Ban. 
kası vasıtaslle 300 İngiliz lirası gel
di. Yeniden kömür alındı. Vapurun 
yann akpm buradan hareket etmesi 
muhtemeldir. Fakat gideceği yer he
nüz tesbit edilememi§tir. 

Aritanın kaptanı dün gece korku. 
dan vapura gidememi§ ve karada kal 
DUftır. 

Erzurum vapurunda bulunanların B n----betl i b" l k .. u m......, e ı ze ır ı ra an. 
Finike liman memurlarından oğren- 1 ta B t LL t ik t ._ 

. . ·"' .. İ . Fi a 7ım. unu e-e ve ar a -dıklen m~lumata gore, ~ır ve • rihinde m1Uimat sahihi olan dost111a 
nikeye Utıca eden bu gemilerden baş- H Be __ ,. Muhtard d• l ..1L-

k A . d y h d dol .. an y.._e an ın e,...... a kdenız e a u i u uç vapur 0 b.uıa anlatb: 
daha dolaflllaktadrr. 

lllbao Hazlaeıl lıpanyaya 
iade Edlllyor 

"- Gençliiimde tarikate mera
lum vardı. Tekkelerde post naldpL 
ji edlvordum. Bu, tekkenin inzabat 
memuru d6mektir. Bulundl14ama 

Paris, 11 (A. A .) - Evvelce Fren. deqlha bir Arap seliyor ve ayakta 
saya naldedilmit olan Bilbao hazL zikrederken cezbeye tutulup kaadıJl
nesi sureti mahsusac:la gönderilen is. leri lalan kmyordu. 

Jeriue talwnmtil eder. iatedilfni söylemi§tir. 

~--~_:_ _______ ~~~--~--------------~~------~-----------------Rqilakfl manan, tecav8z tarar. 
tarl.1nna ka111 kurulan cephenin mu 
temadlyen kuvvet buldutunu göst .. r. 
dltl 1\in, pes demek tecniia taralı. 
na db'ŞUyor. 

Gemide ha..Ulık olduğu, genç kız
lann öldüğü ve bir kaç kişinin ağır 

panyol gemisine bugün yükletilmlf- Bir sil• )'ine böyle bir vadyete 

tir. ~ siren Arap derviı, kandilleri lanm. 

Busü.a Danzis meselesi yalnız 

Danziıi, yabua Lehiıtanı, almz Al. 
man;yayı, veya bunlana hepsiuı de. 
tll, bütün ıulh ve bütün tecavdı: da. 
valarınm çarplflllalannı teJMil edi. 
yor. Damla meselesinin halli bu çar
pqmuun neticesine bajbdır. 

• 
HADiSELERiN iÇYÜZÜ 

ya baflayınca, Şeyh efendi bana ıa. 
zil ile lpret ederek kendisini tnkia 

--------- etmemi emretti. Uıul odur ki; biy• 
leleıialn dönditjil istikametin aksiao 

Muaolininin talebi iiserine Hitlerle Muaolini 6a mala oe mühimmat almalı isin 70 mUyon /,..Uq olarak koltapnun altına ıirilir ve. 

halta Brener cioanıwltı bul"'f"Calılarar. Maaoli- liralılı lıretli apıcalıtır, bu lrredi Çinlilerin wui· meydaadan muletle çıkanhr. 8ea 
ni, ~. lttılrlnnJa lıali bir atlım atmaJan ernJel ;yetini laa;,li taltoi;,e .Jecelıtir. buna yapmak üzereyken, c6ya ees. 

bede ltulunan Aıl\p hızla dönen eli· Hitlerle •örüpnelı arzusunu ialaar etmiıtir. Şün- 2 - Japonyanın deniz cimirleri l•pan;ya da illi· le burnuma bir yumruk attı ki: ate. 
Ji.;ye lıadar Maaolini birlıaç dela bu mülôleatı İa• laalı etm.Jilıçe milauerle itti/alı pılmaına mu- .ı siderimdln çıku. ÇekUdim ve te. 

temipe de, Hitler daima reJdetmiıtir. Bu dJa laaliltir. l•pan;,a bitaral lıaldıfı taWirtle /,..Uia tebbilailmtl tueledhn. Bu Mfer ma-
•öriifme;yi luılJal etmea, ~ etraluwla '8ti donanmaanın Şadrcı .wn.n lıola;ylllf'ICGlı liJı. vaffak oldum. Ge~ ve eüçli ku. 
bir ltarelrete learar 11ertlilin• llelôlet etmeldetlir. rint/mirler. vetU oldujum için, herifin beline,... Amerika Silahlanıyor pqtım ve alelusul kalatına okuaa. 

Vqington, 11 (A. A.) - Harbiye * • cak dua yel'Qae: 
bir • B 

'

• n • A!ı_L__ • 8 Mrıaolininin ıaü e..:ıı: G.rarclıia mec:m.,...ntla nezareti 100 milyon dolan geçen JaJIOn;yantn 6ir tirli .,, ın • noma itıvllfQIWI ..,.. ....... - Edepsbllk etme! Tepelerhıll 
siparişte bulundutunu bunun 64 mil memesi için •ii•terilen ••HP fGdur: ~ bir )'CDl;ytl •öre ltal;,anlar Onilıi atlalarda Dedim. Derhal sflk6net taulda •• W. 

U -•-- • __ ı.._,ı Alman lıaooetlerinin lttıoai 6ir S. taü etmeleri-yonu tayyareler ve 22 milyonu tay. 1 -- Amerilıcı JGJ1011711 • e U1tU1 ticaret ........... kenan bidlerek oturdu. Rerm t9 
yare motörleri için olduğunu bildir. .mi lalaeJinu, Soo;,et R•;,a ÇinlUere dalta ... ne mliMılıJe etıniflir. Almanlar ba miiwıleJen benim duanm tesirine inanddar.,. 

mektedtr. nif milı;,ata ;yardun etmi;,e lıarm- oermiftir. Çin- iatilatle etlerelı derlttıl -'alımla lttıoai üler Jtur· Cezbeye plenleri ıükanete i?d • 
Sulh zamanmda, §imdiye kadar ilk, ._...;....!l!!il!en~·:n.!l;:!id~en:!!,.· ~ç:! ... ::!:!./(:q::!:.:!Ş:•":.'.:•·~So=";;:;Y:et~R:•:~=::cm::_ _________ ..;,,...,,~~a-rtlı_r. ______________ _. çln tatbiki mücerrep usulü sllıtdlllt: 

defa olarai bu kadar mühim bir ıl. ı; ha fıkrayı ~lmleye ithaf ededlll. 
ıarlt yıpılmıftır 



. . . 

~a·hkern.elercıe· 

Satie işi Davası Ayın 
23 ünde Başlıyor 

Tahriye 

Tetkik 

Talepleri 

Edilecek, 
Ağırceza Mahkemesinde 

Bugün Karar Verilecek 
'.Ağll'ceza mahkemesi Satie binasının satışından doğduğu 

iddia edilen ve on üç suçlusu bulunan yolsuzluk tahkikatı dos
yasını tetkike başlamış ve muhakeme gününü de tesbit etmiş
tir. Muhakemeye 23 ağustos saat 14 de Ağırceza mahkemesine 
vekalet eden Asliye İkinci ceza mahkemesinde başlanacaktır. 
Dün mevkuf ve gayri mevkuf suç- ,-

lulara duruşma günü tebliğ ilmüha- E k• M k• Ş b • 
berlerile bildirilmiştir. Mevkuflar- 5 1 a ine U esi 
dan eski Denizbank umumi müdürü M •• d"' •• C y • 
Yusuf Ziya Öniş avukatı Sadi Rıza U jlrU evap erıyor 
vasıtasile üç gün evvel tevkif kara- İstanbul belediyesi makine ve sa-
rına itiraz etmiş ve kefaletle tahliye- nayi şubesi müdürü Nusret Kuline 
sini istemişti. Asliye birinci ceza vazifesini suiistimal ettigi iddiasile 
mahkemesi, dosya ağır cezaya inti- işten el çektirilmiş ve asliye birinci 
kal ettiği icin bu itirazı tetkik etme- ceza mahkemesine verilmi~tit. Sim
miştir. İstida dün ağır ceza mahke. di muh:ık~mesi devam etmektedir. 1 
mesine verilmiştir. Mevkuf suçlular- ağustos tarihli nüshamızda muhake
dan Denizbank mebani ve inşaat şefi ınenin devamını yazarken, müddeiu
Neşet Kasım da dün tevkif karar.na mumiliğin suçlu hakkındaki iddiası
karşı yeniden itiraz ve ağır ceza malı nı ve belediye avukatı Raminin mah
kemesine müracaat etmiştir. Mahke. kemeye verdiği istidasmdaki iddiala_ 
me her iki itirazı da bugün tetkik rını hulasa olarak kaydetmistik. Nus 
edecek ve kararını verecektir. Mev-- ret Kulin, bize gönderdiği bir mek
kuflann itiraz taleplerinin reddedil- tupta hadisenin tavzihi yolunda şun
diği hakkinda dünkü gazetelerin "\'er ları yazmaktadır: 
dikleri haber asılsızdır. 1 - Mahkeme. ikinci cezada olma-

JI.. yıp. birinci cezada rüyet edilmiştir. 
Müddeiumumilik hazırlık bürosu, 2 - Verilen haberde \Öp arabası 

Denizbank kara işçilerinden her gün şartnamesinin Kuka ismi meskfn gcç
üçer lira kesilmek suretile toplanan mek şartile KUKA evsafına göre ha-
37 bin lira hakkındaki tahkikatına de zırlandığı istidlal edilmekteiir. Hal
vam etmektedir. buki şartnamenin 6 ıncı maddesinde 

Suçlular bu paranın imar Banka- arabaların KELLER KNAPPİCH sis
sına ve Denizbanka yatırıldığını söy- teminde bır karoseri ile mücehhez 
ledikleri için müddeium:.ımilil: iki olması bilhassa şart koşulmuştur. 
bankadan Denizbank kara jşçileri a- 3 - Yazınızdaki "Bu markanın ts. 
dına böyle bir para yatırılıp yatırıl- tanbuld:ı yegane acentesi Benz. Mer
madığını sormuştu. Bankalar cevap cedesmiş,, cümlesinden bir mana ç1k. 
vermedikleri için müddeiumumilik mıyor. Zira Benz Mercedes kendisi 
dün eski talebini tekit etmiştir. bir Alman fabrikasıdır ve İstanbulda 
lı Daire•i de tahkikat yapıyor bir acente tarafından temsil edilm.ek. 
_ ted\r, 1'1nacnıt\eyn lQQl&. "t8UıH.rune 

Arabacılarla hamalların çalışma başka mahiyettedir. 
ücretlerinden toplanmış olan on altı 4 - Ayni acenteden kendi adıma 
biiı liranın, hamallar işile alakadar bir otomobil aldığım ve bunu hususi 
biri tarafından suiistimal edildiği ya. işlerde kullandığım halde benzin pa
zılmıştı. Bu para ile Limanlar ida- rasım belediyeden temin ettiğim yo. 
resinin hamallar için yardım sandığı !undaki haber de yanlıştır. İddia 
yaptırması düşünülmekte idi. Hamal otomobili menfaat temini su-
ların ve arabacıların zıyaa uğrıyan retile tedarikim ve resmi işlerde kuL 
bu haklarının ne şekilde suiistimal landığım zaman harcırahı taksiye bin 
edildiği araştırılmıştır. İş dairesi de miş giöi tahakkuk ettirerek riyaset 
bu meseleye ehemmiyet vererek dün makamını iğfal etmiş olmaklığLmdır. 
limanlar idaresine bir müfettiş gön- Otomobili herhangi bir vatandaş gi
dcrmi!itir. Tahkikat devam etmekte- bi ve normalden daha pahalı ald1ğ!
dir. ma dair vesaik mahkemeye arz~dil-

Aijzına Yastık Tıkayıp 

Çocuijunu Öldürmüş 
Müddeiumumilik, dün. İbrahim is

minde birisinin ihbarı iızerine bir 
çocuk boğma iddiasını tetkik etmiş
tir. İbrahim ihbarında: 

Beyoğlunda Eczacı sokağmcla otu. 
ran Şöhret bir aylık gayri meşru ço
cuğunu boğmuştur. Bunu bana Şöh. 
retin ev sahibi Keriman anlatı, diyor 
ve ilave ediyordu: 

- Bir doktora gittik, çocuğun 
nasıl öldürüleceğini sorduk. O da bi
ze eğer ağzına yastık kapatırsanız ö
lür, dedi, biz de öyle yaptık ve öl
dürdük, dedi. 

Müddeiumumilik, çocuğun cesedi. 
ni getirtmiş, Şöhretle Kerimanı da 
yakalatmıştır. Dün tabibi adil çocu
ğun cesedini muayene etti. İple boğ. 
ma eseri ve başka tazyik ve cebir e
mareleri göremediği için morga kal
dırılmasına karar verdi. 

Şöhret, müddeiumumiliide dinle· 
nirken, fenalık geçirmiş ve bayıl
mıştır. Kendisini müdafaa ederken 
de: 

- Ben fakir bir kadınım, kimsem 
yok. Her gün fabrikada çalışırım, ço
cuğumu ellerin elinde blrakırım. E
ğer acırlarsa bir lokma bulaU\a, bir 
damla süt verirler. Çocuğum açlıktan 
ve bakımsızlıktan ölmüştür. 

Diyordu. Morgun vereceği rapor, 
vaziyeti aydınlatacaktır. 

Hasankale Mezbaha 
Memuru Tevkif Edildi 

Hasankalede mezbaha memuru 
ilten bir ,sene evvel zimmetine para 
geçiren .Mustafa Ertuğrul dün şehri. 
mizde tevkif edilmiştir. Maznun Ha. 
sankaleye gönderilecektir. 

miştir. 22 mayıs tarihli celsede ye. 
minli şahit olarak dinlenen eski vali 
Muhittin Üstündağ ise mesalenin 
malumatı tahtında cereyan ettiğini 
bildirmiştir. 

5 - Mezbaha baskülleri meselesi 
ise maalesef verdiğiniz haber hilaf!
na bu mahkeme mevzuu haricinde 
kalmıştır. 

6 - Yazınızda Kuka arabaları hak 
kında mahkeme kararile Ticaret o
dasından istenen malumatın gelme
diği bildirilmektedir. Halbuki mah
keme gerek iddia makamının, gerek
se benim talebim üzerine keyfiyetin 
ehlivukufça tetkikine karar vermiş 
idi. Lakin ehli vukuf raporu gelme
den belediye vekili ancak 31 tem
muz tarihli celsede meselenin bir de 
Ticaret odasından sorulmasını iste. 
miş ve isteği kabul edilmi~tir. Bi
naenaleyh 1 ağustosta ticarE"t odası
na hiçbir yazı yazılmamış olduğun
dan cevap mevzuubahis olamazdı. 

7 - Mevzuubahis şahit müdafaa 
şahidi olmayıp hukuku amme şahi
dıdir ve kendisi Ankar<ıya olmayıp 
Cineye gitmiştir. 
- Bu izahattan anlaşılacağı veçhile 
sırf bir mahkeme celsesine ait olup 

maalesef bir maksadı mahsus ile'ha~ 
reket edilmekte oldlılju şüphesini u. 
yandıracak tarzda ter~ip edilmiş olan 

haberiniz de. 
A - Bu celseye ait olmayıp şim-

diye kadar müteaddit defalar tekrar 
edilmiş fuzuli malumatı ihtiva et
mektedir. 

B - Bu mahkemeye intikal etmi-
yen bir meseleyi de dava esasları a
rasında saydığından hakikate uygun 
değildir. 

C - Verilen haberin diğer kısım
ları ise, en hafif tabir ile yarım ku
lak ile dinlenmiş ve zaptedilmiş ol
ması dolayısile baştan aşağı yanlıştır. 

i · A N 

Tayyare Piyangosunun 
Dünkü Keşidesi 

Türk Hava kurumu piyangosunun 
27 inci tertibin 4 üncü keşitlesi dün 
çekilmiştir. İkramiye kazanan nu· 
maraları srralanmış bir halde aşağı
ya yazıyoruz. 

3000 lira kazarıanlaı 
10924 39271 

1000 lira kazananlar 
10113 30158 32333 

500 lira kazananlar 
8576 8623 14471 15f348 16777 

17823 20741 23347 24021 25567 
27148 33450 34022 36745 37978 
38420 

200 lira kazananlar 
181 999 1152 2842 5787 

7502 9214 10476 10842 11859 
12444 14094 15425 16197 16504 
16866 17778 19853 23841 23868 
24243 25429 26650 29:320 30117 
31903 32475 36587 ·~7441 37981 
38372 38689 

100 lira ka:zananlaı 
1656 1768 1912 2363 
3745 
5007 
7802 
9793 

4065 4126 4254 
5309 5331 5574 

2437 
4563 
6416 
9451 

12731 

24109 24362 24409 24689 24861 
25151 25213 25230 25285 25615 
25745 25908 25998 26108 26172 
26345 26559 26602 26706 20968 
27279 27749 27761 27771 27945 
·27968 27970 27986 27987 28025 
28354 28483 28600 28609 28659 
29171 29441 29819 29821 298:i9 
29986 30056 30300 30:~44 30448 
31027 31082 31144 31292 31682 
31780 31947 31969 32284 32511 
32595 3·2805 32842 32861 33089 

33273 33282 33332 33431 33446 
33656 33659 33695 34000 34.276 
34281 34394 34523 34581 34599 
34689 34719 34805 34899 35272 
35295 35337 35376 35447 35475 
35546 35570 35850 35930 36020 
36040 36149 36155 364!H 36657 
36880 36937 36972 3703!l 37201 
37471 37476 37507 375~~2 37876 
37924 38074 38136 38220 38329 
38365 38388 38490 38i'i 10 38592 
38606 38949 38990 38999 39053 
39345 39337 39423 39427 39487 
39681 39962 

Büyük Kır Balosu 
12735 

7824 
12046 
14451 

8340 8816 
12533 12611 
15826 16851 
26713 27000 
33366 34546 
35998 3(5151 

ıı.ı254 12 A~ustos 939 Cumartesi aksamı saba-

275451 ha kadar. 19774 23028 
31979 32612 
35357 35972 

34911 
S~adiye Pltıj Gnzlno~undıt. 

Turk Hava Kurumu Alemdar nahiyesi 
36373 menfaatine. 

36945 38284 39546 

50 lira kazananlar 
85 97 473 540 1030 

1233 1491 1560 1720 2022 
2740 3067 3123 3204 3421 
3448 3704 3892 4001 4307 
4788 4842 4858 5209 5784 
5894 6279 6347 6594 6665 
7315 7373 7384 7453 7909 
8099 8133 8319 8389 8894 
8933 9022 9181 9625 9667 
9743 10021 10041 l.0275 10498 

10667 10725 10931 10984 11278 
11406 11560 11612 12006 13290 
13450 13526 13767 13905 14114 
14437 14475 14566 14657 14867 
14904 15155 15303 15431 15615 
lv:1.)0 ıoıoı lOO'tl lı'Zlro ın:ı<to 

17586 17963 18378 18395 18518 
18551 18560 18939 19020 19272 
19535 19983 19996 20239 20382 
20729 20789 20797 20923 20950 
20961 21129 21242 21-178 21522 
21782 21844 22082 22214 22298 
22368 22427 22461 22510 22539 
22679 22791 22888 22995 23201 
23720 23912 24102 24348 24462 
24621 24678 24940 25119 254.22 
25482 25792 25987 25904 26012 
26320 26518 27027 27335 27517 
27985 27230 27682 29246 29331 
29596 29845 30225 30-!68 30515 
30672 30982 32148 32531 32627 
32670 33348 33475 33826 34075 
34098 34378 34612 34823 35229 
35415 35696 35768 357!)1 35833 
35872 35976 36402 36927 36972 
37135 37182 37329 37461 37660 
37695 37717 37749 37807 37903 
38011 38043 38054 38200 38265 
38377 38756 38980 39153 39551 
39648 39726 

30 lira kazananlar 

Mükemmel cazbant ve dans hediyeli 
dans musabakaları. fevkalfıde varyete nu
maraları, milli oyunlar. 

Bayan Leyl:i ve arkadaljları tarafından 
Kafkas oyunları. 

Kıymetli sanatkilrlarımız: tarafından 

ayrıca alaturka konser. 

Balonlu ve ki.ıl5hh dans, havai fişekler 
ve sürprizlerle dolu emsalsiz bir gecı;. 

Bu senenin bu en gilzel ve müstesna eğ

lnces!nl behemehal görunüz. 
Elbise serbesttir. 

Biletler Alemdar &ubesinde ve kapıda 
satılmaktadır. 

12 - 8 • 9:19 

Hafız KPmal Öldü ~ ii.j•t••.·~~ 
Konse?'vat11ar ~ 

alaturka kısmı es_ ANKARA RADYOSU 

k i h 
. • Türkiye 

i cra eyetı aza- T" ki ur ye 
Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu sından ve memle-

ketin tanınmış mu- 1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

siki üstatlarından T. A. Q. 

Süleymaniye camii T. A. P. 

19,74 m. 1595 Kes. 20 Kw. 

31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw, 

llafız Kenıal 

Gi.irscs 

Baş müezzini Ha. 

fız Kemal Gürses 

vefat etmiştir. 

Son devrin en güzel sesli ve en u. 
sule aşina okuyucusu olarak Şark 

musiki aleminde eşsiz ve asil bir şöh. 
ret kazanan Hafız Kemal. bilhassa 
klasik musiki üstatlarının eserlerini 
bütün nüanslarına sadık kaluro:k 
muhafaza edebilmiş olan kıymetli 

bir şahsiyetti; Ölümü, muhiti ıçın 
olduğu kadar Türk musiki alemi için 
de büyük bir ziyadır. 

Hafız Kemalin cenazesi bugün Sü. 
leymaniyede Taşodalar sokağındaki 
evinden kaldırılarak namazı öğle za
manı Fatih camiinde kılınacak ve 
Edirnekapıdaki aile kabristanına def_ 
nedilecek tir. 

Allah rahmet eylesin 

YENi NEŞRJY AT : 

ANA - Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Merkezi tarafından çıkRrılan bu güzel 
ve kıymetli aylık mecmuanın A&ustos 
nüshası intişar etmiştir. 

~·--Bu Hafta __ , 

LALE'de 
1 • ALTIN ARAYAN 

KIZLAR 1939 
DİCK POVELL ve 

JOAN BLONDELL 
2 • Cehennem Yolu 

PAT O'BRİEN ve ANN Sheridan 
3 - Yeni MF.RO JURNAL 

ve Hatayın Hükftmetimize tes
limi merasimi intıbaları. Bugün 
sant 1 ve 2,30 da tenzilatlı ma-

\mı tin eler 1 

Pazar, 13. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: 1 -
Bestenigar peşrevi. 2 - Suphi Ziya -Sa
ba şarkı - Semti dildare bu demler. 3 -
Ha$im Bey - Bcstenig~r şarkı - Kacma 
mecburundan. 4 - Mnhmut CeHilettln 
Paşa - Saba şarkı - Firakın sinemi 
dağlar. 5 - Hafız Hiisnü - Bestenigar 
şarkı - Çok sürmedi geçti. 6 - Ao:ık 
Mustafa - Saba şarkı - Bir esmere gö
nül verdim. 13 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteorolo.ll haberleri. 13.15 Mil
zlk (Küçük Orkestra - Şef - Necip Aş
kın) 1 - Paul Lincke - Mizııht marş. 
2 - Eduard Künneke - Mavi elbiseli 
hemşireler operetinden marş - Final, 
3 - Jac Grit - Çiçeklerin güzelliği val
si. 4 - Rlch Heuberger - Şarkta silitin
den - Rak~eden kızlar. 5 - Ernst Sorge 
- Köy evlnd~ ışıklar (Vals) 6 - Carı 
Frick - Ren kıyılarında ben evimdeyim. 
7 - Alois pachernegg - Viyana süiti a) 
Küc;ük geçit resmi b) Operada balet mü
ziği c) Grabende gezinti d) Praterde atlı 

karınca 14.15 - 14.30 MOzik (Dans mü
zlii - Pl.) 

18.30 Program. 18.35 Milzik (Şen oda 
müziği - İbrahim Özgür ve ateş böcek
leri) 19.05 Çocuk saati. 19.35 Türk müziği 
(Fasıl heyeti) 20.10 Ne~ell pU\klar - R. 
20.15 M!.lzik (Operetler - Pl.) 20.SO Mem 
leket ımat ayarı, ajans ve meteoroloH ha
berleri. 20.45 Türk müziği 1 - Tanburt 
Cemil - Mahur şarkı - Var iken zatın
da böyle hüsnü. 2 - U.tif Ağa - Mahur 
şarkı - Düştlım yine bir şuhi sitemkara. 
3 - TAnbur taksimi. 4 - Musa Süreyya 
- Mahur ınrkı - Tacı hüsnün hükme
der. 5 - Musa Süreyya - Mahur şark:ı
Haıa kanayan kalbimi ask ateşi 6 - Ma
hur saz semaisi. 7 - Rakımın - Uşşak 

,arkı - Silmem bir gün. 8 - Halk tür
küsü - Ali dağıdır dağların hası. 9 -
RumeU halk türküsü - Dağlar dağlar. 

10 Rumeli halk türküsil Sabah olsun. 
11 - Rumeli halk türküsü Çıkayµn gi
deyim be kuzum. 21.30 Müzik (Caz
band - Pl.) 22.4!1 Son ııjans, spor ha~ 
&Mrleri ve yarınki program. 

151 211 323 463 
883 931 1519 1543 

810 
1361 
3521 
4618 
5197 

Senelik abonelere hediye ettiğimiz kütüphaneler 

2398 2522 2962 3043 
3799 3830 4347 4582 
4685 4889 5028 5127 
5361 5446 5472 5696 5734 
5871 6172 6431 6439 6537 
6538 6566 6675 6820 6837 
6930 7162 7165 7265 7352 
7388 7625 7822 7957 8014 
8019 8067 8121 8469 8ô09 
9166 9437 9560 9819 9895 
9953 10043 10500 10937 10995 

11047 113!5 11419 11544 11731 
11782 11816 11984 12091 12045 

1 

12173 12257 12271 12488 12623 
12750 12807 12850 12871 13186 
13443 13472 13574 13702 14035 
14101 14213 14306 14392 14629 1 
14650 14811 14864 14~29 14967 ı 
15634 15836 16071 16496 16639 
16661 16674 16725 16990 17066 
17157 17246 17350 174.92 17966 
18157 18238 18332 18573 18648 
18653 18720 18799 18882 18989 
19226 19275 19308 19339 19~i60 

19398 19556 19574 19658 19675 
19833 19844 20006 20078 20127 
20162 20201 20271 20284 20457 
20621 20674 20838 20344 20979 
21184 21274 21382 21709 21797 
22281 22356 22383 22558 22496 
22645 22753 22800 23010 23320 
23107 23455 23#75 23529 23685 

l 

Atatürkün 
Hayat.• 

Yazım: Z1YA 5Al{l:El 

Fıyatı: 10 Kuruş. ••IJll 

52 inci Kitap 
r 

Bugün Çıkh: 

Çamlığa 

Doğru · 

Yaıan: 

B. DENiZ 

CEP ~iT APLARI 
Her Sene Size Beynelmilef Edebiyata Fikir Ve Felsefe Hayatma 

Gec;miş, Dünyanın En Büyük Muharrirlerinin Eserlerini Vermektedir. 

Umumi malümatınızı yükseltmek isterseniz, bu seriyi muntazaman takip ediniz. 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 i liradır. 

Senelik abonelere bir küçük kii
ti.iphane hedive edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Posta ku
tusu 97. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

Tllrklye Ec"ebl 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,. .. 
• 

- 1 Senı 
ti Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 t<r. 
1500 
800 
300 

• 
• 
" 

Milletlerarası posta 1tUhadına dahil 
olmı,yan memleketler için abone 
bedelJ milddet ınraııiyle 30, 11, t, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres değ! tlrmclı: 25 kun11tur. 
Cevap için mektuplara 10 kurupuJt 
pul Ufıvesl lftz.ımdır. 

GÜNQN MESELELERt 

Türk Ordusunun 
Manevraları 
G eçende bir Amerikan mecmu-

an bütün dünya milletleri
nin askeri kuvvetlerini tetkik eder-

ken bunların kıymetleri ilzerlnde 
duruyor, ve her milletin askerine bu 

balamdan numara veriyordu. Av
rupa devldlerindcn bazılarının or-

dularına askerlik kıymeti bakımın
dan pek ehemmiyet verilemiyece-

ğlnden bahsettikten ııoua Tiirk or
dusuna ceçiyor, veı 

- Burada, biraz durahm. diyor. 
Türk ordusu kemiyetçe küçük ola

bilir. Fakat Türk askeri cihanda 
misli bulunmayan bir askerdir. Ve 

Tiirkiye Z,000,000 asker çıkanyor

l'a, bunu 4,000,000 lıesap etmekte 
hata yoktur. 

it 
Bütün dünyanın askerlik kıymeti 

üzerinde ittifak ettiği Türk ordusu 
Trakyada bu haf ta manevralara baş
lıyor. 

Bu manevralBt'a, bazı devletlerin 
atfetmek istedikleri, siyasi manayı 
vermek abestir. Türk ordusu her se
ne bir mıntakada manevra yapmak· 
tadır. Bu aene Trakyayı seçme•lnln 
aeltebi ortla merkeslnln Trakyada 
bulunmasıdır. 

Zaten blltlin milletler bugün ya-
# • . .... ·-·--- -

yada silih altında Z,500,000 insan 
''ardır. İngiliz ordu u donanm1191 
manevralar 1çın seferber hale 
getlrllmiftir. İtalya, ordu ve donan
masının manevralarını henüz bitir
miştir. Romanya manevraları baş

lamak üzeredir. Sovyet Rusya ma
nevralara hazırlanmakla meşgul
dür. 

Şu halde bütün düny~nın yarım 
seferber olduğu, ve manevralarla 
meşgul bulunduğu bir sırada, Tilrk 
ordusunun manevralar yapmak iste

ınesiade siyasi bir mlna aramak, sa
dece suiniyete atfedilebilir. Orıene· 

.ral Fahrettin Altayın dediti gibi: 
"Trakya mane,·ralannın esas mak· 

sadı, ordunun talim ve te.rblyeıinl 

tekemmül ettirmek, kumandanlan 
ve ihtivat subaylan yetiştirmektir.,, 

* 
Trakya mane,·ralanndan en ziya

de telip dütenler Bulcarlar olmuş
tur. Bu}«aristanda Türk manevra-

ları ideta endişe uyandırmıştır. 

Bulgar ıueteleri halkı teskin için 

manevraların hiç bir siyasi maksa
dı olmadıit hakkında neşriyat yap. 
mıya mecbur olmuılardır. 

BulcN kom,ularımızın bu tela
şına lüzum yoktur, onlan enditeY• 

düşürmesi liam gelen hidlse, Trak
yada yapılacak manevralar delil, 

Bulgar laük6metinin takip ettiği mU
tereddit siyasettir. 

Balkanlann ortasında bulunan ve 
Balkan paktı devletleriyle çevrilmiş 

olan Bulgaristan için çıkar yol bu 

pakta girerek Balkan Birlil'lni ta
mamlamaktır. Aksi takdirde bir 
harp vllkuunda Bulgaristanın bita-

raAıiını muhafaza etmesine imkan 
yoktur. Bulgar toprakları, ya Boğa
za inmek için yukardan inecek mih-

ver ordulan, veya bu ordulann in
mesine mini olrnı k iıtiyecek Bal

kaa ordulan tarafından çipenmlye 
namzettir. Bulgaristan ltu çitnıen
mekten ancak Balkan Birliğine gir
mekle kurtulabilir. 

Bulcarlstan hüluimetl, coir.fya
nın •e tarihin kendisine çizdiği bu 

5Blim yola girmedikçe. Bulgar hal
kının iki tarafın tazyiki altında da

ima endişe içinde yaşamasının Ö· 

nüne Eeçmek mümkün olmıyacaktır. 

TAN 

Sadrettin Celal Antel, bucıünkü makaleslni ders kitapları mevzuuna tahsis etmiıtir. 

Muharrir, bu meseleyi etrafh ı•kllde tetkiki ederek fikirlerini söylüyor ve (Teli 

kit~p) usulünün, istenen vasıfları en iyi temin eden sistem olduğunu anlatıyor: 

• • • 
Ders Kitapları ve 
yardımcı Kitapl~r 

K itap, muallimlerle beraber; 
tedrisatta en mühim unsur

dur. 

Bütün mekteplere mükemmel 
muallimler göndermek uzun za· 
man kabil olamıyacaktır; fakat 
bütün talebenin eline mükemmel 
kitaplar vermek ve bu suretle 
muallimlerin kifayetsizliklerini 
-kısmen olsun- telifi etmek 
mümkündür. Mesele çok ehemmi
yetli olduğu için, üzerinde durul
mıya ve derinleştiPilmiye değer. 

Talebenin ellerine vereceğimiz 
kitapları evvela iki büyük kısma 
ayıra biliriz: 

Ders ki~pları - Yardımcı ki
taplar. 

Bu iki nevi kitapların mahiyet
lerini tebarüz ettirmek, kitap me
selesinin doğru bir şekilde ortaya 
konması ve halledilmesi, anlaşına
mazlıkların önüne geçilmesi ~in 
lazımdır. 

1 - Ders Kitabı: Müfredat prog 
ramlanndan tesb~t edilen mevzu
ları, bir sıra dahilinde tetkik eden 
ve. ikinci derecede ehemmiyeti o
lan mevzular hakkında tafsilat 
vermeksizin, anahtar mahiyetin
de olan esas bilgileri öğret~ek 

surette tertip edilen kitaplardır. 
il - Yanlımcı Kitaplar: Bunlar

da iki kU11Da ayırabiliriz: 
1 - Mahiyetleri itibariyle ders 

kitapla:rma yakın olan, fakat ders 
1,h,, ... 1 ......... ,j;ıki W'IOU'7ıt)DT"NAn hir 
veya bir kaçını onlardan daha mu 
fassal ve canlı bir.surette tetkik 
eden kitaplardır. 

2 - Bu kısma dahil olan yar
dımcı kitaplarda ders kitabı hüvi
yeti yoktur. Bunların muhtelif çe
şitleri vardır: 

Çocuk edebiyatının ölmez eser
leri, çocukların ufuklarını genişle 
tir, onların muhayyilelerine kanat 
verir, lisanlarını zenginleştirir ve 
güzelleştirir. 

Sinan, Mikel Anj. Götenberg. 
Kristof Kolomb, Atatürk ... gibi 
büyük insanların hayatlarını tas
vir eden kitaplar, çocuklarda asil 
hislere, ahlaki kıym"tlere karşı 
faal bir alaka ve heyecan uyandı
nr; onlan yüksek fikir ve hisler
lerle besler; enlarda camia için 
faydalı olmak arzu ve ihtiyacını 
yaratır. 

Büyük keşiflerin ve ihtiraların 
nasıl meydana geldiklerini göste
ren eserler, onlara faydalandıkları 
medeniyet eserlerinin ve vasıtala
rının mekanizmalarını öğretir. 

Eski devirleri ve yeryuzunun 
muhtelif mıntakalarını renkli tas
virlerle canlandıran tarih ve coğ
rafya kıraatleri; hayvanların ve 
nebatlann hayatlarını, hususiyet
lerini göster@n eserler, derslerine 
ait mevzulan daha esaslı olarak 
tanımak ve anlamak imkanlarını 
temin eder. 

Bunun içindir ki yardımcı ki
taplar, ders kitaptan için faydalı, 
hatta zaruri tamamlayıcı eserler
dir. 

Ş imdi iyi bir ders kitabında 
bulı.anması · lazım gelen va

sıfları tesbit edelim: 
1 - ilmi Sıhhat: Çocuklarımı

zın ellerine vereceğimiz kitapların 
ilmi sıhhat bakımından azami iti
nalı ve büyük bir titizlikle hazır
lanmış olmaların~ çok dikkat et
mek lazımdır. Maalesef bugün bi
le, çocuklanmızın ellerinde yan 
lı~1ar1a dolu kitaplar bulunduğu· 
nu salAhiyettar zatlar söylemek· 
tedirler. 

2 - Lisanda. temizlik. Uadede 
vuzuh •e sarahat: Ders kitaplan
nın, diğer kitaplardan daha fazla, 
düzgün, vazıh ve sarih bir lisan 
ile yazılmaları bir zarurettir. 

Dil bakımından bir intikal de .. 

Yazan: 
olduğuna göre, bu meselen jn ham 
için, mantıkla beraber ·ve ondan 
daha !azla tecrubeye başvurm.ık 

doğru olur. 

Sadrettin Celal ANTEL Dördüncü şekil, yani ders kitap. 
!arının, Maarif Vekileti tarafından 
tetkik ve kabul edildikten sonra 
kitapçılar tarafından serbest ba
sılması ve muallımlerin bunlardan 
herhangi birini tercih etmeleri siste 
mi uzun zamaıt devam etmiştir. 

Fakat bu sistemin, muhtelif ha • 
kımlardan parlak neticeler verdiği 
iddia edilemez. 

resinde olduğumuzu göz önünde 
bulundurarak, ders kitaplarının, 

yaşıyan, yazılan ve konuşulan dil 
ile yazılmaları esasını kabul et
mek mecburiyeti vardır. Ana dili 
bir vasıta olduğuna göre en mü
him vazifesi, çocukları . mevcut 
neşriyatı; kitapları , mecmuaları. 

gazeteleri okuyup • anlıyabilecck 
bir hale getirmektir. 

3 - Programa ve seviyeye u~·

l{unluk: Şüphesiz her ders kitabı
nın , o dersin müfredat programı
na uygun olması şarttır. 

Bundan başka, -her başın ken
dine has bir anlayış ve kavrayış 
derecesi oldufluna nazaran- ki
tapların. çocukların zihni seviye
lerine uygun olmaları da lazım
dır. Yani, ders kitaplarının muh
teviyat ve lisan bakımlarından. 

muhtelif yaş ve sınıflardaki ço
cukların zihni vaziyetlerine göre 
ayarlanmaları terbiyevi bir zaru
rettir. 

Ancak, haddi zatında çok doğ
ru olan bu esası, yanlıs ve müba
lağalı bir surette tefsir ederek, 
-çocukların seviyelerine inmek 
endi esi ile- öğretmiye mecbur 
oldu umuz mefhumları feda eae-
rek, onlan kendi iptida! ve basit 
lisanları içi~de mahbus bırak
mak, onlan çocukluk safhaların
da tevkif ·etmek demektir. Mek
tebin, kitabın vazüesi, bilakis, 
çocukların lisanlarını zenginleş

tirmek. onlara yeni fikirler kazan 
dırmak için yeni kelimeler ve ifa
deler öğretmek ve bu suretle se
viyelerini yükseltmektir. 

4 - Ölçülü olmak: Ders kitabı, 
yardımcı kitapların yerine geç
mek iddiasında bulunduğu takdir
de esas mahiyetini kaybeder. O, 
yalnız, müfredat programının tes 
bit ettiği esas mevzular hakkında 
lazım ve kafi maIUmat ve izahat 
verir. Her mevzua, ehemmiyeti 
nisbetinde yer ayırır. Teferruat 
üzerinde durmaz. tafsilat vermez. 
Bunun içindir ki ders kit3pları

nın sayfa miktarı, az çok tahdit 
edilmektedir. 

5 - Tabı ve tertip güzelliği: 

Derş 1'itaplarının, tabı , tertip ve 
resim bakımlarından büyük bir 
itina ile hazırlanmaları lazımdır. 

Bu itina, yalnız kitabı ~ocuklar 
için cazip kılmaz, ayni zamanda, 
mevzuların kavranması ve akılda 
tutulması bakımından da büyük 
bir rol oynar. 

6 - Ucuzluk: Ders kitaplarının, 
büyük bir ekseriyeti itibariyle 
halk çocukları olan talebenin ve
lilerine bir yük olmıyacak derece
de ucuz fiyatla satılmaları da de
mokrat bir devlet için ihmal edi
Jemiyecek bir esastır. 

7 - Milli karakter: Hayat bil
gisi, eşya dersi, hesap gibi ilmi ve 
fenni derslere ait kitaplar için 
millilik karakteri mevzuu bahis 
değildir. tlim gayri şahsidir, bey
nelmileldir. 

A ncak, meselelerin tertibinde, 
müşahede ve tetkik mevzu

larının seçilmesinde, milli ve ma
halli hususiyetlerin göz önünde 
bulundurulması llzımdır. Fakat 
her muhit, her mmtaka için ayn 
den kitaptan yazılamıyacağına 
göre. bu iş, muallimler ve yardım
cı kitaplar vasıtasiyle temin edi
lecektir. 

Yurt bilgisi. tamamiyle milli 
karakteri taşıması icap eden ki
taptır. 

.Tarih ve coğrafya kitaplarında 
da milliyet, esas mihverdir. Mu
allim, bulunduğu yerin mahalli 
tarih ve coğrafyasını -imkan ve 
vasıtaların müsaadesi nisbetin
de- tetkik ettirerek derslerini 
hayata daha sıkı bir surette bağ
lıyabilir. 

Kıraat kitanları. pepe ua.,,. .. :~.ı"' 
milli karakteri tasımakla beraber, 
çocuktan daha geniş ve mütenev
vi ilemlerle temas ettirecek su· 
rette tertip edilmelidir. Ve bun
dan dolayı ilkmekteplerde kıraat 
kitaplarının. mümkün olduğu ka
dar çok sayfalı olmaları faydalı
dır. 

Kıraat kltımlarını mahallileş

tirmeyi, esas itibariyle doğru bul
muyorum. Çünkü, memleketin 
muhtelif mıntakalarında, köy ve 
şehirlerinde yasıyan insanların o
kuyacaklan kitaplar. gazeteler, 
mecmualar aynidir. Mektebin va
zifesi, vatandaşlan bunlan oku
yup anlıyabilecek hale getirmek
tir. 

Bu devrede çıkan mektep kitap
larını hepimiz biliyoruz. Araların
da bazı iyileri bulunmakla bera
ber, umumiyet itibarile, muhtevi
yat, tertip ve tabı, resim bakımla. 
rından fena olduklan ve yüksek 
fiyata satıldıkları muhakkaktır. 

Böyle bir sistemde muhtelif ki
tapçılar ar~ındaki rekabet dolayı
sile iyi kitaplar basılacağı ve ucuz 
satılacağı, müelliflerin teşvik ve 
mükafat göreceği iddiasını, bizzat 
bu iddiayı ileri sürenler tekzip et
mişlerdir. Kitapçılar aralarında 
yaptıkları (Kitapçılık şirketi) ile, 
hayırlı olduğunu iddia ettikleri bu 
rekabeti kaldırmışlar ve bunun ye
rine inhisarla.rm en kötüsü ve en 
ziyanlısı olan hususi inhtsan hL 
kim kılmlflardır ve bu vaziyetten, 
hem talebe. hem de .kitap müellif. 
leri ziyan etmıttir. 

Ancak, -bir intikal devresine 
mahsus olmak üzere- bugün bi
ribirinden ayrı iki alem olan köy-
erımızın ve şeliir erimizin çocuk- B irinci şekil, yani (tek dev· 

lan için ayn ild kıraat kitabı kul- let kitabı) sistemi, bir kac: 
}anmak faydalı olur. Bu takdirde senedenberi ilk ve orta mekteple. 
dahi, köy çocuklannın şehir h3yatı- rin bazı kitaplarına tatbik edilmek-
na &,it olan, şehir çocuklarının da tedir. Verdiği netice nedir? 
köy hayatını tasvir eden parçala- Bence bu netice, umumiyet iti-
rı okumaları lazımdır. barlle, şayanı memnuniyettir. Me-

t · b' d selA, ilk mekteplerin dördünci.i ve 
yı ır ers kitabının vasıfları-

nı tesbit ettikten sonra, bu vasıf- beşinci sınıflanna mahsus olan ta-
lara malik ders kitaplarının nasıl rih kitapları, • bu kitapların tarih 
meydana gelebileceğini tetkik e- telakkisindeki değişiklik devresine 
delim: rastlaması dolayısile biraz fazla 

Bunun için muhtelif şekiller. yüklü ve ağır olmalarından sarfı. 
sistemler tasavvur edilebilir: nazar • kitapçıların serbest olarak 

ı _ Tek de,·let kitabı. bastıkları bütün tarih kitapların. 
Z - Bir kaç devlet kitabı. dan, her bakımdan yüksektir. 
3 Bi d 1 k' b •

1 
· 1 Alfabe için, orta mekteplerin 

- r ev et ıta 1 1 e bera- :. son senelerde maalesef kaldırı-
ber diier serbest kitaplar. 

4 
lan • fen bilgileri için de ayni 

- Tamamiyle serbest kitap. hükmü verebiliriz. 
Bu sistemlerin hangisi, istediği-

miz evsafta ders kitapları meyda. Bu kitaplar, tabı nefaseti ve u-
na gelmesini mümkün kllar? cuzluk bakımlarından da. kitapçı. 

Evveli. şurası muhakkaktır ki, lann tabı ettikleri kitaplarla mu. 

bu sistemlerin hangisi kabul edi- kayese edilemez. 
lirse edilsin, ders kitaplarının prog. Şunu da ilave edelim ki, bu sis· 

temin tatbiki henüz pek yenidir, 
rama ve pedagoji esaslarına uygun 
olup olmadğı Maarif Vekaleti ta. zamanla ve itina ile tekemmül e. 
rafından tetkik edilecektir. decektir. 

Türkiye cümhuriyeti devletinin İkinci ve üçüncü şekil henüz tec-
Maarif Veki.leti, herkesi dilediği rübe edilmiş değildir. Tecrübe e-

dilebilir. 
şekilde ders kitabı yaımakta ve 
muallimleri birinl tercih etmekte Ancak, ikinci şekilde, yani ve-
serbest bırakamaz. kiletin ayni derse ait bir kaç ki· 

tap çıkarması sisteminin tatbikin. 

Bunun muhtelif sebepleri var-
dır. Mevcudu 16 bıni bulan 

ilk mektep muallimlerinin hepsini 
bu iş için kafi derecede olgun ve 
mütecanis bir kütle olarak kabul 
edemeyiz. 

Bazan mütehassıs komisyonların 
bile yanıldıkları vaziyetlerde mu. 
allimlerin tek başlarma isabetli hü
kümler vermeleri istenemez. 

Diğer cihetten kitapçıların ken
di kitaplarını sattırmak maksadi
le yapacakları türlü tertipler, ki. 
tapların tercihi üzerinde, hakiki 
kıymetlerinden bafka Amilleri hA
kim ve müessir kılacaktJr. 

Binaenaleyh, bütün ders kitapla. 
nnın, Maarif V eklletinin tetkik ve 
kontrolünden geçmesi lAzımdır. 

Yukarda teıbit etUlimtz dört sis
temden hangisinin tercih edilmesi 
uygun olacağı hakkında hüküm 
verebilmemiz tçin, mantık ve tec· 
rübe bize yardım edecektir. Herke. 
sin kendine göre, kendi umu
mi sistemine uygun bir mantığı 

de esaslı bir güçlük vardır. Çünkü 
bu takdirde Vekalet. her kitaptan 
ne miktar bastıracağını evvelden 
kestiremez. 

Bu sistemin diğer hir mahzuru 
da, Vekaletin ayni derse ait bir ki. 
tap yerine birkaç kitap basıtrmi· 
sının, kitapların gelir fiyatlarını 

yükseltmesidir. 
Bundan başka, vekaletin b!itün 

ders kitaplarını vaktinde yetiştir. 
memesi tehlikesi de ziyadeleşecek· 
tir. 

Üçüncü şekle, yani bir devlet 
kitabının yanında. diğer serbest ki
tapların bulunması ve mualll:nle. 
rin bunlardan herhangi birini ter
cih edebilmesi sistemine gelince: 
bunda da. biraz evvel söylediğimiz 
mahzurlar mevcuttur. 

Buna mukabil, devlet kitabı ile 
rekabet edebilecek kıymette ders 
kitaplarının meydana ge\me$i ihti
mali olabilir. Ancak, gayeleri her 
şeyden evvel kazanç olan kitapçı· 
lann, nefaset ve ucuzluk bakımla· 
rından devlet kitabı ile rekabet e. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

D an:r:ig Nazi lideri Förster, bek· 
lcnen nutkunu söyledi. Za

manın Napolyonundan ilham alarak 
söylenen bu nutuk, Avrupada bu 
sene harp olmıyacak iddiasında bu
lunan nikbinlcrin k-ılbine korku dü
şürse gerek. Danzig. bugünkü siya
si vaziyete göre, Merkezi A vrupanın 
omuzunda çıkmış, daha doğrusu Z"1'· 

la çıkanlmış bir şirlpençcdir. Bu çı· 
banı elektrik tedavisiyle kurutmak 
mümkün olsaydı , belki Avrupa özle
nen sulhe kavuşurdu. Fakat Faşiz
min .milliyet ve ırkçılık cereyanlan 
ile büyüttüğü bu çıban, bugiin bil· 
tün Avrupa devletlerinin mukad· 
deratını tayin edecek olan bir ope• 
rasyonla tedavi edilmek vnziyetin
dedir. 

Fönter, nutkunda Danzigin asır• 
lardanberi Alman olduğunu, Polon• 
ya Kralı Batorizi 1576 da silahla 
kovduklannı, Almanlann bugiin ya• 
şadığı ve tarihte sahip olduklan 'bü• 
tün topraldann Alman olacağını id· 
dia ediyor. 
Eğer bu iddiayı biitiin mi1Jet1ere 

tatbik edersek, her millet mazide sa
hip olduğu topraklar üzerinde hak 
iddia ederse_, Türkiye haritasını Vi· 
v11na sınırlannıt kadar genişletmek 
lazım . Bu takdirde milliyetçilik ceo= 
reyanı, bütün dünyayı ehli sa1ip
lerin, Kurunu\'üstani istililann e• 
şlğine sürükler. Her millet, kendi 
hudutları içinde yaşayan ekalliyet 
unsurlarını kapı dışarı atmak mec• 
buriyetinde kalır ki, bundan yine 
zarar görecek olan coğrafi hudutta• 
n dar olan milletlerdir. 

Almanlar kendi dar sahalanna 
yerlqemedUderini, fazla nilfuslannı 
yerlqtirmek için daha geniş toprak
lara, hayat sahalarına ihtiyaçtan ol· 
dutunu iddia ederken, komıa top
raklarda ya,ıyan Almanların iadeıl
le karşılaşacak olurlarsa, hu f8ven 
milliyetçilikten zarar gör cek olan. 
kendileridir. 

Dünya bir tecer.rüde dofm ritmi• 
yor. fktısadi ' 'e siyasi bağlarla bl
ribirine bağlı olan milletlerin ka-

' pılarını kendi kanından ga~·rl ırkla-
ra kapaması imkanı yoktur. Ekalli
yetlerin geniş ülkelerde yer alması, 
tariJiteki zaf erlerdon sonra mağlQp 
ekalliyetlerin aldıkları toprak üze
rinde kalması, tarihi akışın bu,U
ne kadar getirdiği bir seyirdir. Bu 

"ekalliyetleri ' 'esile ederek, empe~ 
yalist siyaset güden devletlerin, bu 
şöven milliyetçillk katariyle vardık· 
ları yol, elbette ki harptir. Milletle'I 
biribirleriyle harp etmek istemiyor· 
lar. Hiç bir harp milletleri refah ve 
kurtuluşa götürmemiştir. Her mil
letin kendi mukadderatına sahip ol
ması hakların en mukaddesi olduğu 
gibi, her milletin kucağında bir çok 
ekalliyetlere yer ' 'ermesi de içtimai 
bir zarurettir. Bu ekalliyetlerin de 
milliyet davası gütmiyerek içinde 
yaşadıktan milletlere temessW et
meleri, vatandat sıfatlyle mUsavl 
hak ve va:df elere Hhip olmaları 
prttır. 

Milliyetçilijln meşru ve mukad
des hududu buraya kadardır. Fakat 
bugün milliyetçilik, emperyalist 
devletlerin istlll ve tecavüz hırsla
rını gizlemek için ellerinde tuttuk. 
lan kalkandır. SUdet mıntakasına 

bu iddia ile girenler, Çekoslovak 
hududunda soluk almasalardı, belki 
bu davada kendilerine taraftar bu
lurlardı. Bugün Danzi.r, yarın Kori
dor, daha öteki ,Un Ukrayna, Ro
manya. istila haritasının içindedir. 
Otoriter devletlerin sl~·asi hırslan 

hep bu kal?~nın arkasına sak1anmıt
tır. Nazi Milliyetçiliğinin Avrupa
nm omuzunda çıkardığı bu çıban
lar, yine milllyetçlliiin müdafaa ıi
IAhiyle deşilip temizlenecektir. Harp 
Danzir Almanlarını kurtarmak için 
detil. hUyUk Alman f mparatorlutu
na kurmak pidn 'P•thvaukhr. Mil
liyetçilik, ırkçıhk, Nazizmin sahte 
katkanuhr. 

debilecek kıymette kitaplnr basa· 
bilmeleri ıüphelidir. 

B u tetkikten çıkaracal!ı:n ne
tice şahsi kanaatimin ifa. 

desidir: 
(Tek devlet kitabı - ban mah. 

(Devamı 8 melde) 
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' Dolmahahçe Sarayında iki 
Devlet Reisi Arasında Yapılan 

Mülô.kllta Ait lntıbalar 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 

Gıda Maddesi 
Yazan: Naci SADULLAH 

"Volkischer Beobahter,, adındaki 
malUnı, mahut Alman paçavrası da, 
volkana tükürmiye kalkışan tarla 
sıçanı gibi, Türkiyeye sataşmak gay
retinde! .. 

Onun dün elime geçen nüshasında 

şu serlavhayı okudum: 

"- Eşekler, Türkiyede kalacak· 
lar!,, 

Kıtlık yüzünden arpası bozulan 
Alman birasının büsbiltün ahnıak
laştırdığı kısır bir kafadan çıkan bu 
serlavhaya konulabilecek te~his şu
dur: 

'
1
- Eşek şakası !?,; 

Mahut pacavranın s81'sak ve küs. 
tah muharriri. sadece pek be2endiği 

bu serlavhayı nesredehilmek icin, !)U 

havadisi de uydurmak sahtekarlığı
nı göstermiş: 

"- Kopacak bir muharebede na
kil vasıtası olarak kullanılabilecek-

leri düşünülerek Türk iyedeki eşek
lerin hudut ~aricine çıkmalarına 
müsaade edilmemek tedir!.,, 

Vakıa, bu havadis yalan değil fa
kat, Alman muharririnin tahmin et· 
tiği sebep yanlış. 

Zira bizim, Türkiyede yaşıyan e
şekleri hudut haricine çıkarmayışı
mızın sebebi büsbütün başkadır: 

Biz, öteden beri, hayvanlara mer
hamet beslemek le tanınmış bir mil-

letiz. Şimdi, Almanyadaki insanla-

! 
rın bile hasretini çektikleri nefis ar· 
paları yiyerek beslenen sevimli e-

l 
şeklerimizi hudut haricine çıkarır· 
sak yazık değil mi? 

Biz, bu merhametsizliği göstel'e· 
meyiz. Zira o takdirde, et yüzüne 

hasret çeken aç Almanlar, ve aç İ
talyanlar, o biçare hayvanları, yam
yam &"ibi p aralarlar. 

Görüyor musun uz açık gözleri? 
~ ........... -- ----,. ~....__ .. ----·-..... ----.. --··· 
gıda maddesine kavuşacaklar!.. 

Yedek Subaylar 

Sta;a Çağırdıyor 
Beşiktaş Askerlik şubesinden: 1 

5 eylfıl 939 gününde şubemize men
sup piyade yedek · as teğmenleri staj 
görmek üzere kıt'aya sevkedilecek
leri. 

2 - Hükumet bütçesinden maaş 
1 alanlar mensub oldukları müessese. 
!erden musaddak maaş miktarını 

gösterir bir vesika ile 25 ağustos 

939 tarihine kadar şubeye müraca. 
atları ilan olunur. 

Beyoğlu Askerlik Şubesinden~ 
1 - Şubemize kayıtlı piyade sını. 

fına mensub yalnız asteğmen (yar-

subay rütbeli olup asıl maaşları 25 
lira ve daha yukarı olan devlet me. 
muru yedek subaylar 5 eylul 939 ğü 
nu 45 gün talime gönderilecektir. 

2 - Bunlardan son terhis edildik. 
leri tarihten bugüne kadar iki sene
yi tamamlamamış olanlar dahil de
ğildir. 

3 - Bu şartlan taşıyanların ağus 

ı
tos 11 ve 12 inci Cuma ve Cumarte
si günleri behemehal şubeye gelerek 
vaziyetlerini tesbit etmeleri ilan olu
nur. 

Bomonti Fabrikası 

Satın Ahnacak 
İnhisarlar idaresi halkın istifadesi 

için birayı yüzde 50 nisbetinde ucuz
latırken gazinocuların fiyatları in· 
dirmiyeceklerinden ve dolayısile u
cuzluktan daha ziyade bunların !sti
fadeedeceğinden korkulmaktadır. Bu 
nun için şimdiden tedbirler alınak Ü

zere belediyenin nazarı dikkati cel
bedilmekle beraber bu işin kati su
rette halli münasip görühnektedir. 

İnhisarlar idaresi belediyenin bu 
husustaki mesaisine yardıın edecek
tir. Önümüzdeki salı gününe kadar 
bütün fiyatlar yeni baştan tetkik ve 
bira fiyatlarında yapıla.n ııcuzluk nis. 
betinde tenzil edilecektir· Ayakta 
duble ile bira kaç kuruşa satılacak, 
gazinolarda bir şişe veya duble bira
nın meze ile ne kadara satılması tnu_ 
vafık olacak? Bütün bu cihetler ga. 

12 - 8 - 939 

l~EKONOMi~I 
• • • ihracat lşlerı 

Sovyet Rusyaya 500 Bin Kilo Yapak ve Tiftik, 

Almanyaya Mühim Miktarda Zahire Satıldı 

Sovyet Rusyaya mühim miktarda 
satışlar başlamıştır. Piyasaların iki 
müessesesinin Sovyet ticaret ınümcs. 
sili ile akdeyJediği mud:avele üzeri· 
ne kilosu 52,5 kuruştan vapura tes
lim Anadolu harman malı üç yüz bin 
kilo yapak ve ayrıca kilosu 115 ku
ruştan Ankara cinsi tütiklerden elli 
bin kilo ile yüz bin kilo kadar da A
nadolu muhtelif mallarından tiftik 
satılmıştır. Bu malların Ticaret ve 
zahire borsasında tescilleri yapılarak 
ihracat muameleleri ikmal edilmiştır . 
Bugün şehrimize gelmesi beklenilen 
Sovyet vapuruna yükletilecektir. Bu 
haftanın en mühim satışını teşkil e. 
den bu malların miktarı beş yüz bin 
kiloyu bulmaktadır. Almanya için de 
dün on beş bin kilo kadar tiftik için 
ihraç müsaadesi alınmıştır. 

lzmirde Pamukçular 
Koop~ratife Ahnıyor 
İzmir, 11 (Tan Muhabirinden) -

İztnir Tarım, Satış kooperatifleri bir. 
liği umumi heyeti, ticaret odasında 
toplanmıştır. İdare meclisinin oku
nan raporunda, birliğin bir yıllık fa. 
aliyeti izah ve ortaklara piyasa vasa.
tilerinin fevkinde tediyat yapılabil
diği tebarüz ettirilmiştir . Birliğin ye
ni çalışma programında şarapçılığa 

geniş mikyasta yer verilmiştir. Bu 
sene daha esaslı olarak çalışılacaktır. 

Yine verilen izahata göre pamuğun 
da kooperatife alınması muvafık gö
rülmüş ve pamuk zürraının koopera
tif ortağı olmaları hakkında idare 

meclisine salahiyet verilmiştir. İki 
aza için yapılan yeni seçimde Sabri 
Akın · ve Mani.sa murahha:sı Faruk 
(",,.loh; "R"'il-iç].o .. ,.ıi.. Jlf ,.~t·~~fö .. ven ve cehti ~etın de :ıton ,-o r 
muşlardır. 

Süt Fabrikası için 

Yeni Müracaatlar 
1stanbulda kurulacak süt fabrika

sının inşaatına talip çıkan İngiliz fir-

ması bu husustaki teklifleri belediye
ye bildirmiştir. 

İngiliz mühendisler birliğinin ala
kadar bulunduğu bir firma da dün 
telgrafla belediyeye müracaat ede
rek bu hususta tekliflerde bulunmak 

üzere teknik mühendisini tayyare i
le yola çıkardığını bildirmiştir. Bu 

son firma, şimdiye kadar 681 süt fab
rikası inşa ettiğini, belediye ne tema

sa memur ettiği mühendisin. en son 
olarak Boenos Aireste bir süt fabri . 
kası kurduğunu da bildirmiştir. Fir
ma fabrikanın işletme tekniğini Türk 
işçilerine göstermek Üzere bir sene
lik idareyi de üzerine almak tek
lifinde bulunmaktadır. BelecUye bu 

teklifi de tetkik ettikten sonra umu· 
mi şartnameyi hazırlıyacaktır. Dev

let ziraat işletmeleri kurumu, idare 
meclisi reisi Cenıilin riyasetindeki 

komisyon bugünlerde bir toplantı ak
tederek fabrikanın ihalesi hususları
nı tesbit edecektir. 

zinonun mevkiine veeski fiyat liste
sine göre yeniden tanzim edilecektir. 

Bilhassa geceleri kontrol sıklaştırı
lacak, tarife harici satış yapanlar şid 
detle cezalandırılacaklardır. Yeni bi
n tarifeleri gazinonun en göze çar-

pan müteaddit yerlerine asılacak ve 
iri rakarnlarla yazılacaktır. 

Bu yaz, bira istfulaki çok artmış. 
tır ve ucuzluktan sonra bir kat daha 
artacağı muhakkak görülmektedir. 
Şimdilik yapılan hesaplara göre, An

kara bira fabrikası istihlaki karşıla
yacak: istihsalatta bulunacaktır. Fa· 
kat istihlak tahminden çok daha faz
lalaşırsa Bomonti tesisatından istifa. 
de etmek zarureti hasıl olacaktır. Bu 
cihet takarrur etmiş değildir ve Bo
monti tesisatı da henüz satın alınma
mıştır. Bununla beraber İstanbulda. 
bira imal edilsin veya edilmesin Bo
mon ti fabrikası ergeç satın alınacak· 
tır. 

İngiltereye satılan tiftikleri eks
pertize ederek teslim almak üzere 
tayyare ile şehrimıze gelmiş bulunan 
Ingiliz fabrikaları mümessıli piyasa
mızdan yeniden mal müb:ıyaa etmek 
üzere temaslara başlamıştır. İngilte. 
re için mühim miktarda tiftik alına
cağı söyleıcuyor. ... 

Almanyaya hububat satışlat'J de
vam etmektedir. Dün piyasamızda 
I<arabiga ve Bandırma mallarından 
fop olarak kilosu 3.30 _ 3.31 kuruŞ
tan yüz bin kilo kuru bakla, Anado. 
lu arpalarından kilosu 3.30 - 3.31 
kuruştan yüz bin kilo dökme arpa 
ile yüz yirmi beş bin kilo yulaf sa
tılmıştır. Son üç dört gün içinde t. 
talya için piyasamızdan hiçbir mal 
satılmamış ve ihracat olmamıştır. 

Hayatı Ucuzlatma 

Komisyonu Faaliyeti 
Hayatı ucuzlatmak için mıntaka 

iktısat müdürlüğünde toplanmakta 
olan mütehassıslar komisyonu ipekli 
mensucat üzerinde tetkiklerine de
vam etmektedir. İpekli kumaşların 
yerli olarak maliyet fiyatları tesbit 
edilmiştir. Şimdi de Avrupadan ithal 
edilmekte olan ipekli kumaşların ma
liyet, gümrük ve toptan fiyatları tes. 
bit edilmektedir. 

Her nevi eşyanın ayn ayn 
fiyatları tetkik edilerek raporu İk
tısat Vekaletine gönderilecektir. Ve
kalette toplanacak raporlar üzerine 
bu gibi malların hangi şerait altında 
v~ ne nisbette ucuzlatılmasi müm
kün olacağı anlaşılacaktır. Bu husus
ta İktı5at. Veki:letinde de Ziraat ve 

~t~KasTı~M-crdR1 '1nMtıflft 
komisyon to_P.lanacaktır. 

Toprak Ofisinden Açıkta 
Kalan Memurlar 

Toprak Ofisten yeni kadro riıuci
bınce on sekiz memur açıkta kalmış

tır. Bunların dünden itibaren Ana
doluda açılan yeni vazüelere tayin e
dilmesine başlanılmıştır. Bu me
murların hepsi münhal vukuunda 
tayin edileceklerdir. 

Kuru Ozüm Piyasas. 
İzmir, 11 (Tan Muhabirinden) 

Piyasaya taze mal kuru üzüm gel. 

mekte devam ediyor. Bu hafta içinde 
mühim partiler beklenmektedir. Pi

yasanın bu sene biraz geç açılacağı:, 
25 ağustostan sonraya kalacağı tah
min edilmektedir. 

Tosya Pirinci 
.öu sene Tosya mıntakasında pirinç 

ekilişi fazla olmuştur. Mevsim çok 
müsait gittiğinden yeni pirinç mah
sulünün geçen seneden yüzde elli 

nisbetinde fazla olacağı tahmin edil
miştir. Eski ve makineden geçmiş 

pirinçlerin kilosu 26 - 26,5 kuruş ol
duğuna göre, yeni mahsulün dahi pa. 

ra edeceği anlaşılıyor. 

- -, 
iJ?~S.~ 1 

Londra 
NeVYork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atlna 
Soty:ı 

Prag 
Madrld 
Varsova 
Buda peste 
Bilkres 
Belgrad 
Yokohama 
StoklıoLm 

Moskova 

ÇEKLER 
5.93 

126.675 
3.355 

6.66125 
28.615 
67.7425 

50.835 
21.515 

1.0825 
1.56 

4.3375 
14.035 
23.8425 
24.4525 
o 905 
2.8925 

34.62 

30.57 1 
23.90 

ESHAM VE TARVİLA1 J 
Sıvas - Erzurum V 19.96 
Merkez Bankası 107.50 
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T AN'ın Yeni Resim Müsabakası : 

Ne Olmak lstigoru'!l? 
Her çocuk bilyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi 

baııka bir ~ey olmayı kurar. 

Büyiiyinee ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz şeyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize ~ön
d~riniz. Yaptığınız resim, çocuk sayfamızda basılacaktır. Size 
bır de eüzel hediye vereceğiz. 

Resmirtiz:in gazetede basıldığını görilr görmez derhal müracaat ederek hediyenizi 
alıruz. 

BU SAYIMIZDA RESİMLERİ BASILARAK HEDİYE KAZANAl'llf,AR: 
Afyon gazete bayii Şeref eliyle Kemal e Bay K~zım Batumoğlu Kemal e Eren

köy Hilmi Paşa sokak numara 12 de Doğan Tankut e Hamamönü Gediz; sokak nu
mara 23 te Özker e Bedri e Üsküdar orta okuldan 181 Saim e Edirne sulh h&kirni 
kızı Ayhan Engin e Konya sinema karşısı numara 25 A. Sözeri e Beşiktaş kız 
ortaokul mezunlarından Muzafier e Zeki Dericioğlu e Ayvalık Edremit caddesi 
bakkal Ri!at oğlu Nihat e İpsala tapu memurunun oğlu Kenan e Samsun Bağ
dat caddesi Ali Aslan Bayrak e P. T. T. şeflerinden Hüsnü oğlu Mehmet e İstan
bul Akgaray Tiryaki Hasan Paşa sokak numara 43 Cevdet e Sarra.f Bay İsak Say
dam vasıtasiyle Jak Yağız e Babaeski, avukat Naci yanında Ahmet özcoşar Q is
met İnönü caddesi Fevzi Rifat yanında İlyas e Üsküdarda Cemil (Adresi okuna
mamı~tı.r). 

HEDİYELERİMİZ PAZARTESİ PERSEMBE GÜNLERİ VERİLMEK
T~İR. İSTANBULDA OTURMIYANLARINKİ POSTA İLE GÖNDE- ';( 
RILECEKTİR. 

TAN 

• • • • • • • • • • • • • • • • • . 
iJ?~E B LJ N bJ 
BİLMİYORDUM! 

. B oks, zaten kolay bir şey değildir. Fakat, 1860 da, İngilterede bok
sör olmak, çok daha güçtü. Bir :müsabaka, 2 saatten aşağı sür

mezdi. 

• • c ava yakınlarındaki bir adada, yerliler, kumsalı deniz suyu ile 
sularlar. Onu tebahhura bırakırlar. Sonra, tuzlu kumu, su dolu 

kaplara koyarlar. Tekrar, suyunun uçması için bırakırlar. Kum dibe çö. 
lcer. Tuz üstünde kalır. 

• • B ir ~ısım-Yeni Gineli erkekler, süs olsun diye, burunlarına iki ke-
mik koyarlar. Ve bu çok sıkıcı şeye katlanarak güzel olduklarına 

inanırlar. 

• • • 
Meksika yerlileı:i .hem süratli h~~ pek çok koşmakla meşhurdurlar. 

Bunlardan bırı tamam beş gun koşarak 900 kilometrelik yol al
mıştır. .... A rnavutlukta bazı ~adı?lar şa!~ar giyerler. ~ura~a bir kısım kadın

lann şalvarını dikebılmck ıçın, on metrelık bır beze lüzum hasıl 
olurmus. !, 

• • • M adagaskarda garip bir müzik aleti kullanılır. Bu alet, bir bambc 
dalından yapılmıştır. Ağacın saplariyle aletin kirişleri yapılır. . .. 

Bir meraklı mağ.a~a ~~hi.?i· .. ~.ağaz~sındak.~ most.ral.ık kumaş parça
larından resmını gorduğunuz bır kostum dıktırmiş ve herkese 

teşhir etmiştir. .... B er~~r~ de Fontenelle adlı biri, tamam yüz sene yaşamıştır. Ken
dısının bu yüz senelik ömründe gülmemiş ve ağlamamış olduğu

nu söylerler. 
~----~~~~~~~--~~~-----

K uşlar, yalnız kurşun ve ök • 
sclerle öldürülmezler. Bu 

zavallıların büyüle bir düşmanları 
daha vardır: Telgraf telleri. Za . 
vallı kuşlar, bizim gibi, elektrik 
cereyanının ne olduğunu bilme • 
dikleri için, bu tellere konar ve 
derhal ölüverirler. Yapılan tah • 
minlere ve istatistiklere göre, böy. 
lece ölen kuşların sayısı tamam 
seksen bini bulmaktadır. 

• 
Tarla fareleri, bir memleketin <'· 

konomisini altüst edebilecek kadar 
muzır hayvarilardır. Bir çift tarla 
faresinden, bir yılda yüz binlerce 
fare meydana gelir. 

. 

Mavi elmas, Brezilyadan baş!> a 
yerde bulunmazdı. Son zamanlar
da ona Kapta da rastlanmağa baş
lanmıştır. 

Bu taş, Avrupada pek az bulun
maktadır. 

• 
Afrikanın Kenya tr..ıntakasında 

gayet büyük mantarlar bulunur. 
Bu mantarların c;apı yarım metre
ye yakındır. 

o 
Eski Romalılarda garip bir a

det vardı. Her ayın ıJk gününe hu
susi bir ad vermişlerdi. Bu ılk gün, 
borçların ödenmesine tahsis edil· 
mişiti. 

4 TAN 'ın resim müsabakası kuponu. 
Alttaki satıra adresinizi yazın. 

No. •n••O•••o-UO•OOoOO•••••o•o•OO-..OOOOOoooo-ooH-oooon•0•••0•00400HOOOOo••00 .... 0•0_0_00M••••oooo~0~-00oOooo•O•oooooo""°-OOOO 
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Tanrı 

Misafiri 
Yaıan: Mecda Öıdil 

B ir gün kapımızı biri çaldı. 
Kapıyı ben açtım. 

Perişan kılıklı bir kadın karşıma 
çıktı. 

- Ben Tanrı misafiriyim, dedi. 
- Hoş geldin, dedim. 
- Ama, dedi, evinizde büsbütün 

kalacağım. Bulaşıklarınızı yıkayı

veririm, yemeklerinizi kotarıveri. 
rim. 

Beni sanki büyüleyivermiıti. Za
ten bize de adam lazımdı. 

- Peki buyur! İşte bu da senin 
odan olsun, dedim. 

U-· mmühan o günrıen sonra. bi
zim adamımız oldu. Onun 

her şeyine göz yumuyor, ama ne 
yalan söyliyeyim, garip, yahşi hal
lerinden ara sıra korkar gibi olu
yordum. 

Mesela, ona yeni bir entari giy
dirmek istiyorduk. 

- Giymem de giymem! diyor. 
Esici pılı pırtılarını kırk yıl sırtın. 
dan çıkarmamak için direniyor· 
du. 
Bazan siniri tutuyor, fena halde 
karşılık verıyordu. Odasına saat. 
!erce kapanıp ibadet ettiği de o. 
luyordu. 

İkide bir, daha sabah olma
dan gözünü ilk açan kuşla beraber 
sokağa fırlıyor, saatlerce, hatta ba
zan, günlerce görünmuyor, sonra 
ansızın, evin bayanı gibi, pat! diye, 
kapının eşiğinde görünüveriyordu. 

,A rada bir kaybolduğu günle
M !erin akşamında, komşular

~t.ü.tlü türlü rw ~ le.r duyar
dık. Meseliı biri, onu Üsküdarda 
götdüWnü söyler, bir başkası, o. 
na Beşiktaşta rastladım, der, da
ha bir başkası, kendisinhı mes€'Hi 
Fatihte gezerken görülmüş oldu
ğunu söylerdi. 
Zaten Ümmühan da, İstanbul ka

zan o kepçe, semt semt bütün şeh
ri dolaştığını, tabanları şişe şişe, 
koca şehri bir uçtan bir uca gez.. 
diğini saklamıyordu. 

Günün birinde Ümmuna~1 büs 
bütün kayboldu. Günlerce, 

haftalarca, aylarca görünmedi. 
İlk günler pek öyle aldırış et

memiştik. Fakat, günler haftalar, 
biribirini takip ettikçe merakımız 
büsbütün artmıya başladı. 

Kendisini aratmadığımız semt, 
haber vermediğimiz karakol kal
madı. 

Günün birinde yine onun ilk çal. 
dığı gibi kapımızın çalındığını duy
duk. Tuhaf değil mi, bu sefer de 
kapıyı açan ben oldum. Gözlerime 
inanamıyordum. Ümmühan kar
şımdaydı, yanında da üç yaşların
da, temiz, güler yüzlü bir çocuk., 

B iraz meraklı, biraz soğuk: 
- Gel bakalım, gir odada 

soyun! Ama bu çocuk da kim'! de. 
dim. 

O, artık hiç eskisi gibi değildi. 
Artık dalmıyordu. Aptal aptal bak· 
mıyordu. Bakışına bir zekilik gel. 
miş, konuşuşu adama benzemiş, ta
nınmryacak hale gelmişti. Hatta, 
o, kırk yıllık eskisini bile atmış, 

insan insancık giyinmişti. Gülerek 
cevap verdi: 
· - Fakat ben bu sefer evinizde 
kalmak için gelmedim. Artık, kcn. 
eli evim, kendi barkım var. Rejide 
çalışıyorum. 

- Peki, yine öyle eskisi gibi, 
bu sokak benim, o sokak senin do
laşıp duruyor musun? dedim. 

G ülerek cevap verdi: 
· - · Hayır! Yalnız evden ışe 

işten eve gidip geliyorum. O ka
dar aradığımı bulduktan sonra do
laşıp ta ne yapacakmışım. 

- Kimi aradın da buldun Üm.. 
mühan? 

Hep ayni zeki tebesstimle ce
vap verdi: 

- Kimi olacak? İşte bunu! Ço.. 
cuğumu! Onu kaybetmiştim. Bul
dum. 

Ş ekilde gördüğünüz siyahlık
lar, çok sevdiğiniz bir hay. 

· van resminin kesilmiş parçaları

dır. 

Siz onları bir kartona yapıştıra· 

ıak bu hayvanı yapınız! 

K aleminizi elinize alın! Bir 
yerden başlıyarak, kalemi 

hiç kaldırmadan, geri dönmeden, 

hiçbir çizgiyi kesmeden ve aypi 

yerden iki defa geçmeksızin bu 

şekli çizebilmiye çalışın! 

S o\daki A 1jaT{\fü şek\\, üç 
parçaya böleceksiniz. Son

. ra, bu üç.; parçayı fülediğiniz gibı 

yanyana getirerek yapı~tıracaksı • 
nız. 

Sağdaki put şekli hasıl olacaktır. 

B u. dikey dörtgeni, üç ayrı 
parçaya ayırınız. Sonra bu 

kesilen parçaları yanyana getire

rek, bir kare yapabilmiye çalışınız. 

Tabii bu yapacağınız karenin, 

her kenarında 6 kutu bulunacak
tır. 

Ş ekilde göro~ğünüz yuvarlak
lardan her birine, 2, 4: 6. 8 

rakkamlarından birini koyacaksı

nız. 

Soldan sağa. yukardan aşağı ve · 

köşeden köşeye doğru 5aydığınız 

zaman her sıradaki sayıların· tuta
rı 20 edecektir. 

• 
1 ki Kanadalı bu hayvana ba. 

kıyorlar. O, onları görem.i. 
yor. Siz bulunuz. 

• 
· ~ ' / 

Kaçar Gazete? 
MESELE - Hasana kampta bir 

kısım arkadaşları Tan, bir kısmı 
Vakit, bir kısmı da "Cep Kitap. 
ları,, ısmarladılar. 

Çocuk şehre indi. 
Cep Kitaplarının onar, Vaktin 

üç, Tanın da beş kuruşa satıldığı. 
nı biliyordu. 

Fakat, şehre varınca, kendisine 
kaç Tan kaç Vakit kaç tane de Ce 
Kitabı ısmarlanmış olduğunu u.. 
nuttu. 

Yalnız, güç halle arkadaşlarının 
on altı Tan ısmarladıklarmı hatır
lıyabildi. 

Bütün çocuklardan aldığı para
nın da 177 kuruş olduğunu bili· 
yordu. 
Düşündü, taşındı. Nihayet ken

disine kaç Cep Kitabı, kaç Tan, 
kaç Vakit .!azetesi ısmarlanmış oJ
d uğunu buldu. 

Siz de bulunuz, bakalım! 
CEVAP - 7 Cep Kitabı, 9 \·a. 

kit, 16 Tan gazetesi. 

EVET-HAYIR 

Cevap Verin! 
Şu sualleri okur okumaz kısaca: 

EVET, yahut HA YİR deyiniz: 
1 - İlk aşıyı bulan adam bir 

Fransız mıdır? 

2 - Hepimizin kullandığı kur. 
şun kalemini ilk bu!an lngilizlcr 
midir? 

. 3 - Radyo, on dokuzuncu yüz 

. yılda mı bulunmuştur? 
4 - Zehirli gazı harpte ilk kul

' lanan Fransızlar mıdır? 
5 - Beş milyar sayıyı beş gün

de saymak mümkün müdür? 
Geçen sayımızdaki suallerin ce

vapları işte şunlardır: 

1- Hayır. Vapurla daha çabuk 
gidilir. 

2 - Hayır. İspartalılar!a Atina
lılar arasında olmuştur. 

3 - Hayır! Köpek balığı açık 

denizlerde bulunur. 
4 - Evet! Türkiyede haziran

dadır. 

.. • • ; • • p ' • • 

_ÇOCUK ŞiiRI 

·Orman Şarkısı 
Dallar kol.kola görünür 
Yaprak yaprağa sürünür 
Kışın karlara bürünür 
Kestane, gürgen. palamut 
Altı yaprak üstü bulut 

Ormanda kuşlar böcekler 
Yavru ceylanlar emekler 
Açar yedi renk çiçekler 
Git git, sona varamazsın 
Kuşak olsan saramazsın 

Çamın yaprağ1 dökülmez 
Gürgenin kolu bükülmez 
Ağaç dibinden sökülmez. 
İzin vermeyiz kırmana 
Baltayı sokma ormana 

B i L M' E C ~E 
&ULMACA 
MAYO KUM iŞTE 

-1 -
Yukardak.i satırda üç ayrı keli

me görüyorsunuz. 
Bu üç kelimeden her birinin bir 

harfini aklınızdan dııediğıniz baş
ka bir harfle değiştirin! 

Sonra bu birer barfi değişen üç 
kelimeyi, bitişik olarak yazın~ 

istediğimiz şu: Bu i.ı.ç kelimeden 
tek bir kelime hasıl oısun. 

* Bi,mecemizde Kazananlar 
Yarınki Sayımızdadır. 

TAN' ın Bilmece 
Bulmaca Kuponu 

• 12 Ağustos 1939 

l 
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TEFRiKA No. 3 • 
Hürriyet ve Itilif Fırkası 

\ 

Mütarekede İktidarı Eline Alan Bu Fırka, Affı İmkansız 
Hatalarından Tarihe Mücri.m Olarak İntikal Etmiştir 

i ki günlük kısmın hul~sası: Bütan 
Rumelindeki idarecilerin Yıldız Sara
yını telgraf bombardımnnına maruz 
bırakmosiyle 908 ihtilali fiilen ba~
lamı:ı oluyoı·du. Esasen oralardaki 
idarecilerin hemen hep~ i o zamanlar 
gizli çnlışon İttihat \"e Terakki Ce
miyeti mensubeynlnden oldukları ci
hetle bu cemiyetin başlıca gayesi o
lan memlekette Meşrutiyeti iade iı;in 

aldıkları emri ifa ediyorlardı. Fakat 
inl>ılilptan sonra iş başına geçen ye 
sonra zaman zaman iktidar mevkiini 
uzun müddet elinde tutan bu cemi
yet bazı hatalara düşmekten kendini 
alamamıştı. Harbi Umumiye girmek 
tc bu cenıiyetin siyasi hatalarından 

birini teşkil ediyordu. Umumi Harpte 
nihai zafer teranesiyle uzun yıllar 
geçirilmiş, sekiz on cephede yarı aç 
yarı çıplak fakat kahramanca dö
vi.ışi.ılınü:ı idi. Bu dört yıllık henga
mede bir m illetın nasıl eridiği iş ba
şında bulunan idareciler tarafından 

görül Uyordu. 
Artık yavaş yavaş eli ve eteği te

miz kalm ı s kimseler de birer birer 
idare mevkiinden uzaklaştırılıyor

du. Cünkü inkılıiptan sonra devlet 
dUmenini ellerine alanlar, Abdülha
mit rotasından ayrılamıyorlardı. Ni
hayet harp bitti, :fakat dört yıl harp 
ve memleketi idare edenler hakkında 
ağzını bile açmıyanlar artık dile gel
miş bu arada bazı hainler yapılan 
fena işlerin me~uliyetini Türk mille
tine de teşmil etmiye yeltenmişlerdi. 

* Bana gelince: Talat gibi, Enver 
gibi siyasi, idari ve askeri bakım
dan sayısız hatalar işlemiş, fakat 
namuslarına, zati ve milli şerefle.' 
rine kir bula~tırm.amış şahsiyetle. 
rin, yarattıkları felaketin her tür
lü elemini ba~alanmn vicdanına 
ve irfanına yi..ıkleyere memleket. 
ten savuşmalarını doğru bul.mu. 
yordwm. Onlar ihtilal ka ramanla. 
rı idi. Eserlerinin yıkıldığını veya 
yıkılmak üzere bulunduğunu gö
rür görmez mertçe ölmeği göze al
malıydılar. Belki ilk fırsatta hatala 

rını millete affettirmek için yurd
dan uzaklaştılar. Ne yazık ki meş
um kinler kendilerini takip etti ve 
öldürdü. 

Bu kin, Türklerden de bir züm. 
reyi istila etmişti. İttihat ve terak
ki erkanına ve efradına - Gayri 
Türklerle, muharip düşmanlarla 

beraber - Onlar da hücum edi
yorlardı. Ayan meclisinde Ahmet 
Rıza beyle damat Ferit, gazete 
sütunlarında da hürriyet ve itilaf 
liderleri Diran Kilikyanların, zeh-

raplann, aliye divanıharbi mah
kumlannın kanlarıru..dava ediyor
lardı, Talat Paşanın ve arkadaşla. 
rının - imkan bulunduğu suret. 
tc - linç edilmesini istiyorlardı. 

Çok müteessirdim, çok ıztırap 
çekiyordum, Mondorosta im

zalanan mütarekede imparatorlu
ğun inkırazını tcsbit eden bir vesi
ka mahiyeti görüyordum. Zaten 
Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen el
den çıkmıştı. Kilikya adile ar.ıl. 

mağa başlanan Adana havalisi iş
gal altındaydı. Asırlardan beri bir 
kelimeden başka bir şey olmayan, 
ya.~i tarih ve c~ğrafya bakımından 
musbet bir hakikat ifade etmiyen 
"Vilayatı Şarkiye., klişesi birçok 
ağızlarda siyasi bir mefhum çeşni

si vermekteydi. Umumi harp gu. 
ya ilk çağların, Kurunuülanın A
nadolu haritasındaki isimleri ihva 
etmek için acılmış gibi orta Kapa_ 
donya Puntos gibi adlar da atıL 

mıştı , Türk vatanında bu isimler 
manalaştırılmak ve coğrafi bir hü
viyete erdirilmek isteniyordu. 

Bu vaziyette Türklerin iç ve dıs 
düşmanlarını tanımaları, el ele ve; 
meleri, kanadı gagası kesilerek 
kuşa benzedilmiş olan vatanı yeni 
ve tamamile haksız bir yağmadan 
korumaya çalı şmaları lazımken şu 
ve bu haris adamlar kendi hırsları. 
nı, kendi hınçlarını yurdun men
faatine, hatta yurdun 'havatına 
tercih ederek siyaset havasını bo
yuna bulanaırıyorJar ı. ve mem. 
lekette sefil bir anarşi yaratmağa 
çalışmak suretile düşmanların ek
meğine tereyagı sürüyorlardı. 

Türk olmayanların Türk yurdu
nu bölüşmek istemelerini - ne 

kadar g ücümüze giderse gitsin -
tabii görm ek Iiızım gelir, fakat 

itilaf ve hürriyet, sulh ve selamet, 
taaliilislam, muhipler cemiyeti gi. 
bi teşekküllerin yabancr kuvvet
lere dayanarak iktidar mevkiine 
çıkmaya ve o mevkii yabancı men
faatlerin husulüne alet etmeğe ça_ 
lışmalarını havsalaya sığdırmağa 
imkan yoktur. Yıkılmış bir yurt
da düşman eli, düs;man eteği öpe
rek mevki sahibi olmanın ve o mev 
kii yine ayni eli, ayni eteği öpe
rek korumaya çalışmanın ne zev-

Melahat, bu yalana inanmış göri.indü: Zira, Mu. 
zaffcrle mümısebetini ne dereceye kadar vardırdı
ğını kestiremediği halde Mürüvvete, üzüntü ve ne
cfomet duyurmak istemiyordu: 
"- Biz de, dedi, ta deniz kenarına kadar varmı

ş z ... 
Konu~ulanları , dişisinin gözüne girmiş bir erkek 

gururiyle dinliyen Kemalettini göstererek, devam 
etti: """ ı 
"- Bu hınzırı ancak orada yakalıyabildim! .• 
Ona bakarken, çapkın çapkın gülüyordu: 
"- Ama, dedi, Hamfendi'nin nasıl olduğ'.ınu gt 

terdim ona!... ı 

Ciddileşip, Kemalettine bakarak ilave etti : 
Muzaffer: 
"- Evet!.. 

ki vardır ki, kerli ferli beyler, pa
şalar ve hocalar, o yola dökül -
müşlerdi. Türk milletini mebusan 
ve ayan meclislerinde türkçe çı

kan gazetelerde itham ederek e
mellerine ermeğe çalışıyordular. 

Bu gaflet ve bu körü körüne 
ihanet çirkabı - birbirine karı
şan lağımlar gibi - kol kol açılıp 
yayılıyor ve dalga dalga kabarı
yordu. :Meclis koridorları kın, hırs 
ve entrika kasırgalariyle altüst o
lup duruyordu. İşte bu vaziyette 
- ·Talat Paşanın ikinci halefi olan -
sadrazam Tevfik Paşa, mebu
san meclisini dağıttı. Ben de her 
türlü siyasi faaliyetten uzaklaştım, 
vicdanımı ve idrakirni hasta e.. 

den vatani elernlerle baş başa ka
larak bir köşeye çekildim, facia
yı geriden seyre daldım. 

Her kafadan bir ses qıkıyor gi
biydi. Hınç ve ihtiras haykıran a
ğızlara kulağımızı kapıyarak, ru. 
humuzu yurdun selameti, Türk -
lüğün hayrı için çırpınan ytirek. 
lere açtığımız vakit o yürekl~rde 
- zayıf veya müphem olsa bL 
le - bir takım emellerin yer al
dığını görüyorduk. Mesela Vila. 
yatı Şarkiye Müdafaai Hukuku 
Milliye Cemiyeti adile bir teşek
kül vardı. 

Anavatandan zorla koparılacağı 
muhtemel görülen yerleri böyle 
bir akıbetten korumak için çalış
mak istiyordu. O kuvvette değilse 
daha başka ufak tefek cemiyetle_ 
rin de talisiz vatanın41ii2iinii ııiil

dürmek ülküsiyle faaliyete geç • 
tikleri duyuluyordu. 

Lakin b u teşekküllerde fikir 
birliği, program birliği ve hare
ket birliği yoktu. O şekilde ki, 
m ütareke devrinin ilk aylarında 
göze çarpan vatanseverlik ham.le
leri her telinden başka bir beste 
dökülen garip bir saz ahengine 
benziyordu. Bu da gayet tabiiydi. 
Zira saz us~ bir sanatkarın elin
de değildi ve bütün tellerini ay. 
n kudrette, ayrı hassasiyette par
maklar idare ediyordu. 

Peki amma akıbet ne olacaktı?. 
Medeniyete parlak parlak hizmet. 
lerde bulunmuş, bir de11il, bir kaç 
kıtanın siyasi muvazenesinde a_ 
sırlarca hakim bir rol oynamış, 
insanlığa şeref ve gurur veren 

TEFRiKA 

"- ·Kozumuzu paylaştıktan sonra, dönmeğe ni. 
yetlendik: Fakat benim yorgunluktan dizlerim tit. 
riyordu. indiğimiz o yokuşu çıkmayı gözüm tutma
dı doğrusu. Biraz mola verelim, diye bir ağaç göL 
gesine uzandık. Bir de gözlerimizi açtık ki, akşam 
olmuş! 

Dedi ve gülerek ilave etti: 

Kemalettin de söze kanstı. Arkadaşına. 
"- Biz uyuduk, dedi.. • 
:Mürüvvet: gösterdi: .._ 
"- Küçuk hanım da uyumuş! ... 
Demek, içimizde, gözleri hep açık durmu~ olan 

bir sen vnrsm! .. 
Biraz susup; göz kırparak: 
"- Su halde, en açık gözümüz sen sayılırsın! ,, 

Dedi ve bı: nüktesini de beğenmiş olacaktı kı, uzuP 
bir de kahkaha savurdu! 

Bu nüktenin içindeki imanın uyandırdığı soğuk 
tesiri gidermek vazifesi de Muzaffer düştü. o. ar
kadaşının yaptığı kelime oyununa gülmedi. Anla. 
mamış görünmeyi tercih etti ve: 

"- Soğuk herif ... Dedi, gevezeliği bırak ta, dav
ranalım ... Zira biraz daha sallanırsak, son vapuru 
da kaçıracağız!.. · 

Kemalettin, bir ima daha yapmak istedi: 
"- Son vapuru da ..• D!yorsun .. Ba~ka ~yler de 

mi kacırdık? 

·•- Jçkiyi biraz fazla kaçırdık! 
Mürüvvet, o anda, orada yapyalnızmış gibiydi. 

Bütlm gayretine rağmen, zihnini konuşulan sözler
le alakadar edemiyor, arasıra kendi içine dalmak
tan kurtulamıyordu. Onun bu halini gözünden ka
çırm1yan Melahat: 

"- lVfürüvvet, dedi, sen artık sıkıldın galiba? 
!.foriivvet, kendisini toplıyarak cevap verdi: 
"- Hayır... Sıkılmadım. Fakat vapuru kacırırız 

diye düşünüyorum! 
l\Ielaha! yerinden kalktı: 
"- Evet, evet ... Dedi, hakkın var.: Yollanalım 

artık! 

Dar yetiştikleri son vapur, yine tenhaydı. Salona 
yerleştikleri zaman, Kemalettin: 

"- Yanlış yaptık! .. Dedi, bıraz erken davranıp, 
biraz rakı ile, biraz nevale almalıydık: Istanbula 
kadar, yiye içe giderdik ... Şimdi bu bir buçuk saat. 
lik yol nasıl geçecek? 

Melahat te, ayni fikirdeydi: 
"- Evet, dedi, bu yol, kupkuru çekilmez doğ. 

rusu ... 
Mürüvvetle Muzaffer hiç cevap vermediler. Fa• 

kat hakikaten, hepsine,, geçen uzun günün yorgun
luğu, ve bu yorgunluğun neşesizliği çökmüştü. Dör-
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SOLDAN SAGA: 

1 - Bir vilAyetimiz e Mektep 
2 - Rahat e Fırtına. 

3 - Fesheden e Çıkıntı e Bir harf. 
4 - Birer harf e Ricat eden. 
5 - İsimler e Hane. 
6 - Siz e Bayramdan evvel 
7 - Bir o,FUn e Sanat. 
8 - Bir uzvumuz e Fakat e Bir had. 
9 - Bir nota e Bir harf e İçine pa-

ra konur. 
10 - Bir sesli harf e Bir böcek e İh

tilaf. 
• 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir şehrimiz. 
2 - Bir peygamber e Her za~an. 
3 - VA11ıl olmak e Sıfat yapan bir 

ek e Bir harf. 
4 - Bayağı e Bir sesli harf e Payla

mak. 
5 - Sabah vakti e Bir harf e Bir 

sesli harf. 
6 - Adanan şey. 

7 - Doymak bilmez e Okunur. 
8 - Bir yarım ada • Bir :seııli hart e 

i;;Yan $<!en. "' 
9 - Çııantı e Salanın zıddı e Kalil. 
10 - Bir renk e Bir sesli harf. 

Kartalda Bozuk Ekmekler 
Denize Döküldü 

Kartalda işliyen yegane fırının ek
mekleri eksik, ekşi ve hamur olduğu 
görüldüğünden toplanarak denize dö_ 
külmüştür. Son günlerde bu hadise 

1 ikinci defa olarak tekeniir etmekıte
dir. 

yüksek hasletlerin en kıymetlile
rine malik olmak haysiyetiyle ta
rihte ün alınış olan Türkler, gö
zü ve ruhu doymaz bir düşman, 
zümresinin yardımiyle içli dışlı 
tufeylilerin elinde sürünmeğe mi 
mahkum kalacaklardı? 

(Devamr var) 

No. 54 

Ders Kitapları ve 
Yardımcı Kitaplar 

(Başı 5 incide) 
zurlarına rağmen • bugün, ders 
kitabında bulunmasını istediğimiz 
vasıfları en iyi temin eden sistem
dir. 

(Tek devlet kitabı) na şılrad,., 

bazı murahhaslar tarafından yapı
lan itirazların yerinde olmadığı 
ve bunun, tek ders kitabı mefhu
munu kavramamaktan ileri geldiği 
kanaatindeyim. 
Şurada denildi ki: 
"Devlet, yalnız bir kitap okuya

caksınız, başkalarını okumıyacak. 
sınız, diyemez. Bu, fikir hürriyeti. 
ne muhalütir.,, 

Fakat bunun fikir hürrjye~i ile 
alakası yoktur. Çünkü esasen ders 
kitapları serbest olduğu zamanlar
da da, Maarif Veltaletinin tetkik ve 
kontrolüne tabidiler. 
Diğer cihetten ders kitabı, bütün 

mektepler için ayni olan progra .. 
ma göre ayarlanmış bir kitaptır. 
Tedrisatın standarize olan kısmı
nı ihtiva eder ve bu kitabın ayni 
olması, nakiller esnasında çocuklar 
için faydalıdır. Esasen Dalton pla. 
nı. Vinnetka sistemi gibi en yeni 
tedris tekniklerinde böyle standa .. 
rize tek kiptalra vardır: 

Fakat talebenin bütün tetkik ve 
mütal.ea faaliyetini yalnız tek ders 
kitabına inhisar ettirmek, bugün 
hiç kimsenin aklına gelmez. Çünkü 
talebeyi tek ders kitabına bağla
mak, onda, orta zamanl.uın sko
lastik, kitabi, Nassi zihniyetini tesis 
etmektir. 

Bunun içindir ki, tek, standari
ze ders kitabının yanında, onu 1'es
liyecek mahiyette bir çok yardım. 
cı kitapların bulunmasını istiyo
ruz. 

Bugüne kadar ihmal edilen bu 
meseleyi, sistemli bir surette hal. 
letmek zamant gelmiştir. 

Maarif Vekfileti, muhtelif ders
ler için lazım olan yardımcı ki
tapların bir listesini yaparak ilan 
etmeli, muallimleri ve muharrirle
ri hu icı i~ill seferQer pj;moliA; .. 

Bu kitapların bır lüsmını bizzat 
Vekalet yapabileceği gibi biiyük 
bir kısmını kitapçılar basacaklar. 
dır. 

Bu mesele hakkındaki tetkikime 

vale edilebilir. 
Fakat müsabaka usuıuni.m, ken. 

dinden beklediğimiz iyi neticeleri 
verebilmesi için, bazı şartların ta
hakkuku laZ1mdır. 

(Okul kitapları kanun ve tali
matnamesi) ne göre, müsabakaya 
dahil olan kitaplara, komisyon a
zası tarafından, dil ve üslup, ilmi 
sıhhat ve pedagojik kıymet bağla
rından birer numara takdir edil
mektedir ve bunlar cemedilciikten 
sonra çıkan neticeye göre kitapla
ra derece tayin olunmaktadır . . 

Fakat, esaslara - ruhuna, nü. 
fuz etmeksizin - şeklen ve 

harfiyen riayet eden bir tetkik he. 
yeti çok garip neticelere varabilir. 
Tıpkı, bir tabloyu, menazır, renk, 
şeniyete mutabakat ... bakımların -
dan ayrı ayrı t~tkik edip bu kıy
metlere takdir edilen rakam.lan ce
mettikten sonra o tablo hakkında 
bir hüküm veren bir hakem heye
ti gibi... 

Bu vaziyette, Vangog, Sezan gl. 
bi büyük· ressamların tab!olarının 
cierece kazanmalarına imkan yok
tur. 

Mesela bir (Yurt Bilgisi) kitab::: 
alalım - ki mevcuttur • lisanı sa· 
dedir, ilmi sıhhati de vardır. Fa
kat içinde fikir ve ruh yoktur. La
zım olan fikirler, bilgiler ve mef
humlar yoktur. Beylik sözlerle, ya .. 
velerle doludur. Böyle bir kitap, 
yukarda izah ettiğim tarzda tetkik 
ve tahlil edildiği takdirde derece 
kazanabilir. Fakat hakikatte bu bir 
kitap değildir, ders kitabı hiç de
ğildir. 

Binaenaleyh, bu büylik hataya 
düşülmemesi için ders kitaplarını 

tetkik komisyonunu, çok geniş ve 
• yüksek kültürlü insanlardan seç

mek esas şarttır. 

Yarım ilim, insanı hakikatten u. 
zaklaştırdığı gibi, yarım pedagoji 
de aklıselimden uzaklaştırır. Ders 
kitqf>larmın mukadderatını, bu ya 
rım pedagogların tasallutundan 
uz.a.n. uwuııuuı..ıucrn uu. "tu:crıc:aı~.~-~ 

Binaenaleyh, Maarif Vekaleti, 
(Ders kitaplarını tetkik komisyon
ları) azalarını en büyük bir dik
kat ve itina ile seçtiği ve muhtelif 
ders kitaplarında bulunması la. 
zım gelen vasıfları esaslı bir suret
te tesbit ettiği takdirde (tek ders 
kit~bı) nın, bugün bizi her cihet
ten tatmin edecek tek sistem oldu-

, son vermeden evvel (tek ders ki
tabı) nın meydana gelmesi için Ma. 
arif Vekaletinin müracaat ettiği i
ki sistemin, yani (müsabaka) ve 
(havale) usulle:ı.ıinin kıymetleri 

ğu kanaatindeyim. 
hakkındaki fikirlerimi söylemek is .. 
tiyorum. I · 

Umumiyetle ve bilhassa ilk mek- 1 Kızılay Kır Eğlencesi 
tep kitapları için (müsabaka) usu- Şefkat ve Yardım kaynağı olan Kızılay 
lünün daha faydalı olduğunu zan. Cemiyeti Erenköy Nahiye Şubesi tarafın· 

dan Kızı.tay Cemiyeti menfaatine A~to-nediyorum. 
Meydana gelmesi için çok zah. 

met, masraf ve emek sarfını icap 
ettiren hususi mahiyette kitapların 
yazılması, salahiyettar zatlara ha-

sun On ikinci Cumartesi günü Akşamı 

"Boııtancı İskele Gazinosunda,, Zengin 
programlı - Halide Pişkin (Habibe Mol
la) Bayan Afitap, Varyete, Caz, İncesaz .. 
bir kır eğlencsl tertip edilmistir. 

.. _ Ben, dedi, yarından sonra , bütün gün serbest 
olabilirim. Sen ne dersin? 

Muzaffer. tereddütsüz görünerek cevap verdi: 
"-- Ben de gelebilirim! 
Kemal, Ivlelahate elini uzattı~ 
"- O halde, şimdilik Allaha -ısmarladık.. Obür 

gün yine ayn~ vapurda buluşalım. 
Melahat, isteksiz isteksiz dudak büktfü 
"- Yine ayni yere mi gidelim? 
Kemalettin, bu hususta karar vermek hakkını 

Melahate bıraktı, ve: 
"- Sen bllirsin .. Dedi, isterseniz başka bir yere 

dü de, susuyorlar ve kedi kendilerine. geçirdikler, gidelim. 
Muzaffer de, tamamen lakayt görünmek istemedi. 
"- Dahı iyi olur .. Dedi, dekor değişmiş olur!.. 
Melahat, kısa kesmek için: 

günün muhasebesini yapıyorlardı. Melahat mem. 
nundu. Kemalettin memnundu. Muzaffer memnun. 
du. Ve için için yapılan bu hesaplarda, kedisini ka
yıpta hisseden yalnız Mürüvvet vardı: Zira o, o 
giln, yolunu kaybetmişti! 

Hepdni saran neşesizlik, vapur Köprüye vann
cıya kadar dı:?vam etti. Hatta Istanbula yaklaştı.k
lan sıralarda, Melahat esnemeğe bile başlamıştı. 

Vapur iskeleye yanaşırken, Benli Melahat, o gün 
için, bir paşa torunu olduğunu hatırladı. Ve bunu 
hatırlayınca, memurlar ile li~bali olmak tehlikesi. 
ni hissetmiş, titiz bir amir endişesiyle toparlandı. 
Kemalettine: 

"- Köprüye birlikte çıkmıyalıın .. Dedi.. Bel.ki 
bir gören, bir tanıyan olur 

Kemalettir. sordu: 
"- Peki, bir daha ne zaman buluşacağız? 
rvtelahat: 
"- Bizim, dedi, işimiz, gücümüz gezmek.. Sizin 

işiniz ne zaman müsaitse, buluşabiliriz. 
Sonra reyine kıymet, ehemmiyet vermemiş gö-

rünmemek için, Mürüvvete baktı: 
"- Oyle «eğil mi Mürüvvet? 
Mürüvvet, dalgın, yorgun, ve lakayt: 
"- Oyle! .. Dedi.. 
Karar vermek, erkeklere kalmıştı: lki arkadaş; 

birbirlerine baktılar. Kemal, Muzaffere; 

"- Bence, dedi, öbür sabah saat dokuzda, Kadı
"ÖY iskelesinde buluşalım: Nereye gideceğimizi o
rada düşünür, kararlaştıtırız! 

MelMlatin bu kestirme teklifine, iki erkek te ta. 
raftar davrandılar. Kemal, Melahatın avucuna t&S

lim eC!ilmi:? olan elini sıkarak: 
"- Hay lu:y ... Dedi, muvafık! .. 
Melahat, Mürüvvetin reyıni sormayı yine unut

madı: 

"- Se •. ne dersin Mürüvvet'? 
Mürüvveun gözleri, Melahate bakmakta olan 

Muzafferin yüzüne dalmıştı. Bır suı; işlerken yaka. 
lanmış gibi kızardı, ve Melahate bakarak; masum 
bir tevekkulle boynunu bülrtı" 
"- Nasıl isterseniz!,, 

Birbirlerıyle vedalaşırlarken, en fazla heyecan 
duyan Mı.h-iıvvetti. Bir hissikablelvuku ona, Muzaf
ferin yüztinü bir daha göremiyeceğini sezdipyor. 
du. Vakıa, Muzaffere karşı, içinde derin bir zaaf, 
derin bir sevgi yoktu. Hatta, kendisinden alu ığma 
mukabil hiç bir şey vaadetmiyen, bu hodhm erke.. 
f;e karşı, için için derin bir hiddet bile duyuyodu: 
F aka• h~!' bdın gib i, o da,ilk ram olduğu bu erke
ği unutamıyacaktı. 
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MuharebeŞiddetleDevamEdiyordu 
Fekat Bu Mücadele ve Y apllan Müsademeler i~tanbul 

Hükumetinin Emir ve Arzuları Hilafına idi 
Fakat, bu topların ateşe başlattı
rılmasmda nazarı itibara alınacak 
siyasi bir mesele vardı. Kuman -
dan derhal bunu hatırladı. Mese
la şuydu: 

Salgıncılara karşı girişilen mü
cadele ve o ana kadar yapılan mü
sademe ve muharebeler, Istanbul 
hükumetinin emir ve arzuları ve 
hatta sükun ve itirial tavsiyeleri 
hilafına doğrudan doğruya gale
yan eden milletin emri ve mili! 
kuvvetlerin elile yapılıyormuş gi
bi gösteriliyordu. İtilaf devl'2tle
rinde ve diğer alakadarlarda, bu 
ve emsali teşebbüslere fırka ku
mandanlığının karışmadığı ve 
hatta taraftar bile olmadığı zan_ 
nını hasıl edecek bir şekilde hare. 
ket olunuyordu. Bütün müsade -
me ve muharebeler piyade silah
ları ve bu arada makineli tüfek. 
lerlo yapılıyordu. 

Bu sebeple, o gün yapılacak 

topçu ateşi, hiç şüphesiz ki, yal
nız o günkü muharebenir. şeklin
de değil, hükumetin siyasi vaziye
tinde de bir değişiklik yapacaktı. 

Başta İstanbul olmak üzere bir 
çok yerlerde telaş uyandıracaktı. 

Bu mülahaza, fırka kumandanı 

Şefik beye, topçulara ateş emri 
vermeden evvel bazı tedbirler 
almak ve yapılacak bu teşebbüs 
ve hareketin uyandıracağı muhak
kak olan tesirleri azaltmak gibi 
çok ehemmiyetli ve nazik bir me. 
sele tahmil etmişti. 

C esur ve müdebbir kuman
dan, bu hususa ait kararı. 

n:ı <lo. dor}ıa~ v.ordi. H;cn;ı,eµ1 ate~ 

hattında bulunan binbaşı Hacı 

Şükrü Beyin yanına gitti. Ve: 
- Binbaşım, dedi. Görüyorsu. 

nuz ki, mukabil kuvvetler topçu 
ateşi açtı üzerimize. Biz de açmaz
sak milli kuvvetlerimizin manevi
yatı üzerinde fena bir tesir yapa
cak. Bunun için topçulara emir 
verdim. Nerede ise ateş başlıya. 

caktır. Ancak, düşüneceğimiz si. 
yasi bir nokta var. Malumya, a
lakadarlar, topların milli kuvvet
ler tarafından kullanıldığına, hiç 
bir vakit inanmıyacak, bu hareket 
lere, hükumet kuvveti olan ordu. 
nun da iştirakine hükmedecekler 
ve hiç şüphesiz ki, bunu bir harp 
sebebi ve iyi bir vesile telakki e. 
derek İstanbulu fena halde hırpa
layıp ezecek ve belki de hükume.. 
ti atarak şehri büsbütün işgal ede. 
cektir. Böyle bir felakete sebebi. 
yet vermemek için bir çare var. O 
da isyan. İstanbul hükumetine 
karşı, bizzat fırka namına isyan et. 
meği ve milli kuvvetlere iltihak 
ettiğimi resmi bir surette İstanbu
la bildirmeği düşünüyorum. Bu 
şekil de, hükumetin, benden alaca
ğı telgrafr göstermek suretile, ya. 
pılması yüzde yüz muhakkak olan 
müdahale ve teşebbüslerin tevlid 
edeceği mes'uliyetten kendini ve 
herhangi bir felaketten de yurdu 
kurtarabileceğini kuvvetle ümit 
ediyorum. 

Fakat ... Ben isyan ettiğim tak. 
dirde yerime, esasen mücadeleye 
muhalif olan Ferid Paşa kabinesi 
tarafından bir kumandan gönde
rilmesi ve gelecek bu kumandanın 
da bizimle hemfikir olmaması ih
timali vardır. Bu vaziyette, nice 
müşkülat ile vücude getirdiğimiz 

bugünkü mücadele his ve hareketi 
derhal sönecek, sarfedilen bunca 
emekler heba olup gidecektir. Ve 
bilhassa milli şerefimiz ayaklar al 
tında ezilecektir. Benim yerime di. 
ğer bir arkadaş isyan ettiği tak
dirde tabiatile ben fırka kuman
danlığında kalacağım ve kumandan 
lık nüfuzumu, fırkanın vesaitini 
milli mücadele lehine, şimdiki gi
bi, yine sarfa devam edeceğim. 
İsyanım halinde, yerime gelecek 
kumandanın bunu yapacağı şüp. 
helidir. Şu halde, şahsımdan ziya. 
de diğer bir arkadaşın isyanı, mil. 

li hareket ve menfaatimiz için da
ha faydalı olacaktır. Ben, sizin is
yan etmenizi düşünüyor ve çok 
münasip görüyorum ve işe de şöy
le bir şekil vermek istiyorum. 

U murlu ve Köprübaşı müfre. 
zelerini kumandanız altına 

verdiğimi, şimdi yazacağım bir e. 
mirle size bildireceğim. Siz de, bu 
emri aldıktan sonra, mukabil kuv 
vetler tarafından kadın ve çocuk
ların, medeniyet ve insaniyet ka
ide ve mefhumlan hilafına itlaf 
edilmekte olduğuna tahammül e. 
demiyerek, kumandanız altında bu 
lunan müfrezelerle beraber milli 
kuvvetlere gıiya iltihak edecek ve 
keyfiyeti, kısa bir esbabı mucibe 
ile bana şimdi yazacaksınız. Ben 
de, bu vaziyeti şüreli bir telgrafla 
!stanbula bildireceğim. Bu suret. 
le, taarruz mahiyetteki topçu ate
şimizle tevellüd edecek siyasi va
ziyete ve tahassül edecek şüphe. 
lere karşı, hem hükumeti müşkül 
bir mevkiden ve hem de İstanbulu 
melhuz bir tehlikeden kurtarmış 
olacağız. Ne dersin bu işe arkadaş? 
Bu şekillere göre siz mi bana is. 
yan edersiniz, yoksa ben mi İstan
bula isyan edeyim? .. 

Cidden çok fedakar bir kuman
dan ve o nisbette milletine ve yur
duna karşı vefakar bir insan olan 
Binbaşı Hacı Şükrü Bey, verilen 
bu izahat karşısında, kumandanı. 
nm eskisi gibi mücadelenin başın
da amil ve nazım olarak bulunma
sını vaadetmek şartile, fırkaya kar 
şı isyan etmeği hemen kabul et. 
mişti. Şefilt Bey de, bu mukaddes 

mücadele yolundan ölünceye ka
dar ayrılmıyacağını temin eylemiş
ti. 

Günün bu iki fedakar kuman. 
danının yaşlı gözleri, güler yüzleri 
üzerinde gezinmiş, heyecandan tit. 
reyen elleri avuç avuca gelmişti. 
Miralay Şefik Bey bahsettiği emri 
yazarken, Binbaşı Hacı Şükrü Bey 
de o tarihi isyannamesini imzala
mıştı. 

Milli Mticadelede ilk patlıyan 
Türk toplan ve 'erelli topçuları 

Binbaşı Hacı Şükrü Bey, o 
andan itibaren Aydın mil

li kuvvetleri kumandanı ve günün 
mukaddes ve şerefli asisi oldu ve 
hemen işinin başına koştu. Bu sı
rada, İskoda Obüs takımı da Men. 
deres köprüsünün altı yüz metre 
ilerisinde, zaten evvelce hazırlan. 
mış olan mevzilerine girmişti. 

O sırada Umurlu müfrezesinin 
sahra topçu takımı da harbe gir. 
miş ve Aydın milli mücadelesinin 
ilk sahra toplarr da patlamıştı. Ar
tık, bu topları ateşlemek şeref ve 
iftiharı topçu mülazımlarından Ya 
kup ve Kemal Beylere nasip olmuş 

tu. Toplarımız, birbiri ardına ateş 
saçıyordu ve hırçın gürlemelerile 
efradımıza muvaffakiyet müjdeli. 
yor, savurduğu lağım ve tahrip 

taneleri ile karşı taraftakileri acı 
acı düşündürüyordu. Biraz sonra 
piyade ateşleri gibi topçu düello
su da birden şiddetlenmiş ve böyle 
ce müsademe hakiki bir muhare. 
be ~eklini alınıştı. 

(Devamı Var) 

AMiPLİ DiZANTERİ 
Dizeni.erinin bu türlüsü esasen 

sıcak memleketler hastalığıdır. 
Fakat, gariptir, hastalığın asıl se. 
bebi olan amip dünyanın en so
ğuk memleketlerinden biri olan 
Rusyada Arkanjel şehri halkın. 
dan bir delik:-,rJı dizanteri hasta. 
lığından Petrograt hastanclerinfo 
birinde tedavi edilirken, 1785 yı
lında orada keşfedilmiştir. Basilli 
dizanterinin basili bundan ancak 
on üç yıl sonra bulunduğundan, a-
mipHsinin fence tanınmış olması 

daha eski demektir. 
Bu amipin ilk defa ta Rıısyanın 

Şimalinde keşfedilmesi, onnn as· 
lından sıcak memleket sakinlerin. 
den olmakla beraber, seyahatten 
korkmadığını ve en soğuk memle
ketlere kadar gidebildiğini göste· 
rir. Zaten seyahati insanların 
karnında olduğu için, pasaportsuz 
ve masrafsız her yere gidebilir. 
Onun için bizim nıemleketiıt~izin 
İstanbul ~ibi en mutedil, batta ~ı
cak iklimlerden ziyade soğukça ık· 
limlere benziyen yerlerinde bile 
arada amipli dizanteri görülür. 
Büyiik muharcbcdenberi, Avrupa
hlar da bu türlii dizanteri ile hay. 
lice tanışmışlardır. 

Basil ile amipin farkını bilmi -
yorsanız, bunu sormak, tal>ii, hak. 
kınızdır., .İkisinin arasındaki far· 
kı tam ilnll olarak anlatmak pek 
uzun diişer. Yalnız şunu hatırla. 
tayım ki. basil bütiin mikrop1a.rla 
birlikte nebatat sınıflarıntlan sa
yılır. Halbuki amip, hayvanların 
en küciiğ'ü ve cok hareket eden 
bir ~eydir. Tek hiicrcli olduğu 
halefe, isine yarıyacak bir e:ula bu· 
lunduğıinu hissedince, kolunu u. 
zatır gibi bir çıkıntı uzatarak, o 
gıdayı yutuvcrmesi. mikroskop al· 
tında peJc ziyade göze çarpar .. 

Dunun da insanın harsağına ka
dar girmesi, ~ene elden ele geç. 
mekle olur. Gene pislik ve dik
katsi7.lik. Fakat basil, su içinde 
yasadıih halde, amipin kemlisi de, 
ya~·ruları da su icinde ~·aşarlar. O. 
nun icin. hu türlü dizanteri ici.len 
suya karsırsa, onunla dsı gelebilir. 
Sineklerin, onu kanatlarına taka· 
rak yiyecek şeylere kadar getir. 

memelerine de bir sebep yoktur. 
Amip te, insanın barsaklarına 

kadar girince, orada yapacağı ma
rifet, dizanteri olmakla beraber, 
bu türlüsü basilli dizanteriden az 
çok farklıdır. 

Bir kere, öteki gibi birdenbire 
yüksek ateşle başlamaz. Ateş gel
se bile, yüksek olmaz. İlk günleri 
sadece bayağı bir ishal. Fakat pek 
fena kokulu. Sonra kanlı ve irin. 
Ji. Dısarı cıkmak ta ötekinıleki ka
dar sik d~ğildir: Günde on defa 
kadar. Buruntu da olınıyabilir. 
Karın ağrısı daha hafiftir. 

Hiç bir şey yapılmadan da has. 
talık bir kaç gün içinde kemli ken. 
dine hafifler ve geçer. Fakat. te
davi edilmemiş ise, tekrar, tekrar 
gelir ve nihavet dizanteri müzmin 
olur, kalır. o vakit te arada sıra. 
da karın ağrısı, kanlı ve iri(lli .... 
Bunlar pek sık olmasa da devamı 
insanı zayıflatır, eritir. 

Bu müzmin dizanterinin de ken
di kendine durduğu olur. Fakat 
en fenası budur, çünkü amip ha. 
2ırn cihanndan içeriye ıtirtni'? de. 
nıektir. O zaman, az çok uzun bir 
müddet sonra, hangi uzuvda yer
leştiğini bildirir. En ziyade kara· 
ciğerde, fakat onun beğeni{) te, 
yerleıırniyeceği uzuv, hemen yok 
gibidir. 

Onun icin amip1i dizanleriyi 
daha başlan~çta tedavi ettirmeli. 
dir. Bu türlü dizanerinin seromu 
olamazsa da, kat'i Hacları vadır: 
Ernetin ve I'atren. İkincisi daha 
1921 denberi bi1inir. birincisi da. 
ha eski, 1912 de bulunmuştu. 

Yeni ilaçları öi!renmek işinde, 
memleketimiz hiç bir vakit geç 
kalmadığından. Büyük Harp için· 
de bir sıcak iklime giderken, ora. 
daki ordumuzun merkez ecnıha
nesine teslim etmek üzere bana 
da kocaman bir şişede emetin e. 
manet etmişlerdi. Hiç bir san.dığ~ 
emniyet edemediğimden, şışeyı 
gündii:r. koltuğumda, gece kO:'\'• 
numda saklıyarak götürdiim. O. 
nnn için, bu ilacın kıymetini be
nim kadar hissetmiş olan başka 
hie kimse olmamıstır. 

Yeni Nesle ,... k" ::.s 1 Hikayeler 

B IR MİRAS DA VASi 

Kayserili Molla Torumoğlu 

pek saf, ahmak denecek ka. 
dar Allahlık bir adamdı. Öyle ka
rışık bir miras davasının kanca
sına yakalanmıştı ki dört uzun 
harp yılı içinde ne Kayseri kadısı, 
ne Ankara mahkemesi, ne Sıvas 

Müftüsü işin içinden çıkamadılar. 
Halbuki dava pek basitti, Molla To 
rumoğluna dedesinden birçok mülk 
ve çift çubuk miras kalmıştı. De. 
desi sağlığında Bursa, Balıkesir 

taraflarında uzun yıllar yapı kal
falığı yapmıştı. Onun için mirasın 
çoğu o taraflardaydı. Mirasa tam 
vaktinde konamadığının sebebi, 
dedesinin ölümü sıralarında Bal. 
kan harbinde yaralanıp uzun za
man hastanelerde kalışıydı. 

Umumi har de gelip çatınca işler 
büsbütün karıştı. Kadı yedi, ha. 
kim yançizdi, Müftü işe akıl erdire. 
medi. Koca dava kala, kala Molla 
Torumoğlunun cahil başına kaldı. 

Bir gün tahrirat kalemi altıncı 
baş mümeyyizi acıdı: 

- Molla Torumoğlu, dedi, sen 
işini gördürsen, gördürsen İstan. 
bulda gördürürsün. 

- Şu mütareke zamanında ora· 
da ne yapabilirim ki? Bütün ya
ban devletler lstanbulun başına 
çullanmışlar, nefes aldırmıyorlar. 

- Torumun torunu! benim de. 
diğim başka. Sen adam aJ:nllı ca. 
hilsin, bir şey bilmezsin. Hem da. 
vanı orada değil, burada yürüte
ceksin, Usuli muhakematı huku
kiye kanunnamei Hümayunun al. 
tıncı faslının on beşinci maddei 
müzeyyelesince bu böyledir. Orada 
büyük avukatlar vardır, birini ki
ralarsın, Bursaya götürürsün, da

vanı kazanıverir. Hangisini mi? 
Mesela, Kenkeranizade Firuzefam 
Bey pek meşhur bir avukattır. 

Ondan üstününü az bulursun. Me 
celleyi meşhur mesele şarihi Esat 
hocadan okudu. Fransa fakültesin 
den birinci, İtalyadan ikinci, Al
manyadan ikisi ortası diploma al. 
dı. Daha mektep sıralarındayken 

meşahiri hukukiyundan, Vezir Ha. 
san Fehmi Paşa merhum bile Fi. 
ruzefam Beye parmak ısırmış, hem 
iki üç parmağını birden. 

Bu biçim salığa can mı dayanır, 
para kesesi mi? Molla Torumoğlu 
heybesini, seccadesini omuzlayın
ca soluğu İstanbulda aldı. Meşhur 
Üstad Kenkeranizade Firuzefam 
Beyi buldu. 

- Pek zor iş! dedi, beş on gün
de kurtarılamaz. Çok mudil bir 
meselci hukukiye .. 

- Sakın olmaya ki bir becerik. 
sizliğe ... 

- Ağa! ağa! Sen bana dikkatli 
bak! Ben bu diyarın en benam mu 
hamisiyim. 

- Afedersin, kusura kalma E. 
fendi, seni bana abukat dedilerdi, 
meğer zatiniz ... 

- Muhami avukat demektir, il. 
mi tabiri budur. 

- Peki, peki, tecrµbe eder an· 
larız. 

Pazarlık oldu bitti. ~ursa vapu
runa binecekleri sabah ilk masraf 
ve yol harçlığı olmak üzere elli ta. 
ne sarı lira verdi, çünkü avukat 
kağıt paraya para demeyen takım. 
dandı. Davanın ortasrnda iki yüz 
sarı.. Kazanırsa üç yüz daha ala. 
cak. 

V apur çok kalabalıktı. Ken
keranizade alafranga çanta

larını, bavullarını birinci kamara. 
ya yerleştirtti. Kendine güverte 
bileti alan Molla Torumoğlunun ise 
bir heybesinden, bir seccadesinden 
ve bir sıska, viran eşeğinden baş. 
ka bir şeyi yoktu. Avukat Bey a. 
lay etti: 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

tarlar. Hele bir çocukları var, da. 
rı dünyada eşi bulunmaz. Biricik 
olduğu için son kertesine kadar şı. 
martmışlar. Ona bir eşek hediye 
götürürsem belki çocuğun sevinci 
yüzüsuyu hürmetine yüzleri biraz 
yumuşar da dava kolaylaşır. 

- Başka bir şey bulamadın da 
bunu mu buldun? 

- Ne yapayım efendi? Katırın 
oğluna eşek hediye edilir; sırma 
haşalı Arabistan kısrağı götürecek 
değilim ya. 

Tam bu esnada İstanbulu işgal 
eden ecnebilerin memurları va
pura geldiler. 

Anadoluda milli ihtilal başlamış 
ve Ankara hükumeti yeni kurul. 
muştu. Bunun için yolcular sert 
bir kontrolden geçiriliyor, bilhas. 
sa Anadoluya altın kaçırılmaması 
için pek dikkat ediliyordu. 

- Sen kavanini mevcudeyi. mu 
amelatı adliye ve hukukiyeyi ne 
bilirsin? 

- İşte onun için değilmi ya E. 
fendi? ben de davamı bir eşek sa
yesinde kazanmak sevdasına düş. 
tüm. 

Az kalsın kavga çıkacaktı. Aşa. 
ğıdan haykırdılar: 

- Bu eşeğin sahibi kim? Bu e.. 
şek kimin? 

Molla Torumoğlu telaşla kulak 
kabarttı. Avukat hakaretli bir ta. 
vırla: 

- Bak, dedi, seni çağırıyor-

lar! 
Torumoğlunun torunu saftı, bu 

nükteyi anlamadı. Hemen eşeğinin 
yanına koştu. Felaket! Eşek can 
çekişiyor. Zavallı eşeğe ne oldu? 
Gözleri fır fır, gövdesi titremeler 
içinde, dar dar nefes alıyor? 

(Sonu: Yarın) - Altını olan teslim etsin! 
Herkes altın götürmediğini söy. 

ledi. İnanmadılar. Önce birinci 
mevki yolcuları aradılar, birinde 
üç dört altın bulup aldılar. Bir 
başkasının tek lira çeyreğini de 
aldılar. Meşhur avukatı da ıyıce 

aradılar. Avukat bütün Fransızca. 
sı, İtalyancası, İngilizcesi ile söy
lendi, nutuk verdi ama kimse din
lemedi ve sonunda sayın avukatın 
taaa apışarasından bir çıkın çıkar
dılar! Açtılar, sarı sarı, çil çil lira. 
lar, saydılar, tam kırk tane. 

\-
MALATYADA 

Milli Şef lnönünün 
Heykeli .Rekzedilecek 

K enkeranizade araştırmanın 
şeklinden kepaze, altınların 

gitmesinden perişan oldu. Yolcula. 
rın kimi gülüştü kimı. acıdı. Molla 
Toruınoğlunun bir ş e y d e n 
h a b e r i yoktu, habire her 
yerden kovulan s ı s k a eşe
ğine yer arıyordu. O da sırası. 
nı savdı. Yirmi otuz kağıt lirasını 
tabii almadılar. Vapur yola düze
lince avukat açtı ağzını yu~du gö. 
zünü, hamiyete dair ne kadar laf 
varsa sıraladı, vatanperverliği şah. 
landı. Hele Bozburunu aşınca büs
bütün köpürdü. Bir aralık yeni 
müşterisi yanına geldi. İşi öğrenin 
ce sade suya bir: 

- Vah vah vah! 
Deyip sustu. Firuzefam Bey 

dertleşecek adam arıyordu. Müş
terisine dönüpt) söze başlamağa 
hazırlanırken Molla Torumoğlu 
kalktı: 

- Hele şu eşeğe bir bakayım e
fendi, dedi, arpası samanı tüken. 
miş olmasın. 

- Benim liralarım gitti, üstüne 
üstlük kepaze de oldum. Beni din. 
lemiyorsun da viran eşeğini mi dü. 
şünüyorsun? 

- Ne yapayım efendi? Bana da
vamı asıl kazandıracak odur. 

- Vay! demek bana hakaret ha! 
- Haşa ve kella!. Sümme ha-

şa! Sittin estağfirullah! Demek is. 
tediğim şudur ki eşeği Mudanyaya 
sağ, salim çıkarırda hasnnlarımm 
çocuklarına verirsem mesele yüz. 
de yüz bitmiş gibidir de. 

Malatyada Yenicami namile gayet 
kıymetli ve güzel bir Türk eseri var. 
dır. Bu cam.iin etrafı şimdiye kadıtr 
bir takım köhne, ve harap bina v& 

barakalarla kapatıldığı için bu gil.. 
zel eser güzelliğini kaybed!.. 
yordu. Bu defa Malatyanın ileri g~ 

'

len zevatından Tevfik Temelli, Va. 
hap Saltoğlu, Etem Fadıllr, Müteah. 
hit Sait Demirbağ, Darendeli Zaroğ. 
lu ve daha bazı hamiyetli zevat ta
rafından camiin etrafındaki bu bi
nalar satın alınarak bir park haline 
ifrağ edilmek, bu parkın ortasında İs
met İnönünün bir heykeli konmak 
şartile mezkur arsaları belediyeye 
teberru edilmiştir. Malatyanın faal 
yeni belediye reisi Doktor Cafer ö. 
zelçi de arsaların modern bir park 
haline konması için güzel bir proje 
hazırlamaktadır. Yeşil Malatya bir 
kat daha güzelleşecek ve çok güzel 
bir Türk eseri olan Yenicamiin de 
meydana çıkacaktır. 

İstanbuldaki bazı l\'t'alatyalı tüc. 
carlar da İnönünün heykelinin bir 
an evvel yapılması için Malatya be
lediyesine müracaat ederek kendile. 
rine düşecek yardımın hemen bildi. 
rilmesjni dilemişlerdir. 

··-· DAKTİLO --
Eski ve yeni yazıyı o

kur, yazar, dosya tanzim 
eder seri bir daktiloya ih
tiyaç vardır. Askerliğ!ni 
bitirmi' olması şarttır. 
Şimdilik ayda 25 lira ve
rilecektir. İstanbul posta 

kutusu ( 406) ya daktilo 
İfaretile müracaat. ______ , ___ '""""''--...""""'"""""""""'-.,.,;; 

- Molla torunu! bu kılkuyruğu da -ı 

nerede buldun? inhisarlar lstanbul Başmüdürlüijünden: 
- Fatihteki Atpazarından al-

dun. 

- Bu berbadı ne yapacaksın? 
- Ah abukat Efendi! Sen be-

nim miras kaçakçısı akrabalarımı 
bilmezsin. Beş paraya on taklak a. 

15 _ Ağustos - 939 tarihinden itibaren 50 santilitrelik bira şi~eleri 
perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 kuruşa sa. 
tılacaktır. 14 ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski fiyatlı bira bulu. 
nan bayiler mevcut miktarı gösterir bir beyannameyi en yakın inhisar 
satış depolarına vermeleri ilan olunur. (6120) 

• 
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A vrupanın " ..... _, 
,Çıbanı: 

DANZIG 

Milli Şef Merasimle 
Karsılandı 

T A N :ı:. ::.======================:::::;::=== ız - s • 939 

Alman • ltalfan 
Hariciye Ncmrlan 
Butün Görüıecek 

İktısa+ Vekili Yeni 
Vaziyeti izah Ediyor 

kında yola çıkacaktır. Egemen de a· 
şağı yııkan a,ru vaziyettedir.,, 
"- Hepsi ne zaman gelmiı ola

caktır. ?,, 
"- İki aya kadar bütün gemiler 

gelmiş olaealttır.,, 

"- ~ok iyi. beş bin tonluklar da 
buna dahil mi? .•• 

"-Evet!. 

* Suvat vapuru bu sırada Dolma 
bahçe Sarayına yanaşmıştı. .Milli 
Şefimiz İnönü, Bayan tnönfl ve ~ 
cuklan ile birlikte vapunhın çıkaru 
sarayı teşrif etmişler ve Dolmaba.h
çe Sarayı"'& lUyaseticümhur BaJfağı 
çekilmiştir. 

Jnönü ve Kral 
Karol Görüıtüler 

(B&fl 1 incide) 
kasketi, mavi kruvaze ceket ve be-
yıtz pantalon giymiştL 

Kral Karol Gitti 

Reiaicümhurumuzlı Kral arasın
daki mülikat 1 saatten fazla llÜrmÜş 
ve bu esnada Hariciye Vekilimz Şük 
rü Saracojlu ile Romanyanm Anka. 
ra sefiri de hazır bulunmuşlardır. 

Majeste Karol, saat 20.45 de Dol
mabahçeden aynlırken, Milli Şef1-
miz, muhteref misafırimize refakat 
etmitler, motörle ve beraberce yııh 
geçıoişlerdir. Kıaa bır müddet sonra 
iki dost ve müttefik Devlet Reıai, 
burada vedalaşmuJar ve İsmet İ'lö
nü Dıotörle tekr•r saraya avdet et
miftir. 

Rumen Kralını ve Veliahti hamil 
bulunan yat saat 22,15 te ınnanııruz
dan hareket etmis ve Köstence isti
kametinde yoluna devam etmiıtir. 

Veliaht Prenı MişeL dün yatın 
limana girifiiıden b\raz sonra Top
)ıane nhtıınında lı::ar11ya c1karak A
yasofyayı ve müzelen zıyaret etnjş, 
tekrar yata döıimuştilr. 

* Şehrimizde bulunan İngiliz BOvük 
Elçisi, dön akşam üzeri Dolmabah
çe Sarayına giderek Rarlelye Veki 
letl Umumi KAtıbi Numan Mene
meneioğlunu ziyaret etmiş ve 20 da
kika kadar kaldıktan soma saray
dan urılmıfbr. 
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• 350 yi mütecaviz alhn madalya ve zafer nişanlarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan .. 

LiMON CICEKLERI HASAN. KOLONYASININ 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa vel"en, sinirleri teskin eden, ruhi ~stırablan azaltan bu meşhur 1Colonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve 

meftun memleketlerine hediye olarak göndriıyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarma fa)ktir. 

NESRiN .Kolonya ve Losyonları HASAN ın Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonycisı aynen Hasanın hafif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmal< mümkün 

değUdir. Hasan ve Nesrin losyonlarının bilhassa: Şipr, Fuier, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokuları herkesi hayran bırakmaktadır. 

Her 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harp akademjsi için 9000 kilo patates alınacaktır. Açık eksiltmesi 
22/8/939 salı gi.inü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 540 lira ilk teminatı 40 lira 50 kuruş. 
tur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera-
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. ~112) (5974) 

* * 171 ton patates alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/8/939 salı 
günü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 10260 liradır. Anadolu cihetinin ilk teminatı 
292 buçuk lira Rumeli cihetinin ilk teminatı 477 liradır. Şartnamesi 
Ko. da görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa-
atinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (113) (5973) 

.. * Maltepe askeri lisesi ocaklarının tamiri 16 - 8 - 939 çarşamba, günü 
saat 14.30 da Tophanede amirlik sa tınalma Komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 539 lira 92 kuruştur. Kati temi. 
natı 81 liradır. İsteklilerin nafiadan alınmış vesika ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair JZÖsterecekleri ves aikle belli saatte Komisyona gel-
meleri "116,, 1160229,, 

~ ... 
1925 adet çini 

25 çuvel çimento 
10 ambar ince kum 
Yukarda miktarı yazılı maızemen in pazarlıkla eksiltmesi 14 - 8 - 939 

pazartesi günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın
alma Xomisyonunda yapılacaktır. Çini nürnunesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte· Komisyona eelme-
leri. '115 .. "6023,, 

* * 5000 metre kefenlik bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 - 8 • 939 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alına komisyo. 
nun<ıa apılacakhr. 1stek1ilerin kefenliğe elverişli bez nilmunelerile ve 
kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (118) (6050) 

* * Istanbuldan Çanakkaleye mevzuatı ile beraber ceman 91 ton benzin 
nakledilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 15/8/939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. Bu işe elverişli vesa
iti olanların limandan alacakları vesaikle ve kati teminatlarile belli sa-
atte Ko.na gelmeleri. "122,. "6054,. 

J(.. * 
15000 kilo pilavlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/8/939 

salı günü saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3600 lira, kati teminatı 540 liradır. Nümunesi Ko.da gö-
rülür. İsteklilerin belli saa~te Ko.na gelmeleri. "121,. "6053 .. 

* * !ki bin ton kadar buğday kırdınlacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
29 • 8 - 939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli on beş bin beş 
yüz altmış sekiz lira iki kuruş ilk teminatı bin yüz altmış yedi lira 
altmış kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri (127) (6149) 

* * Bir milyon iki yüz beş bin sekiz yuz yirmi kilo kuru otun kapalı 
zaı:fla eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 15 _ 8 -
939 salı ğiinü saat 15 de Tophanede İst. Lv. amirliği satmalma Ko. da 
•apılacaktır. Tahmin bedeli otuz yedi bin üç yüz seksen lira kırk iki 
kuruş ilk teminatı iki bin sekiz yüz üç lira elli üç kuruştur. İşbu kuru 
otun heyeti umumiyesi bir müteahhide ihale edileceği gibi Anadolu cihe
ti ayrı ve Rumeli ciheti ayrı müteahhide ihale edilebilir. Şartnamesi 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko na gel-
meleri (126) (6148) 

* * Davutpaşa fırııımm ·harict elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
ı1 - 8 - 939 perşembe gilnü saat 14, 45 de Tophanede İstanbul Levaznn 
amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 998 lira kati 
teminatı 149 lira 70 kuruştur. Talipler Nafıa vekaletince musaddak 
elektrik mühendisi veya ikinci sınıf ehliyetnameyi haiz olınası mecbu-

ridir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme gününden B gün evvel ta
rihli olarak elektrik işleri Umum müdürlüğünden ayrıca alacakları eh-
liyet vesikalarile belli saatte komisyona gemeleri (129) (6178) 

* * 17 • 8 - 939 tarihinde alınacağı ilan edilen 6600 kilo ince makine ya-
ğı nümune ve evsafında dei!isiklik vapılınaktadır. Münakasa günü ay. 
rıca ilan edileceği. (130) (6188) 

lstanbul P. T. T~ Müdürlüğünden : 
İdare Bendiye ihtiyacı için 1000 kilo kurşun alımı pazarlığa konul

muştur. Pazarlık 16 - 8 - 939 çarşamba saat 15,30 da B. Postahane binası 
bırinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak alım satım ko .. 
m1syonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 30,5 kuruş muvakkat teminat 
22 lira 88 kuru~tur. 

Taliplerin fennt ve pazarlık ~rtnamelerini görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari 
kale.m levazım kısmına, pazarlık gün ve saatinde de muvakkat teminat 
mııkhu7.u ile birlikte komisyona müracaatları (6136) 

B·ir Damla Bir Çiçek Bahçesidir.' 
I 

.. 
İstanbul levazım Amirliğinden Verile.n : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 47,246 
lira 24 kuruş bedel keşifli bir adet pavyon inşaatı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 18 - 8 • 939 cuma günü saat 16 da İzmir leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı muvakka. 
te akçası 3543 lira 47 kuruştur. Şartname, keşüname ve projesi her gün 
İzmir müstahkem mevki inşaat komisyonunda Ankarada M. M. Ve
kaleti emakim inşaat şubesinde görülebilir. İstekliler, Ticaret Odasında 
kayıtlı oldukların~ dair ve bu işi yapabileceklerine dair ihale<len bir 
hafta evvel İzmir Nafia fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 c-ü m3ddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah
kem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yap. 
tınlmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(203) (5798) 

* * Konyadaki kıtaatın ihtiyacı için 140,000 kilo keçi eti veya sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Konya, İstanbul ve 
Ankara Levazım amirlikleri satınalma komisyonlarındadır. İstekliler 
okuyabilirler. İşbu 140,000 kilo keçi etinin tahmin tutan 34,000 lira şart. 
namesindeki % 25 fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 3255 lira 
25 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 
liradır. Eksiltme 21 - 8 • 939 pazartesi günü saat 11 de Konyada leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 21-8-939 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Konyada Lv. amirliği satınalma 

komisyonuna vereceklerdir. "204,, "5799,, 

* * Muğla ve Marmaris garnizonlan için 20,000 kilo, Milas, Küllük ve 
Bodrum garnizonlan için 19000 kilo sade yağına talip çıkmadığından 
tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 21/ Ağus. 
tos/ 939 2azartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait 
olanın tutarı 22000 lira ve ilk teminatı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
ait olanın tutan 20900 lira ve ilk teminatı 1568 lira olup toplu da ver
lebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Ko. na veril. 
melidir. Şartnameler Ko. dadır. Kanuni vesaiki haiz olanların Muğla. 
da komutanlık satın alma Ko. na müracaatları. (215) (5876) 

J(.. * 
26 adet sahra telefonunun 4 - 8 - 939 günü yapılan kapalı zarfla ek-

siltmesinde komisyona verilen teklif mektupları kanuna uygun çıkma. 
dığından kapalı zarfla eksiltmesi on gün uzatılmıştır. Şartnamesi Kon. 
ya İstanbul ve Ankara Lv. Amirlikleri satınalma komisyonlarında is
tekliler okuyabilirler. Eksiltmesi 14 - 8 • 939 pazartesi günü saat 15 de. 
dir. 1k teminatı 146 lira 25 kuruştur. İstekliler eksiltme saatinden bir 
saat t>vvel tt"klü mektuplarnı1 Konyadaki Askeri c:::ıtmalm~ knmisyonuna 
vereceklerdir. (255) (6179) · 

* * KapaJr zarfla eksiltmeye konulan 12 ton sade yağına ihale günü talip 
çıkmadığından 8 • 9 - 939 cuma günü aksamına kadar işin pazarlıkla in
tacına karar verilmiştir. Sade yağının beher kilosunun muhammen fi. 
yatı 105 kuruştur. Kati teminat pazarlıkta tekarrür edecek fiyatın % 
15 - i nisbetinde hemen muhasebeye yatınlacaktır. Evsaf ve şeraitini 
görmek istiyenlerle isteklilerin Afyonda Askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları. (254) (6180) 

* * Beherine tahmin edilen fiyatı 25 lira olan 2230 adet karyola "altlı 
Üstlü,. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26 • • 8 • 939 günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 4037 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
Ankarada M. M. V. Satın alına komisyonunda veya İstanbul Lv. amirliği 
satın alma komisyonundan 279 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. İşbu 
karyolaların hepsi bir müteahhide verilebileceği gibi beş parçaya ayn. 
larak beher parçası 440-450 adet olmak üzere ayrı ayrı da verilebilir. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2,3 - cü maddelerinde ya. 
zılı belgeler ve ilk teminatlarını teklif mektuplarile beraber nihayet iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alına Ko. 
misyonuna vermeleri '244) (6189) 

* * 128 ton pirinç kapalı zarfla ve birlik anbarlanna teslim şartile ek. 
siltmesi yapılarak mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve ni.imunesi ko
misyondadır. Muhammen bedeli 35,840 lira ilk teminatı 2688 liradır. 
İhalesi 20 - 8 - 939 salı günü saat 16 da isteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat 
mektuplarını Lüleburgaz da Tüm Satınalma komisyonuna vermiş ola. 
cakla!dır. <?.fi~) (fiJ Rl)) 

~ . ' 
Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Acentalarımız tarafından görülmesi lAzım gelen yolcu ve yük işle
ri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellilmüne ait 
her hangi bir müracaat veya ihtilat hakkında yapılacak şifahi ve tah
rir! müracaatların doğrudan doğruya ala.kadar acentalanmıza yapıl. 
ması icabederken umum müdürlüğe yapılınaktadır. Bundan sonn bu 
gibi hususlara ait şifahl ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada 
eski Merkez Rıhtım Han halen Liman hanr olan binanın altındaki (Te
lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde. 
de doğrudan doğruya mahalli acentalarırnıza yapılması lüzumu ilan o. 
lunur. (6175) ' . , 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 
üzere müsabaka imtihanı yapıfacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu' olmak ve 
yaşı uı den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 
evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları 
alınmıyacaktrr. 

Orta mektep mezunları için 6 ay lise mezunları için azami bir se
ne devam edecek staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 40 -
50 lise mezunlarına 60 • 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet 
derecesile mütenasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle 
muayyen derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber 
staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara 
tekaüde tabi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı te. 
diyesine başlanır. 

Bir yabancı dile (Fransızc:a, İngilizce; Almancaya) bihakkın va
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların dalıni kadroya alınmaları 

askerliğini ifa edinceye kadar tehir olunur. 
Yabancı dil bilen ve asgart lise tahsili olanlar • talimatnamesinde

ki şartlar dairesinde • beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devre. 
sinden sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönde. 
rileceklerdir. 

Müsabaka imtihanlarına Adana; Afyon, Ankara; Antalya, Balıke
sir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyanbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan 
Eskişf!hir, G. Antep Gireson, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Ka~·
serl, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Tokat, 
Van, Yozgat, Zonguldak, şubelerimizde orta mektep mezunları için 
25, 26 ağustosda Lise mezunları, için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda 
başlanacaktır. · 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yaz11ı ~belerimizden elde edile. 
b\l~tk izahatnamelerde görülebilir. 

İsteklilerin münakasaya iştirak edebilecekler! mahaldeki banka 
şubesi miidürlüğ4ne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğü. 
ne 24 - 8 - 939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. l6159) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak malzeme l\luhammen teminatı İhale günü 

bedeli 

İkinci hariciye kliniğine 
bir adet epidiaskop 

4350 lira 327 li. 24/8/939 saat. 15. 

Tedavi kliniğine bir adet 
Bazal metobolima aleti 
Cam ve sair laboratuvar 
levazımı 

600 " 

1466 ,, 

45 " 
,, ,, 

15.5 

110 " 28/8/939 15 

8 adet buz dolabı 2528 ,, 190 " " " 15.5 
Yukarda yazılı 4 iş ayrı ayrı Ünivet"site Rektörlüğünde açık eksilt

meye konulmuştur. İsteklilerin ihale günü ticaret odası kağıtlarile gel
meleri. Liste ve şartnameleri pazartesi, perşembe günleri Rektörlükte 
görülür. "6009,, 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz fare itlafı işlerinde kullanılmak üzere nümunesl 
merkezimizde mevcut 150 torba, 200 leğen, 200 saç mangal alınacaktır. 
Tahmin bedeli (892) lira (50) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname merkezimiz levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme 29 • 8 .. 1939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara

Mustafapaşa sokağında mezkıir merkez eksiltme komisyonunda yapıla
ca.d.tır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Bu işe ait muvakkat teminat bedeli 66 lira 94 kurustur. 
6 - Eksiltmeve e-ireceklerin 1939 vılı ticaret odası vesikalarını ~ös. 

termeleri sarttır. (6192) 

lstanbul Komutanhğından : 
4 - Piyade alayından zayi olan cilt 1 varak 6 "6172,, numaralı vetc. 

riner ayniyat makbuzunun hükümsüz oldueu ilan olunur. • "5782 .. 



12 • 8 • 939 

Baş, · Diş, ~ Nezle, Soğu~ 1 Algınlığı, - Romatizma, Nevralii, Kırıklık 

VENİ BİR TEN 
GÜZELLi(fi NE 

do.öfu. atılacak 

J ADIM· 
-" 

Bu'nıtuklar . 
iz.le e:iilebilir i-, • ~ • 
.viyana Oniversiteıri~den bir Prı;te9ôr:=. 
Bioc:el - Tabir ettikleri Gençlij'in ca· 
z.lp bir uasunınu ke,retmiştir: Bu 
cevber halihazırda penbe renkteki To
kaloa Kremi terkibiode mevcuttın .• 
Cıldia bu yeıaııe uawruau akfaml•rı 

1atmudu evre) utbik adiaiz 
• siz l2JVl'ken, o ; ci lditıi~ 

balır '' f"Hç!eştjrir ... 
• o( 

,L 
~ildi ta1.__ . 
ıe, oermin •• . 
kadife fİbi yumı:"i&k-.e ıiJ.b aokta• 
lardu kurtarm•k içia her aabab be· 

' ,1u Reııkdekl Tokaloa 
- Kremioi ıüriiaüı. 

jSemeresi. 
rayet emıa •e 
memnuniyet babşdır~ _ , 
40 ya1ıarında gör_üoebitirler. Yaş!;D 
izlerioi gidirerek bır Gen~ ~ııum ıu· 
%el cildini ik•me eder. Cıldıa u_ıı1111nı 
olaa Tokaloa kn:miain ıemereaı ta
yanı hayrettir. Memnun l"lmayaıılu 
paruıaı reri alabilirler. 

Fenni '! 

SONNETC1 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş 
Erip Apartmanı, 
Tel: 44395 Ev, Suadi 
ye Ak Kurt S. N. 11 

' Taşradan sünnete gelenlere kolaylık 

çoktur. Müracaat bir hatta evvel lazımd!-1'. 

Bir Mobilya Meıheri 
Beyoğlunda san'at zevklerini tat. 

min eden bütün Stilleri ihtiva ede. 

cek bir mobilya meşheri açılacaktır. 

Mobilya meraklıları bu meşherde Av 

rupanın en büyük ve en mükemmel 

mobilya fabrikalarının modellerinde 

modern mobilyalar bulacaklar ve 

memnun olacaklardır. Meşher pek 
yakında BAKER ticarethanesi tara
fından Beyoğlunda İstiklal caddesin_ 
de Lebon karşısındaki 461 No. yeni 
mağazalarında açılacaktır. 

KAYIP - Hasköy Seror Ahayim 

okulunun ruhsatnamesi kaybôldu ye. 

nisini çıkaracağımdan hükmü yok. 

tur. Müessis namına E. Toledo 

Sahibi ve Neşriyat Mildilrü Halil J.,(ıtfi 

DÖRRDÜNCÜ. Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. Ş. Basıldığı yer TA."l' EVİ 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. lcahm.da Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

El<zemanın ilacı.dır. 
Y•ra ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 60 kuru,tur • 

................ ~ .................... Iİllllll ... 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Müteahhidin . taahhüdünü yapamaması hasebile zararı nam ve hesabı

na olmak. üzere 5000 kilo çubuk kurşun alımı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 16 • 8 - 939 Çarşamba saat 15 de B. Postahane binası birinci 
katta P. T. T. Müdürlüğü odasında teşekkül edecek alım satım . komis
yonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 32 kuruş, hepsinin 1600 lira, 
· muvakkat teminat 120 liradır. 

İsteklilerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminat
larını yatırmak üzere mezkur Müdürlük İdari Kalem Levazım kısmına, 

· eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası, teminat makbuzile 
birlikte komisyona müracaatları. "5682,. 

18 Ağustos Cuma akJamı ____ , 

Taksim Bahçesinde 1 

Büyük Sünnet Düğünü 
Saat 20 den sabaha kadar 

Zengin program ve muhtelif eğlenceler 
DIKKA T: Çocuklarını sünnet ettirmek istiy_:enler her n 
saat 16 dan sonra PANORAMA bahçesinde kabul olunur. 

- ....... llllİiilıiliıilllllİiİlll ............ . 

lstanbul -. Belediye$İ lı~._ıar~ . 
. . . ' . 

Hususi taksi otomobillerle kamyon ve kamyonetler için lüzumu o • . 
lan 1600 çift plakının boyattırılması -açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 23 • 8 - 39 çarşamba günü saat 14 de daimi encüm~nde yapılacak
tır. Muhammen bedeli 1600 lira ve ilk teminatı 120 liradır. Şartname 
encümen kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunma
ları (6029) 

Açık mesameler daima siyah 
noktaların ve sivilcelerin te
şekkülüne zemin hazırlar. Cil
dinizin mesamatını sıkıştırmak, 
sivilce ve çillerinizi izale etmek 

için siz de . . 
KREM PERTEV 

& AGA 'i3a1t:c 
RADYO ALIN 

i~~~ 

iNŞAAT SAHiPLERİNE BÜYÜK FIRSAT -•llııt. l @ooSatıE•v•l'loN@ 
Sultanahmet meydanındaki Umumi Hapishane yıkılıyor. Çıkan ku. il 

ru kereste, 20 metre boyunda meşe tomruklar; tuğla, taş, mermer 
ve hakiki Marsilya kiremidi alaturka kiremit ve saire ucuz fiatla sa- BeyoQıu. lstikt_aı cad. No. 48 · 1 

tılmaktadır. Yıkım yerindeki memurumuza müracaat. 
Telefon: 22574 - 20992 ' , 

SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G ER saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 
~ EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTILIDIR -. 

Adalar Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine 

MÜ· N·i R 
NURETTi·N 

Kons~ri 
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir Tel: 21964 

SINGER saatleri YENİ MERKEZ MAGAZASI: Eminönü. tramvay cad. 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. 

12 • Ağustos - 1939 
günü saat 22 de Plaj 
nunda. 

Cumartesi 
Oteli salo. 

"6037,, 

OSM A NLI BANKASI 
31 Sonkônun 1939 Tarihindeki Vaziyet 

AKTiF. PA SiF. 
, İsterlin Ş. P. iste.din ş. P . 

Hisse senetlerinin ödenmesi is· 
tenmemiş olan kısmı 5.000.000 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paralar 5.553.505 3 1 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.230.702 1 7 
Tahsil olunacak senetler 4.268.849 9 8 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.327.028 1 6 
Borclu cari hesaplar 7.920..187 3 
Rehin mukabilinde avanslar 2.575.656 9 2 
Kabul yoluyla borçlular 1.061.246 16 2 
Gayri menkul mallar ve mobilya 594.689 15 2 
Mute!errik 5Ş. 183 18 9 

30.591.348 18 1 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefl 
G. DELLA SUDDA 

Sermaye 10.000.000 
Stetü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 1.250.oov 
Tecırıvülde bulunan banknotlar 305.459 7 6 
Görülcüğünde ödenecek senet-
ler ve vadeli senetler 229.019 18 1 
Alacaklı cari hesaplar 16.146.749 8 2 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.380.627 7 8 
Kabuller 1.061.246 16 2 
Müteferrik 218.246 - 6 . 

30.591.348 18 1 

T ilrkiy.e Umum Müdürü 
P H. GABELL1 

inhisarlar Umum 'Müdürlüğü ·ilanları 
/ ' 

1 - Şart~ame, plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı madde~e
rin nakline mahsus tekneye konacak bir adet motör kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (17957,50) lira muvakkat teminatı {1346,81) 
liradır. 

III - Eksiltme 24/ VIIl/ 939 Perşembe günü saat 15 te Kabataşta le. 
\Tazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. -

V _ Sartname,..ola Jcp~i~nAm.PlAr 'h~r~iin 1,,.,,,'7ım •mhesi miiıHi,,t;;:;;: 
veznesinde 89 kuruş mukabilınde alınabılır. . _ 

v - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri la. 
zımdır. (5563) 

Çorlu~a Kor_ Kom.~tanh.ğ~.n~an.: . 
1 "- 3: Kor inşaat şubesinde çalışmak t:ıere 250 lira ucretı şehrıyelı 

yüksek diplomalı bir mimar veya mühendis alın~caktır. Tal~pler.ln 
21 • Ağustos - 939 gününe kadar Çorluda Kolordu Inşaat Şubesıne ıs
tida ile müracaatları. 

2 - İsteklilerin diploma. hüsniih al kağıdı. tercümei hal Ye Askerlik 
vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikdarını "istidalarına raptet-
meleri. "210,, "5805" 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı içi;l elli bin metre çift nakilli kurşunlu kablo ka. 

palı zarfla. eksiltmeye cıkarılmıştır. . . 
2 - Muhammen bedel 6000, muvakkat teminat 450 Iıra olup eksılt

mesi 29/ Ağustos/939 Salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. O mum 
MüdUrlük binasındaki Satınalma kmoisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya ~anka mcktubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkCir 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler. Ankarada P T. T. Levazım. fstanbuldı:ı Kınaciyan 
Hanında P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz ol:ırak vc-
rielcektir. (2722) (4831) 

Ticaret VekCiletinden: 
Ölçüler ve ayar müdürlüğünde münhal öulunan 300· ve 250 lira 

ücretli fen müşavirliklerile 200 liraücretli kontrolörlüklere barem ka. 
nununun hükümleri dairesinde elektrik ve makine mühendisleri ve bir 
fi:z:isyen alınacaktır. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri ve bir adet fotoğraflarile birlik. 
te iç ticaret umum müdürlüğüne mürac~at etmeleri. (3706) (6156) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüijünden: 
İdaremizin merkez bürolarile Taşra şubeleri Muhasebecilik ve Mu. 

hasiplikleri için imtihanla memur alınacaktır. 
Yüksek tahsil yapmış ve betahsis ticaret lisesi ve yüksek ticaret 

mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 
İmtihanlar 15 _ Ağustos • 939 saat "14" de merkez binasında icra 

kılınacaktır. Şeraiti anlamak üzere taliplerin vesaikile imtihan günün. 
den evvel memurin müdürümüze müracaatları ilan olunur. (6080) 

tstanbul Mıntaka Liman Riyasetinde n : 
Muhrunmen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzındaki ge~ 

çitte sığlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çı. 
kan taşların mendireğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması isi 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yevm 
ve saati mezkıirda müracaatları ve şartname ve keşifnameyi görmek 
isteyenlerin idare şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. • 

(6141) 


