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GÜNLÜK SiYASİ HALK 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gasson diyor ki: 

"Her tacir ba kitapta &'Österdiğim usulleri tatbik etmek 
suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde müşterile. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda aize 
bu sanati öğretiyorum.,, Fiyatı 50 kurut. 

Almanya Roosevelt' in 1-füRR . RUS TEMASI 
-

• 
Tavassutunu Istiyo 1$· Saracoglu Dün 

r Kremlinde Başvekil 

Müttefik ordular BQfkumanJanı 
General Gamelin ve lngiliz 

MiiJalaa Nazın Hoar Beli.ha 

Berfin, Ateş Püskürüyor 

lngiltere ve Fransa Bu 
Yeni Sulh Taarruzuna 
Da Baş Eğmiyecekler 

.Söz Değil -ı 
Fiili Garanti 

Almanya 
Harpten 

Kaçınmağa 

Uğra§ıyor 
---0--

Bir Fransız Gazetesi 
"Hitler, Ya Ortadan 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

T utulnuya.n aöz ve vaatler
den ağzı yanan İngiliz 

Ba,vekili Miater Chamberlain, 
bu defa artrk aöze ehemmiyet 
Vermiyor, ve aulh mu.ama ptur
lllada.n evvel fiili garanti iatiyor. 

İngiliz Başvekiline bu ısrarında 
hak vermemek mümkün değildir. 
Çünkü Hitler "Kavgam,, adlı eserini 
Yazdığı gündenberi daima kendi
sini tekzip ile şöhret bulmuştur. Al
:tnan Devlet Reisi zamanın ve hadi
selerin tesiri altında vecid ve heye
cana kapılarak bir takım vaatlerde 

bulunuyor, garantiler veriyor, u
:tnumi kaide ve prensipler koyuyor. 
O anda hakikaten o fikirlerinde sa
lrlinıidir. Yalan söylemek, aldatmak 
?rıaksadiyle söz söylememiştir. Fa-

kat yine zaman ve hadiselerin tesi
ti altında bu söylediklerini ve bu va

atlerini unutuyor, kendi kendini tek
tip eden hareketler yapmaktan, yeni 
ıarantiler vermekten çekinmiyor. 

H itler 1933 te ilk iktidar ~ev-
kiine geldiği zaman irat etti

!i nutukta Nazi Almanyasının si
~asetini izah ederken şunları söylc
lılişti: 

t "'Alman hUkQmetl bUtUn lhtllAfh mete· 
;ıerı. ıulh yoluyla halletmek flkrloıdedfr. 
b 0111<0 blllr kf Avrupada herhangi Hkı,rT 

lr i'ıareket, hattı tamamen muvaffakı
:etıe netlcefenae dahi, bu muvaffakıyetle 
1

1
9Ulemlyecek kadar fıınaltklara aebep o· 

;c•ktır. Onun için Almanya bUtUn elys
lı "• lktı .. df meselelerı muahedeler da
A,llfrıde ve muahedelerle halledecektlr. 
"ı'l'l"ları mllletl hiç bir memeleketl latlll 

Yetinde deijlldlr. (Berlln 17 Mayıs 933). 

:Serlinde 933 senesi 22 Teşriniev
"elinde irat ettiği nutuktan bir par
~a: 

., "A.vrupada Almanlar ve Polonyalılar 
bdı 

~• r vıı bu iki m111et beraberce ve :loat· 
lıı Yaııyacaklardır. Polon yal ılır Almanaız 
~ r Avrupa dU9Unemlyeceklerl gibi, Al· 
"•ıııar da Polonyaaız bir Avrupa taHv· 
lir d 11 erneı.ler.,. 

Kaybolacak,Y a U~uruma 
Gidecek" Diyor 

Paria, 13 (Hususi) - M. Da
la.dier ile Miıter Chamberlain'in 
Her Hidere cevap vererek vazi- l 

ngiltereJe ve Fran•aJa •tk sık görülen manzaralardan: yeti tavzih etmelerinden sonra O .. 
Almanyanın takip edeceği hattı - PUF"e ve veda . 

hareketin mahiyeti haıkkında bir/ 1 •ı • D ---- • K _ 
1 

• 
çok mütaıeaıar yürütülmektedir. ngı iZ enız . UVVet erı 

En iyi haber alan Paris mahfil-

lerine göre, Hitler, "sulh taarruzu,,na D •• d u Al 
devam edecek ve sulh lüzumunu ye. 
ni delillerle müdafaaya çalışacaktır. un e ç man 
Alman propagandasının daha şimdi- . · 

~~ ;::;! ~::,.·;:;:~~:.::.o.m~:!~; Denizaltısını Batırdılar 
gelınecegı hakkındaki neşriyatı bu. 
nun bir delili sayılmaktadır. 

Alman Tebliği, Fransızların Ren Üzerinde Seriinin Kanaati 
Diğer taraftan Amsterdam gazete

Ü.ç Köprüyü leri Her Hitlerin dün Hariciye Ne
zaretinde en samimi arkadaşlarUe 
birlikte toplanarak Chamberlain'in r 
nutkunu tetkik ettiği bildiriliyor. Bu 
tetkikleri müteakıp Alman Hariciye 
Nezareti namına söz söylemiye sala. 
hiyettar bir zat yabancı matbuat mü. 
messillerine şu sözleri söylemiştir: 

Berhava Ettiklerini Bildiriyor . . 

1 - Londra ile Berlin arasında 
noktai nazar teatisi devri geçmi~tir. 

(Sonu Sa: 6, Sii: 4) 

ANIT. KABİR 
Nasll Olmalı, 
~im Yapmah? 

Mimar Sedat Çetintaş 

'Fikirlerini Anlatıyor 

r , 
j 

~,vıı+t. r .. 
t< • 
' t 
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Garp cephe.ine •evkeJilen Franıız motörize ~ıtaatı 
Londra, 13 (Hususi) - Bugün 

Alman tah telbahirleri için çok me -
şum olan bir gündü. Çünkü neşro -
lunan resmi tebliğe göre üç Alman 
tahtelbahiri batırılmıştır. 

İngiliz Herenspoll vapuru bir Alınan 
denizaltısı tarafından batırılmıştır. 

Gemi mürettebatı bir Amerikan ge
misi tarafından kurtarılmıştır. 

Pre.ss Associationun öğrendiğine 
göre, Alman ticaret gemileri, İngiliz-

ler tarafından yakalanmaktansa ken
di kendilerini batırmak emrini almış
lardır. 

Hükiamet, Atatürkün Anıt - Kab
rini yaptırmak üzere beynelmilel 
bir müsabaka açmıya karar vermiş
tir. Bu müsabakaya dünyanın en bü
yük sanatkarları da iştirak edefek
lerdir. Bu büyiik eserin nasıl olması 
ve kimin tarafından yapılması lazp~ 
•eldiği hakkında sanatkarlarııtıız ara 
-.:ında bir anket açıyoruz. Gelen ~"'°" 
vaplan tnrasiyle neşredeceğiz. Mİ· 

, ner1inde ayni sene~~riniw: ar Sedat Çetintaşın anketimize ver-
~lde ı.r· t tti-• d•v . t~ ':S 0 b b •• eli • yf a e gı ıger an: . . ~· ı ugun ye ncı sa amız-

(Sonu Sa: 8, : 3) da okUYu.,,uz. 

Almanların Hood saffı harp gemisini 
ağırca yaraladıkları hakkında neş -
rettikleri haberler külliyen yalan -
dır. Alman tayyareleri veya sair kuv 
vetlerinden herhangisi İngiliz do -
nanmasına hiç bir isabet bulun
mamıştır. 

Amirallikten bildirildiğine göre, 

(Deniz harbine ve garp cephesin· 

deki harekata ait tafsilat üçüncü 
sayfamızda dır.) 

• ' ,. . ·. 

Molotofla Görüştü 
Moakova, 13 (A.A.) - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa

racoğlu, bugün saat 17 de Kremline giderek Komiserler Heyeti 
Reisi ve Hariciye Komiseri Molotof'la görütmüttür. 

Moakova, 13 (A.A.) - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa- 1 
racoğlunun · hug~q. saat 17 de Molotof'la yaptığı mülakat iki ı· 
saat aürmüttür. 

Bulgaristanla Yapılan Müzaliereler · f 
Moskova, 13 ( A. A.) - Sovyeiler birliği ile Bu1garistan arasnıda ı 

bir hava mukavelesi yapmak ve Moskova - Sofya hava seferleri tesis 
etmek üzere burada mi.izakerelerde bulunmuş olan Bulgar albayı Boi- j 
def Sofyaya dönmüştür. Haber ahndığına göre, nihai anlaşmaya vanltr 

1 

varılmaz Moskovadaki Bulgar elçisi Antonoef derpiş olunan mukave
leyi imzalayacaktır. _____ _... .......... ..---------------------

FinlCindiyada Heyecan 

Silah Altındaki Kıtaatın 
Mühim Bir KısmıSovyet 
Hududunda Toplanıyor 
lsveçte Kısmi Seferberlik ilan Edildi, Litvanya 
Almanyadan Memelin Tekrar iadesini istiyor, 
Rus Kıtaları Üslerin işgalini Tamamhyorlar 

Londra, 13 (Hususi) - Finlandiya murahhaılan ile Sovyet 
hariciyesi arasındaki müzakereler Moıkovada devam etmektedir. 
Alman membalarından verilen malumata göre, dün iki taraf A
land adaları meıeleaini görüfmütlerdir. Sovyetler ötedenberi bu 
adaların tahkimine muhalefet ediyorlar, halbuki Finlandiya ile 
İsveç, adaların tahkimi lehindedirler. 

Finlandiyada Tedbirler 1 
Bir taraftan Moskovada müzake-1 ••••··········· reler devam ederken diğer taraftan 

Finlandiyada. müdafaa tedbirleri a
lınmaktadır. Helsingfors şehrinin 

tahliyesi hitam bulmuş ve şehirden 
ayrılanların sayısı 120 bini geçmiş
tir. Şehirde bir tek çocuk bırakılma
mıştır. Bütün memlekette heyecan 
vardır. Fakat halk tam bir disiplin 
dairesinde hareket ediyor. Hava ve 
deniz seferleri iki misline çıkarıl
mı~tır. 

Finlandiya hükumeti, Helsinki, Vi 
borg ve Kokta limanlarını kapatmış
tır. Gemilerin ekserisi Oba'ya git 
mektedir. Köprülerin ekserisine la
ğımlar konulmuştur. Maamafih bü-. 
tün bu ihtiyat tedbirlerine rağmen 
resmi Finlandiya mahafili, Sovyet 
Rusyanın kabulü mümkün olmıyan 
bir takım şartları ileri sürmesine ih
timal verememektedirler. Bu maha
fil, Finlandiya namına müzakerat 
icrasına memur ve Sovyet liderlerin 
ce tanınmış olan B. Paasikino'nun 
Moskovada pek dostane bir surı;-ttc 
karşılanmış olduğuna ehemmiyetle 
işaret etmektedirler. 

Vaziyet Ciddi Sayıhyor 
Bugün Helsinkiden alı11a•1 haberle

re göre bütün Finlandiyada vaziyet 
ciddi sayılmakta, ve Sovyetlerin bu 
ciddiyeti takdir etmeleri beklenil • 
mektedir. Cümhurreisi bugün neş
rettiği bir tebliğde her vatandaşın 
vazüesini yapmasını istemiştir. Hali 
hazırda silah altında oian Finlerin 
sayısı 300 bindir. İcabında !50 bin 
kişi daha silah altına alınacaktır. Bu 
kuvvetin ekserisi Rus hududu üzerin
dedir. Finlandiya Amerikadvn 1 mil • 
yon 500 bin lira kıymetinde tayyare 
ve tayyare dafii toplar almıya karar 
vermiştir. Hulasa Finlandiya bita_ 
raflığını müdafaa için her tedbiri al
mış bulunuyor. 

Bütün Millet Müttehit 

EN SON DAKiKA 

i) - Almanya, 
ndaki hududun 
v Az 1 oren 

meseles'nin b d en h llo'undu
ğunu mütema1iyen iddıa etbği 
halde bu iddianın tamam.il ec:as. 
sız olduğunu isbat eden kati delil~ 
ler bulunmu'l ve Almanvanın Al. 
zas Lorende tahrikat vaptığı, 
Fran~ava kar ı b·r ayrılma hare. 
keti hazırlamakla mesgul olduğu 

snla~lmıştır. Her Hıtler, Italvaya 
karşı da aradaki hudutlar nın daı
m! olduğunu söyled · cihetle Al
zas - Lorende vapılan tahrik~t 
Italya tar fı"'ld"n en 1 lerin dikkat-
1~ takip olunm kt d r. 

* J..,pndra 13 <Hu ' -- Alman 
gizli zabıta!n fi Hımmler'in I. 
tal'yaya g·tm nin Pb lE'r.i ı na
zistllk dü anı ol n hürriyetçi 
Almanların radyt:ısu bu akşam i
zah etmiştir. V1 rilen malümata 
göre seyahatin ıki hedefi vardır: 
ı - Hitlerin yakında Roma~a git. 
mesi ıht mal ıne mebni emniyet 
tertibatı alr ıak, 2 - Avusturyalı 

askerlerin mütemadiyen Italyaya 
kaçmakta olmaları dolayısile bun. 
ların tc:slirn ve iadesıni temın et
mek, ltalya kaç:.ık Avusturyalıları 
teslı.m etınemekted r. 

* Bükre~. 13 (A.A.) - Reuter bil. 
· tliriyor: !\iacar _ Rum n anl şması 
uzerıne !\iacar hududundan çekile
cek olan Romanya kıtalarından bir 
kısmının Be ar byaya nakled le. 
ceği bildlıilm et dir. 

TAN. maklneslndekJ husus1 tertibat sa
yesinde bu siltunda ber gi}n en ~on da
kika ~elen haberleri verecektir. Haber 

Hariciye Nazırı Erkko, evvelce A-ı olmadığı giln bu kmm boş ıtalacaktır. 
( Sonu Sa. 6 Sü. ]):) 



PENCEREMDEN 

Azhğın 
Faydaları, 
Zararları 

Yazan' M. Turhan TAN 

A rapların • ahenkli ve kafiyeli 
olduğundan mı, nedir • hoşu· 

ma giden bir sözleri var. Bu söz, ay
ni zamanda, sıhhi bir vecize kıymeti 
taşımaktadır ve şu şekildedir: Kılleti 
rnenam, kılleti taam, kılleti kelam! 
Bu sözii Türkçeye çevirmek istersek 
şöyle demek miinasip olur: Az ko -
nuş, az ye, az uyu! .• Bizim dedeleri· 
miz de ayni kanaati taşınuşlar ve 
mesela: Söz gümiiş ise sük\ıt altın

dır, yahut: Sofraya aç otur, doyma • 
dan kalk veya ''er yat, er kalk" de
mişlerse de her üç öğüdü de bir yer
de söylememişlerdir. 

Bu arapça meselden \'e ona ayrı 

ayrı temas ettiklerini kaydettiğ;miz 
Tiirkçe ata sözlerinden anlaşıhyor ki 
her ~eyin çoğu faydalı olmayıp ha
zan azlığından faydalanılacak şeyler 
ve işler de vardır. Zaten hayat umu
mi bir bakışla tahlil süzgecinden ge. 
çirilirse "çokluğun'' ekseriyet itiba
'l'İyle musir olduğu neticesine va
rılır. Vücudümüzde yağın, hatta e
tin ve kanın ihtiyaçtan fazla olu~u 

gibi kesemizin alabildiğine şişkinliği 
de zararlıdır. Şişman]arın zayıfla -
mak için yapa geldikleri perhizleri 
ve katlandıkları zahmetleri, Ameri
ka bankalarında faizsiz yatan mil· 
yonlarca liraları dü;?ünmek her şey
de çokluğun makbul olmadığını en 
inadcı kafalara da kabul ettirebilir. 

Fakat milli hayatta azlık, her ba
kımdan bir zarar kaynağıdır, çokluk 
da her itibarla saadet ve kuvvet \'e· 

silesidir. Hele nüfusu ve parası az o
lan bir milletin yer yüzünde dağda· 
gasız yaşaması bundan sonra pek güç 
olacağına inanmak gerektir. Bunun
la beraber milletler hayatında para· 

yı nüfus doğurabileceği cihetle hu i
ki şeyi bire irca etmek mümkün ve 
hu halde manevi bün~·esinde ebedi· 
yet istidadı sezen milletlerin imkan 
ıılshUt~nde değil, imkanların çok 
fevkinde çahşaPltk nüfusca mutlaka 
çoğalmaları zaruridir. 

Dünyanın gidişini ibretle tetkik 
edenlere gizli kalmadığı üzere tari
he mukadder görünen istikAmet 
ırkların asacağı yepyeni devirlerle 
taayyün edecektir. Bu devirlerde az
lığın yeri ya hiç yoktur, yahut Pro-

tectorat'dan ibarettir. Son haftalar
da Baltık denizinde muvazene kur • 
mak emeline miistcnit olarak ccı·e -
yan eden hadisc1c-r de: İstikbalde sö
zün hangi kuvvete münhasır kalaca
ğına şehadet etmektedir. 

Şu halde gelecek zamanlarda da
hi canlı ve kuvvetli birer medeniyet 
a nsuru olmak ve sendelemeden ta -
rihlerini yaşatmak isteyen milletle • 
rin - az yemeyi, az konuşmayı, az u. 
yumayı asla ihmal etmemekle bera -
ber • daima çoğalmıya ve yılda bin 
ölii veriyorlarsa ona mukabi1 on bin 
çocuk vticude getirmeğe çalışmaları 
lazımdır. 

Biz de o mJlletlerdenlz ve elli yıl 
içinde hiç olmazsa elli milyonluk bir 
millet haline gelmeğe mecburuz. 
Anneler! Gayret. Yarının mukadde 
ratını. çünkii. siz tayin edeceksiniz. 

Nevşehirde Zelzele 

Oldu ve Dolu Yağdı 
Nevşehir, (TAN) - Sabah saat 

dörde yakın şiddetli bir yağmur baş
lamıi, ayni zamanda fındık büyük· 
lüğünde dolu da yağmıştır. Gayet 
ıtddetli olan bu yağışlar, hemen he
men hiç durmadan çakan şimşekler 
ve korkunç gök gürültüleri arasın

da on beş dakika devam etmiştir. 
Daha evvel, saat 3,5 ta, iki saniye 

kadar süren bir zelzele olması, ar
kasından şiddetli yağmur, şimşek 

ve gök gürültüleri başlaması, her
kesi telaşa düşürmüş, sabaha kadar 
heyecan geçirilmiştir. 

TAN 

Evlenenlerin 
Sayısı Artıyor 

Buna Mukabil Boşanma Dava la rında da Göze 

Eksiliş Var. Evlenme 

Tedbirlerin Faydası 

Çarpar Bir 

Artışında Alınan 

Sryısının 

Eıörüldü 

Altı aydanbcri İstanbul evlenme dairelerine müracaat 
edenlerin sayıları artmı!5tır. Vasati bir hesapla 1stanbulda 
bulunan on evlenme memurluğu şimdiye kadar senede beş 
bin kadar çiftin nikahlarını layarlarken altı aydanberi evle
nenlerin mıktarı yüzde 25, 30 nisbetinde artmış bulunmakta-
--------------- dır. Boşanma davalarında da yiizde 

j on nisbetinde bir eksilme vardır. İs-
Milli Piyango 

Satışa Başladı 
Tayyare piyangosu iki gündenberi 

yerini Milli piyangoy~ terketmiı bu
lunmaktadır. Hava kurumuna bağlı 
olan tayyare piyangosu idaresi 13 se
ne 9 ay çalışmış ve 171 keşide yap
mıştır. Bu keşidelerde 80 milyon li
ralık bilet satışı yapmış ve 22 mil
yon lira kazanmıştır. 'l'ayyare pi
yangosu her masrafı ve ikramiyeleri 
çıktıktan sonra yüzde yirmi kadar 
bir kazanç temin ediyordu. Tayyare 
piyangosunun yurtta 450 şubesi. İs
tanbulda bir merkez binası ve Be
yoğlunda da bir kişesi vardı. Hava 
kurumunun şubeleri ayni zamanda 
piyango müdürlüğünün şubeleri ol. 
dukları için fazla memuru yoktu. Se. 
kizi ücretli ve muvakkat olmak üze
re 42 memuru vardı. Şimdi tayyare 
piyango müdürlüğü Hava kurumun. 
dan Maliye Vekaletine geçmiştir. Ma 
liye Vekaleti de bu işi Ziraat Ban
kalarına vermiştir. 

Maliye vekaleti varidat umum müdür 
muavini Nihat Ali MilH piyango 
meclisi idare reisliğine, tayyare pi
yangosu müdürü Hamil Ortaç ta mü
dür vekilliğine tayin edilmişlerdir. 

Hamit Ortaç, Milli Piyango müdürlü
ğü işlerini halletmek için Ankaraya 
gitmiş ve dönmüştür. Tayy~re pj. 
yangosu müdürlüğü merkez binasın
da bulunan kabili nakil bütün eşya 
Ankarada Mfüi piyango müdürlüğü 
merkezine nakledilecektir. Tayyare 
piyangosunun İstanbuldaki binası ve 
tesisatı tayyare cemiyetinin malı o. 
larak kalmıştır. Yeni idare, eski ida
renin mütehassıs memurlarından bir 
kısmından istifade edecek, eski me
murlann bir kısmı da açıkta kala • 
caktır. Açıkta kaJacak memurlara 
piyango müdürlüğünün dahili nL 
zamnamesi mucibince tazminat veri
lecektir. Fakat eski piyango müdür. 
lüğü açıkta memur kalmaması cihe
tini de derpiş etmektedir. Bu me
murlar Ziraat Bankasındaki münhal. 
lere yerleştirileceklerdir. 

Eski idare son keşidcnin ve bütün 
şubelerin hesaplarını almak ve ka
patmak için bir ay daha çalışacaktır. 
Milli piyango müdürlüğü üç aylık bir 
intikal planı hazırlamıştır. Bu plana 
göre 11 ikinciteşrinde 227 bin, 11 bi
rincikanunda 302 bin, 11 ikincika. 
nunda 429 bin liralık ikramiye dağı
tacaktır. İntikal planına göre piyan
go 40 bin numaralıdır ve 3 keşide
liktir. Planlarda büyük bir değişiklik 
yoktur. Keşideler şimdilik İstanbul
da yapılacaktır. 

tanbul tarafındaki boşanma davala
rına bakan asliye dördüncü hukuk 

mahkemesine geçen sene kanunusa
nide 53, şubatta 69, martta 76, nisan

da 79, mayısta 75, haziranda 75, tem 
muzda 35, eylülde 93 çift boşanma 

davası açtıkları •halde, 939 senesi ka

nunusanisinde 60, şubatta 53, mart
ta 65, nisanda 68, mayısta 61, hazi -
randa 72, temmuzda 46, eylıilde 61 

çift müracaat etmiştir. Boşanma için 
müracaat edenlerin yüzde doksanını 

müslüman Türkler, yüzde üçünü er
meniler, yüzde altısını Rumlar. yüz
de birini de museviler teşkil ediyor. 
lar. 

Senelerdenberi boşanma işleriyle 
meşgul olan bir zat boşanma sebeb
lerini izah ederken: 

- Boşanma davalarını açanların 
yüzde sekseni kadındır. Boşanma se

bebi olarak da yüzde 90 nisbetinde 
kumar ve işrete inhimak gösteril -
mektedir. Kumara ve içkiye alışan 
aile reisi evini ve çocuklarını ihmal 

ediyor. Aylarca,, hatta senelerce aç 
ve bakımsız kalan kadın nihayet bo
şanrnağa karar veriyor :v mahkeme• 

ye baş vuruyor. Demiştir. 

Son altı aydaki evlenme artma -
larını izah eden salahiyetli bir zat 
da şunları söylemiştir: 

- Avrupada harp patladığı ıçın 
son zamanlarda evlenmelerin arttı

ğını sananlar vardır. Nişanlı olan ve
yahut metres hayatı yaşayan bazı 

gençlerin askere giderken nik&hları-

nı kıydırdıkları oluyor. Fakat bu o 
kadar çok değildir. Evlenmelerin 
mrktarını yeni kabul edilen kanun 

arttırmıştır. Eski kanuna göre on 
sekizini bitirmeyen kızlar evlene -
mezlerdi. On sekizinin içindekiler 

ancak ana ve babalarının muvafa _ 
katları ile evlenebilirlerdi. Yeni ka
nun on beş yaşını ikmal eden bir kı
zı ana ve babasının muvafakatiyle 
evlendiriyor. Eskiden on sekiz yaşını 
bitirmedikçe erkekler evlenemezler
di.Şimdi on sekizini bitirmemiş erkek 
ana ve babasının muvafakatiyle ev
lenebilir. 

Eskiden evlenenlerden dört beş 
liralık bir harç alınırdı. Yeni kanun 
bunu da kaldırmıştır. İşte · asıl harcın 

kaldırılması evlenmelern miktarını 

arttırmıştır. Fakir halk birleşiyor -
lar, metres hayatı yaşıyorlar fakat 

harç var diye medeni nikahlarını 

kıydıramıyorlardı, harç kalkınca 

şimdi herkes evlenme memurlukla -
rına müracaate başladı. Çiftlere beş 
para harç almadan evlenme cüzdanı 
verilmektedir. 

Hamza 

Kapahçarşıda 

Birisi Ö ldürüldü 

Hamza ismindeki Adam 

İ k i Kişiyi de Yaraladı 
Dün saat onda Kapalıçarşının 

Mahmutpaşa ağzındaki 16 numaralı 
Garbis ve Yervant kardeşL~re ait 

dükkanda bir cinayet işlenmiştir. Bu 
iki kardeşin eski ortakları Hamza 

tabancasın~ çekerek Garbis ve Yer
vantla beraber katipleri Sironiğin 

üstüne ateş açmış ve üçünü de muh. 
telif yerlerinden yaralamıştır. Bo

ğuşma esnasında Hamza da yaralan
mıştır. 

Hadiseye polis ve müddeiumumi 
muavinlerinden Kemal Tan elkoy
muşlardır. Yaralılardan Yervant has.. 
tahaneye kaldırıldıktan sonra ölmüş-

tür. Diğerlerinin sıhhatlerinde şim
dilik tehlike bulunmadığı hakkında 

rapor verilmiştir. 

Hamza ile Yervant ve Garbis fani
le işleri..yapmak1çm sv~·clce lıir ~iı-
ket kurmuşlardır. Hamza bu şirkete 

daha fazla sermaye koymu~tur. Üçü 
de Anadoluda gezmişler ve satışlar 
yapmışlar ve işleri pek iyi gitmediği 

için İstanbula dönmüşlerdir. İki kar
deş Yervant ile Garbis Hamza ile 

ortaklığı devam ettirmek istememiş. 
ler, ve Kapalıçarşıdaki dükkanı tut
muşlardır. Hamza bundan çok müte

essir olmuş, dün sabah arka cebine 
bir tabanca yerleştireNk eski or-

taklarının kiraladık1arı dükkana git
miş ve hesap istemiştir. Mümanaat 

görünce de tabancasını çekmiş. rast
gele ateş etmiştir. Dükkanda bulunan 

birkaç kişi pencerelerden sokağa fır
lamışlar, hayatlarını kurtarmışlardır. 

Bu sırada yaralananlard:-ın birisi de 
Hamzayı yaralamıştır. Müddeiumu, 
milik yaralıların kati raporunu al

dıktan sonra tahkikatını bitirecek. 
ve suçlu bulduklarını mahkemeye 
verecektir. 

Maya Fabril<ası 
Üsküdarda Paşa limanında bir ma

ya fabrikası tesis edilmiştir. Fabri-

kadan istihsal edilen ilk maya ile i
mal edilen ekmek ve francala nümu

nesi dün belediye iktısat müdürlüğü

ne celbedilerek tetkik edilmiştir. Ma

ya ile ihzar edilen bu nümunelerin 
biraz esmer olduğu ve fakat lezzet ve 

hazım itibarile matluba muvafık ol
duğu görülmüştür. 

Şehrin Fotoğrafları 

Allnıyor SUAL CEVAP 

14 - 10 - !);}!) -

Piyasadaki Eşya 
Tesbit Ediliyoı-

Bir Karpit Tüccarmm, Mallarını Sakladığ ı 

Anlaşıldı. Çivi, Kahve, Elektrik Malzemesi Bir 
Eylulden Evvelki Fiyatla rı Üzerinden Sat.lacak 

İhtikar tetkik heyeti piyasamızda kafi mıktarda çivi, kah· 
Ye, elektrik malzeme~i olduğunu tesbit etmiştir. Bu maJları 
satan tüccar]ara mıntaka Ticaret müdürlüğünce tebligat ya·. 
pılarak bir eyliilden evvelki fiyatlar üzerinden satış yapma 

ları bildiril miştir. 

Maske Fiyatları 
Tanınmış bir ticarethane iki gün] 

evvel vaki olan bir tetkikte on beş 

1 
bin kilo karpiti bulunduğunu bildir-

diği halde dün talep üzerine karpiti I ı• d• •ı • 
kalmadığını söylemiştir. Bu müesse- ı n lfl emıyor 
senin bu karpitleri nereye sattığı a- ı . . 
r t 1 k d 1 t ·· ı · d 1 Mektep talebelerının birer tane 
aş ırı ara ev e muessese.erın en . 

b k h
. k' -

1 
- b maske edınmeleri etrafındaki cere· 

aş a ıç ımsenın a amıyacagı u .. . . . 
ı·kt 1 kl k. d - j yan uzerıne hır kısım talebe velilerı m ar ma ın sa anıp sa ıanma ıgı 

araştırılacaktır. Piyasaya verilmekte n:ıatbaamıza mürac~at ederek maske 
olan kahvelerin mevcut 18 toptancı fıyatlarının çok yuksek olduğunu, 
tüccar tarafından satılmakta olması bunun başka memleketlerde çok da. 
üzerine memleketin muhtelif mm- ha ucuza satıldığını söylediler. Bu. 
takalarından bu tüccarlara müraca- rada da bütün halkın birer tane mas· 
atla kahve alındığı haber alınmış- ke tedarik edebilmeleri için bu fiya.
tır. Hem kahve şirketinden hem de tın indiri1mesi mümkün olup olamı
tüccarlarımızdan kahve alınması mu- yacağını sordular. Keyfiyeti tetkik 
vaf ık görülemediğinden tüccarın şeb ettik. Maske satışlarını deruhte eden 
rimizden başka merkezlere kahve Kıztlay kurumu erkanından sa.18.hi
satmamaları tenbih edilmiştir. Ta~ 
radan kahve istiyeceklerin şirkete 

müracaatları lazım gelmektedir. 

yetli bir zat bize dedi ki. 

"- Kızılay sırf insanı bir mak
satla Almanyadan 500 bin tane halk 

Kömür Geliyor 
Karadenizde fırtına kesildiğinden maskesi g~tirtti. Bunların maliyet 

bugünlerde Zongu1daktan kömür ge- fiyatı 585 kuruştur. Gümrük kayıt
tirilmesi beklenmektedir. Sömikok larından bu ciheti tesbit etmek milin 
mevcudu kalmamıştır. Karabükün kündür. Kızılay 585 kuruşa mal olan 
istihsal eylemekte olduğu sömikok- bu maskeleri meml~etin her tara· 
lar Ankaraya gönderilmektedir. Bu fında 600 kuruşa satıyor. Bu malla
hafta içinde şehrimize de sömikok rın nakliyesi, posta bedeli, sigorta 
getirileceği söyleniyor. ücreti, muhafaza masrafları hesap e-

Jthalat l.Şleri dilirse görülür ki, kurum bu satış 
tt14lat öddvlcS"ti t.cec'2-'r.ı-Jo j"'•{h:~ -J.d.ı.\l.o.,. u.\""'oll'\.- :V\.4. _ _ _ 

1 
___ ,,.. ... '1,.....,,_,_ı_ 

lan tetkiklere göre piyasamızda sa- kar temin etmemektedir. 
nayi müesseseleri için demir, demir Bu vaziyette maske fiyatlarında 
mamulatı, çelik, suni · ipek, kumaş tenzilat yapılıp yapılamıyacağını tak
ipliği, kimya maddeleri, asitler, ecza- dirinize bırakırız. 

lara ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Başka memleketlerde maskelerin 
İtalyan bandıralı Abazya vapuru, 

limanımıza ziraat aletleri, mensucat, 
ve kalay getirmiştir. Bulga:ristandan 
da 65 bin kilo mangal kömürü e:eti
rilmiştir. 

ihracat işleri 
Amerika piyasaları fazla miktartJa 

yapak talep etmektedir. Yasak veya 
lisansa tabi tutulmuş olan malları
mızdan bazılarının ihracına müsaade 
edileceği haberi piyasada müsait te
sirler yapmıştır. İhracatçılar mal al
mıya başlamışlardır. 

İta1yaya bir miktar halı ve yu
murta gönderilmiştir. Yugoslavyaya 
ve Çekyaya fındık, Mısıra ceviz ve 
kuru meyva, Yunanistana yumurta, 
ihraç edilmiştir. 

Gümrük SahtekCirhğı 
Meselesi 

31 Ağustos akşamına kadar güm. 
rüğe gelmiş olan fakat bedeli Mer
kez Bankasına ödenmiyen Alınan 

mallarının ithali yasak edilmişti. 
Gümrüğe getirilmiş bulunan bu 

mallar arasında devlet müesseseleri-

daha ucuz olduğu bahsine gelince u -

cuzluk pahalılık malın nevine göre 
değişir. Bizim maskelerimizin lastilc 

kısımları büyüktür, boyna geçirilir. 
Başka memleketlerde maliyeti ucuz

latabilmek için bir takım fedakarlık .. 
Jar yapılmıştır. Ucuz maskeler şiritle 

başa takılır. Halbuki bu şeridin gev• 
şemesi ve insanın hayatını tehlikeye 
koyabilmesi mümkündür. Bizim gaz 
maskelerimiz A vrupadaki bir ço1' 

gaz maskelerinin tip itibarile ço1' 
f evkindesir.,, 

Bir Kadın Tevkif Edildi 
Berber kalfalığı yapan Muhtereıl'l 

dün Sabah Sultanahmette terıilil( 
yapan Zeynebin terzihanesinden ku
maş aşırmak suçile adliyeye veril " 

miştir. Sultanahmet sulh birinci cezıı 
hakimi Muhteremi tevkif etmiştir. 

~ 

lznik Belediye Reisliijf 
Bursa (TAN) - İznik belediye re• 

isliğine Selim Demircan seçilmişti!• 
ne lüzumlu olanlarının muamelelerı- ~ 

nin yapılmasına müsaade verilmiştır. 
İki tüccarın bu mallar arasında ba
zılarının devlet müessese1eri namına 
sipariş alınarak getirildiğini ldd'a e

derek aldıkları müsaade ile bir kı
sım mallar gümrükten çıkarılmıştır. 
Fakat malların devlete ait olmadığı 
ihbar edilmesi üzerine gümrükler İ
daresi tahkikata başlamıştır. 

TA K V 1 M ve H AVA 

14 llkteşrin 1939 
CUMARTESi 

10 uncu ay 
ArabT 1358 
Şaban: 30 

Gün: 31 

Guncli: 6.09 - öğle: Belediye, şehrin imarı etrafında 
gösterilen faaliyetin fotografla tesbi; s - Ben aekerllk m Ukelleflyet lnl hesaba göre 4 insanın 6 saat yaşıyabil- ı 
edilmesine karar vermi:itir. Bunun yapmıı bir köy muallimlylm. ihtiyat mesi için 3 ınetı·e mikAbı hava kafidir. lnktlCip Müzesi Açılıyor 
için imar ediJecek sahaların, bir i- zabiti deijlllm. Tekrar askere alındıCjım Sığınağın hava hacmi bu ölçtiye göre Belediye Sişlide Atatürkün evinde 
mardan evvel, bir de imar edildikten takdirde maaıımı verirlel' mi? hesap edildikten sonra tecdide lüzum kurulacak olan İnkılap müzesini ha-

Hızır: 16Z 
Rumi: 1355 

Birinciteşrin l 
12.00 
l7.32 
4.3l __,.. 

İkindi: 15.07 - Akşam: 

Yatsı: 19.04 - İmsak: 

- Hava Vaziyeti 
c - Tekrar asekeı-e alındığınız tak- olup olmadıgı kararlaştınlır. Eğer hava 1 • • • •• •• • 

sonra olmak üzere fotograflan alı - J dirde maaşınızın bir kısmı yerinize ta- tecdidinc kati lilzum görülürse bunun zırlamak ıçın bu ışlerde buyuk bır 
·.ıarak bir şehir albümü mey(lnna ge. yin edilecek vekilinize, bir kısmı da için mütehassıslardon fikir alınabilir. ihtisas sahibi olan Selim Nüzhete 
~irilecek ve bu albümlerle şehrin ;. size veya ailenize verilir Sığınağın havasını tabii surette tecdit müracaat etmiştir. Selim Nüzhet, he-

Yeşilköy meteoroloji istasyonundal1 ~
iman malumata göre, hava yurdun Tt3 

' 
·ıge' ya, Kocaeli, cenubu şarki Anadolu bo •11 

leri ile orta Anadolunun ve Karadeııit'·j 
.,ı.ı 

garp kısımlarmda c;ok bulutlu ve nıc ;i 
Hiç bir mad..rl.i zarar yoktur. Yal

nız KaKrataş civarında bir servi a
ğacına yıldırım düşmüş ve ağacı de
virmiştir. 

mar faaliyeti mukayeseli bir şekilde * etmek mümkün olduğu gibi Oksijen men hemen bütün hazırlıkları bıtir-
meydana konulmuş olacaktır. S - Evin bodurumunu sığınak hallne cihaziyle sun'i surette tecdit etmek te miş gibidir. Binanın yeniden içi ve 

Eminönü meydanının imarına ait koymak istiyorum, fakat pencereler a· mümkündür. Tabii surette hava tecdidi dışı yağlı boya ile boyanmış, icap e-
ikinci planda dahil bulunan Balıkpa- çık iken bile insan burada bu nalıyor, ı den tamirler yap1lm1ştır. Buraya A-için sığınağın ocak bacasına benziyen, 
zarındaki Mescidin arkasına tesadüf kapalı iken halimiz nice olur. Sı!jınakta tatürkü ve inkılabı hatırlatacak bü-

hava tecdidi imkanı var mı? :Cakat içeriye gaz girmesine mani olucu 

yafışh, diğer yerlerde bulutlu ve ınev~1, 
garlar Trakya ve Egede şimali, doğu bOi 
gelerde, cenubi, diğer yerlerde garbi İ 6;8: 
kametten orta kuvvette esmiştir. Düıı ıı 

-,~ 
tanbulda hava çok bulutlu ve az yd 4 

Bünyan Belediye Reisliği eden 14 parça binanın istimlak mu- c - 24 saatte 3 metre mikiibı hava tertibatı ihtiva eden bir boru ile evin tün eserler yerleştirilecektir. Müze 
amelesi hitam bulmucıtur. Bu binala- bir ins:ının yaşaması için kafi gelir. Bu dahiline bağlanması lfızım gelmektedir l bir buçuk ay sonra halka açılacaktır. 

BücyM,~Am-B~e~~n~ rınyık~tlma~ bq~ artt~cya 1 ~-----------------------------~ H~müw~me~a~ngM~il~e~ 
liğine Vahit Karahan seçilmiştir. konulacaktır. t ir . 

gec;miş. rüzgar şimalden saniyede Z " ı, 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava t

3 
\: 

yik1 1018,1 milibardı. Suhunet en yÜ~cJ~.;, 
ıs.ı, en dü~ük 11,S santigrat kayde 

1 

miştir. 
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(BUGÜN 1 § 
Nutuklardan ~-== 

Sonra 
Yazan: ômer RıZKı DOGRV L 

M ister Chamberlain son nutkunu 
bizzat hulasa ederek Alman • 

Yanın evvela hakik~ten sulh istedi -
ğini isbat etmesi ve söz değil hare
kete geçmesi, girişeceği taahhütleri 
isbat etmesi lazım geldiğini söyledi, 

Mister Chamberlain'in bu sözle· 
ti söylemekte yerden göğe kadar 
haklı olduğunu, Almanyadan başka 
herkes tasdik ediyor. Silahı bırak· 
tnadan ve sulh masasının başına geç. 
nteden evvel, yapılacak hareket ve 
Verilecek fiili teminat ne olabilir? 

Mister Chamberlain, dün söyledi
, ği nutukta bunlan sayıp dökmedi. 

Çünkü sayıp dökmesine hacet 
)'oktu, bunların ne olduğu malimı
dur ve nutuktan da bunların ne ol· 
duğu anlaşılıyor. 

* Almanyanın istediği şey; silahı 
orrakıp, harbi tatil edip, askerleri 
terhis edip masa başına oturmaktır. 
llel' Bitler, bu maksadını anlatmak 
için seferberliğin tazyikı altında 
sulh müzakerelerinin yapılamıyacn · 
iııu, son nutkunda söylemişti. 

Bunun mana&1 emrh·akii kabul 
ederek masa başına geçmek, silah • 
~ilzlanma, iktısadi kalkınma, müs • 
temtekeleri ve iptidai maddeleri da· 
ğıtına meseleleri üzerinde uzun uza· 
dıya konuşmaktır. 

Chamberlain. bunu reddediyor 
\·e müttefiklerin emrivakii kabul et. 
lnediklerini, kabul etmeyeceklerini 
anlatıyor. Sulh masasına geçmek i
çin evvela bu emrivakilerden geri 
dönmek, işlenen hatalan tamir et· 
lnek, ve hakiki sulhün istendiğini, 

Ve kararlaştmlan sulhün tatbik edi· 
leceğini isbat etmek lazım geldiğini, 
ancak ondan sonra orduların terhis 
edileceğini, silahların bırakılacağını 
söylüyor. 

İki taraf arasındaki mesele bu • 
dur. 

Bir tapaf, ben yapacağımı yaptım, 
haşka bir Şey de istemiyorum.. Ar • 
-...,..._ :a.v••C4oJU.1,n.-.U:.ı.ı.:. UJ.) Or • 

Diğeri: O yapılan şeyi kabul et · 
lltiyoruz. O yoldan dönmedikçe ko· 
ııuşamayız, dövüşürüz. Diyor. 

Meselenin şimdiki safhası bu mer
kezdedir. 

Daha sonraki safhası ne olacak? 
Bitarallardan biri araya gire\!ck 

bıl? 

Girecekse bu bitaraf kim olabi -
lir? 

... Bilhassa Almanyanın içine girdi· 
gı çıkmazdan bir çıkar yol bulm~k 
için Amerikanın tavassutunu bekle· 
diği ve bütün ümidini bu tavassuta 
h•ğladığı anlaşılıyor. Almanyaoın bu 
!iırada Amerikadan imdat bekleme. 
si, onun İtalyadan ve Sovyet Rusya
dıuı, bu hususta ümidi kestiğini gös· 
terir. Halbuki Almanya, Mister Ro· 
0seve1tin sulh teşebbüsüne bir ce _ 
''ap dahi vermemişti. Amerikanın 
tecavüzü ve tecavüzün yaptığı emri
\'akfi kabul dairesinde tavassutta 
httlunması pek ümit edilmez. Sonra 
l\nıerikanm, istenilmeden tavassut · 
ta bulunmıyacağı da muhakkak gibi 
dir, Almanyanın bu tavassutu iste · 
tllesj ise Amerikanın tecavüz aley • 
'1indeki noktaf nazannı kabul etme-
s· 
,'tı.e bağlıdır. Ve ancak o zaman sulh 
1lllkanının kuvvetlenmesi beklenir. 
k ~akat Alnıanyanm bu hattı hare· 
ı, etı takip etmesi beklenmiyor ve 
. eklenmediği için harbin uzama5ınıı 
lııtıdilik daha fazla ihtimal verili · 
to~. 

Dört Ayhk Tahsilat 
Yekunumuz 

lt.· Ankara, 13 (TAN) - Maliye Ve. 

1 aleti eylul 939 ayı sonuna kadar o
b~n dört aylık tahsilat yekünunu tes
t ıt ~t~iştir. 939 mali yılı dört aylık 
lia.hsılat yekfimı 102 milyon 972,408 
l.i tayı bulmuştur. Bu miktar 938 ma
~ ~hnın dört aylık tahsilatı yekünu
b~ nazaran üç milyon 820,999 lira 
ll' fazlalık arzetmektedir. 

- .. 
Ren Ü zerinde Uç 

Bir Ayda 12 
Tahtelbahir 

Köprü Berhava Edildi Batırıldı 

Antil Denizinde Ecnebi 

Denizaltıları Görüldü lngiliz Harp Fabrikaları !ikiz 
Durduracak Derecede Çalışıyor 

Paris, 13 (A. A.) - Yarı resmi 
bir tebliğde bildirildiğine göre, ge -
çen eylUI ayında on iki Alman talı -
telbahiri batmış veya ağır hasara 
uğramıştır. 

Paris, 13 (A.A.) - Y3rı resmi ma .. 
hafilde resl!li tebliğ hakkında bir ta- .. 
kım müta.lealar serdedilmektedir. Bu 
mütalealarda Mosselle'in şarkında 

Almanların şiddetli bir bombardı

man yapmış olduklan ve Alman1arm 
bu tarafta esir almak için fevkalHe 
gayret sarfetmiş oldukları, fakat bü. 
tün gayretlerinin boşa gitmiş olduğu 
ve püskürtüldükleri beyan edilmek
tedir. İlk defa olarak Alman top-su
ları, baraj sistemini tathık etmişler. 
dir. Bu sistem, üç ateş hattı tesis et.. 
mekten ibaret olup 'eu hatlardan ge-1 
ride olanı taarruz edilen mevzilerde · 
bulunanların ricat etmelerine mani : 
olmaktadır. f 
Almanların bu hücumları yapmak- !I 

tan maksatları, Fransız mevzileri ! 
hakkında malumat elde etmek üzere İ 
esir almak olduğu kuvvetle tahmin ! 
edilmektedir. 

TEBLİGLER ..1 
Parla, 13 (A.A.) - 79 numaralı ! 

harp tebliği: rr : 
i Cephenin heyeti umumlyesinde ; 

gece, aakln geçmiştir. Warndt mın
taka11nda dU9man ın ketlf kolları 

geri pUskUrtUlmUıtUr. 
13 İlkteşrin akşam tebliği: 
Hava sisli ve yağmurludur. Cep

hede faaliyet zayıf olmuştur. 
Pirmasensin cenup mıntııkasında 

dü;ıman müteaddit keşif kollarını ileri 'ı 
sürmüş~e de bunlar netice alama-
dan çekilmiı,;lerdlr. ı 

Berfin, 13 (A.A.) - Garp cephe· 

sinde karakolların ve bataryaların 1 
geçen günlerdeki faaliyetlerine mü· 
maall faallyetlerl görüfmUıtUr. Dün 
Fransızlar, Rhln Uzerlnde ve Vin· 

1 
teradorf, l!lrelaach ve Neuenburg U· ·ı 
zerindeki köprüleri berhava etmit· 

Dün havanın güzel ve gecenin sa
kin ve berrak olmasına rağmen, Al
man tayyareleri son 24 saat zarfın. 
da hiçbir faaliyet göstermemişlerdir. 
Tayyareler, hududun öbür tarafına 

geçmişler ise de taarruza benzer hiç 
bir harekette bulunmamışlardır. 

Polonyada işgal 

Harekatı Sona Erdi 
Berlin, 13 (A.A.) - Umumi ka

rargah tebliğ ediyor: 
Şark cephesinde kıtaatın Ruslarla 

Alınanların menfaattar oldukları 

'"'atta doğru yapmakta o.lrtultları 
harekat hitama ermiştir. 

* Polonyalı general Kazimierz Son-
skovovski Parise gelmiştir. Bu gene. 
ral, bazan tüfek elde son ana kadar 
harbetmiştir • 

Zaleskinin nutku 

Londra, 13 (A.A.) - Londra rad
yosunda bir nutuk söyliyen Polonya 
Hariciye Nazırı Zaleski, bilhassa de
miştir ki: 

- 25 sene sonra İngiltere ile Fran 
sa tekrar ayni mütecavize karşı mü
cadele açmış bulunuyorlar. Büyük 
müttefiklerimizin yapılacak feda
karlık ne kadar büyük olursa olsun. 
harp ne kadar devam ederse etsin, 
mücadelede sonuna kadar sebat et
mek hususunda verdikleri karardan 
son derecede mütehassis oldum.,! 

Zal.eıki Parise döndü 

Londra, 13 (A.A.) - Polonya Ha
riciye Nazın Zaleski Londrayı ziya
reti esnasında, Chamberlain ve HaH
faks ile milıakerede bulunmuştur. 
Zaleski bugün Parise dönmüştür. 

ferdir. • 
1 .. cw---•-••••••••••••••••••••••••• 

Ayni veçhile Alman bataryaları 

faaliyetlerini aşikar surette azaltmış.. 
!ardır. 

Askeri müşahitler, bu sükunetin 
bir fırtınaya takaddüm eden bir sü
kunet olup olmadığı sualini sor
maktadırlar. 

Almanyada Nazi 
Aleyhtarhğı 

Londra, 13 (A. A.) - Almanya
da nazilere muhalefet eden 'l{e "Al
man hürriyeti" isminde bir grupa 
mensup olduğunu bildiren gizlı bir 
radyo istasyonu vı;ırdır. Gestapo teş
kilatı, şimdiye kadar bu radyo istas
yonunu keşfetmeğe muvaffak ola -
mamıştır. Halbuki dün gece ikinci 
bir radyo istasyonu faaliyete başla -
mıştrr. Bu radyo, "Serbest Alman 
radyosu" olduğunu ilan etmektedir 

* Bir kaç gündenberi Cernautideki 
Alman ajanları bazı elektrik makh 
neleri ile Londra radyosunun Alman 
ca neşriyatını sistemli bir surette bo
zuyorlar. Bu manevra, büyült bir 
kısmı Almanca konuşan ahali ara · 
sında büyük bir hoşnutsuzluk uyan
dırmıştır. Bu gizli tesisatın meydana 
çıkarılması için tahkikata başlan -
mıştır. 

Hindistandahi Almanlar 
Hindistanda bulunan 1,500 Al -

mandan 58 i tevkif edilmiştir. Bun -
ların arasında bazı şüpheli Avustur
yalılar ve Çekoslo\lıklar da bulun -
maktadır. 

Bel~ikada tevhilat 
Belçika polisi dört şüpheli şahsı 

tevkif etmiştir. Bunlardan biri Gand
lı bir fotografçı, diğeri de Berlinli 

Bilakis Fransız keşif kolları Hardt 
ormanı tşrafında süratli keşifler yaP
mışlar ve bir çok Alman gruplarım 
tuzağa düşürmüşlerdir. 

* Reisicümhur Lebrun, yanmda 
bahriye nazın Campinchi olduğu 

halde donanma kumandanlığında, a
miral Darlanı ziyaret etmiştir. 

Harp Hazırhijı 
Londra, 13 (A.A.) - İngiliz harp 

fabrikalarının faaliyeti muazzamdır 
ve şimdiye kadar tasavvur ve tahay
yül edilenin çok üstündedir. Ba~bca 
sanayi merkezlerinden birinde haf
tada yedi gün ve günde 24 saat 90 
bin erkek ve kadın faaliyettedir. Bu
radaki atölyelerden biri o kadar ge
niştir ki Queen Mary ve Queen Eli. 
sabeth vapurları yanyana bu atölye. 
ye sığabilir. Biraz ötede Avrupanın 
en büyük elektrik fırını mevcuttur. 
Bütün makineler ordu ve donanma 
ihtiyacı için 24 saat tam verimle ça
lışmaktadır. Yalnız bir tek fabrika 
150 bin ton kömür ve 1 milyon 500 
bin kadem mikabı gaz istihlak etmek 
tedir ki, bu rakamlar barış zamanın. 
daki sarfiyatın 30 mislidir. 

Almanyada Yeni Vergi 

Tarhediliyor 

Antil denizinde yabaneılar 
Vaşington, 13 (A. A.) - Antilles 

denizinde bir ecnebi denizaltı filo • 
tillasının bulunduğu tesbit edilmiş -
tir. Küçük ve büyük denizaltıların -
dan mürekkep olan bu filotilladaki 
büyük gemiler kilçücüklere mayi 
mahruk ve yiyecek temin eylemek -
tedir. Bu malumatı, veren mezkur 
mmtakadaki istihkamlan teftişten 

dönen mebusan meclisi harp kredi
leri encümeni azasından Snyderdir. 
Denizaltıların milliyeti hakkında 

mali'ımat vermemişse de, İngiliz bah
riyesine düşman bir memlekete ait 
olduğunu tasrih eylemiştir. 

Polonya deıtroyerleri 
Londra, 13 (A. A.) - Oç Polonya 

destroyeri Manş denizinde İngiliz 

harp gemileriyle teşriki mesaiye baş 
lamıştır. 

Deniz muharebesi talıilatı 
Oslo, 13 (A. A.) - Aelesund'da 

intişar etmekte olan Sumnmoerpos
ten gazetesi, pazartesi günü Niking-

ban.k denilen muharebede hazır bu
lunmuş olan Kvaloey adındaki Nor
veç balıkçı vapuru mürettebatının 

beyanatını neşretmektedir. 

Bu mürettebat, şöyle hikaye edi
yorlar: 

Balık avlamakta olduğumuz sıra
da garpten beş İngiliz harp gemisi -

Cenevre, 13 (A.A.) - Deutsche nin gelmekte olduğunu gördük. Bu 
Bank'ın son bülteni Almanyada harp gemilerin üstünde bir takım tayya · 
iktısadiyatı kanunları hakkında ba- reler cevelaruar yapıyordu. 
zı malıimatı ihtiva etmektedir. Tayyareler, duman çıkaran bom-

200 marktan yukarı geliri olan Al- balarla infilak edici bombalar atıyor 
manlar kazanç vergilerinin yüzde ve bu esnada harp gemilermin tay-
50 si nisbetinde yeni bir vergiye ta- yare dafi topları faaliyete gecmiş 
bi tutulacaklardır. bulunuyordu, ' ~ 
. Bu m.unz~m ver~, biri ıo. İlkte~- Kvaloey, bir müddet sonra mu -

rınde, dığerı 10 İlkkanun 1939 da o · harebe sahnesinin tam me~ke7Jne 
mak üzere iki defada ödenecektir. gelmişti. Etra!ımıza bombalar düşü
Bununla beraber kazanç vergisi ve yordu. Muharebeye iştirak e~en tay
munzam vergi olarak verilecek mik-
tar kazancın yüzde 65 ini geçmiye
cektir. 

Bundan maada perakende bira ve 
tütün fiyatlan yüzde 20 nisbetinde 
bir munzam vergiye tabi tutulacak
tır. Şampanya şiş~leri fiyatlarının 

yarelerin adedini 160 olarak tahmin 
ettik. Muharebe, ' takriben bir bucuk 
saat devam etti. İngiliz harp gemile
ri, tam yolla hareket ediyor ve mii

temadiyen zikzaklar yapıyorlardı . 
Nihayet bu gemiler, garp istikame-

her markı için 50 pfenig vergi alı- tinde gözden kayboldular, tayyare -
nı;ı,.ı:ıktır. 

Şarap ve likörlerin beher Htresi 
ve beyan edilen beher derecesi için 
bir pfenig almacaşktır. 

Vergi yekunu henüz malum değil
se de yeni vergilerin devlete 258 mil 
yon Reichsmark temin edeceği tah
min edilmektedir. 

bir gazeteci kadındır. Bunlar Gand 
limanındaki deniz tesisatıyle gcmi
~erin fotograflarını çekerken yaka -
!anmışlardır. 

ler de şarka doğru uçtular. Tahmini-

mize göre hiçbir harp gemisine ve 
hiç bir tayyareye isabet vaki olmuş 
değildir. 

Norveçin yeni gemileri 
StokhÔlm , 13 (A. A.) - Afton 

Bladet gazetesinin salahiyettar bir 
menbadan öğrendiğine göre İngilte
re Norveçe, bu memleket tarafından 
harpten evvel sipariş edilmiş olan 
12 torpidoyu yakında teslim edecek. 
tir. 

HADİSELERİ~ iÇYÜZÜ 

• 

• 

'Almanyada vesika usulü caridir, ve her vatanda • 
fa ha/tada ancak 50 gram yağ verilmektedir. 
Fakat lngiliz gazetelerinin iatihbaralına göre, 
Nazi ricali hariçten huıuıi paketler içinde 
fahıslarına mahma yağ getirtmektedirler. Bu 
yağlar için hususi bir fiyat ödemektedirler. 

* 

Muısolini şimdilik böyle bir tekli/ yapmak ta
savvurunda değildir. Bilakis Balkanlarda ita/ya
nın vaziyetini tahkim ile mqguldür. Bilha .. a 
Y ugoılavya iizerind e l talya tuir icr<Uına çalıf· 
maktadır. 

* Almanyada Komiinizm düşmanı olan ve Sovyetlerlc 9 İtalya salahiyettat" mahafilinin umumi kanaatine göre, 
anlaşmıya muhalif bulunan Nazi erkanının tevkiflerine Almanya, Garp cephesinde esaslı bir taarruz yapmak 
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Harbe dair dü,.ünceler: 

Evlerde Şefkat 
Kursları 
Yazan: Aka Gündüz 

B ir aileyi ziyarete gitmh:tim. 
Benim gibi bir çok misafir da

ha vardı. 
Kaplumbağa yürüyüşii ile .giden 

hll!P• ve tavşan fırlayışı ile giden ız. 
tırap ve felaket yarenlikleri olup bit
ti. Briç sırasını bitirdi. Çarşı pnzar, 
mektep meslek işleri nöbetleşe gel
di ıeçti. Mevzu, Kızılayın ve hasta. 
nelerin esas hemşirelerine yardımcı 
yetiştirmek için açılan kurslara gel
di. En hararetli bahis te bu oldu. 
Ben bu balısın bir noktasını not et
tim. Evin sahibi olan muhterem ba .. 
yanın şu söylediklerini: 

- Kızlarımız bu kurslara isteye 
sevine gidiyorlar. Fakat gidemPycn· 
lerimiz de, gidemiyeceklerhniz de az 
değildir. Evlerinden, diğer işlerin • 
den baş alamayanlanmız da çof~ur. 
Bunları da hesaba, programa kata -
lım. Mesela işte ben ve kızım. O ka
dar meşg-ulüz ki istirahat için ancak 
akşamlan, böyle bir kaç saat vakit 
bulabiliıyoruz. Halbuki biz de bu v:ı · 
zifeyi almak istiyoruz. Kursa eide .. 
mediğimiz için neden mahrum ka • 
lalım? Aklıma bir şey geldi. (Ev • 
lerde şefkat kursları) açamaz mıyız? 

Pratik bir şekilde izah edeyim: 
Bayanlar! Bu kursa gidemiyecekler 
IU.tfen ellerini kaldırsınlar! (Bes ba-
yan kaldırdı.) Görüyor musunu7.? 
Dokuz hayandan beşi gidemiyor. 
Şimdi, Baylar! İçinizde doktor olan• 
lar lutfen ellerini kaldırsınlar! (İki 
el kalktı.) Biz bu kadar mıyız? (Say-. 
dıktan sonra) Biz böyle 16 dostt::m 
mı ibaretiz? Hayır. Şu Atatürk bul
\'annın yalnız bu kısmında en az ~e· 
kizer, onar aile ile dostuz ve haftanın 
bir çok gecelerinde böylece birlcşi • 
yoruz. Onların aralarında da doktor 
arkadaşlanmız ':ar. 

Bu dost doktorlar şurada ve bu .. 
rada toplanışlanımzda bizlere birer 
saat olsun hastabakıcılık, sargıcıbk, 
kazaya uğramışlara yardımcılık gibi 
pratik dersler veremezler mi? Şüp

hesiz ve memnuniyetle verirler. 
(Hay hay sesleri) İşte size (,.dude 
şefkat kursları) ndaa bir tanesi. Bu 
hiç de can sıkıcı bir şey olmaz. Baş
ka vakit savgılarımıza da engel ol • 
maz. Yine konuşut'llz, parti, seans 

yaparız, miHik dinleriz ve diplomat
ların çene yarışları ile gülüşür eğle· 
niriz. Bu fikrime ne dersiniz? (Çok 
muvafık sesleri) zor değit. Bir iki 
toplantı. Birbirleriyle en. çok buln • 
şan aileler kendi aralarında bir pro
gram yaparlar. Doktor dostlarımız 

da gecelerini, saatlerini bildirirler. 
Yalmz burada mühim bir nokja var: 

Öğretilecek şeylerin tek progTama 
bağlı olması. Herkes ayni bakım ve 
şefkat bilgilerini öğrenirse muvaffa. 
kıyet ve kar umumileşir. Hatta ken
di kendimize program yapmağa da 
lüzum yok. Kurslann proıram.ı u • 
mum]dir, onu alırız. Bu suretle kur~
lara gidemeyenler de bu vazifeden 
rnahrum kalmamış olurlar. Vakit 
buldukça da hastanelerde, dispanser
lerde, revirlerde, garnizonlarda 
staj yaparız. 

Muhterem bayan bana dönrtü: 
- Siz bu sahada bir vazife alır 

mısmz? 

- Son derece memnunlukla. 
-Mesela ne gibi? 

- Bu güzel ve pratik fikrinizi 
gazeteme yazmak ve yaymağa çalış
mak vazifesini. 

.... Ben aldığım vazifeme bn~la • 
dım işte. Şimdi, bu fikri kabul eden
lerin ne yapacaklanru bekleyelim. 

Moskovaya Gidecek 
Ziraat Heyeti 

Ankara, 13 (TANl - Sovvet hü
kumeti tarafından Moskova Ziraat 
Sergisine davet edilmiş olan Ziraat 
Vekili Muhlis Erkrnen refakatınde 
mebuslardan Sadri Ertem ve Ştlkrü 
Esmer ile muharrir Suat Derviş ol
duğu halde bu:ııkşam buradan İstan
bula hareket etmiştir. 

devam edilmektedir. Çünkü bunlar memleket dahilin· tasavvurunda değildir. Zira, bunun kendisine çok pa-

de kin propagandası yapmaktadırlar. Nazi Partisi için- halıya patlıyacağına inanmış bulurunaktaclır. Fakat. Gemilerimiz Ecnebi 
Devlet Demiryolları de de hoşnutsuzluk giinden güne artmaktadır. buna mukabil bazı küçiik ve bitaraf mi11etlere bil.cam Limanlarına Gidebilecek 
Umum Mu''du··rıünü * 

':J 1 ederek menfaat toplamak niyetinde olduğu zannedi1- Ankara, 13 <TAN) - Heyeti Ve-ll\"Atıkara, 13 (TAN) - Devlet De- • Muasolini'nin, Londraya giden yeni talyan sefiri mektedir. Bu sırada Majino önlerinde mahalli ve mev- kile, Ege ve Karadeniz havzasındaki 
ll\~.11rolları umum müdürlüğüne bir vcuıtaıiyle yeni bir ıulh teklifi yapacağı hakkın· zil bazı muvaffakıyetler temin etmek, ve bu suretle. yakın ecnebi limanlarına büyük ve 

ir l.ıdclettenberi vekaleten bu vazifeyi 1 ___ :d:a~ç:ık:a:n::_,:lı:a::b:,:e:r.:le::.r.B:,:e::,r,::li::,n::d:_e:_n_~İf:,.a_e_ed_i_lm_e_h .. t_e_d_ir_. __ , ___________ b_ü~y-ü_k_h_as_ı_m_ı_a_rı_n_ı_o_r_a_d_a_o_v_a_ıa_m_ak_t_a_s_a_vv..,_uru_n_d_a_d_ı_r_..... küçük her nevi gemilerimizin sefer \~ etrnekte olan Cemal Hidayet Ser. ;:. , vaomalarına izin vermistir. 
tayin edilmiştir. 1 
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Balkan Oyunlarında 
Nasıl 3 üncü Olduk? 

• 

A tina, 9 (Husust ıurette giden arka. 

daş1mızdan) - Dün Rumenlerle a

ramızda dört sayı fark olduğunu yazmış. 
tun. Bu dört sayıyı ne ile kapatacağımızı 
uzun uzadıya hesap ettik. Bütün ihtimalle_ 
r i aldık. Fena tesadüfleri ıözönünde tut
tuk Rumenleri ceçmemiz ihtimali yok de_ 
iildi. Lakin vaziyetin çok ciddi olduğu da 
görülüyordu. Çünkü Melih koşmak şöyle 

dursun, cumartesi akşamı adeta yürüyemi. 
yordu. Şu halde 400 metrede umduğumuz 
3 puvanla 4x100 deki muvaffakıyete veda 
etmek lazımdı. 

O akşam çocuklara mutlaka pazar günü 
Rumenleri yeneceğimizi telkin ettik. İşi a
laya vurarak kendi endişelerimizi izhar et. 
memeğe çalıştık Güldük gülüştülı: fakat kati 
bir harp arifesi yaşıyan ordu gibi sinirle
rimiz gergin vaziyette yattık. 

Pazar günü 2,30 da maraton koşucuları 
işe başladılar. Bizim Şevki geçen sene Bel
&'r&tta üçüncü olduğu İçin bu sene de ayni 
mevkii almasını ummakta idik. Romanya_ 
lıların bu yarışta Gal isminde bir kaç defa 
maraton kazanmış bir koşucuları vardr. 
Onlar koşa dursun statta müsabakalar 110 
metre seçmesiyle başladı. Birinci seride 
.ko'an Vasfi tasfiyeye uğradı. Fakat ikinci 
seride Faik ikincilikle vaziyeti kurtardı a. 
ma finalde beşinci gelerek mevki alamadL 
Rumenler de sayı alamadılar. 15,6 saniyede 
ihtiyar Mantikas birinci oldu. 

Ondan sonra sırıkla yüksek atlama baş
ladL Bizim bütün besaplarmıız daima Ru. 
men müsabıklarını arkamızda bırakmak 
üzerine bina edilmişti. Bu milsaba1ı:ada bi. 
zim Muhittin 3,60 atlayarak üçüncülük al
dı. Balkanlarda sırıkta . :ıimdiye kadar aldı 
imıız en iyi netice budur. 

Uçüncü gün müsabakalarında 400 metre Finalinde Gören, 
piıtin münhani yerinde rakiplerini geçerken 

Halbuki Rumenler bunda bir şey ala. 
madılar. Arkadan yapılan dört yüz metre 
düz koşu seçmesinde ilk seride Melihin 
yerine koşturulması düşünülen Galibin 
baldırında kan çıbanı çıktıixndan (Zare) 
koştu. Ve seçmeyi kazandı. Fakat pistin 
münhanisini dönerken koluvar deği~tirdi 

diye diskalifiye ettiler. Gören de seçmeyi 
ikincilikle bitirdi. 

Finalde bizden bir, Rumenlerden bir, 
Yugoslav ve Yunanlılardan iki kişi vardı. 
Yarış başlar başlamaz Yunanlılar ileri atıl
dılar. Lakin Gören gayet hesaplı bir koşu 
ile ve bilhassa münhaniyi dönerken rakip. 
terini geçti. Hatta bir aralık kendisini sı. 
kıştxran Yunanlı ile başa baş kottuktan 
ıonı:a .ama bir kaç metre aşmak suretiyle 
emin bir tarzda ve ;S0,8 saniyede birinci 
ıcldi. İkinci ve üçüncü Yunanlı, dördüncü 
Yucoslav idi. Rumenler bu işe giremedi
ler. Böylece biz yavaş yavaş Rumenlere 
yaklaşmıya başladık. Otılarm bugün ümit. 
leri, üç adnn, maraton ve ciritte idi. Yunan 
diskinde Aran bize dördüncülükle bir sayı 
hediye etti. Lakin bizim için günün ilk 
ıürprizi 1500 metrede idi. Bir akşam evvel 
vaziyeti görüşürken Rıza Maksudun 3000 
ve 5000 deki mağlilbiyetleri üzerine mane_ 
viyatının kırık olduğunu anlamıştık. Dizin 
den yaralandığından da şikAyet ediyordu. 
1500 metrede kazanç ihtimali yoksa girme. 
mesini kendisine söylemeyi ve eier isteı·se 
o zaman yarışa sokulmasını münasip gör. 
dük. Girmek istediii için bıraktık. Belki 
reçmişteki kayıplarını telafi için iyi bir 
koşu yapar ümidinde idik. Nitekim öyle ol
du. Evvela 1000 metre kadar başta gitti. 
Sonra kendisini geçtiler Fakat 1200 üncü 
metrede belki de biraz erken olarak finişe 
başladı ve 4,6,6 dakika ile birinci gelen Yıı.. 
nanlx Velkopulos ile ikinci gelen Yugos
lavyalı (Gorşek) in ardında 4,7 ,6 dakika 
ile üçüncü geldi. Maksudun bize verdiği 

bu iki sayı eksir ıibi tesir etti. Her biri 
anbean vaziyeti hesaplayan çocuklar can.. 
landılar. Üç adım atlamada Yavru bir şey 
çıkaramadığı halde idman.1 pek az olan Ab. 
durrabman 13,71 ile dördüncü oldu. Bir 
sayı da o verdi. Bu müsabakada 14,24 met-

re ile Yunanlı Palamidis birinci ve 14,08 
ile Rumen atleti ikinci geldi. 

Ciritte bizim için ümit yoktu. Melih 
sakat idi. Diğer atıcımız ise henüz genç 
ve küçüktü. Bizim emelimiz Romanyalı 

Vamanunun mevki alamaması idi, nitekim 
öyle oldu. 63,23 metre ile Yugoslav Mar. 
koviç birinci geldi. İkinci Yunan, üçüncü 
Yugoslav, dördüncü Yunanlı idi. 

B u h!diselerin cereyanı sxrasmaa ma. 
raton yarışmm safahatı hakkında. 

mikrofonla malGmat verilmekteydi. Yapı 
lan t ebligattan anladık ki; 30 uncu kilo. 
metreye kadar ikinci gelmiş olan Şevki, 

35 inci kilometreden evvel iki Yugoshv ile 
birlikte yarışx bırakmıştı. Başta iki Yu. 
nanlı ile Romanyalı Gal geliyordu. LS.kin 
bizim ik inci maratoncumm A liden babe'C 
yoktu. 

Filhal 400 metredeki zaferimizin bay
rağı çekilip marşımız c;almırken tesadüf e. 
seri olarak maraton birincisi Yunanlı Kir. 
yakidis stattan içeri girdi. Biraz sonra ar. 
kasından yine Yunanlı Raıazas geldi. Bu 
çocuk !stanbulda 5000 metreyi kazanmıştı. 
On, on iki dakika sonra da Gal geldi. 

Günün en son müsabakası olarak yapı_ 
lan 4xıoo bayrak yarışında ise şimdiye ka. 
dar hiç düşmediğimiz fena bir vaziyete 
düştük. Çünkü bu yarışın başlıca adamı 

olması lazım gelen sürat koşucusu Fikret 
imtihanları bahanesiyle İstanbulda kalmxş
tı ... Yine takımın en mühim uzuvlarından 
biri olan ve bu sene 100 metrede dörc'lün. 
cü gelen Melih sakat idi Takımda koşacak 
olan Gören o gün iki defa 400 metre köş. 

tuğundan yorgu ndu. Bütün bunların neti
cesi olarak bizim takım dördüncü oldu. Ve 
işin fenalıima bakın ki Rumenler de hiç 
umulmadıiı halde ikinci geldiler. 

Müsabakalar bu vaziyette iken yaptı. 

iımız hesapta üçüncü günü bizim 

11 ve Rumenlerin de 8 sayı aldıkları ve bi. 
zim ceman 33, onların da 34 sayılan oldu
ğu anlaşıldı. Bundan ne derece meyııs ve 
mün[tesir olduiumuzu izaha lüzum ırör
mem. Eier bu mağlUbiyet hakiki bir zaafın 
ifadesi olsaydı, bunu tevekkül ile kabul et. 
mek laZlm gelirdi. Lakin neticenin sakat-

Gerçi Dahiliye Nezaretine karşı çektiğim telgraflar
da kongrenin asayişi ihlal etmesine meydan vermi. 
yeceğimi taahhüt etmiştim. Bu kongrenin devlet si
yasetine muhalif işler görmesine ve teşebbüsler yap
masına mümanaat edebileceğimi de • aşağı yukarı _ 
h issettiren bir taahhüt idi. 

!anan Melihin noksanlığından olduğunu 

bildiğimiz için pek müteessir idik. Günün 
ve Balkan oyunlarmxn son ve en büyük 
sürprizi de o sırada vukua geldi. İsmi cis. 
mi unutulmuş olan bizim maratoncu Ali 
akşamın loş ziyalar arasında göğsünde kır_ 
mızı ay yıldızı ve küçücük boyu ile stattan 
içeri girdigi zaman sayıları bizimle bera
ber hesap eden bütün Yunanlılar bir alkış 
tufanıdır kopardılar ve böylece maratonda 
bize dördüncü mevkii temin eden Ali ayni 
zamanda verdiği bir sayı ile bizi Rumen. 
lerle sayı sayıya getirdi ve bizim üç birin. 
ciliğimiz olduğu için üçüncü olmamıza im
kan verdi. 

Umumi tasnifte 112 puvanla Yunanlılar 
birinci, 60 sayı ile Yugoslavlar ikinci, 34 
sayr ile Türkler üçüncü ve 34 sayı ile Ru_ 
menler dördüncü ili.n e dildikten sonra 
kral sxrasiyle bütün galiple! e yirmiden fııı. 

la kupayı bizzat vererek şampiyonları teb
rik etti. 

Onuncu Balkan oyunlarınİn en çok sc. 
vilen ve alkışlanan iki atletinden birisi Me. 
lib idi. Çocuğa muhakkak nazar değdigi 
için sakatlanarak ortadan çekilince, halk, 
mektepliler, kızlar, çocuklar hatta' yaşlıca 
kadınlar müsabakaların sonunda halkm di
ğer gözdesi 100 ve 200 metre galibi Mu. 
zafferi adet! paylaşamaz oldular. Zaten 
kırmızı ve utangaç olan çocuk bu yüzden 
büsbütün kızararak al renkteki eşofmanı 

ile canlı bir bayrak gibi görünüyor ve hal. 
kın muhabbetlerini topluyordu. 

Gece Yunan Federasyonu iki yüz kişilik 
muazzam bir ziyafet verdi. Nutuklardan 
sonra Balkan oyunlannm onuncu senei 
devriyesi münasebetiyle bu oyunların te
sisi ve tertibine hizmet eden emektarlara 
fahri azalık ile birlikte birer şeI"ef diploma. 
sı ve birer madalya verildi. Bizim me!llle_ 
ketten de bu oyunların tertibini ilk önce 
düşünenler ve kararlaştıranlar arasında 

bulunan ve bilahara memleketinde de al
tıncı Balkan oyunlarını tertipte mesaisi 
sebkeden ve nihayet sekiz defa Balkan 
kongresine iştirak etmiş olan Burhan Fe. 
!ekle, Balkan oyunlarının Türkiyede terti. 
binde çalışmış olan Tevfik Taşçı ve Vamık 
Gezene diplomalar verildiği gibi her mem
lekette Balkan oyunlarına en çok iştirak 

etmiş atletler meyanında Semih ile Vey-

TEFRiKA 

Fakat hakikatte ben neydim, nasıl bir kuvvete 
maliktim, kongrecilere karşı nasıl bir vaziyettey
dim? Iştc şimdi buralarını teemmül ed~rek endişele
n iyordum. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ile aşinalığım 
varsa da. müşarünileyhin samimi dostlarından biri 
olmak şerefini kazanmış değildim. Oyle d~ olsam Ps
şanın maksatları ve dtişünceleri üzerinde müessir 
olamazdım. Zira o, dostlukla işi tamamile ayrı tutan 
bir şahsiye:ttı. Erzuruma giderken kendıslle vukua 
gelen kısa temc:s sırasında bu hakikati anlamıştım ve 
Mustnfa Kemal Paşanın dostluğu kantarla, alış verişi 
mıskalla tartan çok ciddi, çok derin görüşlü bir insan 
olduğuna iman getirmiştim. 

Onun arkadaşlarını da kısmen tanıyor, kısm'?n tanı
mıyordum ye hiç birisile senli, benli vaziyette bulun
muyonlum. Şu halde kongre müzakerelerıni - eğer 
celseleri gi?:L yaparlarsa - yakından taktp etmek ve 
öğrenmek imkanı bile benim için yoktu. Kudreti bu 
kadar mahdut olan bir adamın kongreden çıkacak 
kararları devlet siyasetine göre tadil ve tanzim et
mesi ı:lbette kabil olamazdı. 

ve halkın da bu kararlar mucib ince harekete geçiril
mesi muhtemeldi. Nitekim Mustafa Kemal Paşa Iz
mir işgalini protesto ettirmek için mitingler yaptır
mak suretile kendi düşüncelerine halkı da teşrik et. 
mek usulünü daha Havzada b ulunurken tatbike baş
lamıştı. Şimdi siyasi vaziyet Osmanlı impat'atorluğu 
aleyhine aydınlanmış ve hükumeti merkeziyenin aczi 
de o nisbettc tebarüz etmiş olduğundan paşanın hal
kı b~r kat daha tenvir veya tahrik edeccğıne şüphe 

edilemezdi. 

Fakat kongre harıl hanl çalışırken benim kayıtsız 
duruşum da mümkün olamıyacaktı. Zira kongreden 
hükümeti merkeziyeyi sıkıştıracak kar arlar çıkması 

Maslahrıt ta bu gibi hareketleri zarurileştiriyordu. 
Çünkü milli cereyan adı verilen şu hazırlıklardan 

müsbet bir netice çıkmak için bir şeyler yapılmak 

• gerekti. O "bir şeyleri,, ise kongre düşünecek, kon.. 
gre tesbit edecek ve kongre halka bildirecekti. Hal
buki bu şeylerin hükıimeti merkeziyeye hoş gelmiye
ceği tabıi idi. 

Kafamd?. bu mevzu dal budak salarken ve milli 
cereyan · kuracak bir kongre önünde o cereyanı suç 
sayan birhükllmetin memuru sıfatile vaziyetimin pek 

ıiye de ayni eekilde ,eref diploma ve ma~ 
datyaıı verildi ve Onuncu Balkan oyunları 
gelecek yd Türkiyede yapılmak: üzere ka
pandı. 

Bu mektubumu bitirirken bu seferki 

mesaimizin daha iyi neticelenmesi_ 

ne engel olmuş olan sebepleri kaydetmek is 
terim. 

1 - Faik. Abdurrahman, Ateş İbrahim. 
Yusuf, Recep ve Galibe vaziyetleri dola
yısıyle izin almamıyarak çalıştırma kam. 
pma girememiş olmaları, 

2 - Melihin sakatlanması, 

3 - Rıza Maksudun 800 ile 5000 ara. 
sında her müsabakaya girmesi. 

4 - Fikretin kampta çalıştığı halde A
tinaya gelememesi, 

5 - Balkan oyunlarına gidilmiyeceği 

hakkında ilk verilen karar üzerine mara_ 
~oncu Şevkinin idmanlarım kesmesi, 

6 - Dekatlon mütehassısı olarak .henüz 
Almanyadan dönmüş olan Bahriyeli Tev. 
fiğin takıma sokulamaması, 

7 - Hareketten bir hafta evvel Balkan 
o0yunlarına gidilmiyeceği kati olarak teb
liğ edilerek atletlerin yerlerine ve mernle. 
ketlerine iade edilmiş olmaları. 

8 - Müsabakalardan evvel Macarlarla 
·yapılması mukarrer beynelmilel mtisaba_ 
kanın yapılamaması. 

Eğer bu noktalar olmasa idi: 

100, 200 ve 400 metrede birinci ve ikinci 
lik 21 sayı, 

800 ve 1500 de üçüncil ve dördüncülük 
6 sayı, 

Dekatlonda en az ikincilik 3 sayı, 
5000 ve 10000 de dördüncülük 2 sayı, 
110 ve 400 maniada üçüncülük 6 sayı, 
Uç adnnda üçüncü ve dördüncülük üç 

sayı, 

Sırıkta üçüncülük 2 sayı, 
Serbest diskte dördüncülük 

Yüksekte birincilik ve 
be§ sayı, 

1 sayr, 

dördüncülük 

Gülle atmada ikincilik ve üçüncülük 
be5 sayı, 

Yunan diskinde üçüncülük 2 sayı, 
Uzun atlamada dördüncülük 1 sayı, 

Maratonda üçüncülük ve dördüncülük 
3 sayı, 

4xl00 de, 4x400 de birincilik 8 sayı, 
Balkan bayrağında ikincilik 3 sayı. 

Yetmiş bir sayı ile muhakkak Yugos. 
lavların üstüne çrkar ikinci olurduk. 

Lakin olmadı. Bu manilerden hiç biri_ 
nin iktiham edilemez şeyler olduğunu 
hadiseler gösterdi ama iş işten geçtikten 
sonra. 
Şimdi bütün gayretimizi memleketimizde 
yapılacak olan gelecek seneki On Birinci 
Balkan oyunlarına saklayıp bu söylediğim 

1. HAKKI AKYOL A. MACIT ARDA 
İstanbul ü niversitesi Edebiyat 
Fakültesi Ordinaryüs Profesörü 

Galatasaray Lisesi 
Coğrafya Öğrebneni 

UMUM i 
COGRAFYA 

Fiziki • Beşeri 
Maarif Vek&letince Liselerin birinci sınıfları için 

kabul edilen bu eserin OÇONCÜ TADiL.ATLI TAB 'ı 
çıkmıştır. En son Coğrafya Telekkiya+.na, en son 
ve en doğru istatistiklere göre yazılan U M U M f 
C O G RAFYA kitabı, mevcut coğrafyaların en 
iyisidir. 

Çıkaran: REMZi KiTABEVi , ......................................... , 
M 
i 
L 
L 
i 

Bugün A 
Aşka Veda L 

Joan Cravford • Melvyn Douglas E 
Aşk, heyecan ve ihtiras dolu bir taheser 

Ricardo Cortez • Phyllis Br~ovlis 
Hakiki hayattan atk ve bin bir arzu ve 

ıstırabla dolu emealıiz bir film 

M 
D 
A 
R 

~ ........................................ ~ , ...................................... 1. 
BUGON 

YILDIZ 
Sinemasında 

3 büyük Fransız artistinin en güzel p.heseri 

ALT 1 N M ABU D 
Oymyanlar: MIREILLE BALL1N, DANIEL LE KOURTOIS 

ve JEACQUES COPEAU 
manilerin o sene de tekerrürüne meydan .'••••••••••••••••••••••••••••••••' 
vermeyerek kendi topraklarımızda ve ken-

di halkımrzm önünde Yugoslavlardan ikin. ,•••••••••••••• 
ciliği almalıyız. Çünkü bu sene gördü it ki; 

1 
bu hiç te imkansız bir şey değildir. 

8 . F ELEK. 

Sinemaların Ucuzluğu 

Hakkında Bir Tavzih 
Hükumet, sinema dühuliye vergi

lerini tenzil ettiği halde bazı sine. 
maların bu miktarı hala biletlerin. 1 
den indirmedikleri iddiasile tetkikat 
yapıldığını yazmıştık. 1 

TAKSİM 
SINEMASI 

GÜLNAZ 
SULTAN 

Şarkın füsunkar güzellikleri i
çinde canlandırılmış 1001 gece 

masallarının muhteşemi 

TÜRKÇE SÖZLÜ • 
TÜRKÇE ŞARKILI 

35 kişilik saz heyeti 
40 kişilik mehter takımı 

I, __ 
Bu Hafta 

1 

1 

1 

SAKARYA 'da 
Gene zengin oır program: 

1 - LUİSE RAİNER'in 
(Büyük Vals'den) sonra en 

t"ayük muvaffakıyeti 

ROBERT YOUNG - · 
MELVYN DOUGLAS 

ile beraber temsil ettiği 

Genç Kızlar 
Fransızca Sözlü !ilmi 

2 - BENJAMİNO GİG~ 
tarafından oynanmış nefis 

Saadet Düımanı 
Filmi 

İpek - Melek, Saray - Sümer ve 1 

Taksim sinemaları müdüriyetlerin
den aldığımız bir mektupta sinema. 
larının dühuliye biletlerinden yalnız 

1 
hükumetin tenzil ettiği vergi mile- ı 

tarını değil, ayni zamanda kendi his
selerine isabet eden miktardau da 1 

mühim bir kısmını indirerek fiyatları 1 

ucuzla ttıkları bildirilmektedir. 

20 kişilik koro heyeti 
Ayrıca Ekler Jurnalda Al
manların havadan, karadan, de
nizden Polonyalılara taarruzları 

Bugün saat 1 ve 2,30 da ten-__ , 
•••ı~i!Atlı matineler. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da ucuz 
halk matineleri ı ı TiYATROLAR 

Şehir Tiyatrosu 
Dram kı•mı: Tepebaşı saat 20,30 da 

RO MEO • J Ü L Y ET 

1 
Ayni zamanda kanuni bir mecbu

riyet olmadığı halde munhasıran 

halkın ucuz sinema görmesini temi
nen haftanın en işlek günleri olan 
cumartesi ve pazar günleri de çok 
ucuz halk matineleri t1?rtip edildiği 
ve bu vaziyetin belediye iktısat mü
dürlüğünce de tasvip ve takdir edil
diği ilave olunmaktadır. 

iLK UYANIŞ 
DEANNA DURBIN 

Komedi K11mı: İstiklAl caddesi 
Bugün saat 14 de ( KEL OL GAN) çoculC 

oyunu ve akşam saat 20.30 da 
iKi K ERE i K i 

Halk Opereti , _________ _, 
Bu aksam 9 da (ZIR DELİLER) 

No. 42 
garip olduğunu düşünürken öbür düşüncelerlmden 
daha müstacel bir mevzu zihnimde açılıverdi; Kçın

greye gelecekı~ri karşılamak meselesi!.. 
Evet Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarını karşı

lamak üzere Sıvasta - lbrahim Tali ve Rasim Beyle
rin de!filetile - büyük hazırlıklar yapılıyordu. Ben 
de bu merasime iştirak edecek miydim, etmiyecek 
miydim? 

Sürüden ayrılmak hem umumun dikkatini celp, 
hem de pnşanm. arkadaşlarının emniyetlerıni benden 
selbedebilirdi! Sürüye katılmak ise hüki"lmeti mer
keziyenin kongre hakkındaki telakkisine açıktan a
çığa muhalefet etmek olurdu. 

Işte uzun bir saatimi c;le bu mesele işgal etti, kalbim 
ve vicdanım ıstıraptan adeta ter içinde kalıp bunal. 
dı. Hislerim kongreye gelecek zevatı güle güle kar. 
şılamayı iltizam. şuurum ise hükumeti merkeziye ile 
bu kada açık surette muhalefete geçmek hususun
da beni ibram ediyordu. Nihayet şu karan aldım: 
Vali sıiatile bu istikbal mera.simine iştirak ettiğim 

takdirde Babıaliyi gücendirmiş olacağıma göre istik
bale ç.kacak halk arasında görünmemek. Lakin Mus. 
tafa Kemal Paşa ve arkadaşları gibi hayatlarını va
tanın hayrına ve selametine vakfetmiş büyük ruhlu 
insanları karşılamamak gibi bir küçüklüğün ebedi a.. 
zabından ve hicabından kurtulmak için de istikbale 
çıkmak! 

Yani istikbale hem çıkmıyacak, hem çıkacaktım? 
Bu garip işi nasıl yaptığımı da arzedayim: 2 eylUl 
335 günü Sıvasta ne kadar at ve araba varsa halkı 

Erzincan yolu istikametine doğru götürür ve at bula. 
mıyan, araba tedar ik edemiyenler de yaya olarak o 
istikamete dökülürken ben hükumet konağından ay· 
rılmadım. Ahalinin bu sevinçli akışını penceremde 
uzun uzun seyre daldım. Fakat gözlerim dolu dolu 
oluyor, kalbim de heyecan içinde bulunuyordu. Vak.. 
ta ki, Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Beyin \Te arka. 
daşlarının şehre girdikleri haberi geldi. Ben de hü
kumet konağından çıktım, yavaş yavaş . onların a
ramgfillı olacak daireye, liseye doğru yürümiye 
başladım 

Adımlarımı o suretle tanzim etmiştim ki, Paşanın 
otomobili lise önünde dururken ben de müşarünileyr 

hi seıarr.lamakla şerefleniyordum. Fakat benim sürü
den ayrılma!clığıma rağmen sürüye dah il imişim gibi 

görünmiye özenişim - bilhassa - Mustafa Kemal Pa
şanın gözünden kaçmamış. Bunu bir kaç gün sonra 
Erzurumlu sabık mebus Raif Efen diden 5ğrendim. 

(Devamı var) 
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Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
Olznıyan memleketler için abone 
bedeli mQddet sırasiyle 10, 18, 9, 
3,& liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değistirmek 211 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 lrurusluk 
~l l!Avesl lAzımdır. 

GJiNQN MESELELERİ 

Mimar 
Yetiştirmek 
L6zım ! 
T ürkiyede, senelerdenberi, git • 

tikçe hızını arttıran bir imar 
faaliyeti var. Cümhurlyetle beraber, 
1epyeni bir memleket kurduk. llan· 
ri tehirden, hangi kasabadan, hangi 
köyden geçseniz, kulağınıza, mesut 

te mamur bir istikbali miljdeJeyen 
Çekiç, ve kazma sesleri geliyor. Büt. 
Çenıizin, ve gücümüzün yettiği kadar 
>'apnuya, yaratmıya çabahyorur:. Bu 
•tinıkirane ve fedakarane gayretin 

"Ylll•z semereleri ve sayısız eserleri, 
Uç 111 ıUren bir harbin harap ettiği 
:tlndumuza yepyeni, temiz, medeni 
lbtnıur \'e mesut bir sima verdi. 

Çektiğimiz sıkıntıların acısını, 

b~r birer vükselen bu eserlere ba· 
lttrak unut~yoruz. Ve harcanan e • 
lııeklerin bo~a gitmediğ'İnl görmek 

bize, yavaı yavaş bütün mahrumi • 
)etlerimizden kurtulacağımızı müj • 
deliyor: 

Bugilnkü Türkiyeye sevinçle, ya
l'ılıki Türkiyeye, emniyet ve ümitle 
bakıyoruz. 

Fakat maalesef, memlekette mev· 
'1lt bulunan mimarların sayısı, gös
te.rdilimiz, ve göstermek mecburi • 

)etinde bulunduğumuz imar faaliye
thıin beklediği .nuktara yakın değil· 
41.r. 

Bunun sebebi de, Güzel Sanatlar 
.\kademisindeki mimari şubesinin, 
'bil ihtiyacımızı karşılayabilecek ge • 
1lltlikte olmamasıdır. 

Değil A vrupanın büyük memle • 
ltetlerinde, hatta Balkanlarda bile, 
ıade mimar yetiştiren muazzam mü-
esseseler var. , . 

Fakat buna rağmen, Türkiyede, 
lrılınar yetiştirme vazifesi, sadece, 
-'kademinin bir sınıfına düşilyor. 

Mesela bu sene açılan imtihana, 
ttlılerce genç müracaat etti. Bundan 
"- anlaıılmaktadır ki, gençlerimiz, 

b~ zengin meslek sahasının boşluğu· 
llıı İdrak etmiı bulunmaktadırlar. 

Memleket gençliğinin, memleke· 
tt inıar etmeğe koıması, ve bu büyük 
1htiyacımızı kavramıı bulunması. se. 
~llç ve takdirle karşılayacatımız 
$o\ hayırlı bir basirettir. 

Fakat maalesef, Guzel Sanatlar 
-'kademisinin mimari şubesi, keıidi-
:lle. ınUracaat edenlerin ancak dört · 
b· hırine yer vermek imkinını bula-
ıltrıiı, diğerlerine kapılarını kapat. 

lllak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
~lı~l~rin kabul edilmeyişlerinln se • 

1 
hı ıse, açılan imtihanda ehliyet ve 

~:•kat gösterememeleri değildir. 
d '1i.kls, Akademi, bu gençler arasın· 
},. •ıı en değerlilerini tercihan seçe • 

t ilnıekte hayli zorluk çekmiştir: Zi. 
•• ın'" d dıe uracaat e en gençlerin hepsi 
~~ fe~a olunamıyacak derecede yük
~ hır liyakat göstermişlerdir. Fa • 
-ı~~ .\kademi, maalesef, sadece mu
·~·.nı kadrosunun, binasının, biitçe • 
dı' ~il hlUsaadesizliği yüzünden, ken· 

•ııı· ~ıe 1 bu talebelerden, bu talebeleri, 
~dl feyzinden mahrum bırakmak 

•etinde kalmıştır. 
8 \1 • h . . . t . 1 k tıJ ıse, epımızın eessilr e ar · 

lti~Yacağnnız hazin bir neticedir . Bu 
de •rla, temenni ediyoruz ki, Aka • 
~-~inin bu şubesi bittabi muallim 
he tosu ile birlikte mümkün merte.. 
)ıılt Siiratte genişletilsin, ve biz. çok 
t~Jc. tıı bir istikbalde, mimar buhranı 
t~11?'ekten kurtulalım: Zira bu çok 
~i~ 1' Sahada muhtaç bulunduğumuz 
11,~hıet1, daha uzun uman, bize hayll 
~lt~lıya gelen ecnebi mimarlardan 
~llt ersek, bir taraftan yurdumuz İ· 
~ ··• f'akat bir taraf tan da büt(emiz 

•p olur .. 

T~ 

Muharrir, bu yazıda madunluli hissinin insanın muliaClderatınC:lcr, seci· 

yesinin teıekkülünde oynadığı mütiim rolü teba riiz ettiriyor ve §Oculi· 

larda bu hissin teıekkülüne ve sebeplerine dair filil rlerfni a nla t.yor. 

• • • 
ocukta Madunluk 

Hissi Neden Doğar 
Ve Nasıl Giderilir? 

K endini küçük ve aşağı göı
mek demek olan (Madun

luk hissi - sentiment d'inferiori. 
te) nin, insanın mukadderatında, 
seciyesinin teşekkülünde ve teşP.v
vüşlerinde oynadığı mühim rol 
hakkında, herkesin, tahsisen ebe
veyn ve mürebbilerin doğru bir fi. 
kir sahibi olmaları lazımdır. Çün
kü, bu vukufsuzluk dolayısile ya
pılan hatalar, çocukların fikri ve 
ahlaki teşekkülleri üzerinde, son. 
radan tamiri pek güç hazan imkan
sız olan tesirler yapmaktadır. 

Terbiyede en mühim esas, ço. 
cuğun kendi çocuk hayatını yaşa. 
ması hakkını tanımak, çocuğun 
haklarile cemiyetin haklarını, ~o
cukluk hayatının icabatı ile cemL 
yet hayatının zaruretlerini telif et. 
mektir. 

Madunluk hissi ve onun meşum 
neticeleri, bu ilci alem arasındaki 
zıddiyetten, ihtili.!tan doğmakta
dır. 

Madunluk hissinin sebepleri, ne
ticeleri, bu hissin teşekkülüne ma. 
ni olmak için alınacak tedbirler 
hakkındaki malümatın, ebeveyn ve 
mürebbilere çok faydalı olacağına 
kani bulunduğum içindir ki, maka
lelerimden birini bu mevzu icin 
ayırdım. 

M adunıuk htssıntn esas sebe.. 
b ini, insanda mevcut olan 

hakimiyet.o.temayülünün hezimetin. 
de aramak lazımdır. 
İnsanda qir (rnul\4taıal<Vlefiıı) tema

yülü vardır ve bunun sıhhati için za
ruri olan muvazene halini bozan her 
hAdlse, her vaziyet bu temayQlQ hare
kete getirir. Fakat, içinde yaşadığımız 
içtimai muhitte bu muhafaza! nefis te
ma,.aıo, ekaerı,.a hAklmlyet temay{llU 
mahl,.etini almaktadır. Çünkil, kendini 
korumak, hayat kavgasında muvaffak· 
olmayı icap ettirmektedir. 

BütOn insanlık tarihi, bu Mkimlyet 
temayülünün muhtelit şekillerde teza
hürlerini bize göstermektedir. 

İnsan, maddi ~leme flimle ve teknik
le, fakat içtimai Aleme kuvvetle hfıkJm 
olmıya çalışmaktadır. 

Ferdi bakımdan oldufu gibi insan 
anıpları bakımından da vaziyet aynidir. 
Milletlerin ıenlşleme ve emperyalizm 
slyıısetıeri bunun sarih bir ifadesidir. 

Bu yayılma ve hAkimiyet temayülü, 
Çocukta yetişkin insandan daha kuv
vetlidir. Sebebi, bu temayüliin onun be
deni ve fikri neması için laum olması
dır. 

Fakat, ilk gilnlerlnden itibaren ço
cufun &nüne çıkan aşılmaz mfınlalar, o
nun hAklmiyet ve yayılma arzulannın 
tatminine mAni olmaktadır. Harici 
kuvvetler çocuğu, ihtiyaçlarını ve i~ti

halannı tatmine se•keden bu tabii te
nıa)"il}leri hezimete, muvaftakıyetsizli

ie utratmaktadır. Sabahtan akşama 
kadar hareketleri emir ve nehiylerle 
tayin ve tahdit edilen çocuk, kendinin 
dünyanın merkezi olmadığını ve ha
rici Aleme hA!dm bulunmadığını gör
mekte ıecikmez, zaafını ve aczini id
rak eder. 

Çocuk yeti~en insanla mücade
lesinde her zaman magllıptur ve 
madunluk hissi bu mağlubiyetten 
doğmaktadır. 

Binaenaleyh bu his, her çocuk 
için tabiidir. Hatta (büyük olmak). 
(büyükleri taklit etmek), arzula
rını tahrik etmesi ve binnetice 
kendi kendini terbiye etmiye sev. 
keden en kuvvetli bir nıuharrilc ol
ması itibarile çok faydalı ve hayır. 

lıdır. ' --
Fakat, muhtlif sebepler, norma1 

olan bu madunluk hissini şiddet. 
lendirebilir ve bu suretle yerleşen 
madunluk: hissi, çok muhtelif mii
dafaa aksülamellerinin membaı o.. 
lur. 

Bu sebepleri ikide toplıya biliriz: 

1 - Muhitin tesiri: Bir ba. 
banın çocuğunu, diğer kar

deşleri kadar zeki ve kabiliyetli ol
madığı için mütemadiyen hırpala. 
ması, bir muallimin, elinden geleni 
yaptığına kani olan bir talebesini, 

YAZAN: 

Sadrettin Celai ANTEL 
derslerde diğer arkadaşları kadar 
muvaffak olmadığı için sını! hu
zurunda tekdir ve tahkir etmesi, 
madunluk hissini inkişaf ettiren se. 
beplerin başında gelir. 

Umumiyetle, bir çocuktan • ya
hut herhangi bir insandan - vere
bileceğinden fazlasını htemek, on. 
da madunluk hissinin yerleşmesine 
sebep olur. Çünkü bu suretle, on
dan şayanı memnuniyet bir netice 
almak imkanı ortadan kaldırılmış 
oluyor. 

Fakat, diğer cihetten, bir tale. 
benin basit muvaffakıyetlerini al
kışlamak ta madunluk hissini inkı. 
şaf ettirebilir. Çünkü bu suretle 
kendine karşı beslediği büyük iti
mat, hadiseler ve yeni tecrübeler 
tarafından tekzip edildiği zaman 
sukutu hayale uğrıyacaktır. 

2 - Madunluk hissi, uzvi veya 
ruhi hakiki bir madunluktan ileri 
gelebilir. Kanbur, çolak, topal, çok 
çirkin, fazla miyop, zihnen geri, 
mariz, alil olan çocuklarda da bu 
his kolaylıkla inkişaf edebilir. Çün 
kü bu vaziyette olan çocuklar, et. 
raflarındaki insanlara karşı aşağı 
bir vaziyette bulunmakta ve arka
daşlarının alaylarına maruz kal -
maktadırlar. 

M adunluk hissi, yukarda say. 
dığımız sebepler dolayısile 

şiddetlendiği zaman büyük ıstırap
lar membaı olur. 
İnsan bu fst.ıraplara karşı naSll ak

sülAmeller yapar? Buna karşı kendini 
nasıl müdafaa ve muhafaza eder? 

Madunluk hissinin neticeleri, yirmi 
seneden fazla 7.amandanberl, A. Adler 
\'e mektebi tarafından meydana çıka
rılmıştır. Bu ruhlyatçıya göre, madun
luk h issi, inkişaf ettiği zemin ve şart
lara göre, tevekkülden isyana, mahcu
biyetten tahakküme, alçaklıktan kah
ramanlığa kadar giden çok muhtell1 
davranı§lar (komporlınan) tevlit et
mektedir. 

Fakat, yetişkin insanın ve çocuğun 
madunluk hissine karşı milcadele et
mek için yaptığı cidalin mekanizması 
her zaman aynidir: (T~vlz - Conpen
satlon). 

Bunun gayesi, ya mevcut madunluğu 
gidermek, yahut onun uddı olan bir 
vasfı kazanmak veya onu saklamaktır. 

Bu bakımdan tavizin iki esaslı ıekli 
vardır: 

1 - Birinci şekle bilhassa yüksek 
bir izzeti nefsi olan insanlarda tesadil! 
edilir. Bu insanlar, kendilerinde mev• 
cut olan bir eksikliği, büyük bir irade 
cehdi ile gidcrmlye çalışırlar. MeselA., 
akli zaaftan mustarip olan bir insan 
senelerce sabah aksam jimnastik yap
mak suretiyle bir atlet haline ıelebil
mlştir. Gençliğinde, mahcup, mariz, ke
keme olan D~o~thene, daimi bir irade 
cehdi ve gayreti ile, sadece kekemeliği· 
nl ve mahcupluğunu gidermlye muvaf
fak olmakla kalmamış, fakat zamanının 
en bilyOk hatibi olmuııtur. 

Hayatının son zamanlarında sağır o
lan Bethoven'i de buna bir misal ola
rak gösterebiliriz. 

Adler, bir istatistiğe istinat ederek 
ressamların % 70 inin rüiyetıerinde bir 
bozukluk olduğunu iddia etmektedir. 

2 - Madunluktan muztarip olan 
insan, bunu iradi bir cehtle gide
recek kuvveti kendinde bulmuyor
sa, yahut diğerlerinden aşağı. va
ziyette olmağı kabul edecek kadar 
filozof değilse, hücum ve taarruza 
geçmek, yahut madunluğunu sak
lamak suretile vaziyetini düzeltmi. 
ye. ıstıraptan kurtulmıya çalışır. 

Mesela, madunluktan muztarip 
olan çocuk, kuvvetli bir insan çeh
resini takınır, kendini metheder, 
büyükleri ve kuvvetlileri taklit e
der, kendine mühim bir insan tav. 
rı verir, yahut inatçılık eder, çün
kü inat, onun kuvvetli olduğunu, 
kendi kendini idare ettiktnl ve hic 

kimseye tabi olmadığını göstermi
ye yaramaktadır. 

D iğer bir taviz şekH1 eısa~e. 
lere, hayallere iltica et

mektir, rüyalar ve hayaller aıemin. 
den, hakiki hayatın bize verme. 
diği kuvveti ve hakimiyeti iste
mektir. Büyük insanların roman
lara, çocukların peri masnllarına 

ve hikayelere düşkünlüklerini bu. 
nunla izah edebiliriz. 

Tavizin başka bir şekline göre 
büyük işleri yapmıya kabiliyetli 
oltnıyan insanlar, bütün ihtimam
larını küçük şeylere vermek sure. 
tile kendilerini ve ihtimal diğerle. 
rini aldatırlar. Mesela, az zeki o
lan bir talebe derslerini ezber öğ
renmek yahut sınıfta u:ılu durmak 
suretile kendini gösterebelir ve 
sevdirebilir. 
Fakat bazan bu yetişkin insan veya 
çocuk, madunluğunu saklayacağı 

yerde onu mübalağalı bir surette 
meydana koyar, onu istismar eder. 
Mesela, kendisine etrafındaki in. 
sanlar tarafından ehemmiyet ve
rilmiyen bir insan·, kendini hasta 
göstermek suretile, ehemmiyet ve 
alakayı üzerine çekebilir. O takdir
de, lçendisile meşgul, ve. alakadar 
olunur, arzuları yerine getirilir. 
Etrafında pervane gibi dolaşılır. 
Bu tarzı hareket ayni zamanda. 
insanı, diğerlerinin ve kendinin ten 
kidinden kurtarmaya da yarar. Has
ta olmak, çalışmamak ve bir şey 
yapmamak için daima kabul edilen 
bir mazerettir. 

Tavizin bir şekli daha vardır: 

İnsan madunluğuna karşı müca
dele edecek bir kudrette değilse, 
sahtekarlık yaparak kendini hasta 
vaziyetinde göstermek istemiyorsa. 
hakimiyet ihtiyacını tatmin etmek 
için bir çare kalır: Kendi kendini 
yükseltfnek iktıdannda olmayınca 
başkalarını, bilhassa k endini göl
~de bırakanları alçaltmak; onla. 
nn küçük kusurlarını mübalağalı 

olarak büyütmek, kusurları yoksa 
icat etmek suretile maksatlını te
mine çalışmak. 

Madunluk hissinin !nkişafına 
mani olacak ted~irlere gc. 

lince meselenin iki cephesi var. 
dır: Bu hissin teşekkülüne manı 
olmak - yerleşen madunluk his. 
sinden kurtarmak. 

1 - Madunluk hls~lnln teşekkfilüne 
mAnl olmak için, fenalığın sebeplerini 
ortadan kaldırmak lAzımdır; bunun için 
de, madunluk hi~slni tevlit eden terbi
yevi hatalardan lc;tlnap etmek ve ayni 
zamanda çocukların şahsiyetlerinin in
klııafını teshil edecek tedbirler almak 
icap eder. 

C<>cuklarda madunluk hissinin tesek
kQlQ, bizzat ebeveyn ve muallimlerin 
kendilerinde bir madunluk hl~sinin 
yerleşmesine saik olan fena bir terbiye 
almış olmalanndan ileri gelmektedir. 
Terbiyevi hatalar, nesilden nesne inti
kal etmektedir. 

MeselA bir baba, bizzat kendisi çocuk 
iken evin milstebldl olduğu için kendi 
çocufuna karşı istibdat yapmakta; ya
hut mektepte mualllmlerlnden çok fe
na muamele ıören bir muallim bu nevi 
(intlkıımcı bir Uvlz) dolayısiyle, kendi 
talebesine kareı zalim davranmaktadır. 

Terbiye metotlarının da bunda rolü 
vardır: Çok sıkı veya çok geveek ln
z.ıbat ta madunluk hissini inkişaf ettire
bilir. 

MOsteblt fnz.lbat belki lnzlb:ıtlı fert
ler yetı,tıreblllr: fakat buna ancak, her 
çocutun temayüllerini (tebit etmek -
refouler), şahsiyetini ve orijlnalliğlnl 

batmak ve blnnetice madunluk hissini 
tevlit etmek suretiyle muvaffak olur. 
Şilpheslz bau çocuklar bu disipline 

boyun e~erler. Fakat bunlar, kendile
rinde phslyet, şahst teşebbQs bulunmı
nn fertler, iplerinden çeklldlli zaman 

harekete gelen kuklalar olarak yeti~ir

la'. 
Ekseriya çocuklar, h ayat lnsiyaklan

nm tesiriyle, bin bir ~ckild e, bu müste
bit r ej imin tazyikinden kurtulmakta
dırlar. Fakat bazan da, madunluk hissi 
çok şiddetlendiği zaman çocuklar. fazla 
istibdada karliı koyarlar; evvela, baba
larına ve muallimlerine karşı, sonra da 
bütOn otoriteye, k anuna, cemiyete, dev
lete karşı isyan ederler . Anarljlk ve ca 
niyane temayilllcrln membaını baljka 
yerde aramamalıdır. 

Gevşek disiplin, şımartma me. 
todu - başka sebepten dolayı - ay
ni neticeye götürür. Bu iki m et o
dun arasında pedagoji bakunından 
büyük bir benzeyiş vardır. Çocuk
ta zatiyeti, müteemmil ira deyi, is
tiklal ve muhtariyeti inkişaf eW . 
remezler, iki sistemde de çocuk 
(tabi) olarak kalır. Ya onun hare
ketine mani olunur, yahut onun 
hesabına hareket edilir. Onun ken. 
di başına karar vermesine ve iste. 
mesine imkan bırakılmaz. 

M adunluk hissinin inkişaf et
memesi için yapılmaması ıa. 

zım gelen şeyleri gösterdim . Bun. 
lar bize ayni zamanda yapılması 

icap eden şeyleri de göstermekte-
dir. Bu tedbirlerin en başında , her 
insanın tabi olduğu m addi ve iç
timai zaruretler kadr:>su içinde, 
şahsiyetleri inkişaf ettirecek, ço. 
cuklara işi sevdirecek, ierdi husu
siyetleri nazarı dikkate alacak içti
mai bir muhit yapmak gelir. 

Hiçbir şey, iş, yani maddi veya 
fikri bir meseleyi halletmeyı ga. 
ye edinen faaliyet kadar çocukta 
şahsi kıymeti, kudreti hakkında 

kuvvetli bir fikir vermiye ve bi
naenaleyh, herkesin ruhund:ı bu
lunan hakimiyet temayülünü tat
min etmiye muktedir değildir. 

Herkesin herkese karşı mücade
le halinde bulunduğu, en b üy ük 
liyakat ve faziletin diğerlerini geç
mek olduğu, bir rekabet muhiti, 
madunluk hissinin inkişafına çok 
müsaittir. 

Bu hissin inkişafına mani olmak, 
onu körletmek için öyle bir muhit 
lazımdır ki, orada'" bütün talebe 
samimi bir hizmet ruhu ile meşbu 

olsunlar; kuvvet ve istidatlarına 
göre, umumi faaliyet ten hisselerini 
alsınlar, biribirlerini kıskanacak
ları , biribirlerinden korkacakları 
yerde biribirlerini anlasınlar, sev
sinler ve biribirl erine yardım et . 
sinler. 
Diğer cihetten talebeye, mizaç, 

seciye ve fikri bakımlardan ferdi 
tenevvülcrine göre muamele et • 
mek, madunluk hissin"n teşekkülü
ne mani olacak esas tedbirlerden 
biridir. 

2 ....... Madunluk hissi insanda y er. 
leştiği takdirde bunu g•rlermek i. 
çin ne gibi tedbirler almak liizım
dır? 

Bu madunluk hissi, ister mahcu
biyet veya tenbellik, isterse asa
biyet ve hiddet buhra.ıları ile te
zahür etsin, madunluk hissinden 
ıstırap çeken çocuğu paylamamnh
dır ve unutmamalıdır ki, onun ha. 
reketleri, büyük m ikyasta, gayri 
şuuri, otomatik refleks hareketler. 
dir. Şüphesiz azarla ve tehditle 
hazan bu tezahı.irlerin meydana 
gelmesine mani olabiliriz. Fakat 
fenalığın köküne kadar tesir ede
meyiz. Onu söküp atamayız. 

Bilakis, madunluk hissindt'n 
muztarip olan çocuğu cesaretlen. 
dirmek, mümkün olan vasıtalarla 
onun kendi kendine itimadını u. 
yandırmak, ona muvaffakıyet fır. 
satları vermek lazımdır. Ne kadar 
istidatsız ve kabiliyetsiz o~ursa ol
sun, bu iadei itibarı imkansız bı. 

rakacak hemen hiçbir çocuk yok. 
tur, diyebiliriz. 

Bunun misalleri çoktur. B ir 
mektepte uzun zaman sını. 

fın dümencisi olarak gölgede kalan 
kimsenin ehemmiyet vermediği bir 
çocuğun, günün birinde flüt çal
dığı anlaşılmış, bunu ilerletmek i
çin kendisine cesaret verilmiş, yol 
gösterilmiş. Bir kaç zaman sonra. 
gezintilerde arkadaşlarını eğlen -
direcek bir vaziyete gelmiş, ehem
miyet kazanmış. Bunun neticesi 
olarak çocuğun maneviyatı değiş. 
miş, madunluk hissinden kurtul

muştur. 

Diğer bir misal: Her zaman ders 
lerden çok fena numara alan bir 
talebeye muallimi günün birınde 
yanlışlıkla iyi bir not vermiş. Bu 
yanlışlık talebe üzerinde o kadar 
d erin bir tesir yapmış ki, o gündl?n 
sonra derslerine çalışmıya başla. 
mış, derslerinde muvaffak olmuş. 
tur. 

Bu madunluk hissi her zaman 

m~:mm 
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Hükumet, Üniversitede ders ver
mek üzere hundan bir kaç se

ne evvel Almanyadan profesörler 
getirtti. Bu profesörler meselesi 
memlekette adeta müzmin bir du•a 
oldu. Ecnebi profesörler ders ver
memeli, bunlardan talebe istifade et
miyor, Tiirk profesörleri de bu ka
darım yapabilir gibi iddialar ortaya 
atıld ı. İlim meselesinde şovenlik gü· 
dülemez ... Şovenlik medreseden haş
lar, belki her yere girmek için bir 
delik bulur, fakat ilim ülkesine ~re
mcz.... Ecnebi profesörler meselesi 
bir milliyet meselesi değildir. Bu 
profesörlerin içinde hakikaten kabi
liyetsizlerl varsa, Maarif Vekaleti ,.e 
rektörlük imkan dahilinde bir tasfi
ye yaparlar. Eğer talebe hakikaten 
istifade edemiyorsa, bu takrirleri 
daha istifadeli bir şekle sokmak ça. 
resi aranabilir ... Fakat biz ecnebi 
profesörlerden miistağniyiz iddias1, 
daha heniiz ilim telakkisi yerleşme
yen memleketimizde ilme kar~ı çe· 
kilmiş bir Çin du,·an olur. 

Bir iki profesörün istifa edip git
mesi miinasebetiyle, Tan gazetesin
de çıkan bir yazıda bu şövenliğin ko· 
kusu var. Bu profesörler mütemadi 
dedikodular içinde çekilmek arzu· 
su duymuş, Amerikada kendilerine 
iş bulmuşlarsa, hunu bir ahlaksızlık 
olarak göstermek doğru bir hareket 
değildir ... Hiç istifade dahi etmesek 
çekilip gitmiş bir adama karşı yapa
cağımız iş bir te~ekkürden ibarettir ... 
Amerikada bulacağı işi sağlama haf· 
lamadan buradan istifa etmemesi de 
tabii bir iştir ..• İlim adamlarının iş 
bulma imkanları her memlekette si. 
gorta edilmiş midir ki, böyle bir te· 
yakkuz gösterdikleri için itham edi· 
lebilsinler? Profesör Nissene gelin • 
ce, profesör Nissenden gerek üniver· 
site, gerek bu memleketin halkı ~ok 
istifade etmiştir. Kendisinin gidiıini 
esefle karşılamamız 18zımdır. 
Anıerikadaki üniversiteler, çok Iiya. 
katli profesörlerle tıklım tıklım dolu 
oldukları halde, bu profesörlere kapı 
larrnı açarken, ecnebi profesörlerden 
müstağni olmadıklannı gôsterffllş ·tı·"' 

luyorlar. Amerika üİAversitelerl, İn
giltere üniversiteleri böyle bir istiğ
na göstermezken, bizim gösterdiği _ 
miz çekingenlik, şövenlikten, kendi
ni fazla beğenmiş olmaktan başka 
bir şekilde izah edilemez. 

Bugün, bütiin dünya üniversite 
leri talebe değiştirdikleri gibi, profe
sör değiştiriyorlar. İlim artık milll
yet hudutlarının haricindedir. İlim 

herkesin malıdır. Hiç bir memlekette 
lisan meselesi bu kadar mühim bir 
hadise olmamıştır. Ecnebi profe -
sörler her yerde mütercimler vasıta· 
sıyle takrir verebiliyorlar. Zaten Ü· 
nİ\'ersite lise değildir. Konferans 
şeklinde yapılan bu takrirleri, iyi do· 
çentlcr vasıtasıyle talebeye anJat • 
mak miimkündür. Bu profesör]er 
memlekette hiç bir şey yapmamı~ -
Iarsa, Ünh·ersite lahoratu,·ar mesai· 
sini daha organize bir şekle getir
mek, ilmi metodJa çalışmak gibi bk 
hava getirmi terdir ki, bu da bizim 
için çok büyük kazançtır. 

Üniversitede bazı profesör]erin 
mükemmel Tiirkçe öğrendikleri de 
mervidir. Yapacağımız iş, profesör -
lcre mlişkülat göstermek değil, bi • 
lakis onJarın çalışmalarını kolayla~· 
tıracak çareler bulmaktır. Bütiin 
bunlar karşısında hali ecnebi profe
sörlere ho nutsuzluk göstermek, bir 
medrese zihniyetiyle taassuba kapıl. 

maktan başka bir ey değildir. ilme, 
yalnız Üniversitenin değil, memle • 
ketin kapılarını ardına kadar açalım. 
Ancak ilmi, propaganda silahı ola· 
rak kullanan gizli tehlikeye kar~ı 
miitcyakkız olalım. Fakat nankör ol· 
mıvalım. 

devamlı değildir. Aileden bir fer. 
din yahut bir ;muallimin veya ar. 
kadaşın mevcudiyeti ile kaimdir. 
Bu takdirde, çocuğu bu hissin ta. 
sallutundan kurtarmak için muhi. 
tini değiştirmek lazımdır. Böylece 
muhitinden uzaklaşan çocuğun ek. 
seriya değiştiği görülmüştür. 

Hulasa çocuklarda bu madunluk 
hissinin teşekkülüne mani olmak 
için. çocuğa sempati ile, sevgi ile 
muamele etmek. onun cesaretini 
ktrmamak. bilakis, onun kendine 
itimadını çoğaltmak. arkadaştan ö. 
nünde itibarını yükseltmek lazım
dır. 
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Anketimiz: 

Anıt- Kabir Nerede 
• 

Yapllmah Ve 
k im Yapmahdır ? 

' 
Mimar Sedat Çetintaş, Fikirlerini Anlatıyor 

• 
}kinci Mahmut türbesine çıka -ınen Türk sanatkarı gitsin Atatürke 

ran yolda yürürken Anıt - layık eseri yapmak hakkını bu çetin 
~a~ir fikri üzerinde, hislerimize mü- haddeden geçerek kazansın, öyle mi? 
layun gelecek bir muadele, zihnimi _ Değil mi ya? İstediğimiz kıy-
Yoruyordu: mette eseri ancak bu yolla bulabili-

- Topkapıdaki Bağdat Kasrı, 
niçin bize yine oradaki, Abdülmeci
din Barok köşkünden daha güzel, 
daha samimi gelir? 

- ' Çünkü bizimdir de onun için ... 
Sade yapanı değil, eserin ruhu, ifa -
desi, en geniş manada, umumi sem
Patiyi halle eden havası bizimdir ... 

Mimar Sedat Çetintaşın bürosu
na kafamda, bu telakki tarzının lıa
kitniyetiyle girdim. Onun en kuvvet
~ delillerini, milli mimari ve milli 
abideler aşkını bir nevi din, mukı:ırl
des bir sanat putperestliği haline ge
tiren güzide üstattan dinleyeceğimi 
urnuyordum. Bu önceden belirmiş 
kanaati kendisinden saklamadım: 

-Ve görüyoruz ki bugün, dedim, 
'I'ürk sanatkarı, belki Türk tarihinin 
en benzersiz abidesi teşebbüsü karşı
sında mutlu bir asabiyeti zaptedemi
Yerek "onu yapmak benim hakkım
dır!" diye ortaya atılmak istidadın-
dadır. _ 

Sedat Çetintaşın açılıveren te -
bessürnünde, maziden sırlar ve ses
ler taşıyan bir plağın çizgileri vardı. 

- Ankarada, diye başladı, Ata
türkün heykeJleri ilk defa Kripel 
tarafından görülmeğe başladığı gün
lerde, bir resim sergisi münasebetile; 
O büyük adamın huzurunda, bir fır
s~t bularak aynen şunlan söylemiş-
tını.: . 

riz. Burada dikkate şayan bir nokta
ya işaret etmek isterim: Eğer bilfarz 
bu müsabakanın yalnız Türkler ara
sında yapılmasrrıı arzu edenler varsa 
bu arzunun sahipleri şu noktada da· 
hi aldanmış olurlar ki bugünkü Türk 
sanatkarları artık kendi sınırları i
çinde olmaktan ziyade, sınırlar dı -
şında ve beynelmilel sahada da ken
disine itimat eden ve zafer kazanma
sını bilen kabiliyetli elemanlar ver
melidir, ki ben bu noktada ümitli -
ytm. Eğer bugüa istenilen elemanlar 
aramızda yoksa, o vakit, diğer mil _ 
!etlerin bu işi başaracak sanatkarla
rının muhayyelesine, zeka ve kale -
mine muhtaç olduğumuzu itiraf et -
mek mecburiyetindeyiz. 

- Üstadım, diyorum, belki garip 
bulacaksınız ama, sizden Anıt - Ka
bir hakkında, bir lahzada söylenive
recek, bir kaç seri çizgi ile ana hatla
rı, gösteriliverecek bir şe:ttil, bir tas
lak sorsam? 

Sanatkarın birdenbire çehresi de
ğişiyor, gözleri ışıklanıyor ve başını 
sallıyor: · 

- Aman sormayın, bana değil 
kimseye sormayın. Söylenemez ki 
bu!. .. Bir şaire sevgilisi hakkındaki 
tahassüsünü nasıl sorabilirsiniz? 

- İyi ama o hepimizin sevgilisi
dir; ortada maşeri bir mefhum var
dır ki, onu hepimiz duyuyoruz, he -
pimiz seviyoruz. Bu milli vicdandaki 
müşterek ve mukaddes sembolü, ka
lemle olduğu gibi, taşla, yapı ile ifa
deyi düşündüğümüz anda şüphesiz 

ıyıtamızda açılan idrak alemi bL 
ze - iptidai de olsa - bir şekil heye
tinde görünür, değil mi? 

TAN 
S.POR: 

Haftanın 
Maçları 

Bu hafta liğ maçlann:nı en mühim 
karşılaşması Fenerbahçe stadında 

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında ola.. 
caktır. 

Parasız, Yatılı Lise ve 
Orta Okul imtihanlarını 

Kazanan Talebeler 
4498 

340 

Talebeden imtihanı 

Talebenin isimlerini 

Kazanan 

Ya.zıyoruz 
Her iki takım, en kuvvetli kadro

lariy le çıkmak için çalışmaktadırlar. 
Siyah - Beyazlılar, bu maç için Hak
kıyı İstanbula getirtmişlerdir. 

Fenerbahçeliler de takımlarında 

bazı tadilat yapacaklardır. Muavin 
hattında Reşadın oynatılmıyacağı ve 
Esadın tekrar geri alınarak bu hat
tın Esat, Ali Rıza, Fikret şeklinde 

çıkarılması kuvvetle muhtemeldir. 

Ankara, 13 (Tan Muhabiri bildiriyor) - Lise ve orta okul 
parasız ve yatılı imtihanlarına 4498 talebe iştirak etmiş ve 
bunlardan 340 ı kazanmıştır. İmtihanı kazananlar mevcut 
orta okul ve liselere dağıtılacaklardır. 

Bu mühim karşılaşmayı Adnan 
Akın idare edecektir. Haftanın di
ğer karşılaşmaları da şunlardır: 

Şeref stadında: Süleymaniye -
Beykoz, Kasımpaşa - Vefa, Alem
dar - Yıldız. 

Taksim stadında: Galatasaray _ 
İstanbulspor, Beylerbeyi - Eyüp, Or
taköy - Kale. 

Fener stadında: Büyük maçtan 
evvel Topkapı - Hilal, Süleymaniye 
stadında da Galatagençler - Anado· 
lu, Pera - Karagümrük, Galataspor
Davutpaşa karşılaşacaklardır. 

Pera • ŞiJli Maçı 
Beyoğlunun iki ezeli rakibi Pera _ 

Şişli bu akşam Taksim stadında or
taya konan bir kupayı paylaşmak i
çin çarpışacaklardır. Her iki takım 
tam kadrolarile oynıyaeaklarından 

müsabaka alaka ile bekl~nmektedir. 

İmtihanları kazanan 3.fO talebe 
şunlardır: 

Karaköseden: İhsan Fa.mhar, Ni
zamettin Boyer ve Mehmet Kurşun. 

Amasyadan: Vehbi Bozkurt ve Ad. 
nan Ataklı. 

Ankaradan: Nihat Atasoy, Hazıfn 
Sarıdal, Süheyla Ünlütürk, Fahri 
Aydoğan, Sıdıka Argaslan ve Asım 
Baykal. 

Antalyadan: Hüseyin Ceylani, Ta
lat Karakaş, Cahit Günal, Mehmet 
Ünal, Ali Tunçer ve Hüseyin Kanlı. 
Aydından: Feyzi Karayel, Selim 

Çuhacı, Ziya Akçasu, Ümit Altıntaş 
Mümtaz Kösevelioğlu ve Şükran 

Güngör. 
Balıkesirden.. Muzaffer Pakkan, 

Kemal Eryılmaz, Ahmet Kalmuk, 
Muhsin Canyakan, Mustafa Eser, En
ver Durmaz ve Sinan GiPgin. 
Bandırmadan: Dürriye Çetin, Ham 

di Yeşil, Abdullah İslak:uş ve İhsan 
Sabancı. 

Ayvalıktan: Hasan Gi.ılbas. 
Fener • Galatasaray Bilecikten: Naci Karagöz oğulları. 

Maçındaki lhtlh1f Meselesi Bingölden: Mustafa Baran. 
Fenerbahçenin ı _ o galibiyeti i- Bitlisten: Doğan Altınay, Kanın 

le neticelenen maçtaki ihtılafli gol Arslan, Kazım Yapir, Seyfettin Ka
hadisesinin İstanbul hakem komite- rabaş, Celal Erdur ve Bayram Kars. 
sinde incelenerek işin Beden Terbi. Boludan: Melek Musa Boyacı, Ah
yesi yüksek hakem komitesine hava- met, Mehmet Ergun, Servet Tacyıl
le edildiği söylenmekte ise de, İs- dız, İhsan Feyzi, Avni Hitit, Şere
tanbul bölgesi henüz verilmiş bir fettin Can, Mehmet Ayer, Zeki Er
karardan haberdar değildir. gül, Lutfi Bandırmalı, Fehmi Okan 

ve Ömer Suphi Karaman. 
Demirspor lstanbula Düzceden: Adnan Öget ve Şükrü 

Getirtilecek .öztürk, 
Fenerbahçeliler 29 teşrinievveu.ıe Burdurdan: Kadriye Dönmez, Ab-

Ankaranm Derlıirsporunu İstanbula dullah Umay, Ali İlboğ9., Salih Bul. 
getirtmek için muhaberede bulun. gur, Mehmet Ekinci ve Handan Er
maktadırlar. Bu teşebb•is kati şeklL tas. 
ni almak üzeredir. Demlrspor İstan- Bursadan: Saadet Timur, Saliha 
bulda biri Fenerbahçe ile olmak ü. Başkurt, Ayşe Şenel ve Şevket Ataç. 
zere iki maç yapacaktır. İnegölden: Neriman Bekret, Müj

diş, Emin. G<ncsu, Sami Aytekin, Ha
san Bilgili, Nevzat Serenli, Adli Ap
aydın, Lutfi Uygun, Alp Arslan Se
ner, Ekrem Berkel, Nail Sertbas, Re
cep Aybidak, Asa(İmhan, Vedat Ko
ra, İzzet Aydın, Oıhan Özsen, Osman 
Koçlaz, Cevdet Aras. Orhan Şehri, 
Müfit Değer, Osman Yücesan, Fik
ret Ünver, Dünf1ar Eriş, Hasan Üna
lan, Yusuf Gülfidan, Vasfi Cankat, 
Ömer Aydın, Nihat Ünalan, Osman 
Salgirboyu, Nizamettin Öne, İbrahim 
Ağış, Sami Gelgör. 

Çatalcadan: Osman Boy~na ve Pe
rihan Coşkunkan, Raife Banker. 

İzmirden: Mediha Ul, Mehmet Sa. 
kacalı ve İhsan Sener. 

Bergamadan: Mehmet Kaplan, Le
man Yiğit, İbrahim Güller ve Hil
samettin Tuncay. 

Karstan: Ali Karadağ, Muhittin 
Serim, Haydar Aksu, Meliha Elagöz;, 
Şakir Çalpan ve Mehmet Çakmak. 

!neboludan: Hamdi Erol ve Mü
şerref Akan. >:-

Kayseriden: Ahmet Erkan, Mus. 
tafa Gökçe, Mehmet Topçu, Sait A
kalın, Sulhi Ertuğrul ve Sacit Bah
çeli. 

Develiden: Ahmet Kahrı.dayı. Ni
yazi Seyhun, Turgut Karadadaş, Ce
mal Sarıçiçek ve Mehmet Yüceler. 

Kırklarelinden: Necati Soykal, İs
mail Yahya, Ayşe Tuncer ve Tev. 
fik Türker. 

Kırşehirden: Vahdettin Kalas ve 
Turgut Gündüz. 

İzmitten: Cemal Keşkül, Abdülke
rim Arslan, Mithat Ersoy ve Yaşar 
Turgay. 
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RADYO 
ANK ARA RADYOSU 

Tfirkiye 
Tiirkiye 

r. ~ Q. 

r. A. P. 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara 

Dal~a Uzunluğu 

Postalan 
Radyosu 

1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

19,74 m. !5195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cumartesi, 14. 1 O. 1939 

13,30 Program, ve memleket saat ayarı, 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 13.50 
Türk Müziği: Çalanlar: Vecihe, Ruş~n 

Kam, Cevdet Kozan. I - Okuyan: Melek 
Toki(Öz. 1 - Lemi - Rast §arkı: (Sazın 

gibi sinem dahi) 2 - Sadi - Segah şar
kı: (Ruhumda ölen nağmede) 3 - Musta
fa Nafiz - Suzinak şarkı: (Sensiz bu sa
bah) 4 - Neyzen Burhan - SuzinAk şar
kı: (Hayli demdir) II - Okuyan: Nearni 
Rtza Ahıskan. 1-Şehnaz peşrevi. 2 - Ali 
Bey - Hicaz şarkı: (Derdimi arzetmeğe 
o şuha) 3 - Nedim - Hicaz şarkı: (Yü
celdikçe yüceldi) 4 - Hicaz ~arkr: (Gül
şenj hüsnüne kimler vaı·ıyor) 5 - Dede 
- Hicaz şarkı: (Şu karşıki dağda bir ye
şil çadır). 14.30 Müzik (Riyaseticlimhur 
Bandosu - Şef: İhsan Künçer) 1 - Paul 
Wachs: Les Muscadins (l\farche - inter
mezzo) 2 - O. Strauss: Tralala (Vals) 
3 - Guatelli: Ouverture Orientale. 4 -
Aime Lachauıne: Gavottc Badine. 5 -
G. Verdi: Fantalsic sur "Le Trou,·ere.,. 

15.15 - 15.30 Müzik (Dans Müziği - Pl.). 
• 1a Program. 18.05 Memleket saat ayarı, 
ajans, ve meteoroloji haberleri. 18.25 Mü
zik (Radyo Caz Orkestrası) 19. Türk Mü
ziği: Çalanlar: Vecihe, Ru~en Kam, Re
şat Erer, Cevdet Kozan, Mesut Cemil, I -
Saz Eserleri: 1 - Şerit Muhittin - Niha
vent Saz semaisi. 2 - 111. Selim - Suzi
dilara Peşrevi. 3 - Tanburi Cemil - su
zidilara Sıu: semaisi. 4 - Tanburi ce .. 
mil - Zeybek Havası. l'l - Okuyan: Mu
zaffer İlkar (Yeni şarkılar) 1 - Cevdet 
Kozan - Ud Tak~im!. 2 - Lemi - Nik
riz ı,ıarkı: )YavTu gül yanağını) 3 - Şem

settin Ziya - Neva şarkı: (Ko sineni a
tese yansın). 4 - İzmirli Hayri -·Hüz
zam snrkı: (Her gün o güzel sahile) 5 -
Sadettin Kaynak - Segah şarkı: (Elif). 

6 - İzmirli Hayri - Hüseyni Tür;cü: 
(Cemile kız) 7 - Yesari Asım - Hü
seyni Türkü: (Sarı zanbak) 8 - Saz Ee
maisi. 20 Konusma. 20.15 Türk Müziği: 

(Karışık program - Muhtelif şarkı ve• 
Türküler) Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Cevdet Çağla. Okuyanla!': Mü
ze3')'en Senar, Mefharet Sajtnak. 1 -
Sevki.Bey: Hicaz şarkı (Firakınla za.llnı) 
2 - Asım Bey: Hicaz şarkı (Her zahnıı 

"-Bugün yapılan heykeller bel
ki sizi avutuyor ve bizi aldatabiliyor, 
faJı:at bir gün gelecek ki sizin çocuk
larınız bunlan kaldırıp yerine kendi 
elleriyle asıl• doğrusunu yapacaklar
~lr. Çünkü sizin yüce hüviyetiniıi 
Sizin çocuklarınızdan gayri hiç kim
se ruhunun derinliklerinde bula -
llıaz.,, 

O büyük adam, elinde tuttuğu çay 
kadehini tabağına' dayadı, kendisine 
tnahsus bakışlan ile önüne eğildi. 
Bir vakfe geçirdikten sonra Yusuf 
A.kçoraya hitaben: 

- Evet ama, bu söylenemez, A
nıt • Kabilr için bu altından kolay =============== 
kalkılır bir iş değildir. ! gan işane ve Fahriye Sun. 

Çanakkaleden: Kemal Özkaya, Mu 
zaffer Akduman, Yahya Türker, Sai. 
me Kantarcı ve Hakkı Sönmez. 

Adapazarından: Mehlika Dizel, 
Hicri Altıner, Fikret Amasyalı, Nu
ri Conga, Kamil Yazıcı, Kamil Baş. 

karacı, Şerefettin Sanalan, Hayriye 
Ilgaz, Zübeyde Ulumeriç, Tevfik Gür 
ler, Mustafa Baykas ve Talat Bora. 
zancı. 

ciğer :ru7.a):,,3 - Fahire Fersan: Kemen .. 
çe Taksimi. 4 - Lemi: Hicaz şarkı (Se
verim her glizeli) Yalnız Kemençe refa. 
katiyle, 5 - Uşşak Müstezaf: (Haırretle 
bu şeb) 6 - Artaki4 J'Uşşak şarkı (Sev
dama yakın gel) 7 - Halk Tüııküsü: (Söy .. 
leyin güneşe) 8 - Şevki Bey: (Uşşak 

Şarkı) Eslrl zulfünüm. 9 - Rahmi BeY! 
SuzinAk şarkı (Bir sihri t.aTap) 10 -
Halit Türkü~il: (Benliyi aldım kaçaktan). 
21 Müı.ik (Küçük Orkestra - ~ Necip 
Aşkın) 1 - Dvorak: Hümoresk. 2 - :r. 
Strauss: Neşeli Vals operetinden: )Buse
ler Valsı). 3 - Beccc: Noturno. 4 -
Hans Schott: Suvari Vahı . 5 - Franz 
Sadek: Viyana, sen benim rüyalarımın ~eh 
risin. 6- Franz Lehar: Çigan Askı. 22 A
jans ve Ziraat haberleri. 22.15 Konuşma 
(Ecnebi Dillerde). 22.45 Müzik (Caz
band - Pi.) 23.25 - 23.30 Yarınki prog4 

ram ve kapanıfj. 

- Sen ne dersin Yusuf bey? de
~· Yusuf Akçora rahmetli, eliyle be
:ııı göstererek: 

"- Ben de bu genç beyin fikrine 
taına:rniyle iştirak ediyorum, dogv ru s .. 
lt0Ylüyor,, cevabını verdi ve bahis bu 
adarla kapandı. 
- Demek ki siz de Anıt - Kabrin ... 
Sanatkarın tecessüsümdeki isti -

t:ali önleyen durgun tebessümü de -
"'anı ediyordu: 

- Görüyorsunuz ki maziden size 
sunduğum bu kıymetli hatıramla A
:anın hüviyet ve şahsiyetini hakkıy
e duyup canlandırabilecek en kuv -
~etli ruhun, Türk çocuklarında oldu-
gurıa ben ezelden kaniim. Anoak 0-
~tın Ölümünden sonraki hadiseler ve 
~~tıbalar şu hakikati isbat etmiştir 
1 

1 Ata yalnız Türklerin Atası olmak-

ba kalınamış, O ayni zamanda bı'ltün 
e~. k rıyetln kalbinde yer etmiş mu-
addes bir varlık ... 

lVJ ~atabım, son uç kellme üze .. 
~l rınde duraklıyor, tekrarlıyor, 
\> 1Yoru:rn ki dimağındaki "kıymet 
<ii~~ikir" hudutlar aşmaktadır, ken-

ı alamıyorum: 

tlu - Yani beynelmilel bir mefhum
r, dernek istiyorsunuz? 

lii}k~~atkar, tefekkür ağırlığından 
ltııyor: 

\>et -Evet, diyor, onu diyeceğiz; e
b 

0 tnukaddes bir varlık olmuştur. 
~n·· 
ltah· 0.Y~ zannediyorum ki Anıt -
bir ırın :müsabakasını enternasyonal 
)e/ahaya atmak hem bütün beşeri.. 
~yın hissiyatına hürmet, ve hem de 
~a:eırnilel bir nezaket olacaktır. 
(Jıakernki işin sonunda bir Jugment 
)~e~~) vardır, ve asıl sözü o söyli
)alrı tır; o halde bu alemşümul işi 
~esi •t 'I'ürk kaleminin, Türk düşün
l l"ıi11 • 
41is t m.hisan altına sıkıştırmak 

e doğru değildir. 
, 1 "'-: l3inaenaleyh müsabakayı bey

'l"ıılel Yapalım ve kendisine güve-

Anlaşılıyor ki, Çetintaş bu dava. ASKERLiK iŞLERi 
da hazırlıksız, ölçüsüz bir his teza - ,,_,._,..,.. 
hürünün de mesuliyetli, günah ola
cağına kaildir. 

Bahsi; başka tarafa sürükliyonım: 

- Peki, bari mevzuu, umumi 
stil ve ekollar sahasından mütalca 
etsek ... Mesela Anıt - Kabirde haklın 
fikir ve üslup milli mimari mi, yok_ 
sa modern mimari mi olmalıdır? 

Sözümün sanatkarı teessüre gi) -
türeceğini biliyordum, öyle de oldu: 

-Milli mimariyi, uzun yıllar 

var ki terkettik. Onun işlenmesi, 

hayatın ve cemiyetin yürüyüşü ile 
beraber giderek inkişaf etmesi Uı -
zımdır. Bu yaprlmadı, muhmel bı • 
rakıldı, şimdi artık, tekrar ele alın
ması geç değilse de, Atatürkü ifade 
için de kafi değildir. 

Bana göstererek izah etmek lut
funda bulunduğu İstanbulun arkeo
lojik haritasına eğildik, "şaheser'' 
işareti konulmuş tÜrbeleri gözden 
geçirdik, onları ve yanımızdaki t -
kinci Mahmut türbesini göstererek: 

- Yani eski mimari ile yaparsak 
Anıt - Kabir böyle bir şey olacak? 
dedim. 

Mimar başını salladı. 

- Bu abide midir? 

- Bizde öyle derneğe alışılmış. 
Lakin beynelmilel mimaride bunlara 
"Oeuore monumantale - Abidevi e
ser" denilir. 

Ayrılıyorduk. Susarak birbirimi
zin gözlerine daldık. Galiba dimağ
larımızda ayni fikir dolaşıyoz:du: 

- Anıt - Kabir için de bir inkıl3p 
yapmağa muhtacız.,, 

-·--0---

M E VL I D 
Askeri Tıbbiye okulu dördüncü 

sınıf talebelerinden merhum 417 İs-

Şubeye Davet 
Bey.oilu yabancı askerlik şubesinden: 
Şubemizde askerlik yapmamış yoklama 

kaçağı olarak muamele görmüş deniz sı. 

nıfma mensup 316 ila 334 doğumlular aıı. 

kere sevkedileceklerinden 12 - Birincite;ı. 
rin 939 günü saat 9 da ıubedc bwunma.. 
lan. 

• 
Beyoğlu yerli askerlik şubesinden: Bu. 

güne kadar hiç askerlik yapmamış 316- ili 
334 dahil gümriik, Tank, hava, muhabere 
ve iıtihlı:im sınıfları asker alınacakttr. 
Bunların toplanma ırünü 25 teşrinievvel 
939 dur. Yoklama kaçağı bakaya olmayıp 
normal olanların bedelleri 24 birinciteşrin 
939 akşamına kadar alınacaktır. Bu doğuın 
lutardan askere ıitmemiı olanların vazi. 
yetlerini incelemek Ü%ere şimdiden şubeye 
baş vurmaları ilan olunur. 

* Beyoflu yabancı askerlik şubesinden: 
Askerlik yapmamış yoklama kaçağı olarak 
şubemizde muamele görmüş hava, gümrük, 
ve tank sınıfına mensup 316 ila 334 do_ 
ğumlular askere sevkedileceklerinden 16 
birinciteşrin 939 pazartesi günü saat 9 da 
şubede bulunmaları ilin olunur • 

Silôh Alt.na Davet 
Selimiye Tümen Askerlik dairesinden: 

1 - Mutat olduiu üzere 939 teşrin cel_ 
binde askerliklerini yapmıyan jandarma ve 
bir buçuk senelik hlzmcte tabi olanlardan 
gayri sınıfa mensup 316 : 334 (dahil) do
iumlu erat hizmeti muvazzafalarınr yap. 

mak üzere celp ve sevkedileceklerdir. 

2 - Deniz eratı için şubelerde toplanma 
günü 14 • 10 • 939 dur, Bedeli nakdi 13 -
10 - 939 akşamına kadar alınacaktır. 

Diier sınıflara mensup olanların toplan 
ma günü 25 • 10 _ 939 dur. Bedeli nakdi 
24 - 10 _ 939 akşamrna kadar alınacaktır. 

3 - Askerliklerini yapmıyan bu gibi 
mükellefler cezaya çarpılmamak için ta. 
yin edilen günde askerlik şubelerine mü. 
racaat etmelidirler. 

Beyoğlunda Musiki Dersleri 
Beyoğlu Halkevinden: Evimizde Solfej 

ve koro dersleri başlamrııtxr. Arzu eden. 
lerin ikiıer adet fotoiraflariyle Evimize 
müracaat eylemelerini rica ederiz. 

mail Kara Mahmut oğlunun pazar VENi NEŞRIY AT : 
gecesi teraviyi müteakıp Beyazıt ca-

miinde Mevlidi okunacaktır. Arzu e. TIP FAKÜLTESi MECMUASI - İkinci 
denlerin teşrif buyurmaları. yıl 9 uncu saYısı cıkmıst.ır. 

Geliboludan: İffet Bıçakçıoğlu, 
Muzaffeı: Sürücü ve Mehmet Kapıcı. 

Artvinden: Muzaffer Erdoğan ve 
İbrahim Karataş. 

Hopadan: ·Cemal Özkazanç, Mus.. 
tafa Demirel, Nazım Özknzanç ve 
Galip Vural. 

İskilipten: Ali Aydemir, Hakkı 
Evcan ve İsmet İlter. 

Denizliden: Mustafa Sinav, Os
man Süzer, İsmail Özünlü ve Meh~ 
met Dinçer. 

Elaziğdan: Sıtkı Günaydm. 
Erzincandan: Abdurrahman 

yazıcı. 

Baş-

Eskişehirden: Talat Baştuna ve 
Didar Toktokan. 

Giresundan: Nurettin Tuna, Mit
hat Birgöl, Mediha Aksoy, Ömer Du. 
ru, Şükriye üst, Bahriye Onan, Gül
tekin Sunan, Faika Dikmen, Yaşar 

Yurdal, Şükrü Akta~ ve Necmiye 
Aksal. 

Şebin Karahisardan: Veli Birler. 
Gümüşhaneden: ~çağa. 

Antakyadan: Lutfi Esmerli, Bin-
göl, Raif ve Nihal. 

Hakkariden: Şahabettin Türkeser. 
Mersinden: Tevfik Hızal, Yusuf Kurt 
Celal İhsan Gür ve Saadet Kemal. 

Silifkeden Ziya Özmutlu ve Me
diha Yelen. 

Tarsustan, Yusuf Dikmen, Şev. 

ket Şahin, Haydar Celal ve Alişan 
Yıldırım. 

İspartadan: Nevzat Ersoy ve Sa
adet Altındağ. 

İstanbuldan: ~ız lisesinden) Be
sime Kurloğlu, Mediha Dilber, Nec
la Arslan, Altıngül Sanda, Şeref Nur 
Uğurer, Nebiye Örnek, Gülbeyaz 
Sakcı, Azize Erülkür, Görüngen, Hu
riye Kadaman, Hatice Ayrıca, Ne. 
zahat Örge, Sabiha Derin, Vildan 
Teoman, Nimet Doğum, Jale Özfil, 
Meliha Yalçınlı, Melahat Arantekin, 
Humeyra Akıncı, Rabıa Kesek, Fat
ma Uçansu ve Haraman Güven. 

Erkek lisesinden: Hulitsi Demir-

Konyadan: Hüseyin Güneş, Safiye 
Gündemin ve Mustq.fa Yamaner. 

Akşehirden: Lutfi Bostanoğlu ve 
Mahir Afacan. 

Kütahyadan: Meliha İnak 
Uşakta?\: Sami Özalp. 
Arapkirden: Edip Ertoğuran, Şev

ket Bali ve Salih Akkoyi. 
Manisadan: Rüştü Eren, İsmail Er. 

sevim, Mustafa Onar, Süleyman Mert 
Nermin Egemenlik, Ali Erdoğan ve 
Nadire Kurtar. 

Akhisardan: Ya~r Ünal, Mehmet 
Akgül, Kemal Soyer ve Hasan Ka
çar. 

Turgutludan: Hamdi Albayrak, 
Hüsnü Şengöz, Tahsin D~rcli, Meh
met Argun, İstiklal Gökçer, Ahmet 
Karadöven ve Hatice Ş3.nlıoğlu. 
· Maraştan: Mehmet yurter, Rüat 
Beyazıt, Zeki Yalçın, Nihal Batulı:, 

Hulusi Erkan. 
Elbistand:r,: Necmettin Koner ve 

Muharrem Dıbana. 
Mardinden: Nuri Akkurt, Fuat 

Arığ, Sabri Arslan. 
Muğladan: Orhan Serez ve Avni 

Tür kel. 
Milastan: Mehmet Ünal. 
Muştan: Muharrem Erkin. 
Niğdeden: Tevfik Kılıç ve Nazmi 

Ersoy. 
Nevşehirden: Kemal Öğüt, Kemal 

Önal ve Sadi Uzer. 
Ordudan: Mebuse Ög~, Hüseyin 

Kart, Hatice G.üveli, Ziya Uslu, Cev. 
det Topçu, Hamdi Güveli, İrfan Bil
gili, Şevket Kandal, Ali Terzi, Hü-

r ' 
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BORSA 
CEKLD 

13 - 10 - 939 

tond1'8 
NevyorJr 
Parhı 
Mfltno 
Cenevre 
A.mıterdaın 
Berlln 
Brllksel 
Atfna 
Sof ya 

Prag 
Matlrfd 
VaraoT• 
Buda~ 
80kret 
eeıırad 
Yokohama 
Stokbolm 
Moskmra 

5.2' 
129.83 

2.96875 
6.59125 
29.20 
69.13 

21.765 
0.97 
l.5875 

13.1825 

23.28875 
0.9525 
2.495 

S0.6125 
31.005 

ESHAM V1!: TAllVtLAT 
Türk borcu l pe~in 
Ergani 
Anadolu Demiryolu 

19.40 
19.56 

Mümessil Peşin 32.10 
1 Merkez. Bankası 98.-'-·-- _____ ) 

1 

seyin Gilngör ve Farise Gönülden. Akkerman. 
Samsundan: Ziya Günay, Behice Sıvastan: Fatma Yüksel ve Besim 

Karol, Hayati Safgeldi, Kemal Alay Yüksel. 
ve Ruhi Anal. 

Bafradan: Fethi Olgan, Seyit Gü. 
leç ve Rasiha Sümerkan. 

Adanadan: Edibe Özbaş, Leyla 
Gezmiş, Hatice Beyhan Kılıç, Fahri-

Tekirdağmdan: Hayri Terzi, 
lip Bircan, Rahmi Dönmez ve 
rulı: Demirdolu. 

Urfadan: Osman Bengisu. 

Ga
Fa-

ye Kırklar, ve Hayrinnur Koker. Vandan: Cemal Ağar. 
Osmaniyeden: Tevfik Coşkuner, Yozgattan: Necdet Ayur ve Ke-

ve Mehmet Foçer, mal Tümer. 
Siirtten: :Fikri Bayam ve Ep.ver Bartından: Emin Ayan, Ahme1 

Seven. • Yalı, Abit Özbayrak ve Mustafa Ka-
Sinoptan: Meliha Kısa ve Hüseyin rako&. 



• 

-- s 
............... __ ftYJTJJl 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhli, ve bütün ağrdarın·iz\ derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
WJh1 Her yerde pullu kutuları urarla isteyiniz. tRN 

lstanbul -Belediyesi ilCinları -
Şehir Tiyatrosu Dram ve Operet kısımları dış kapıları ve dahilindeki muayyen 

yerlere konulacak ilan ve reklamlar 2490 N. lu kanunun 43 cü maddesine göre tem- 1 

diden açık arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedel 646 lira ve ilk teminat 48 
lira 45 kuruştur. İhale 19-10-939 Perşembe günü saat 14 de Daimi encümende 
yapılacaktır. Şartname Zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi 
encümende bulunmalan. (8433) 

* * Kumkapı belediye tahsil şubesi binasının tamiri 2490 N. lu kanunun 43 cü mad-
desine göre temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. İhale-20-10-939 Cuma glinU 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 1073 lira 58 kuruş ve 
ilk teminat 80 lira 52 kuruştur. Şartname Zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin Fen işleri müdürlüğünden alaca~an ehliyet vesikaları ve 
ilk terr.inat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi encü-
mende bulunmaları. (8432) 

* * Çocukları Kurtarma Yurdu 939 MaU yılı ihtiyacı için lüzumu olan muhtelif cins 
sebze açık eksiltme usulü ile alınacaktır. İhale 31-10-939 Salı günü saat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 343 lira ve ilk teminat 25 lira 
"13 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (8435) .1/19---·------------, 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 = Onuncu ve on birinci smıflar~a nehari talebe için yer yoktur. 
Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - İstiyenlere kayıt şartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

,_ Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 22534 _,, 

Bayramı İçin 
Tesisatı 

Cümhuriyet 
Yapllacak Donanma 

lstanbul Elektrik', Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiyle yapılacak tenviratta aışağıda yazılı hususa
tın nazarı itibare alınmssıru ilan eder. 

1 - Resmi Direler ve muhterem ahali tarafından yapılacak tenvirata ait tesisa
tın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılması lazımdır. 

2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut sayıcı kudretini tecavüz 
ettiği takdirde Umum Müdüriyet nihayet 20 Birinciteşrin akşamına kadar yazı ile 
hıı.berdar edilmelidir. 

3 - Bu kayıtların hilafına hareket edildiği takdirde yalnız bir tesisat müteessir 
olmakla kalmayıp, tenviratın heyeti umuıniyesi üzerinde teşevvüşata sebebiyet vc
rilmis olacağı göz önünde tutulmalıdır. 

4 - Bayram şenliği münasebetiyle mağazalarında ayrı sayıcı ile fevkalade vitrin 
tenviratı yapmak istiyen tüccarların bu tesisatına kv/s başına 6 kuruşluk muval~-
kat bir tarife tatbik edilecektir, "8407., , ........ ~ .......................... , 
T. iŞ. BAMKASI 

1939 Küc;ük Cari Hesablar ikramiye Pfam 

32.000 Lira Mükafat 
Kura ICeşicİe tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eyhil, 1 lkinciteşrin. 

İKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
5 

" 1000 " 
5,000 " 

8 ,, 500 ,, 4 ,000 ,, 
16 ,, 250 ,, 4,000 ,, 
60 ,, 100 

" 
6 ,000 " 

95 ,, 50 ,, 4,750 ,, 
250 ,, 25 ,, 6,250 ,, 

435 32,000 

T. iş Bankasına para yat~rmakla, yalnız 

para biriktirmiş olmaz, • zamanda aynı 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

Bursa Yenişehir Belediye Riyasetinden : 
Yenişehir belediyesinde mevcut tahminen (150 - 200) bin kilo çeltik 4-10-!'139 

gününden itibaren 21 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale gUnü 24 - 10 - 939 S&lı günüdür. Talip olanların Belediye Encümenine 

·müracaatları. (8197) 

~ SIRKETi HA YRiYEDEN:' , 
Gelecek Sah akşamından itibaren Ramazana 

seferleri tarifesi iskelelerle va· mahsus gece 
purlara asılmıştır. 

~ A ~ .......................... ! ........... _. 

Sabibı ve Neşriyat Müd ürü Halil Lötfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Nesrivat T L. S. Ra!'l•ldtiı ver TAN Matbaam 

TAN 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuru1ut Tarihi: 1888 

5ermayesi : 100,000,000 Tür1' Lirası 

Şube ve a jana a dedi : 262 
Zi.rııi ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

,. 500 n 2,000 ,, .. 
" 250 .. 1,000 • 

40 .. ıou ,, 4,ooo 
100 
120 
160 

" .. 
• 

-1 

40 
20 " 

• 

5 ,000 
4,800 
3,200 

" ,, 

MünaltalCit VekCiletinden: 
l - 31-10-939 Salı günü saat "15,. de Ankarada Çankaya caddesinde Münaka

lat Vekaleti levazım müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında cem'an "18500,, lira 
":JO,, kuı-uş muhammen bedelli "339,, parça mobilyanın kapalı zarf usuliylc eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı "1387,, lira "57,, kuruştur. El<siltme şartnamesi 
ve teferrüatı Münakalat Vekaleti levazım müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin teklif mektuplarını kanuna göre 31-10-939 Salı günü saat 
"14., de kadar komisyona vermeleri lazımdır. "8343., (5215) 

Hendek Asliye hukuk mahkemesin 

den: 
Hendek maliyesine izafetle hazine 

vekili davavekili Safer Arutan taıa
fından İstanbul Tophane Boğazke
sende 86 numarada kereste tüccarı 
İsmail Hakkı ve şeriki Alman Hils-

man aleyhlerine ikame olunan ve 

939/190 Asliye hukuk esas numara

sında kayıtlı M. aleyhlerin bamuka~ 

vele Molla Hasan Pmarı namı dev

let ormanından imal ve ihraç ede

cekleri eşcarın tabi olduğu resim ve 

tekalifi sairesi meyanında bermucibi 

mukavele taahhüt ve kabul ettikleri ' I 
veçhile mukavelenin car! .)lduğu 930 

ila 933 senelerine ait senevi 1630 lL 

ra hesabile dört senelik mezkur or
manda ifayı vazife eyliyen memu. 
reyn ücreti ve masrafı olan 6720 li
rayı takip ve talebe rağmen hazine
ye vermediklerinden taahhüt ve mu
kaveleleri mucibince meblağı mezku
run vadei tediyelerinin hulülünden 
itibaren yürütülecek faizi kanuni ve 
masrafla birlikte tahsiline dair olan 

- ------------

' Güneş cildi ya

kar ve kırıştı. 

rır. Soğuk ve 

rüzgar 

sertleştirir. 

deriyi 

Yüzü_ 

müze temas eden 

havanın tozları mesa

matmı kapatarak if-

razatına marn olur. 

Cildin bütün bu anza ve ku
surlarına mani olmak için siz de 

cildinizi her gün akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlıyarak gıdalandırınız. 

KREM PERTEV, açık mesamatı 
kapatır. Cild adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak t.aze

lik ve gençlik bahşeder. 

mahkeme divanhanesine taliki sure

Sıhhat Vekaletinin Resmi Ruhsatı~n Haiz 

KAŞE 

Baş, DİŞ, ağnlarını, ROMATİZMA sancılarını, SİNİR rahatsızlıkla
rını DERHAL Geçirir. 
GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLIGINA karşı müessir ilaçtır. İca

bında günde 1 - 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 

SATIŞ iLANI 
Usküdar icra Memurluğundan: 
Fatma Matlübe, Emine Ma:ı.lı1me ve Hatice Hayriye tarafından Vakıf Paralar 

İdaresinden 24305 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede 
ipotek göı•terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve 
tamamına ehli vukuf tarafından 8000 lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Ka
dıköyl.ınde Zühtü Paşa mahallesinin kayden Tahtaköprü mahallen Reşit Bey soka• 
ğında eski 4 yeni 12 No. lu bir tarafı Nazif veresesi arsası ve bir tarafı Kurbağalı
dere ve bir tarafı Saide menzil ve bahçesi, tarafı rabii Tahtaköprü caddesi ile çev
rili bahçeli evin evsaf ve mesahası asağıda yazılıdır: 

Demir kapıdan girilen bahçe içindeki binanın zemin katı: İki oda, İki mutfak, bir 
hela ve bir kömürlüktür. 

Birinci Kat: Mermer merdivenle sahanlığa çıkılır. Buradan ahşap kapı ile içeri 
girildikte zemini karesiman döşeli bir taşlık üzerinde üç oda, bir sofa ve bir he-
13.dır. 

ikinci Kat: Ahşap merdivenle çıkılır. Ufak bir antre üzerinde alaturka bir helıi., 
yüklü dolaplı bir oda ve yanın.da bir sofa üzerinde iki oda ve camekAn kaplı bir 
balkondur. Bu katın merdivenleri musamba döşelidir. 

Çatı Katı: Üç oda, bir sofa ve sofadan camekanla bölünmüş bir kısım vardır. 
Bahçe: İçinde bir odunluk iki taraf duvan tuğla üzeri galvaniz saç örtülü bir kö

mürlük mahalli ve binaya muttasıl iki beden duvarı taş ve iki tarafı tuğla çatısı 

potrelle volto ve aydınlık için demir feneri bulunan harapça bir mutfak demir bir 
kameriye, çam ve eşcarı saire ve dere tarafından kayık çekmek için :felenkler 
vardır. .-

14 No. taj sayısını taşıyan kıaım: Bir katlı kagir bir bina olup zemini kmnızı. çini 
döşeli antre üzerinde ikl oda, bir hela ve bir mutfaktan ibarettir. Bu kısımda elek
li ik ve su yoktur. 

Umumi Evsafı: Binanın zemin katı kagir, diğer katları ahşap olup ön ve arka ta
rafında ikisi mermer merdivenle olmak üzere bahçeye üç kapısı vardır. Binanın 
zemin ve birinci kat pencereleri demir parmaklıklı ve kısmen kafes ve kısmen de 
pancorludur. Çatı alafıranga klremitie örtülüdür. 

Meaahaıı: Tamamı 602 metre murabbaı olup bunun 213,07 metre murabbaı' bina 
geri kalanı bahçedir. 

Yukarda hudut, evsa:f ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup 22-11-939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya ka
dar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacakhr. Arttırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranm 
üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 7-12-939 tarihlne rastlıyan Per, 
şembe günü saat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak 
ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektubu' 
nu ibra1 etmeleri Hizımdır. 

Gayrt menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde ı::ıa
rayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulu, 
nan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra:tı. olursa ona, razı olmaz veya bulun' 
mazsa hemen on beş gün müddeUe arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edi' 
lir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, fanzifiye ve delliliye resimleri ve 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mil-"1teriye aittir. 

2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinln 4 üncü fıkrasınca, bU 
f'•"'Yrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aiıl.kadaranın ve irtifak :ıiakld 
sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu il~· 
nın nesri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap 
erler. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasm~ 
dan hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 23-10-39 tarihin~ 
den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartname· 
sile 927 - 6318 numaralı dosyasına müracaatlarl ilan olunur. (8410) 

ile 
Her 

SABAH, öGLE ve AKŞAM 
yemekten sonra günda 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fı rcalavınız. 

~~~~~~~--~~--------------------~~~------~~~·~__.,,,. 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha

kimliğinden: Mahkemenin 939/ 1 79 
sayılı dosyasile Hollantse Bank Üni 
N. V. tarafından muha!rnmat mü -
dürlüğü ile Üsküdar Balaban cadde
si Uncular sokak 63 No. da mukim 
veÜsküdar yeniçarşısmda kuvafsaraç 
Ahmet oğlu Abdullah aleyhine 100 
liranın faiz masarif ve avukatlık üc
retile tahsili hakkında dava açılmış 
ve dava edilen Abdullaha ~önderHen 
davetiyede mezkur adresleri terkede
rek halen nerede olduğu bilinmediği 

J gelen cevaptan anlaşılmış olmakla 
davacı vekilinin isteğile ve 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına ka
rar verilerek mahkemesi 6.1..939 sa
at 9.30 a bırakılmış olduğundan i~bu 
gün ve saatte mahke~e~.e gelmed~~~ I 
ve bir musaddak vekıl gondermcdıgı 
takdirde gıyabında mahkemeye de
vam olunacağı davetiye tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu-

İstanbul Asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: İstanbul HasırcıJsl' 
Medina hanı altında 34 No. da /\'r. 
ram Davit Rodrig vekili avukat l'fİ• 
sim Sages tarafından Galatada A:t1' 
kara Han ve halen Gabııy Han ıç~· 
raköyde Ziraat Bankası yanında rfi.1• 
mel meyvacılık şirketi aleyhine il<8' 

me olunan davanın cereyan edetl 
mahkeme sırasında: 

Müddeaaleyh şirketin ikametgfıb1' 
nın meçhuliyetine binaen teblig3t~t1 
ilanen yapılmasına ve muhakenıeıı1fl 

tt9' de 24.11. 939 tarih saat 14 de b t 
kılmasına karar ver~miştir. Ke~:fiY;e 
tebliğ makamına kaım olmak uıe 
ilan olunur. 

Mantarlı muşambalar, storla.t 
perdeler ve sair her türlü 

davanın istida suretleri ve davetiye
lerinin mumaileyhlerin gösterilen ad
resinde bulunmadığından bahisle ia
de edilmiş ve başkaca sarih adresleri 
malum olmadığından hukuk u

tile ve 144 üncü madde mucibince _n_u_r_. --------- -----------------

TEF R İŞ A T 
Levazımatı, Beyoğlunda B.t\· 
KER mağazalarında her yerdeJ'l 
müsaid şartlar ve ucuz fiatlarl~ 
satılmaktadır. Beyaz eşya dB1' 

remizde haseler, yatak çarşaf· 
lan ve yünlü yatak örtülerinır> 
fiatları kıyas kabul etmez dere· 

ilan tarihinden itibaren bir ay müd
det zarfında cevap vermeleri lüzu -

sulü muhakemeleri kanununun 141, muna ve muhakemenin 2.11.939 per. 
142 inci maddeleri mucibüıce ilanen şembe saat 10 a bırakılmasına karar 
tebligat icrasına ve bir nüshasının verildiği ilan olunur. 

,. Dr. Şükrü Mehmet ' 

1 
Gureba hastaı\esi cilt ve :ı:ührevi has- ı 

'alıkları sabık hekimi Parmakkapıda 

'stiklal Cad. Ankara apartımanı 99 No. 
daire 2. Hergün sabahtan akşama kadar 

cede ucuzdur ve rekabetten 
Aridirler. 


