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FRANSIZ SEFİRİNİN 

Türk - Fransız 
Ittif akına Dair 

Mühim Beyanatı 

Avrupadaki Askeri 
Hazırlıklarında 

Uzak Şarktaki 
Siyasi Faaliyeti 
de Arttırıyorlar Devam Ediyorlar 

On iki adanın yeniden tahkim ve takviye edildiğine 
dair dün Daily Herald gazetesi tarafindan verilen ma. 
lfımattan sonra bugün de İtalya ile Almanya hududu 
üzerindeki Bolsano vilayetindekl garp devletleri teba
asının buradan çıkarılmasına karar verildiği bildil'i· 
liyor. Hadise Londra ve Pariste ehemmyetle teiakki 
edilmiştir. Mihvercilerin Avrupadaki hazırlıklarına 

Miht.ıercilerin Merkezi Çin 
hükumetinin başına getirecekleri 

W ANG - ŞINGV Al 

l,ondra. 12 (A.A.) - "N cws Chronicle" gazetesinin 
dip]omatik muharriri Uzak Şark hadiselerinin Avru
pa vaziyetinin inkişafı üzerinde pek geniş bir mikyas
ta müessir olabileceğini yazmaktadır. Bu gazeteye 
gijre Japon]ar, Tok~·o müzakerelerini dört Çinli mah. 
}JllSUD akıbetini tayinden ibaret olan mahalli meseleye 
inhisar ettirmek istemiyeceklerdir. Tahrikatın Japon
ya \"e Almanya tarafından yapıldığı tahakkuk etmiştir. dair alınan hab~rler şunlardır: 

Paris, 12 fA..A.)"- Havas ajansı bildiriyor: . Londra, 12 (Hususi) - Italya ha-

. 
''Figaro,, gazetesi, on beş gün kalmak üzere Parise' gelmiş r:ciyesinin siyasi ve askeri sebepler 

- ve zabıta tarafından yapuan tahkikat 
bulunan Fransanın Ankra Büyük Elçisi B. Rene Massigli ile dolayısile Bolsano vilayetindeki garp 
yaptığı bir mülakatı neşretmektedir. Sefir demiştir ki: ıı devlet tebaasının buradan çıkmala-

İtalyanın 

'Ağustos i·çirw 
. Harp Hazırhğı 

1 

Size Türkiyenin hattı hareketini rrnı istemesi burada bir çok dediko. 
anlatmak için gerek Reisicümhur İs- dulara sebep olmuştur. Italyanın her 
met İnönü, gerek Türkiye Başvekili hangi vilayetindeki yabancıları ora
ve gerek hariciye vekili tarafından i- dan çıkarmak h ususundaki hakkı tes-
rat edilen çok şayanıdikkat ve yüksek lirn olunmakla beraber bu işin Al
nutukları işhaddan daha iyi bir şey nıan _ Italyan hududu üzerinde bu
yapamam. Türkiyenin sulh ' azmini lunan bir vilayete hasredilmesi dik
ve garp devletleriyle hemfikir ola - kı:".te dl"ğer görülmektedir. Bundan 
rak Akdenizde ve cenubu şarki Av- başka neşrolunan tebliğde yabancı 

Nevyork. 12 (A.A.) ~Evvelce Çin 
halkı üzerinde büyük bir nüiuzu o. 
lan Wang - Şing - Wei'in idaresinde 
Çin'de merkezi bir hükumet tesisini 

istihdaf eden Japon ve mihver siya
seti Ncw - York Timcs gazetesini 

endişeye sevk etmektcdir. 

Bu gazete diyor k i: 
"Wang - Şung - Wei'nin yakında 

merkezi Çin hükumeti şefi- ilan edj. 
leceği öğrenilmektedir . 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL rupasında sükunun idame edildiğini devlet tebaasının faaliyetinden gayet 
görmek bahsindeki esaslı menfaati. müphem. bir şekilde bahsolunuyor 
ni ve en sarih bir surette gösteren bu ve .. hiç bır sarih töhmet ileri sürül -Totaliter devletlerin A

ğustqı dcju yeni · r dar.
Y CL2If"l; ndıkla.:rı artı ba.. 

ıt.ı kl m ·· ki . F İ m uvor. 

Bu hükumet, şimdi Pekin ve Nnn
kinde bulunan idarelerle birleşecek
t!t'· Bunu müteakıp Japonya \Vang • 
Şing - Wei tarafından kurulan h:ikü
·meti tanıyacaktır. 

riz bir tekilde görünüyor. Bir 
Ağuıtoıtan itibaren ordudaki 

mezuniyetleri kaldırmıtlardır. 
Sonbaharda yapılacak manev
raları vesile ittihaz ederek or
dular seferber hale kon
maktadır. Haaat nıevıimi gel-

nı 1 :ıT . Jc ı r VP~ın unşa ve n - .$t~lci.m.!')imdi~a bdaı:..In;ı;iliz f.ebnu. 
gt1tere ıle olan iesanu unü nassaten . . . . 
beliğ keli?.1eler1~ bi~dirmiştir. Bu nu- k~:et fcl~~~~;fı~.hakkında hıçbır şi. 
tuklar, Tu.:k .. ~~lletmin Fransa ve Bu sabahki Ingiliz gazetelerinden 
F;ansız k~~turu hakkındaki anane- birinin neşrettiği bir Cenevre telin
vı sempatısıne de mesut bir tarzda de Brenner'de bazı Alman kıtaları
tercü~an olmuştur. Türkiyede bu • , nın hareket halinde bulunduğu ve t. 
lundugum zamandanberi bir çok ta!ya hükumetinin de gördüklerini 

(Sonu, Sa: 10; Sü.: 4J (Sonu Sa. ıo. Sü. 6J MihverCilerin ·Avrupada tehdit istikametlerini gösteren harita .• 
"I 

Bu hal, Çinde hayati menfaatleri 
olnn Amerikanın, Ingilterenin ve di

ğer devletlerin hukuki ve siyasi müş.. 
ıcüllerini arttıracaktır. 

Yeni hükumetin Almanya. İtalya 
ve tabii Mançuko tarafından aerhal 
tanınacağı şüphesizdir. 

(Sonu Sa: 10, Sü: 6 da) 

meden tarlalardaki nıahıulle- ı 
rin toplanması için hudut boy
lanndaki köylere yüz binlerce 
ekıtra İfçİ gönderilnıittir. Hu
dutlardaki tahkinıata hız ve
rilmittir. Hulasa Ağustosta 
yeni bir hamle yapmak için ne 
lazımsa yapılmaktadır. ~ ~ 

DAHiLiYE YEKiU GELDi ı: G. Metaksasın 1 
Mühim Nutku . · 

Sulh Cephes·nin Hava Kuvveti 

İngiliz Uçakları İtalyan 
Şehirlerini Dövebilecekler 

B u hazırlıklar içinde bizi en zi. 
yade alakadar eden Italyanın 

hazırlığıdır. Italya Şarki Akdenizde 
manevra yapmak vesilesile donannıa..:
sını istim üzerinde bulundurmakta
dır. Trablusta Mısır hududundaki 

kuvvetlerini arttırmıştır. Arnavut
lukta Yunan budu.duna 150 bin as. 
ker yığmıştır. Şimali Italyada bulu

nan harp sanayiini cenuba naklet
mektedir. Ve son gelen haberlere gö
re de Anadolu sahilleri karşısında 
bulunan On iki adaya yeniden asker 
göndermekte ve bu adalardan bazı. 

Faik Öztrak' ın ekmek, 
ve· et hakkında beyanatı 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün şehrimize gelmiştir. Dahi
liye Vekili öğleden sonra vilayete gelerek vilayet işleri hak
kında bir müddet vali muavini Hüdai Karatabanla görüştük

ten sonra Belediye reis muavini Rıfatla Belediye iktısat 
müdürü Saffet Sezeni nezdine çağırarak son zamanlarda faz
la sızıltılarn sebebiyet vermekte olan şehrin et ve ekmek işleri 
hakkında kendilerile görüşmüştür. 

... "•• •• •••• -, Bu mevzular etrafında Vekale -
t ~················ . 

i 1 
tın yapmış olduğu etüdü kendileri-

• ne anlatmış, şehrin bu en mühim iki 
Baş ve k ı I ~eselesinin kati şekilde halledilmesi 

luzumunu bildirmiştir. 

lorını boşaltmaktadır. B • • Faile Öztrak, bu temaslardan son-
Bu askeri hazırlıkların yanında bir U g U n ra kabul ettiği bir muharririmize et 

de propaganda teşkilatının faaliyeti ve ekmek işleri de diğer meseleler 
vardır. Suriyede ltalyaı1 propagan- ş h • o d üzerinde şu beyanatta bulunmuştur: 
dası son haddine varmıştır. Rady.o i- 1 • e rı mız e f 1

'- Şimdi Belediye Reisi muavini 
le, gazete ile, broşürlerle, hususı a-1 ile iktısat müdürünü çağırdım. İstan-
janlarla Suriye halkı, Fransa ve !ilr- J Ankara, 12 (Tan Muhabirin • bulun et ve ekmek işi hak~ında tet. 
kiye aleyhine tahrik edilınektedır. t den) - Başvekil Dr. Refik Say_ kikler yapmıştım. Bu tetkiklerim et. 

t ~ · renıy e s. * 
t dam bu aksamki 8 20 t · ı t ! rafında kendilerine izahat verdim ve 
• t~n~ula hareket etmiştir. Başve. bu mevzular etrafında çalışmalarını 

k~_I ı~tasyonda hir çok mebuslar, ı söyledim. Meclisin kabul ettiği bir 
hukumet ve Parti erkanı ve dost- t kanunla mezbahadan itibaren kasa
ları tarafından uğurlanmıştır. ı ba kadar et nakil ve satışının geçir -

Maliye Vekili Fuat Ağralı da diği safahatın mesuliyeti Belediyeye 
19,25 ekspresiyle istanbula hare- yükletilmiştir. Kanunun bu hükmü 
ket etmiştir, ile Belediye, ne yapmak icabediyor

Nafıa Vekilinin seyahati 

Ankara, 12 (Tan Muhabirin. 
den) - Nafıa Vekili Gene-ral 
Ali Fuat Cebesoy Zonguldak ve 
havalisind~ bir tetkik seyahati ı 
yapmak uzere 17.20 treniyle : t Zonguldağa hareket etmiştir. ı 

.............................. 

sa elbette yapacaktır. 
Şehir halkının sıhhi ve mugaddi 

bir ekn=;ek. y~mesi imkanlarının' te. 
mini de Belediyenin vazifeleri dahi
line girmektedir. Buğday fiyatı i~e 
ekmek narhx arasındaki fark meşru 
bir haddi aşmamalıdır. Gerek et me
selesinde, gerek ekmek meselesinde 
sıhhi ve iktısadi şartlar daima gözö • 

(Sonu Sa.: ıo. Sü.: 5) 

Atina, ' 12 (A.A.) - Dün akşam 

Mısır Hariciye veziri Abdülfettah 
Yahya paşa şerefine verilen resmi 
ziyaiette nutuk söyliyen Başvekil 

Metaksas, Yunanistanın muhterem 
misafirini candan selamladıktan son. L d 12 (H A) on ra, ususı - Bugu"nkü ~rnzeteler r·ngı"lız" harp 
ra sözünü Akdeniz memleketlerine t 1 · · d k ..... 
· t'k 1 ayyare erının ün Ü uçuşlarını tebaru··z ettı"rm0kte ve ın· gı·ı-
m ı a ettirerek demiştir ki: h .., 

"Birbirlerini ayırmaktan ziyade terenin ava kuvvetleri bakımından satvetinin her göze çarp-
birleştiren Akdenize sahil memleket. tığını SÖ)~lemektedir. Bu uçuş neticesinde icabında İngiliz 
lerimiz birbirile çok eskidenberi kül. tayy~relerinin, Berlin, Laypzig gibi Alman şehirlerine ve Şi-
türel Ve ekonomik münasebetlerde r Jt 1 h. } k ma ı aya şe ır erine olay kolay varabilecegvı· anlac::ılmıştır. 
bulunmuş ve bu münasebetler asır. -s· 
dan asıra daimi surette devam eyle- ı Yapılan uçuşların neticeleri 
miştir. · M I Ç k Dün sabah saat 9 da yapılan uçuş-

Bizi birbirimize bağlayan ikinci areşa a mak Dün ı ta Ingiliz hafif bombardıman tayya. 
bir bağ daha vardır. Manevi olan M • • T rt:-leri filosu, Fransız toprakları üze-
bu bağ da suıh idealine derin bağ. armarısı eftiş Etti rinde 1300 kilometre katettit en son-
ıııığımızdır. Filhakika, bugün bu Muğla, l2 (A. A.) _ Muğlayı ıa saat 4 te hareket üssüne avdet et-
derece endişeler uyandıran vah1m fl nıiştir. şere endiren Mareşal Fevzi 
meselelerin, dünyayı bütün mil - Çakmak bugiin Marmarise in • Ayni gün saat 8 de hareket etmiş 
Jetlerin nefretle ve istikrahla yap. nıişler, kıtaatı teftişten sonra o~an Ingiliz ağır bombardıman tav. 
tıkları bb: felakete götürmeden yere!eri filosu, Fransanın u" zerı"nd-,,. Muğlaya avdet buyurmuşlar _ '" 
halledilemiyeceğini bir dakika i . dır. Dün gece Belediye tarafın. 2000 kilometrelik bir uçuş yaparak 
çin bile kabulünden imtina eyli - dan verilen ziyafet fevkalade altr saat sonra hareket üslerine dön-
yoruz. işte bu hisledir ki, bütün ı · · müştür. güze geçmıştır. Erkek ve kız t;o. 
gayretlerimizi sulhün hizmetine cuklarımızla zeybekler tarafın. Bu uçuşlar, halka, !ngiTterenin ha-
koymakta devama aziı:nkar bulu • d ·11· 1 va kuvvetleri hakkında bı·r fı" kı' r \'er-an mı ı oyun ar oynanmış, -
nuyoruz. yerJi tiirkiiler söylenmiştir. mekte ve İngiliz tayyarelerinin uçuş 
Zira, derin surette şuna inanıyo - kabiliyetlerinin ne kadar b i" "k 1 w .. Lıyu o •• 
ruz ki, anlaşma, muhadenet ve •• • • • ••--• • • • •• • • • • • • • • dugunu dunyaya is bat ~ylmnekkdir. 

· sulhperver iş birliği arzusu nilia. • B 1 M ı· R Y k 
yetinde kin ve harp zihniyetini U gar ec IS eİSİ a ında Polonyaya da 
yenecektir. • gidecekler 

Mı•ır Hariciye Nazırının cevabı ·lngiltereye Gfdecek N:vs Chronicle gazetes!n•n d iplo

Metaksasa cevap veren Abdül - Londra, 12 (A. A.J - Dün sa.·• 
fettah Yahya paşa, Yunanistarida bah Parise gelen Bulgaristanın '• 
gördüğü çok nazik hüsnü kabulden • mebusan meclisi reisi Musanof ~ 

gelecek haftanın başında Lon : .~ 
dolayı teşekkür etmiş, ve demiştir . ·• drada bulunacakllr. . 
ki: . 

t "İ "IPI' • "Memleketlerimiz arasındaki a - mperıa 0 ıce group" ta- • 
rafından davet edilmiş olan Mu. • 

sırlık dostluk, sxrf sulh emeli ile ku- ı şanof, L<?ndrada hükumet er _ 
rulmuş Akdeniz siyasetinin esasla -· kanı ~·e I?gil~z ricalinden baz1• 

rından biri olduğu için bu dostluğa l~.rı ıle sıyası \'e iktısadi gö _ f 
(Sonu Sa: 10, Sü: 6 da) \ ruşmeler :vapacaktır. t 

••••••••••••••••••••••••••• 

~atık muhar riri, yakında bir Ingiliz 
fayyare filosunun Polo:ıva ve a ii'lebi 
ıhtimal Baltık d 1 tl .- . ·~. ev e erı arazısı uze-
rınde .uçacağını haber v~rmektedir. 

lngiliz Erkanı Harbiye 
Reisi Pariste 

AParis, 12 <Hususi) - İngiltere er
kanı harbiye reisi Lord Gort maiye. 
tir.deki erkanı harbiye zab:tıcri . ile 
birlikte bugün Parise gelmiş ve Fran 

' Sonu Sa: 10, Sü: 6'd:ı ) 
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PENCEREMDEN 

Haıa o Mektup 
Yazan: M. Turhan TAN 

H ala o mektup tabiri yerinde 
saymak sözü ile aşağı yukarı 

bir manadadır. Fakat o tabirin med. 
hilünü hallile ku-ramak için fll 
fıkrayı hatırlamak daha doğrudur: 
Vaktile Ahmet ve l\lehmet adlı iki 
arkadaş \'armş. Yalnaz içtikleri su 
ayrı gider ve bitün günleri beraber 
geçermiş. Fakat zaman geçtikçe bu 
iki ahbap çavuşun talihlerinde ayrı
hk yüzgöstermeğe ba~lar. Bir ma· 
halle çocuğu oldukları, ayni terbiye
yi gördükleri, ayni seviyede bulun
dukları halde Mehmet ağa, bir tesa. 
düfün yardımile vezir olur, elli yıl. 
lık arkadaşından • maişet ve zahiri 
hayat itibarile • ayrılır. Bununla be· 
raber Alunet ağayı arkada laktan çı
karmaz, hatta ona karsı küçük bir 
deği iklik dahi 1töstermez. Evvelce 
nasıl da\•ranıyorsa yine övle dav. 
ranmakta, can.ciğer gibi görilnmekte 
devam eder. 

Lakin eski devirlerde vezirliğin 

büyük bir kıymeti, ehemmiyeti ve 
o kıymetle, o ehemmiyetle,mütena
sip merasimi, teşrHatı vardı. Padi
şahlardan sonra bütün memlekette 
vezirlerin borusu öterdi. Onlar kü
çük mikyasta birer hükünylar sayı
labilirlel'di ve ku\'Vetleri de o salata 
'Uygundu. Dilediklerini sürerlerdi, 
tomruğa korlardı ve asarlardı. Bun. 
dan ötürü bir vezirin huzuruna sala. 
vat getirilerek girilebilirdi. Şu hal
de Mehmet ağahktan Mehmet paşa
lığa geçen dostuna karşı Ahmet ağa. 
nın eskisind:-n farklı muamelede bu
lunması icap ediyordu. 

Halbuki Ahmet ağa oralarda de. 
ğildi. Küçükken mahallede beraber 
kaydırak oynadığı, delikanlılık ça. 
iuıda yine birlikte ho\•ardalık yap
tığı, yanyana avlandığı, atbaşı bera
ber gezintilerde bulunduğu, hulasa 
elli altmış yıldanberi gece gündüz 
bir arada yaşadığı l\lehmet ağanın 
vezir olduiunu duymamışa benzi
yordu, ve herkesin yanında ona es· 
kisi gibi "lilehmet aia,. c'İtYe hitap 
ediyordu. 

Mehmet paşa, candan se\•diği ar. 
kada ının bu gafletinden • vezirlik 
gururile • müteessir olageldijinden 
onu hakikate sürüklemek ve el ya
nında olsun etikete riayet ettirmek 
kaygusuna düşer. İkide bir şu teker
lemeleri savurmıya başlar: 

- Adam kıtlıiında biz dıııı vPzİr 
olduk. 

- Bahtında olanm, nimet ka!Jı
iında çıkar: Bizim de paşa olmamız 
mukadder imiş. 

- Dün ağa idik, bugün paşa ol. 
duk. Kısmet bu! 

Ahmet ağa kös dinlemiş vaziyet
tedir. Dostunun bu tekerlemelerle 
ne demek istedifini anlamıyor, söz 
sırası geldikçe yine "Mehmet ağa. 
bana bak!'' deyip söze girişiyor. 

Mehmet paş~, uzun bir sabır dev
resi geçirdikten sonra bir gün ta· 
hammülünü tüketiyor, Ahmet ağanın 
(Mehmet ağa) diye söze başladığı sı
rada divan efendisini çağırtıyor, 

"Oku benim vezaret menşurumo, a
ğa dinlesin,, emrini veriyor ve men· 
şurun "Vezirim Mehmet paşa'' iba
resine gelinince katibi susturup Ah
met ağaya dönüyor: 

- İşittin mi, diyor, şevketlu hün. 
kir bana "Vezirim Mehmet paşa,, di. 
yor. Ben vezirim, paşayım arbk. 

Ahmet ağa da şen şen cevao ve
riyor: 

- Öyle mi Mehmet ağa?.: 
Moskovada cereyan etmekte olan 

müzakereler de (bili o memtup) tabi 
rini hatırlatmakta ve "öyle mi Meh
met ağa,, diye açık hakikatlere ve 
zaruretlere karşı inat edildiğini his. 
settirmekte ise de bahsin yerinde 
saymasındaki hakiki sebep pek te 
anlaşılamamaktadır. O sebep yine 
meçhul kalsa da netice miisbet çık
sa ve sulhsever dünya, endişeden 

kurtulsa? .. 

Bir Köylüyü Uyurken 

'öldürdül•r 
fzmir - Urlanın Balıklıova köyün

de bir cinayet olmuştur. Hüseyin oğ. 
lu Mehmet $ener isimli koylü, bağı· 
nın içindeki evde karısile beraber ya
tıp uyurken, meçhul bir şahsın attığı 
kurşunla, kafatası parçalanarak öl· 
muştur. Katil veya katıller meçhul. 
dur. 

----.-. -=---::::ıo:---. -· .. -- - ~- - - - -

Yeni Yollar 
Azapkapının Yeni Alacağı Şekil T esbit Edildi, 

Yol Şartnamesi Kabul 

100 Bin Parke 
Olundu, Y enZden 

Taıı Alınıyor 
Belediye imar mudürlugü, yeni i

mar planında Azapkapı ve civarının 
aiacağı şekle göre bir maket hazır
lamıştır. Bu makette görülduğune gö
re Gazi koprusunden itibaren başlı
yacak olan büyı.ik ana cadde, Deniz. 
yollarına ait havuzlarla Beyoğlu l 1 
inci ilk mektep arasından geçecek, i
ll'rde Kasımpaşa • Şişhane yolu üze
rinden bir viyaduklü Tozkoparan cad 
desine mülaki olacaktır. Caddenin 
başlangıç noktası, civaı ınciak· zemi
nin seviyesinden yüksek olacaktır. 

Azapkapıda caddenin sol tarafında 

kaJacak Sokullu Mehmet Paşa camii
ne, bir merdivenler inilecektir. Ca-

Yeni Adliye 
Sarayı 

miin sag ve sol tarafından bir cadde 
.. ~ılacak ve bu iki cadde ilerde birle
şerek sahili takiben Karakoye ine • 
cektir. ikinci bir cadde de Meyit yo
kuşunun alt tarafında bulunan So
kullu çeşmesinin üst tarafından baş
lıyacaktır. Bu cadde de Ttinelin ö~ 
nlınden geçerek Karaköy tramvay 
yoluna kadar devam edecektir. Ge
rek cami, gerekse çeşmenın etrafın
da ağaçlık birer sii:ıa meydana geti· 
rilecektir. 

Aılalt caddeler 
Babıali caddesile Ankarıı caddesi

nin asfalt kısmı dünden itibaren ik
mal edilmiş ve mozayık parke kıs
mının inşaatına başlanmıştır. Tozko
paran caddesile Ayaspa:ia caddesinin 
asfalt inşaatı da bir aya kadar ikmal 
edilecektir. 

Yol fartnameıi kabul edildi 
Beleaiye daimi encümeni l milyon 

Istanbul Nafıa müdürlüğü yerine, yüz bin liralık yol inşaatına ait şart-
Adliye sarayı yapılacak olan eski ha. ~ameyi tetkik eeerek kabul etmiştir. 
pishane binasının yıkılma işini bir Bu şartname ile inşa edilecek yolla· 
müteahhide ihale edecektir. Ihale e- rın kısmı azamı asfalt, kısmen de 
dilir edilmez hemen işe başlanacak- mozayık parke olacakfir. 
tır. Enka~ kaldınhncıya kadar da bi- Belediye daimi encümeni yeniden 
nnnın planı hazırlanacaktır. Tapu ve ' l 7 bin liralık yol inşaatını miite:.ıhhi· 
Kadastro da adliyeye devredileceği de ihale etmiştir. Bu inşaatıı ait bü
için yeni plan daha geni~ olarak ha- tiin malzeme belediye tarafından te
zır lanacaktır. Odaların sayısı 200 ü min edilecektir. Bu ınakaatla beledi· 
aşacaktır. ye 100 bin de parke taşı sipariş et-

Avukatlar için ayn avrı yerler bu· rniştir. Bu inşaat programın:t göre, 
lunacaktır. Binada gazetecilerin, ha- ilk evvela Divanyolund:ı Çiftesaray
kimlerin, avukatların v~ dinleyicile- kr sokağı, Azapkapıda M~yit yoku
dn binaya girecekleri ka~:ular da ayrı şu, Beyoğl~nda B~yoğlu hastanesinin 
olacaktır. Salonlard:ı avukatlarla iş ar~a soka~ ve ~ışantaşında Hacı E~ 
"'hi 1 . b b g ı . ki 1• m:n efendı sokagı .ıyaptar.&IM•lttlr . • sa p erı el'a er ezeınıyece er, • 

cabmda avukat kendi kutllJddan diJti.. 
leyieiler tarafına açılan kapıdan ge
çerek müek&illerile görüşebilecektir. 

Plin Avrupanın en mod~rn aClliye b~
nnsı nazan itibara alınarak hazırlan. 
maktadır. 

Jramvayla Otobüs 

ÇarpıJtı 

Vatman Mehmedin idaresindeki 
163 numaralı tramvay ile şoför Meh. 
met tarafından kullanılan 1096 nu -
maralı otobüs arasında Şişlide Halas. 
kar Gazi caddesinde bir çarpışma ol
muştur. Her ikisi de hasara uğramış, 
nüfusca zayiat olmamıştır. 

lir Araba Denize Düıtü 
Mehmedin yük arabası Yemiş sa. 

hillerinde manevra yaparken hay • 
vanların urkmesi neticesinde denize 
düşmüşse de etraftan yetişenler ta • 
rafından kurtarılmıştır. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Hatay valiliğine tayin edilen Em. 

niyet Umum Müdürü Şukrü Sök • 
mensüerin yerine Emniyet Umum 
Müdürlüğüne tayin edilen Adana va
lisi Ali Rıza Çevik Ankarada yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Et Narhı Kaldırlldı 
Belediye, dünden itibaren et nar

hını kaldırmıştır. Bütün et cinsJeri, 
bugünden itibaren serbest olarak sa
tılacaktır. 

Aile Facia sa 
Izmir - Salihlinin Hacı Bektaş 

köyünde bir aile faci!lsı olmuştur. 

Mehmet Karaca ismindeki köylü, ge-
ce saat 23 te evine gitmiş ve karısı 
ile:? bir kaç kelimelik rilühaverede bu
lunmuştur. Bundan evvel ve bu es
nada neler cereyan ettiğim bilen yok
tur. 

Mehmet Karaca, bu kısR görüşme
yı müteakıp gayet iyi geçindiği ka
nsına tabanca ile ateş etmiş ve onu 
ağır surette yaralamıştır. Sonra, ka
yın valdesini öldürmüştür. 

Hadise yerine koşanlar, Mehmet 
Karacanın da yaralanıp ölditğünü 

görmüşlerdir. Onun kaçmak isterken 
bir kaza neticesinde rili. yoksa mu. 
kabil bir ateşle mi öldügü de 
henuz meçhuldür. 

----<O-

Nüfus Sayımı Hazırhkları 
940 senesi nüfus sayımı icin ha

zırlıklara başlanması hususunda şeh
r!mizdeki alakadarlara emir verilmiş
tir. Işe numerotaj işi ıslah edilerek 
başlanacaktır. Ilk olara!<: 935 sayı • 
mında tatbik edilen talimatname ta-

dil edilerek yeni bir taliınatname ya
pılacaktır. Belediyeler eski talimat
J\Umeye ne gibi hükümlerin ilavesi 
lazım geldiğini, noktai nazar olarak, 
istatistik umum müdurlügune bildi
receklerdir. 

1 Tayyare Atlş 
Talimleri 

Anbarlı köyi.i burnu ile Ba
kırköy hizası arasında tayvare 
atış talimlerine başlanmıştır. 

Bir ay devam edecek olan bu a. 
tışlar dolayısıyle mıntaka liman 
reisliği tarafından merakibin 
sahilden beş mil uzaktan geç • ı 
mesi luzumu alakadarlara ta -
mim edilmiştir. 

Ekmek 
Tröstü 

--o-

Belediye Neşriyatımız 

Üzerine Harekete Ge~ti 
Belediye fırıncıların yapmak is • 

tediklerl tröstle meşgul olmağa ka. 
rar vermi§tir. Belediye zabıta tali • 
matnamesine gore muayyen nüfus 
kesafetini ihtiva eden her semtte bir 
fırın veyahut ta bir ekmek bayii bu
lunması icabetmektedir. Belediye bir 
taraftan bu noktayı gözönünde bu • 
lundururken diğer taraftan da tama. 
miyle halkın aleyhine olan bu trös • 
tü ortadan kaldırmak için yakında 

esaslı faaliyete başlayacaktır. Seh • 
rin muhtelif semtlerinde kiralanıp 

kapalı tutulduğu iddia edilen fırın • 
lann da açılması icabediyorsa bun -
ların açılması lemin ~~kt~ 

Beledt~l11 dunkl nqriylltımızı 
nazarı dikkate alarak derhal hare -
kete geçmiş olması şayanı menuıuni
yettir. Fırıncıların bu tröstü yapmak 
la Belediyeyi emrivaki kar~ısında 

bırakmak istediklerine şüphe yok -
tur. 

---o---
lr. Liman Mıııtva+i 

lskenderuna Gı 
lskenderun limanını ve fen~rleri te• 
sellüm etmek için heyeti teftişiye re. 
isi Reşat Yılmazın riyasetinde on ki
şiden mürekkep bir heyet terenle İs
kcnderuna hareket etmiştir. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya Gitti 

~aarü müdürü Tevfık Kut, Istan
bul maarif işleri hakkında Vekalete 
izahat vermek üzere bugün Anka
rnya gidecektir. Tevfik Kut Ankara
dan dönünciye kadar kendisine Cü:n
huriyet kız lisesi müdüni Cafer vP.
ktılet edecektir. Buna scbe'l te mua
vinlerinin kısmen hasta, kısmen de 
ır.ezun bulunmalarıdır. 

Jandarma Kumandanhijı 
Vilayet jandarma kumandanlığı. 

na tayin edilmiş olan yarbay Ziya 
Timur şehrimize gelmiş ve yeni va. 
zifesine başlamıştır. Üsküdar jan -
cwrma kumandanı yuzbaşı Abdullah 
Sumer vilayet jandarma kumandan
lığı mülhaklığına tayin edilmiş, işe 
başlamıştır. 

~---o----

Bornovada Sele 
Karıı Tedbir 

Izmir: 12 (A. A .) - Her sene bor. 
novada yagmurl:ırdan taşarak selle. 
re ve zararlara sebep olan kıiçük ça. 
yın tahkimi için Bornova beledıyesin 
ce karar verilmiş ve derhal faaliyete 
başlanmıştır. 

S U A L SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S - Ali Sedat kimdir? 
C - Mantık ve riyaziyeye ait P· 

ser1erile tanınmış bir müellifür.. 
Methur tarihçi Ahmet Cevdet Pa
şanın oğludur. 43 yaşında ölmü~ 
tür. Fatih türbesi civarında me~ 
!undur. 

• S - Yedek Subay Okuluna gir-
me şartları nelerdir? Bu mektebi 
bitirdikten sonra orduda kalmak 
miimkün müdür? 

C. - Yedek subay okuluna 
lise meiunlarile, liseye muadil 

okullar ve yuksek mektep me. 
zunlarından askerlik miikellefi. 
yeti gelmiş olan!ar askerlik şube
leri tarafından sevk~dilirler. Mek
tep iyi derece ile ve iyi notlarla 
bitirildiği takdirde istida ile müra. 
caat etmek şartile orduda kalmalr 
mümkün olabilir. 

• 
S - Deniz Ticaret Mektebıne 

girme §artları nedir? 
C - Türkiye vatandaşı olmak, 

15 le 19 yaş arasında bulunmak, 
biç bir suretle mahkum olmaıı • .ııc, 

vmumi sıhhat raporu ibraz edeı.ıil
ınek, veli göstermek. notrelikçe 
tasdikli bir taahhütname vermek 
lazımdır. İmtihanda muvaffak o. 
lanlardan İngilizce bilenler ter -
cih edilirler. 

• 
S - Şimdiki Galata köprüsü 

kaç tarihinde yapılmıştır? 
C - Bugün mevcut olan Galata 

koprusiıniın inşasına 1911 senesi!l
dc başlanmıştır. 1912 s?nesind ~ rle 
koprü yerine konulmuş ve mururu 
ubı.;ra açılmıştır. 

--~--~--
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Eski Eserler 
Yeni Bir Komisyon lstanbulda Mevcut Antika 

Binaları Tesbit Edecek, Keşfuzzünun Yeniden 

Basdacak ve Kütüpanelerin Fihristi Y apdacak 
Maarif Vekaleti Istanbulrlakı eski j Amerikadaki eserler getiriliyor 

eserleri s~lah~yetli bir ilim heyetine Teşhir için Ncvyork sergisine gon
tetkik ettırmıye ve şehirdeki bi.Jtun derilen eski eserlerimiz bir haftaya 
abidelerin ve mimari i.ıinaların sici)- kadar Istanbula gelece~tir. Bu eser
lerini ve fotoğrafiarını ) aptırmıya lcri Istanbul muzeler umum müdürü 
kr.rar verm1~tir. Bunlar hazırlandık. ı\ziz Okan getirmektedir. Eserler Is
t:ın sonra şehrin bir de asarı atika t:ınbula geldikten sonra Ankara, Kon 
hr.~itası yapılacaktır. Maarif Vekiıle- ya ve Istanbul muzelerinc dağıtıla
tinı bu kararı almıya .,evkedeıı hadi- cak ve eski yerlerinde teshir edile-
sc, Jbrahim Pa"'a kerv..ın-arayı yü ccktir. ~ 

z<.ındcn beş seneden beri lstanbul ad- Ku"t .. h ı · f"h • ı· . _ up ane erın ı rıı ~ 
l·•·e bınasından mahrum kalmış oı. I k 
masıdır. Bu heyete hariçte çalışan 1\I ·r V kY_a

1
P1

. aca . .. .. . 
• . aarı e a etı yurthkı butun ku-c.rapça, farsça , rumca ve latınce bi- . . . . . · . ·. 

1 t 'h · 1 · d 'ht' b 1 tuphanelerın bır fıhrıstını hnzırlat-
P Jl ve arı ış erın c ı ısası u unaıı 
· ı· 1 d 1 kt M .1 V reıya başlamıştı. Bunun için bir pro-a ım er e a ınaca ır. narı e-
k • ı ı· · d' k d · t'k gram hazırlanmaktadır. Tatil zama-

ı.ı e ı şım ıye a ar asarı a ı a ce- . 
· t' d 1 1 Tt ki 'l'k h nmda muallımlerin mesaisinden de 

nııye ı a ıy a ça ışan a ı şı ı e- . . . . .. .. .. .. • 

l . d 1 • ğ t . "t'b .1 ı~tıfade edılmesı duşunulmt:ş !Se de ye ı e a ve mıye esas ı 1 arı c ka. .. .. . 
. t' bunun busbutun başka ve bir ihtisas rar vermış ır. . . 

1 
~ 

Y · h t' ... k 1 k ısı o dugu nazarı itibara alınarak bun em eye ın verecegı arar ar a- . . . . . 
t• 1 kt 1 b"k aan sarfınazar edılmıştır. Kütüpha-
ı o aca ır. mar programı tat 1 e- . . . . . 
d ·ı· k 'b' 1 d k 1 nelerın fıhrıstının hazırlanması 0 

ı ır en, ne gı ı eser ere o un:ı ma- . 
l • 1 ğ. b h . h kadar kolay olmadığı anlaşılmıstır. 

ması azım ge ece ı u eyetın a. .. .. · 
ı d ~ h 't '- k 1 , b' Istanbul kutuphanelerindeki yalnız 

zır a ıgı arı aya oJa ı at\< tes ıt e· . 
d·ı kt" y . k 1 ,_ 

1 
. tarih kıtaplannı tetkik icin altı sene 

! ece ır. enı uru aca.... .eyetın • 
b . 'k' k d f 1. t ;r,· evvel kurulan heyet he.ıüz mesaisini 
ır ı ı aya a ar aa ıy~ e geçccecı . . . . . . . 

t h · d'I kt d' Lıtırmemıştır. Şımdıye kadar 36 hın 
ı:ı mın e 1 me e ır. . 

• . . .. lır'2 da para harcanılmış ve her ki-
. . Çınılı. Kofk . .. . tap fişi maarüe 6 liraya mal olmuş-

Şı~~ıye kad~r. ~sa~ı atık~ m.uzesı- tur. Maarif Vekaleti bl1 işi arapça, 
ne bag ı olan ~.ınılı_ koşk n:uzesı Top- forsça bilen ve kitabiyattan anlar 
k~pı sarayı muzesıne baglanmıştır. nıütehassıs bir heyete yaptırmıya ka-
Bır haftadanbert müze tatil edilerek mi t' 
. . d k" r&r ver ş ır. 
ı~ın e ı eserler Topkapı sarayı direk M "f v k"l t' · t .. d .. ·· . .. . aarı e a e ı neşrıya mu uru 
torluğu tarafından teslim alınmıya F 'k R •t b · i · r t b l 1 aı eşı , u ış çın s an u a ge -
başlanmıştır. 'şt ' . mı ır. 

Bızans ve Osmanlı eserlerine tah- K I . .. "d b l 
sıs edilen A f b .r· • ef uz.zunun yenı en anıyor 

yaso ya ma euıne asarı M 'f V kal t' K"t" Ç 1 b' . 
&tika mü~esinde bulunan Biz,ms ""· aarı e e ı a ıp e e ının, 

ı · · t de .- simdi ye kadar A vrupada, Türkivede, 
ser erının aşınmasana vam edıl- Mııurd h"~ dıaf .. _ haaıl~ ıc.:c:.1 .. _ 

· zıınun ta1 . Kıymın.lrkitarnfü]ıı1T'i'lü~7v 
aari Vekaleti Ayasofya mabedi- let matbaasında ba.stırınıy-1 karar 

ni eski-~s ve l'.üz~ eserlerine vermiştir. ı 
tahsis etmişti. V~kalet bu iş için tah- Kitabın tabına arapça bilen ınüte
sisat ayırmıştır. Müzeler mülehassısı hassıs bir heyet nezaret edecek ve 
Remzi Oğuzun riyasetindeki bir he- k;ıtüphanelerimizdeki biitiin yazma 
yet muhtelif müzelerden buraya a- ve basma eserleri basılacak ni.isha i
lınacak eserlerin bir lis!e.s:ni yapmış le karşılaştıracaktır. 
\e Vekalete göndermiştir. Vekalet, 
tasvip ettiği takdirde derhal nakil i
şine başlanacaktır. 

Tamir edilecek türbe ve ıaray 
Müzeler umum müdürlügü Sadra

zam Siyavüş paşanın Eyi.ipteki tür
besile Bakırköyündeki sarayının ta
mirine karar vermişitir. 

Türbe eski çinileri .itibarile. saray 
da mimarisi itibarile yliksok birer 
kıymet taşımaktadırlar. Tamir plan. 
ları ve keşifler hazırlanmıştır. Ya -
kında işe başlanacaktır. 

Y enicami Ka.rı müze oluyor 
Yenicami meydanı açııdıktan ~mn

ra Yenicami kasrı bütün ihtişamilc 
ortaya çıkmıştır. Evkaf amum mü
dürlüğü Müzeler umum müdürlügü 
ile müştereken bu kasrı bir müze 
h:ıline koymıya karar vermişlerdi. 
Yenicami kasrının içi ço~ • k\Ymet!i 
çınilerle ve kubbesi altın tezhipleri~ 
stisliıdı.ir, Kasırdan Yenic<tminin kıy
nıE.tli taşlarla bezenmiş hünkar mah
feline de geçilecek ve ziyaretçiler 
mabedin ikinci tabakasını da gezmiş 
olscaklardır. 

Burada Yenicaminin altın kapaklı 
vakfiyesi ve digcr eserler de teşhir 
eC:ilecektir. 

CEVAP 
S - Tahsilim orta derecededir. 

istanbul Beledi;)esinc bağlı mües. 
seselerin birinde 85 lira maaşlı <:s

ki bir memurun, yeni bar~nıe JtÖ· 

re vaziyetimde deği,iklik olacak 
mı? 

C - Eski bir meur olduğunuu~ 
grire vaziyetinizde hiç bir değişik
ı:ğ:n olmaması, yeni !>arem kanu
ntmun icaplarına ve hükümlerine 
glire de muktesep ba:tı~rımzdan · ı 
hiç bir şey kaybetmeden vazıfeni. 
ze devam etmeniz tabiidır 

Nazilli Kaymakamı 
. Deijiıti 

Nazilli, 12 (TAN) - Yedi seneden 
beri Nazilli kaymakamı bulunan Ih
san Kah)'aoğlu, Dahiliye vekaleti me 
ınurin sicil ve muamelat şubesi mü-· 
durlüğilne tayin edilmiştir. ' 

Ünye-Terme Yolunda 
Bir Çarpııma 

Unye, (TAN) - Kasabamızla Ter· 
mc arasında işliyen ve şoför Hasan 
Sezerin ıaaresinde bulunan kaptıkaç
tı ile şoför Reşat Erginin ida11esi al. 
tındaki kamyon, Mıııç karakolu ya
kınında çarpışmışlardır. Her iki nakil 
vasıtasındaki 22 yolcuya bir şey ol-

mamı~tır. 

G mlikte Bir Otobüs 
Devrildi 

Gemlik (TAN) - Yalovadat} Bur
s:::.ya gitmekte olan şoför Halim~n i
daresindeki otobüs, suni ipek fabri
kası önündeki dik yokuştan aşağTya 
yuvarlanmıştır. Otobüs hurdahaş ol. 
muştur. Yolculardan biri ağır, biri 
de hafif surette yaralanmıştır. 

TA K V 1 M ve HAVA 

13 Temmuz 1939 
PERŞEMBE 

7 inci ay 
Arabi: 1358 

Giln: 31 Hızır: 69 

Cem. e\ vel: 26 
Güneş: 4,39 - Ögle: 
fkindı: 16,19 - Ak m: 
Yatsı: 21,40 - Imsfık: 

Rumt: 1355 
Haziran: 30 

12,19 
19,41 

2.24 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı -

nan malumata göre, yurtta hava Trakya 
bölgesi ile lgenin şimal kısımlarında bulut
lu, diğer bölgelerde umumiyetle ac:ık geç -
mlş, riızglırlar biıtiln bölgelerde şimali isti
kametten orta kuv\ ette esmiştir. 

Dun f stanbulda hava bulutlu geçmiş, 
rtizgar şimalı şarkiden saniyede 3 - S met
re hız.la esmiştir, Saat 14 te ha\•a vaziyeti 
1015,l milıbar idi. Suhunel en yüksek 2!1 O 
\C en du uk 18,1 santigrat olıırıık kaydcdıl
mlstir. 
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f BUGÜN 
Ameri~anın 
Bitarafhğı 

Y tıızan: Ômer Rıza DOCRU L 

A merikada bitaraflık kanunu ü. 
zerinde biiyük ve en ciddi me

rakla takibe değer bir münakaşa vu
ku bulmaktadır. Bu münakaşanın e
hemmiyetini anlamak için vaziyeti 
hulasa etmek gerektir. 

Amerika bitaraflık kanununun 
hedefi, birbirlerile dö\'üşen millet
lerle silah ve mühimmat ticareti 
yapmamaktrr. 

Büyük Harp sırasında, buna ben
zer bir kanun bulunmadığı için müt. 
tefikler Arnerikadan istifade ettiler. 
Yarın yeni bir harp vuku bulduğu 

takdirde şimdiki kanunun tatbikı, 
bilhassa garp demokrasilerini nıüş
kiil bir vaziyete düşürebilir. 

Amerika Cümhurreisi Mister Ro
osevelt, bu kanunun değiştirilmesini 
ve bir harp vukuu takdirinde, Ame· 
rikanın yardıma layık tarafı tayin 
etmekte hür davranmasmı istemek
tedir. 
Amerikanın bitaraflık kanununu 

yapanlarrn hedefi, Amerikayı yeni 
bir harbe girismekten korumak ve 
onun için silah alış verişi ile böyle 
bir lrnrp ile al&kadar olmamaktır. 

Fakat bu silah ve mühimmat am. 
bargosu bugün Japonya ve Çine tat. 
bile olunmuyor. Çünkü arada harp 
ilan olunmamıştır. 

Demek yarın biiyük bir harp pat· 
lak verir, fakat bu harp te ilan olun
mazsa, muharip taraflarıJ ikisi de, 
Amerika bitaraflık kanununa ra~
men, Amerikadan silah ve mülıim· 
mat almağa devam edeceklerdir. 

Amerika bitaraflık kanununun hir 
aksaklığ da "Parayı ver, malını ta. 
şı" maddesidir. Bu madde, Ameri. 
kaya silah ve mühimmat siparişi ve
ren, fakat parasını ödedikten sonra 
siparişini götürmek isteyenlere si
lah ve mühimmat almak için her 
nıiisaadeyi veriyor. 

Bu yüzden Cümhurreisl Mister 
ltoosevelt, bitaraflık kanununun ta· 
--... --... ..,·-···'-'•••V uu ldUJ.UJl uu uc• 

faki devrede başarılması üzerinde 
ısrar etmekte ise de bu teşebbüsü 

birkaç sademeye uğramış bulun. 
maktadır. 

Fakat Mister Roo~evelt'in bu mc. 
sele ile meşgul olmakta devam ede
ceği ve kendi noktai nazarını halka 
anlatarak efkarı umumiyeyi ka7an· 
mağa uğraşacağı muhakkak sayılı· 
YOi'. 

Bugün Amerikada hiikiim süren 
zihniyet, bir kere daha A vrnpada 
harp koptuğu takdirde, Avrupaya 
Amerika askerleri göndererek bu 
harbe iştirak etmemektir. 

Sonra Amerikanın diktatörliikle
re hasım olduğu gayet sarihtir. Bu. 

nunla beraber biitiin Amerikalıların 
Avrupa buhranlarına takılmamak 

hususunda birleşik oldukları şüı,h e 

götürmez. Asıl güçliik te hunu temin 
~decek bir formül bulmak ve ekseri. 
~·eti bu Iormiil üzerinde toplanıak
ttr. 

Biitiiıt bu vaziyetin ifade ettie-i ne. 
tire, Amerikada infirat tarı:ıfdarl:ırı
nın yenilmez bir ku\'\'Ct tc~kH et. 
tik!e~i d'\~ildir. Çünkü bütiin yeni 
şartlar, infiradın imkansız olduğu. 

nu ~\;steri.) or. O halde Ame»ikanın 
asıl kararını ileride. hadiselerin ica. 
hına göre vermek istediğini ve kara
rını şimdiden h issettirmek istemedi
ğini söyler.ıek daha doğru olur. 

Yafada Karıııkhk 
Kudüs, 12 (A.A.) - Hır Ingiliz po. 

lis memuru tethişçi bir Aratı tevkif 
etmek üzere Yafanın evlerinden biri
ne girerken üzerine ateş edilerek ya
r:llanmıştır. 

Kendisi de yaralı olan tethi~çi kaç
rnıya muvaffak olmuştur. 

Diğer cihetten Karrnei dağı civa. 
tında Arap köylüleri bir Arap çete 
reısini yakalıyarak polise teslim et
mişlerdir. 

Rumanyada Macar TethiJİ 
Bükreş. 12 (A.A.) - Halmeu şeh· 

tinin belediye reisi Teofil Rustt iki 
gun evvel Macar ekalliyeti azası 

lcı.ı afından atılan bir bombadan ağır 
surette yaralanmıştı. Rusu hastanede 
ölmüştür. Bugün şehrin Macar papa
sı ve Macar muallimi ile diğer 10 ki
l"i tevkif edilmiştir. Şimdiye kadar 
bu isle alakadar olarak tevkif edi • 
!enlerin yekunu 24 e yükselmekte
d;r, 

---=------~~---.~-~ .. ~--- .... 

Almanyada Hitlerin 
aleyhine propaganda 

Söylediği Nutukların Chamberlain'in 
Almanyadaki Tesiri 
Nezaretini Endişeye 

Propa9anda 
Düşürüyor 

Faris, 12 (A. A.) - Figaro gaze. 
tesinin Berlin muhabirinin telefonla 
bildirdiğine göre İngiliz Başvekili -
nin gittikçe büyük bir sarahatle söy. 
lediği nutukların her defasında mem 
leket dahilinde bıraktığı akisler Al. 
manya propaganda nezarntini endi • 
şeye düşürmektedir. 

Muhabir diyor ki: 
"- Bu nutukların radyo ile ııeş. 

redilen Almanca tercümeleri sayısız 
Alman evlerinde alaka ile takip edil
mektedir. Gestapo teşkilatı bu me-

sele hakkında memleketin haleti r u. 
hiyesinde hasıl olan tesirler hakkın· 
da mütemadiyen raporlar tanzinı et
mektedir." · 

Diğer cihetten ayni muhabir şun. 

ları bildirmektedir: 
"- Almanya dahilinde Hitler a. 

leyhinde yapılan şumullü ve cüret • 
karane propaganda, Berlindeki ecne. 
bi mahfillerinin hayretlerini celbet
mektedir. Polis, hergün Hitler aley. 
hinde neşredilmiş risaleler ve ga -
zeteler ele geçir mektedir. 

Bu risaleler, ekseriya komünist • 
ler tarafından dağıtılmakta ve bü -
yük firmalarla amme servislerine 
kadar sokulmaktadır. Bu itibarla 

man polisini pek kızdırmıştır .. , 

Mıoskova mü:v.:ıkerelerinin 
raporları 

Londra, 12 (Hususi) - İngiltere 
kabinesinin bugünkü toplantısı, iki 
saat sürmüş ve toplantıda Moskova 
konuşmalarına ait raporlar tetkik o. 
lunmuştur. Mister Chamberlain bu. 
gün Avam Kamarasında beyanatta 

İspanyada Dövüşen 

Almanlar Danzigte 
Londra, 12 (A. A .) - "News 

Chronicle" in Dan zig m uhabiri 
nin gazetesine bildirdiğine gö • 
re, İspanyada general Franko 
k uvvetleri saflarında harı> eden 

Kondor Lejyonuna mensup bin 
iki yüz m uharip ve tayyareci, 
bu sabah Danzige gelmiştir. 

Amerikanın 

Bitaraflığı 

Kanunun Müzakeresi 

Dün ·r ehir Edildi 
. :V~şington, 12 (A.A.) - Ayan mec

lıı;ının Hariciye encümeni 11 reye 
karşı 12 rey ile bitaraflık kanunu mü 
zakerelcrinin kongrenin gelecek içti
ma devresine bırakılmasma karar 
\'ermiştir. 

Bu husustaki müzakerelere bas1an
ması ayan meclisinin demokrat .aza
s~ndan Gillette ve Georgc'un reyle
rıne bağlı idi. Bunlar da müzakerc>
lerin tehiri taraftarlarına iltihak et
mişlerdir. 

Macaristanda Mahkum 
Olan Casuslar 

Budapeşte, 12 (A.A.) _ Honved 

askeri mahkemesi, bu sabah casus
luk cürmile 12 kişiyi 3 il-1 13 sene 
arasında kürek cezalarına mahküm 
etmiştir. 

Mahkumlar arasında biri kadın ol
mak üzere 3 Rumen, 1 Çekoslovak ve 
8 Macar bulunmaktadır. 

Sulh cephuinin en aktif 
uzuvlarından, Franaa Başvekili 

DALADIER 

bulunarak İngiliz - Fransız • Rus ko
nuşmalarına ait raporların neşrolu. 
nacagını takat, bunların şimdiden 

neşrolunmalarının mahzurlu olduğu. 
nu söylemiştir. 

Parlamento mahafillerinde söyle. 
nildiğine göre İngiltere hükumeti her 
ihtimale karşı ve gelecek ikinciteş • 
rinde yapılacak umumi intihabat do
layısıyle parlamento dağıldıktan son. 
ra kendisine beynelmilel buhran vu -
kuunda mebusları tekrar davet et -

mek imkanını veren bir kanun ha • 
zırlamaktadır. 

İngiliz kanunu esasisi mucibince 
parlamento feshedildikten sonra 
mevcut addedilmemektedir. 

Yalnız hükümdarın vefatı halin
de hükumet, parlamentoyu içtimaa 
davet edebilmektedir. Yeni kanun i
le hükumet "müstaceliyet halinde" 
mefsuh meclisleri içtimaa davet ede
bilecektir. 

Polonya ile mali anla,ma 
Times gazetesinin yazdığma gore, 

bir mali anlaşma için Ingiltere ile 

Polonya arasında, Fransanın da işti. 
rakiyle, yapılmakta olan müzakere
ler, ilerlemektedir. Diğer traftun İn. 
giltere' ile Polonya arasındaki karşı. 
lıklı teminatın, pek yakında kati bir 
muahede şeklinde tesbit cdilcbilece. 
ği de kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Rumenlere kredi verildi 
Bu sabah ticaret nezaretinde İn. 

giliz - Rumen mali anlaşması imza e
dilmiştir. Bu anlaşma ile, Romanya
ya beş buçuk milyon sterlinglik bir 
kredi açılmaktadır. 

Bundan başka, Yunanistan için, 
iki milyonluk bir kredi açılmıştır. 

Müzakerelere devam edilecek 
Paris, 12 (A.A.) - Cumartesi ve 

pazar günleri Moskovada lngiliz ve 
Fransız mümessilleri ile Molotof ara
sında yapılan görüşmeler üzerine In. 
giliz ve Fransız hükumetleri araların
da tamamen mutabık olarak müzake
re tere devam edilmek üzere mümes
sillerine mütemmim talimat vermiş. 
lerdir. 

it alg an Matbuatı 

Rusların Hakiki Dostu 
Demokrasiler Değil 

Mihvercilerdir, Diyor 
Londra, 12 (Hususi) ·- Sunday 

'fımes'in hususi muhabiri yazıyor: 

Italyanın meşhur filozof muharriri 
Ardengo Soffici, Gazette del Popolo'
da yazdığı bir makalede, totaliter 
devletler arasındaki anUkomintern 
rakta rağmen, Rusyaya en yakın 

dostların demokrasiler değil, fakat 
totaliter devletler olduklarını anlatı. 

yor. 

Demokrasiler ile Sovyetler arasın. 
daki müzakerelerin yavaş iler le -
mesi yüzünden İtalyada, Hitler lle 
Stalin arasında bir anlaşma bu • 
lunduğuna da ir yapılan şayia km•
vet bulmakta ve gazeteler gün gcç
tik~e Rus lara karşı daha fazla ne
zaket gösterm ektedir. 

Italyan filozofu Soffici ise, totali

terler ile komünistler arasındaki sa

mimi bağları araşiırmak hususunda 
daha ileri gidiyor ve müşterek mazi, 

müşterek düşman sahibi olmanın en 

beUibaşlı bağları teşkil etliğini anla

tıyor. It~yan filozofuna göre faşist

lik ile komünistliğin müşterek düş· 
m~nı, burjuva kapitalizmidir· Müşte. 
rek mazi ise iki rejimin ihtilal ile 
doğmaladır. So!fici'ye göre şayet Sta 
lin demokrasilere bağlanacak olursa, 
1917 ihtilaline ve ihtilal uğrunda bir 
çok fedakarlıklara dayanan Rus mil
letinP ihanet etmis olur. 

Sovyetlerle mihvercilerio anlaşma
sına karşı ıiŞTimaz bir engel, mihver
cHer arasındaki antikomintcrn pakt
tır Soffici bu noktaya da temas ede
rek nazizm, faşizm ve falanjismin. 
Marksist komünizmin amansız dü i· 

nıanı olduğunu, fakat Rusya ile Rus
ların düşmanı olmadığını anlatıyor 

ve böylece içinden çıkılmaz bir va
ziyet ihdas ediyor. Filozof diyor ki-

"Nazizm ile falanjizın, demokrat 

burjuvaziye halkın isyanıdır. Bunlar. 

proleteryanın, yerli ve yabanc1 ser

mayenin esaretinden kurtulmak ve 

daha yüksek bir içtimai adalet kur. 

rr.ak için yaptığı ihtilaldir ve bu ihti

lal, sosyalizm ile sendikalizmin haya

ti icaplarını daha büyük dikkatle tat~ 

bık etmektedir. Aradaki fark, sosya

lizmin milli realiteyi inkar etmesidir. 
Diğer hareketlerse bu realiteye da. 
yanmaktadır.,, 

Bütün bu tevillere rağmen bu iki 
çeşit ihtilal arasında teşrıki mesaiye 
karşı gelen manialar yerınden kı

mıldamıyor. O da mihver devletleri
nin kend i memleketlerinden çok ge
niş ölçüde kullıtndıkları antikomü
nist silahtır. Gerçi Soffici rejim ile 
halkı biribirinden ayrı tutarak teş. 

ıiJd mesai imkanını bulmak istiyor, 
fakat totaliterlerin ayırrletmek iste
dikleri bir şey varsa, o da budur. 

Muhim 
Haberler 

Milli Koruma 
Komisyonu 
Lağvedildi 

Ankara, 12 (TAN) - Bundan iki 
sene evvel bir kararname ile ihdas 
olunan milli koruma komisyonu, Ve
killer heyetinin yeni bir kararı ile 
lağvedilmiştir. Sebep olarak millik~· 
ruma komisyonu azalarının devlet 
dairelerinde bulunmaları hasebile sık 
Slk toplanarak süratli kararlar elde 
etmesi kabil olmadığı ileri sürülmek
te ve bu itibarla komisyonun ihda. 
smda umulan gayenin temin edilme
diği ifade edilmektedir. Diğer taraf
tan Türkiyede çalışan yerli ve ecnebi 
şirketlerin hissedarlarına ve tahvilat 
hamillerine ödeyecekleri Dijidot ve 
faiz karşılığı olarak ihraç olunacak 
malların gümrük tarüe nisbetlerinin 
tadiline ait hususlarda yapılacak tek
lifler için evvelemirde alakalı vekil
lerin mütalealarının alınmasının usul 
ittihaz edilmesine karar verilmiştir. 

Alman Jokey Gidiyor 
Ankara, 12 (TAN) - Ankara ilk. 

bahar at yarışlarının son koşusunda 
birinciliği kazanan Batarayır. jokeyi 
Alman Paul, bir daha d.önmemek Ü· 

zere bir kaç güne kadar şehrimizi 
terkederek Almanyaya gidecektir. 

lstanbul Defterdarhijı 
Ankara, 12 (TAN) - Eski tahsilat 

müdürü ve İstanbul aefterdarlığın1 
vekaleten yapmış olan Şevketin Is
tanbul defterdarlığına asaleten tayini 
k:ır arlaş mıştır. 

Takdir Edilen Muallimler 
Ankara, 12 (TAN) - Maarif Ve-

kaleti mesaisini takdir ettiği orta ted. 
rısat öğretmenlerinden bazılarının 

bir sene kıdemlerini arttırmış. bazıla

rını da birer takdirname ile taltif et
miştir. 

lzmir Rıhhm Şirketi 
Ankara, 12 (TAN) - Şahıslar e

linde bulunmakta olan lzmir rıhtım 
şirketinin Nafıa Vekaleti tarafından 
satın alınarak Izmir belediyesine dev 
ri için tetkikler yapılmaktadır. 

Fransada 14 Temmuz 
Bayramna ln9ilizler de 

iştirak Ediyorlar 
Paris, 12 (A.A.) - H temmuzda 

y;ıpılacak olan geçit resmine Fransız 
kıtalarile birlikte Ingiliz kıtalan da 
istirak edecektir. 
• Diğer cihetten öğrenildiğir.e göre, 

200 Ingiliz ba~ıriye efra1ı ile "Royal 
M&rines,. in bandosu 14 temmuzda 
askeri geçit resmine iştirak edecektir, 

Bundan maada "Vindictive,, ismin 
deki Ingiliz kruvazörü de Atlantikte 
Fransız filosile birlikte :nanevra ya· 
p::ıcaktır. 

Bir ltalyan Gazeteci 
Fransadan Çıkarıhyor 

Paris, 12 tA.A.) - Hükumet, Po· 
polo di Roma gazetesinin muhabiri 
Goncette Petinatto ismındeki Italyan 
gazetecisini hudut haricine çıkarmı
ya karar vermiştir. 

Fransız gazetecilerinden Guyot'
nun ltalyadan çıkarılmasına bir mu. 
kabele teşkil etmek ve Petinatto'nun 
l! ransada şüpheli faaliyetine nihayet 
vErmek üzere bu tedbir ittıhaz edil

miştir. 

ln9iliz - Japon 
Müzakereleri 

Tokyo, 12 (A.A.) - Jngiliz • Ja
pon müzakerelerinin, Ingiltere tara
fından bir itiraz vuku bulmadığı tak
dirde, cumartesi günü başlıyacağı 

bildirilmektedir. Japonya bu görüş
meler için icap eden bütün tertiba. 
tını yarın tesbit edecektir. 

Arita cuma günü hazırltk görüşme
sini yapmak üzere Craigıo'yi davet 
edecek ve bu görüşme esnasm<la Ka
toh da hazır bulunacaktır. 

ı ""''"' '""' r. ...... + s:-t1nsorl,.. 
Le BourJ?et. 12 ( A.A.) - Vikont 

Gort saat 17 .25 te buraya varmıştır. 
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Facia Haberlerini 
Eksiltmeliyiz ! 

Ya.zan: B. FELEK 

B ugün şahsıma ait ufak bir va • 
kayı burada yazmak suretiy. 

le bendime başlayacağım: 
Pek gençtim; çocuk denecek yaş

ta. Meşrutiyet te yeni ilan edilmişti. 
İstanbulda (Serbesti) isminde bir ga. 
zete çıkıyordu. 

Onun sermuharriri Hasan Fehmi. 
yi siyasi muarızlar K öprü üzerinde 
öldürttülerdi. • 30 senelik iş • Ben o 
zaman hukuk mektebinin ikinci sını· 
fına henüz geçmiştim. Bu hadiseden, 
hürriyete karşı blr suikast sezen Da. 
rülfünün talebesinin başında Babıa. 
liye gittim ve zamanın sadrazamı o. 
lan Hüseyin Hilmi paşa merhumu bi. 
nektaşına davet ve celbettikten son. 
ra "bir gazeteciye karşı yapılmış o. 
lan bu cinayetin matbuat hiirriyeti. 
ne karşı bir suikast olduğunu" sövli
yerek katillerin tevkifini istedim. 
Tecrübedide vezir: 

- Yirmi dört saate kadar yaka
latır, astırırım. Dedi ve bizi savdı 
idi. 

Bunu burada yazışımın sebebi, 
oldum bittim matbuat hürriyetine 
merbut bir adam olduğumu göster • 
mektir. Onun için bugünkü yazımda 
bir kısım neşriyatı tahdit edecek ha. 
zı fikirler iler i sürdüğüme bakıp be. 
ni matbuat hürriyetine düşman say
mayınız!. 

Fransada şu altı kere katil Al • 
man (Vaydman) ın idamından son
ra artık idam cezalarının aleni 
tatbik edilmeyip hapishane avlusun
da yalnız alakadar memur ve hakim. 
ler huzurunda infazı takarrür etti· 

Bu karardan mühim bi~ kısım 
m atbuat pek memnun görünüyor. 
Çünkü (Vaydman) ın idamında bazı 
is terik kadınların "uğurdur!" Diye • 
rek koşup adamın başından ayni • 
mış cesed inden akan kana mendHle. ,, 'ı": 

rini batırdıkları hayret ve dehşetle 

görüldü. Bu gibi gayri insani ve a. 
normal tezahürlere mahal kalmasın 

ve insanlık, cemiyetin selam~ti na • 
mına yapılan bu zaruri ve feci ame
liyata şahit olmasın diye İngiltere ve 
Arnerikada olduğu gibi Fransada da 
idamların ırizli infazına karar veril
di. 

Adli bir hata ih timali karşısında 
tamir ve iade edilmez b ir şey olduğu 
için idam cezasının aleyhinde bulu. 
nanlar çoktur. 

B öyle ceza nazariyatına ve cemi. 
yet psikolojisine taallUk eden ınü • 
h im bir bahsi burada münakaşa ede. 
cek değilim ama ben de bu zaruri fa. 
cianın gizli tatbiki taraftarıyım. Ve 
böyle olunca da gazetelere idama 
dair t afsilat ve resimler dercedilme
sinin kökünden muarızıyım. 

Bu böyle olduğu gibi, şimdi Fran. 
sada dna:retlerin de tafsilatını gaze
telere yazdırmamak ve bir cinayet 
edebiyatı yapılmasına m üsaade e dil. 
mem ek şeklindeki fikri de doğru bu. 
luyor um. 

Efendim. Nasıl intiharın sari ve 
r uhi bir hastalık telakki edilerek ga. 
zetelere yazılması menedilmişse, ci. 
nayetlerin de ancak haber şeklinde, 
her türlü tafsilattan, resimden ve e. 
debiyattan ari ve çıplak bir haber 
şeklince neşrini istiyorum. 

Beşeriyet hüziin \'e elem ile zevk 
almayı arayacak kadar neşe ve şeta
r etten bıktı mı? 

Adım başında en büyiik haile ya.. 
zanların eserlerinden daha beliğ ne 
facialar var, ne aile trajedileri işitili. 
yor. Tabiat ne şaheser acıklı \•akalar 
doğuruyor! Bunlar yetmiyor gibi bir 
de şu veya bu biçarenin canına nasıl 
kıyıldığını, şu veya bu insanın neden 
ve nası l canavar olduğunu kılı kılma 
anlatmak. hatta üstelik buna biraz 
daha renk, biraz daha sanat \'e ede. 
biyat ila\'e etmek bilmem k' 

d 
? ı re, ·a 

mı ır. 

.. ~eşe ile, gülmek ve eğlenmekle 
omru beşerin uzadığı ve insanların 
genç kaldığı muhakkaktır. Bunun 
zıddını yapmaktan, ona mütemadi • 
yen elemli, hüzünlü vakalar anlat • 
mak ve haberler vermekten alınacak 
netice de bunun aksidir. 

Cinayet kasidelerinin ahlaJnyata 
olan zararını düşünmesek bile vücu. 
de yaptığı zarar onun alevhine kafi 
bir delil teskil etmez mi? · 
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.M.a:hkemelercı·e 

Bir Mübaşir Rüşvet 
Alırken Yakalandı 

TAN 

Tayyare Piyangosunun 
Üçüncü Keşidesi Dün Bitti 

Türk Hava Kurumu Piyangosunun] 20241 20827 21300 21535 21900 
.) irmi yedinci tertibinin ürüncü keşi- , 23244 23274 23409 23751 23938 
desi dün bitmiştir. Ikramıye kazanan 24250 24288 24331 24819 23~43 
numaraları sıralanmış ve tam bir Jis- 26667 26915 26929 27007 27048 
te halinde veriyoruz: J 21071 27120 27387 275~6 276551 

50,000 Lira Kazanan 28067 28116 28188 28335 ?.8794 
28358 29407 29743 30146 30363 30554 

15,COO Lira Kazanan 
35357 

5328 
5875 
6324 
6667 
7088 
7468 
7853 
7978 
8239 

5,,194 
6141 
6430 
6707 
7169 
7517 
7889 
7998 
8248 

5415 
6170 
6463 
6878 
7203 
7717 
7893 
8025 
8267 

5745 
6207 
6597 
7020 
7275 
7720 
7826 
8126 
8298 

13 - 7 - 939 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiyc Radyodifüzyon Postaları 

Tiirkiyc Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

5812 1639 m. 183 Kes. 120 !{w. 

6273 T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kvv . 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

~~~~ Perşembe, 13. 7. 1939 
7294 
7736 
7870 
8164 
8329 

8332 8392 8454 8554 8615 

12.30 Program. 12.35 Türk miiziai: t 
Muhayyer peşrevi. 2 - S:ıdettin Kaynak 
- Muhayyer şarkı - Seni ey dil. 3 -
Sadettin Kaynak - Muhayyer şarkı -
Adına and içerim. 4 - Ut taksimi. 5 -
Lemi - Uşşak s::ırkı - Ruhunda bul
dum. 6 - Lemi - Uşşak şarkı - Nele:r 
çektim neler canan. 13 Memleket sant a-8647 8674 8739 8743 8748 

12,0GO Lira Kazanan 
15733 

10,000 Lira Kazananlar 

30559 30715 31101 32530 33401 
33692 33937 33969 34441 34374 
35082 35761 35811 36190 36~29 

36793 37202 37594 38390 38622 
38975 39461 8781 8846 8857 9068 9070 yıırı, ajans ve meteoroloji haberleri. 

1 

9093 9094 9327 9404 9423 13.15 - 14 Muzik (Karışık program - Pl. 50 lira kazananlar : 
19 Prognım. 19.05 Milzik (Melodiler -

520 9689 9710 9772 9786 9826 Pi.) 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20 

765 783 1 9871 9927 9936 10012 10104 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro-

4668 19996 195 201 258 360 
3,000 Lira Kazananlar 626 730 781 

812 915 1047 1147 1:~65 10361 10456 10-174 10492 10583 ı loji haberleri. 20.15 Konuşma (Ziraat sa-
1373 1708 1729 1772 1364 10624 10640 10686 10718 10799 ati) 20.30 Türk mliziği (Halk türküleri) 

19·'0 1960 2074 · 20.50 Türk muziğı: ı - Osman Bey 

23128 1661 
1,000 lirn Kazananlar 

1881 ~ ~082 10812 10817 10826 10907 110~0 \ - Hiizzam şarkı - "Ne~eyabı IQtrun ol-
2157 2161 2174 2325 !!:~56 11527 11622 11697 11710 11744 sun.2-İshakVaran-Hiizzaınşrırkı-
2399 2538 2586 2607 '.fi03 11902 11926 11928 J 2285 12486 Bilemem ben de nasıl düııtum. 3 - Ah-

4251 27862 
189,11 39859 

Tevkil edilen mübaşir Basri malıkeme huzurunda .. 
500 lira kazananlar: 2779 3059 3174 3388 ~J.16 12638 12659 12734 12749 12756 met Rasim - Segah şarkı - Benim sen 

151 7'(1 1166 1349 18JG 3653 3690 4051 4160 4341 12868 12900 13064 13159 13188 nemsin ey dılber. 4 - Ayaş halk tiirkü-
2223 2 "'":05 sii Ayva çic;ek ac;mış yaz mı. 5 - Mahur 

378 5217 6243 u~ 4449 4642 4653 4936 4n38 13208 13222 13262 13264 13267 tt'ı'rku·· _Tepeler tepelet·. 21.10 Konıı•ma. Adliye tebligat mübaşirlerinden mahallebi yedim. Sonra paraları ver 759- 7 " 
Kanlıcada Dere Sokak ' numarada d' k 1 n 680 10256 10587 10!.J02 4996 5007 5013 5020 507!) 13288 13300 13414 13604 13704 21.25 Neşeli plaklar - R. 21,30 Mıı1.ık ~ ım ve şap amı çıkardım. Memur ar 11139 1 

· 1253 11754 12048 123]8 50!12 5097 5113 5181 !Wil 13727 13884 13978 13990 14117 (Schumanıı - Piaııo konsertosu, c;alan 
oturan 63 numaralı Ahmet oğlu Bas- geldiler. Caketinin sol cebinden ver. 12529 13198 13899 14243 15063 5689 5697 5755 5858 5982 14163 14276 14322 14436 14!)25 Alfrct Cortot - Pi.) 22 Miizik (Küçük: 
ri Hırçın dün saat on buçukta Kara- diğim parayı çıkardılar. İşte hadise 15934 16035 17137 l7:nu 18494 6051 6070 6244 

Orkestra_ Şef'. Necip Aşkın) ı _ FTanz 
koyde Ekselsiyor mağazasının karşı. böyle oldu. 6312 6150 14531 14567 14577 14677 14700 Liszl - İkinri Macar rapsodısi. 2 _Han~ 
::ilndaki mahallebicide, Boğazkesen • Reis Burh n tti b nd 0 

18713 18949 
l!H0

5 1931a J!J824 fi
856 7105 7146 7402 7519 14812. 14857 1492:3 14937 15131 ns I..Ohr - Büyük Vals. 3 - Tseh::ılkow-

, a e n u an s nra 19931 19964 20291 21396 21427 75!'.12 7694 7696 7835 8060 15162 15243 15251 15303 15406 sky - Hazin şarkı Opus 40 No. 2. 4 - J. 
de Balık apartımanında ikinci katta sucluya söz verdi. Suclu beş c:ocug· u 22026 22637 2283 

- • ' 2:~462 236!'13 8161 8208 8301 8303 8194 15624 15778 15847 15856 158!'.)8 Bralııns - l\Iacar dansı No, 17. 5 - Knu-
oturan Ali oğlu Emin Puzladan on bulunduğunu söyledikten sonra mü. 23807 23817 23827 2390.~ 24098 8673 8830 8854 89

?
3 

")
6

,.., 1 dnge Riisager _ Bır cnterınezzo. 6 _ Ru-
b ]. .. 1 k .. .. d f d k d' . . k .. , :o( 1 15941 15981 16001 16171 16262 eş ıra ruşvet a ır en curmu meş - a aasın a en ısının atiyen para 26773 2741 2 284;{6 28491 29584 9071 9073 9149 9172 92

C
4 

· binstein - Kostliınhi balo sl\itinden Na-
h ut halinde yakalanmıştır. Hadise almadığını ve vazifesini yaptığını 30058 30123 30187 • 16290 16458 16459 16617 16654 poli balıkçıları 7 - Hanschmann - Lau-
öğle tatilinden sonra meşhut suçlar söyledi. Para almadığında .srar etti. 31074 31507 9316 9454 9701 10041 10042 16661 16666 16680 16783 16958 ten;;chlager - Yıldızlara doğru (fantezi) 

33080 33701 35016 35211 ;)5604 10070 10072 10124 10130 10140 16988 17093 17180 17188 l7301 9 - Hanns Löhr - Düğün mrırşı, 23 Son 
müddeiumumiliğine ve saat on altı- Bundan sonra, sual ve cevap 35992 3~993 373 ·9 1 · 

'' O ti 37391 38126 10316 10578 10772 10892 10P,fı7 17341 17401 17419 17435 17469 ajans haber en, ziraat, esham, tahvlldt, 
da da meşhut suçlara bakan asliye şöyle devam etti: 38814. 10943 10972 11008 11297 11321 17488 17636 17775 17892 17913 

kambiyo 1 nukut borsası (fiyat) 23.20 

dördüncü ceza mahkemesine intikal - Oğlum sen tebliğ memususun 200 ı· k Miı7jk (Cazband - Pi.) 23.55 - 24 Ya-
ıra azananlar: 11536 11599 11654 11790 Jl818 17939 17110 18113 18144 18342 rınki program. etmiştir. Ve saat on dokuzda rüşvet vazifeni bilirsin, mahallebici dükka- 1163 1577 2547 2658 3108 11990 11998 12046 12056 12252 183S2 18377 18400 ıa504 18,~ 19 suçlusu tevkif edilmiştir. nma niye gittin. Evinde kendisini " 

3666 3848 3878 5220 5520 12302 12453 12642 12694 12711 18625 18632 18637 18716 18746 * Seyfettin Asahn Radyo Mahkemenin öğleden sonraki bü- bulmuşsun ya tebliğ ederdin, ya is-ı 6-
tün saatlerini alan bu SU<'Un mahiyeti tinkaf zaptı yapardın, Sizin vazife_ 

8
D8

7
65

1 6
8
.
6
9

9
3

'
7
3 7149 7413 8'127 12878 12930 12996 13179 13~52 18874 18904 18912 18994 19109 

~ 8952 8970 9089 13371 13471 13486 13620 13774 19139 19454 19483 19514 19532 
şudur: niz arasında vekil ile gorüşmek falan 9422 10573 10999 11178 lll'l5 13777 13962 13986 14043 14048 19606 19610 19662 19719 19756 

Beyoğlu Ha1keYinden: Evimizin Ar şu-
Şikayetçi Emin Puzla karlSl var _:ılnsanlık 11917 1227 ı 12290 12358 12iı53 14061 14089 14098 14160 14167 19781 19809 19864 19891 19912 

l.ıesi komite bnşkanı kıymetli sanatkarla -

Konseri 

Makbuleden ayrılmış. Makbule bir çok fena bir §eydir. 13660 13922 14077 14377 14562 1419 r 14211 1426 'ı 14235 14308 
19961 19976 20161 20213 20224 

rımızdan Seyfeddin Asal, milli melodile -

çok safhalardan geçtikten sonra es - Ne söyleseniz hakkınız var.. 14982 15022 17017 17320 17350 14594 14725 14858 14983 1501 O 20225 20335 20342 20374 20486 riınizle bestelediği kendi eserlerini Awu-
ki kocasını 300 lira nafakaya mah - - Senin cebinde on beş lira çık- 17570 19107 20389 21801 23759 15158 15291 16042 16090 16142 204~ 1 ııanın muhtelif radyolarında ~nlacaktır. 
kum etmiş ve bu nafakaq.ın tahsili mış ne diyeceksin? 24152 24555 24905 25a64 26625 16580 16803 16955 17009 17173 20585 

;~~~~ ~g~:~ ~g~~; ;~~f~ Memleketimiz için mucibi iftihar olan 
için de icraya vermiştir. İcra dairesi - Katiyen para yoktu. Olsaydı 28582 29434 31519 323rn 

34000 
17179 17227 17263 17274: 

17354121093 21116 21~08 bu lınreketi sııym halkımıza arzeder. aşa-
ilamın tebliği için ilmühaber çıkar - orada zabıt varakası tutulurdu. Ka • 34215 34497 38364 38969 17387 17494 17803 17935 21299 21383 

;~!~~ 
21473 

~~~!: ğıda yazılı prograwı takip eylemelerini ri-
mış ve· bunu da mübaşlr Basri Hırçı- nunen zabıt varakası hadise yerinde lOO liroı #uu.ananla 17992 rnnOR 1 R?'l':ı nnon n ... •n n_v ,.~ cari~~riz.nr-:rui'trifi'ı'fi<EıT~~~.~~·:...;·~-· 
na vermiştir. tutulur. Mahallel:iicide zabıt tutma. ı 476 728 1171 18781 18798 18841 18873 21830 21881 21946 2206..; 22111 at 15.30 da Berlin radyosunda, kısa dalga: 

Basri Hırçın, evvelki gün saat on dılar. Karakolda tuttular. Hadise 4089 4172 4841 5989 6217 
19021 19036 190!J7 19186 2~126 22160 22185 22211 22346 19,63 - 19,"74 - 31,45 metre. 

yedide Emin Pozlarun ap'artımanına yerinde üstümü bile aramadılar. 6895 6981 7361 7739 8844 
19251 19498 19611 19631 19693 22351 22353 22491 225~'.! 22603 25 temmuz 939 salı günü saat 21,:!0 da 

gitmiş, kapıcı bayan Servetten ken- - Sen mutadın olarak paranı 9095 10125 10651 10850 10983 10778 20253 20265 2032ô 20397 22610 22677 22704 22736 22305 Hilversun radyngundrı, 
disini sormuş ve: hangi cebine koyarsın? 11380 11600 11636 l1811 12059 20435 20497 20529 20829 2G835 22823 22846 22868 22048 22968 29 temmuz 939 cumartesi günü saat 

- Her vakit burada bulunmaz, - Ben panlalonumun cebine ko- 12363 13227 13235 14134 H 531 20926 21113 21201 21250 21314 22C12 23129 23139 ı:ı2:ıo 2~306 18,10 da Budape~te radyosunda. 
şimdi burada değildir. Cevabını al - rum. Caketimin cebine para koy. 14568 14989 17176 17327 18967 

21316 .21318 21382 2J.!14 21542
1

2:3344 23367 23415 2:Hfi:~ 23:>35 

mıştır. marn. 19183 19736 20056 20079 20132 21695 21732 21737 21745 21906 [ 23542 23573 23619 2~i3() /.375~ ,.....,.....,,.,...,./.,. .. ,. ..... ,.., ,..,~"' "''"'~ 
Basri bu cevaba itiraz etmiş, a - - Peki bu paralar nereden çık - 21951 21972 21974 22081 22098 2:n58 24083 24185 242!11 24358 ' ASKERLiK IŞLERl ~ 

partımanın defterini getirtmiş. ora- tı? Tevkı.fhane 22206 22452 22638 226..ı2 22121 24537 24589 25646 24101 2.ıı11 ·ı.. ~ 
d · · . . . b l b ~ B" K ~ 25068 ~,,"" ,..,,,.. """" ~,,,..~, a Emının ısmını u unca agırma - - ız a r a k o 1 a gittik, 22810 22822 22831 22818 22862 2475'.l 24759 24788 2501 » 

ğa başlamış: orada benim üstümü aradılar. Sonra Arabasında 22915 23077 23107 23133 23170 25086 25261 25559 25783 25835 Lise Mezunlarının 
- Ben seni hapse atarım. Seni komiser Cemal bu parayı getirdi, ma- 23237 23372 23400 23421 2;)512 25873 26002 26082 260~)8 26235 

sürüm sürüm süründürürüm. Emin sanın üstüne koydu. Bir Bon 23776 24053 24112 24266 24712 2<rn28 263-12 26511 26515 26527 AskerHk Yoklaması 
gelsin de bakalım seni kurtarsın: Bundan sonra sıra şahitlere gel • ":IUŞmG 25221 25383 25415 25513 25518 26570 26613 26627 :?öt3~2 266-17 

- D 33 Tümen askerlik dairesi başkanlığın-
Bundan sonra Eminin çocuklarına di. Şahitler de vakayl tesbit ettikleri ün ak:;;am saat tam yirmide ):' e· 25579 25689 25737 257B6 25363 26782 26829 26839 2GB9'1 26897 

bakan Kamile Muhterem aşağıya in. halde suçlu her şeyi inkar ediyordu. ni postane caddesinde mahallcbici 26072 26123 26315 26473 2G640 26955 26963 27290 2no5 27362 
miş. Ona da çıkışmış: - Oğlum bu adamlar seni eski- dükkanının önünde tevkifhane ara. 266153 26684 26817 26842 26854 27363 27380 27382 2/.172 27486 

- Sizin eşyanızı pazara döküp den tanımazlar, niçin sana iftira et- basının içinde kanlı bir hadise ol 26966 27050 27195 27506 275ıtO 27526 27774 27859 27ı.l8\l 28054 
satacağım, demiş. Nihayet saat on sinler. muştur. Dün Ağırcezanın karar günü 27604 27619 27665 27825 27995 28063 28378 28444 28·:150 2849~ 
dokuzda Emin Pozla bulunmuş, mü- Suçlu, bu suali karşılarken: idi. Mahkemeye gelenler arasında 28039 28284 28381 281-16 28508 2li534 28583 28622 2872~ 287fl3 
başir kendisinden tebligat yapma - - Beni tanımazlar. Fakat oir geçen sene Mükcrremi öldüren Kuş. 28541 28591 28594 2861:3 29299

1

2:3791 28874 28952 29053 29102 
mak için otuz lira istemiş, Emin Poz- vazife yapmış olmak için böyle söy- guz Niyazi ile eroinöman Kuş Haı-an 29379 29392 29446 29481 29:193 2~114 29229 29235 :.!!:l:36ı 22397 
la on beş lira vermiş, mütebakisini lüyorlar. Muvaffak olamasalardı ta· da vardı. ' 29676 29717 29995 30:357 304,13 1 28440 29472 29564 W7:!7 W794 
de ertesi gün mahallebici dükkanın- bii muvaheze edileceklerdi, Kuş Hasan geçen celsede kendisinı 30487 30557 30566 30688 30718 2!l800 29842 29844 2:)eG7 29912 
da vereceğini söylemiştir. Hadise yerinde tesadüfen bulu müdafaa ederken: 30754 30996 31005 31006 31085 29953 29982 30016 ~005'3 300~4 

Hadisenin mabadini şikayetçinin nan ve suçluyu karakola götürür • - Bay reis bana eroin veriniz 31136 31341 31493 31695 31742 30138 30153 30148 :l039!J 30475 
hakim huzurundaki ifadesinden ta .. ken yardım eden Yaşar isminde bir size hakikati söyliyeyim. 31807 31911 32160 323~0 32478 30479 30508 30552 305-1·1 30583 
kip edelim: de muavin vardı. O mahkemeye gel- Diyor ve sonra ilave ediyordu: 32490 32591 32625 32669 32729 30603 30617 30792 30807 30837 

Emin, reisin ilk sualine cevap ve- memişti. _Bu ic.:i ben is,ledim. Kuşgo··z N; 132856 3286-2 32863 32867 32960 3;216 31271 31376 3H2·ı 21 ı:n 
. k h. . ';,: 31 '92 31515 31535 316'18 31655 rır en adiseyi şöyle anlatıyordu: Reis bu Yaşarın ve Ihsan Mukbi- yazinin kabahati yoktur, onu bırakı- 33495 33585 33596 33913 33818 · "',l 

318
•
56 - Basriyi odama aldım. O bana lin şahit olarak dinlenmelerine ve veriniz. :33832 34020 34032 34143 34144131466 31693 31758 31739 

ben icra memuruyum,_ bu parasız ol- suçlunun tevkifine karar verdi. Mu- D" · 134200 34254 34546 34757 ~~4810 31887 32111 32119 32:175 32518 
un muhakeme neticelenmisti. '"2fil4 3264l 32685 '>''807 32973 maz, illaki otuz beş lira vereceksin hakemeye bugün saat on dörtte de. M hk K ·· N' . . b. 34979 35169 35221 35278 35311 C} v... · 

a eme uşgoz ıyazıyı on eş 33036 33109 33130 33215 33223 
diyordu. Ben vekilim vardır ona da- vam edilecektir. sene hapse mahkum etmiş, Kuş Ha- 35330 35412 35767 358-17 35958 

33
,il l 

nıayım da vereyim diyordum. O ba- 35961 35971 36072 36115 36157 ~{3241 33374 33423 335i:l 
-<>--- - san hakkında da beraet kararı ver • · 

37013 
_., 7099 ... 3:>674 33792 33877 34013 34036 

dan: 
Lise veva muadili ve daha yükcek o

kullardan ~ezun olanlar, askerliklerini 
yapmadan memuriyet alamıyacaklarınd;ın 
938-939 ders yılında bu gibi okullardan 
mezun oluptn tahsiline nihayet verecek 
okulluların son yoklltmaları Beşiktaş as -
kerlik şubesinde kul'Ulacak askerlik mec
lisınde 1 - 15 ağustos 93!1 da yapılacııktır. 

Bu on beş günhık müddet içinde kanu
ni bir mazerete d::ıyanmaksızın bu ınecli~e 
miiracaat etmeyenler hakkında kanuni 
muamele yapılacaktır. 

• 
Şubeye Davet 

Eminönü Askerlik şubesinden: Şube • 
ınizde kayıtlı harp m::ılüllerlylc şehit ye -
timlerine yapıl:-ıcak olan 939 yılı ikr:ımiye 
tevziatı için Vekaleti celileden gelen tevzi 
cilı.danları verileceğinden harp malülü su
bay ve erlerinin re~mi senet maaş cüzdanı, 
malüliyet raporu, nilfus cüı.danı ve ikişer 
resimle ı 1-7-939 cuma gününden, şehit 
yetimlerinin de yukanda istenilen \'esaik
leriyle 24,7 .939 pazarte~i gi.ıniinden ltiba-ğırdı: M""dd • "I..... mişti. 36408 36856 36944 ·' 

- Bu vekille falan olmaz, bu pa- U elUmUml ICJlft 37106 37149 37171 
ra ile olur.. e· T Bütün mahkumların adliyedeki iş - 37604 37686 37776 

37233 37277 3-1048 34181 34224 :34{5~) 347'14 ren her gün ~ubeye gelmeleri ilan olunur. 
37863 37866 3a494 34560 34565 ~457? 34652 e 

ır avzihi leri bittikten sonra tevkifhane ara -Çucuklarımın mi.irebbiyesi olan :i8157 38350 ~8565 
Kamile Muhteremden on beş lira al. Gazetenizin 4-7-939 günlu 140!l basına bindirilmişlerdi. Kuşgöz Ni • 38866 38900 39032 

38574 38847 34175 34897 34965 3GOD7 35195 Kartal rıskerlık şubesinden: Şubede krı-

dım. Kendisine verdim. On beş lira- nu hasınııı 4 Llncu srıyfnsının ı ve 2 saı)~ı~: yazi birdenbire arabanın içinde kö -
('t hl 1 d ı t d (Ağ pürmüş ve Kus Hasana: sını da yarın saat on bir bucukta Ka. \e ·• a <eme er c su unun a 1ırreza- - • 

. · d da bir vnka) (Bir SU"lU reise: "bana eroin Ulan dogvruyu so··vıemed1'n d<> ı..e raköy mahallebicisinde verırım. e- .. - J :J 
verin hakikntı soyliyeyim, lrntil benim" · kt Al n· k J 

d im. Bu sabah vekilime gittim. O ba. 111 ya ın. sana... ıyere gırt ağı. clC'dl) başlıklı yazının Piç Hnsanın; Reisin 
na bu istenenin rüşvet olduğunu ve harmrın mısın? Sualine evet cevabını ver- na sarılmış hem otomobilin camlarını 
cürmümeşhut yaptırmamı söyledi. diğı ve tevkı!haneden harmnn olarak gel- indirmiş, hem de eline geçiıdigi 
Müddeiumumi muavinlerinden biri- digini itırar eylediği yazılmak suretiyle bir teneke ile Kuş Hasanı başından 

tevkifhnnede beyaz zehir kullanıldığı be - yaralamışt s f'" d h l b 
Sine de bir kart yazdı. Ben kartı gö • ır. 4 ° or er a ara ayı yan edilmektedir. 
türdüm. Sonra Emniyet ikinci şube Ağırceza mahkemeslnin o günkü celse- durdurmuş. Muhafız jandarmalar 
müdürlüğüne gittim. Orada bir on ve sine ait zabıt suretinin tetkikinden ve rl- süngülerini çekmişler ve bin müşltü
bir de beş liralığın numarasını tesbit yaset makamının yazısından anlaşıldığına lat ile Kuş Hasanın gırtlağını Kuş 

göre eroin kullannnların bu maddeyi bu - go··z Nı'yazı"nı'n elı"nden kurt 1 ederek bana verdiler. Bir de parola armış ar -
lamamaları yiızünı'len dliç<1r oldukları kriz d S 

aldım. Ben parayı verince şapkamr halini harman tabiriyle ifade ettıkleri an- ·~· onra otomobille tekrar adliye-
cıkaracaktım. Bana terfik edilen me- laşılmıştır. Bu ihbarla suçlunun (Hnrma- ye dönmiiştür, Saat yirmiyi geçtiği 
murlar da hemen cürmi.i meşhudu nım) tabıı ini eroin kullandıgıııı ikrar ına- için adliyede kimse kalmamıştı. Ya. 
yapacaklardı. Komiser Cemal ve lıiyctinde kabul yanlı ştır. Tevkif ve ceza nılımn başı pansuman yapıldıktan 

e\lerinde beyaz ıehir ithali \e kullınıl - t k"fh "'t" "1 "t" muavin Hamdi ile beraber Karaköye sonra ev ı aneye go uru mu~ ttr. mn ı şiddetle takıp edildıgi t::ıvzıhcn bıldi-
geçtik. Basri Hırçın beni mahallebi- ı-illr. Müddeiumumilik bugi.in tahkika-
cide bekliyordu. Yanına gittim. Bir htnnbul mliddeiumumisi: Hikmet Onııt ta devam edecektir. 

39200 39201 35213 35298 35303 35:no ;~;)336 yıtlı :;;ehil yetimleri ile harp mahillerlnin 
3!1398 ~~5343 ~1'5461 36507 :~:)!j61 3[)614 temmuz ;ıyı kinde pazartesi ve çaı·~:ıınbn 

:rn2rn 39290 ~9317 393-19 :W935' 33712 3;:;749 35766 35'i'ii.İ 35849 . giınleri ikrnmiyelerinl nlmıık üze.re dor -
39440 39455 39718 39930 

35919 36069 36232 
;~ 6::!6() 3630 ,,ı der Iotoğraflıı şubeye gelmeleri . 

30 lira kazananlar : 3 r)453 36462 3ö476 36524 36614 • 

60 64 176 168 523 311651 36121 36733 36P.IB 36900 Harp Malulleri İle Şehit 
668 711 737 840 897 36940 37177 37218 3n11 37324 Yetimleri Çağrıhyor 
957 1067 1124 1190 1344 37367 37377 37423 37462 37632 

1357 1368 1461 1478 1483 37637 37657 37806 379na 3sooB 
1553 1710 1770 ıess 1935 38080 38119 38229 3az35 38417 
1948 1989 1994 20GB 2073 38248 38271 38275 :~8499 38566 
2093 2106 2265 2407 2422 38570 38761 38861 :38925 38962 
2470 2503 2523 2608 2850 39031 39219 39246 39276 39295 
2899 3190 3203 3204 3459 39427 39428 39599 39607 39796 
3475 
3768 
4247 
4540 
4907 
5066 

3481 
3809 
4270 
4587 
4908 
5180 

3703 
4004 
4301 
4678 
4917 
5209 

3712 
4105 
4324 
4744 
5040 
5276 

3763 39884 
4171 Amortiler 
4536 
4906 
5054 
5309 

57 ye 58 rakargları ile nihavetle. 

nen biletler ikı~er lira aınurıı ala

caklardır. 

Kndıköy askerlik şubesnden: 
Harp malulleri ile şehit yetimlerinin 

tütün paraları gelmiştir. 17 temmuz 939 
gününden itibaren prıra tevziatına Kadı -
köy hüktimet binasında e\·lcnme salonun
da başlayacaktır. 

Pazartesi ve cumn günleri şehit yetim
lerine, salı ve cumartesi günleri de harp 
ırıallıllerine clağıtıhıeaktır. Para d, ğıtma 
zamanı ı;:ıbahları ı;ıınt clokuıdnn on il:lyc 
kııdrır devam edC?Celctir. Temmuzun 13- 14-
15 günleri numnrıı nlmak için subt>yc mli
rar:ıııt edilecektiı·. fle'>mi senet: mnaş ciiz
rlaııı: nilfus ciizrl nı \"e Uccr :ıdctt !otournf 
bcr:ıber vetlrilet'cktır. 
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Milli Küme ihtilafı Kağıt 1 
.. 1 

ve Masa Ustünde Değil 

Sahada Tayin Edilecek 
Puvanların müsavatı üzerine şam

piyonu tayin edecek kararı vermek 
üzere toplanan futbol federasyonu 
teknik heyeti, kararını verdi 

ve bu karar da tebliğ edildi. 

Bu karara göre Galatasaray - De

mirspor biri İstanbulda, biri Anka. 
rada olmak üzere ilci müsabaka ya

pacaklar ve bu maçlar neticesinde 
şampiyon taayyün edecektir. 

Genel direktörlüğün bu çok yerin. 
de kararını alkışlamamak kabil de
ğildir. Hiç şüphe yok ki her iki tara
fı da memnun etmiştir. 

Türk spor efkarı umumiyesını 

çok yakından alakadar eden bu ih. 

tilaf genel direktörlüğün gayri ma

kul klüpçülüğe imkan vermiyecek 

şekildeki kararile tam sporcu zihni. 

ye;i dahilinde halledilmiş oldu. 

Böyle bir karardan memnun ola
mıyacak taraf yoktur sanırız. Bu iti-

barla bir müsabaka meselesinin ka
ğıt ve masaya intikaline meydan ve
rilmeden yine müsabaka sahasında 
halledilmesi spor hayatımızda iyi 

bir başlangıçtır. Bu bakımdan da a. 
lakadarları tebrik etmek gerektir. 

Verilen karara nazaran, 23 tem
muzda Demirsporu İstanbulda Ga-

latasaray karşısında seyredeceğiz. 

Şampiyonluk yolunda haşhaşa gel. 

miş bu iki güzide klübümüzün bu ilk 

karşılaşmaları, futbol mevsiminin 
geçmiş olmasına rağmen, İstanbul 

futbol meraklıları için mühim bir 

hadise §eklinde telakki edilecektir. 

İkinci müsabaka Ankarada yapı
lacaktır. Birinci maçta alınacak ne. 

ticeden sonra ikinci karşılaşma daha 
büyük bir alaka uyandıracaktır. 

Genel direktörlüğün bu çok yerin
de kararından sonra daha fazla blrşey 

söyliyemiyeceğiz, kuvvet kimde ise 

hak ondadır. Galatasaray ve Demir
spor, şimdi sahada kozlarını payla§· 
smlar. 

Susporları 

Programı 
Jstanbul su sporları ajanlığı 193~ 

yılı yelken, kürek, yüzme müsaba

kaları programını hazırlamışur. 

YUZMELER: 

16 temmuzda teşvik, 23 temmuzaa 

teşvik, 29 ve 30 temmuzda mıntaka 

ıampiyonluğu seçmeleri, 12, 13 A. 
ğ".ı~tosta !stanbul şamp~yonası. 

KUREK: 

2:rtemmuzda birinci te}vik, 6 A
ğustosta ikinci teşvik, 20 ağustosta Is 
tanbul şampiyonası. 

YELKEN: 

30 Temmuz birinci teşvik, 13 A

ğustos ikinci teşvik, 25, 26, 27 ağus. 

to!: !stanbuı şampiyonası. 

Yelken müsabakaları Yenikapı 

koyunda yapılacak, müsabakalar sa. 

at 10 da başlıyacaktır. Lisanssız id

mancılar musabakalara hiç bir suret

le sokulmıyacaklardır. Birinciye 5, 

ikinciye 3, üçüncüye 1 puvatı venle. 

ccktir. 

Yüzme müsabakaları Şeref stadı 

yüzme havuzunda yapılmakta 

\'e saat bir de başlamakta -

dır. Müsabakalara girme kiçin lisans 

şart.tır. Bir müsabık su topu hariç 

ikiden fazla müsabakaya iştirak ede

miyecektir. 
Yelken müsabakaları saat 14 te 

başlıyacak lisanslı müsabıklar girebi
leceklerdir. Yarışlar beynelmilel ni. 
zamnameye göre yapılacak, yarışı ik
mal eden bir puvan alacaktır. Rota 
geçen senenin ayıl olacaktır. 

Bu müaabaka için ümitlendiğimiz atletlerden Faik 
geçen aeneki miisabakalarında .. 

ATLETİZM MÜSABAKALARI 

F enerbahçe Stadında, 
Takımımızın Şansı 

16 temmuz pazar günü Fenerbah
çe stadında şahit olacağımız sene. 
nin en zorlu ve zevkli beynelmilel at. 
letizm teması bu güzel sporun taraf_ 
darlannı heyecana sevkedecektir. 

Yıllardanberi topraklarımızda pek 
te müşkülat çekmeğe alışmamış olan 
ecnebi asları bu sefer kendi boylan. 
na göre rakip bulacaklardır. 

Şüphesiz günün en zevkli koşula
rından bil"i 800 metre olacaktır. Bu 
müsabakalara hususi bir şekilde ha. 
zırlanmış olan Rıza Maksut ve An
karalı Galip, kozlarını en kuvvetli 
rakiplerin karşısında oynayacaklar. 
dır. Ayni mesafede seyredece. 
ğimiz Maskur!s, Stratakos enternas-

burada da Fethinin rökorunu k1r
mağa çalışacaktır. Rakipleri Viçaro. 
pulos, Sudi, Şerü, Muhittini iyi bir 
dereceye doğru sürüklerlerse ne 
mutlu bize\.. 

Velhasıl ne de olsa askeri kamp
larda formunu hafif de olsa kaybet. 
miş olan temsili atletlerimizin bir
çoğu~üphesiz ki hariçten gelecek at
letlere geçen yılki kolay galibiyeti 
bır;:ı km1v::ıcakl::ırdır. 

ATLET 

TAVZiH 
Dün Beden Terbiyesi Genel 

i c .. rü orcrn 1 

hediye edebileceklerdir. 

400 metrede Gören ve Galibe ra

Cemil Tanerden Ankaradan te. 
lefonla aldığımız mülilkatın ba
şına telefon muhaveresinln İs. 
tanbuldan yapıldığı şeklinde 

bir fıkra sehven girnti~tir. Özür 
diler ve tashih ederiz. 

yonal klasa girmiş ecnebi atletler. 
dir. Müsabakalar çetin olacak ve 
belki de bizimkiler Türkiyeye bu 

1 

mesafede hasret kaldığı bir rökor 

kip olarak bilhassa Mısırlı Ubeydi =-------·--------·! 
ve 50 saniyelik bir koşucu olan Strata 

kosu zorlu rakiplerin karşısında sey. 
retmek ayrı bir zevk olacaktır. 

100 ve 200 de de ikişer ecnebi at. 
lete mukabil bizim çocukların ağır 
basacaklarını kabul etmek kabildir. 
Nihayet ~emihin yetiştirdiği 4X100 
metre takımı sahada mevcudiyetini 
isbat edecektir. 

5000 metrede Balkanların en iyi iki 
adamı Ra,adzas ve Kristea bizim 
Maksuda ve Hüseyine karşı kosa
caklarsa da avantajı ecnebi grupuna 
terketmek en dürüst hareket olur. 

110 metrede Galip, Faik, Vasıf, 

Yavru, Süha bir kere daha galibiye
ti paylaşmak için çarpışacaklardır. 

Yüksek atlamada şüphesiz Balkan. 
ların en ileri gitmiş memleketi Tür
kiye, dört birinci sınıf atletle temsil 
edilecektir. Bu müsabakada geçen 
yıl olduğu gibi Balkan şampiyonu 

Pantazis çok güçlük çekecektir. 

Diskte o.vantajı Yunanlı Flarasa 
bırakmak icap eder. Rumenlerle 
bizimkiler bir ayardadırlar. Beklen
medik bir hadise olmazsa ilcinciliği 

Mekteplerde 
Spor 
-<>---

Maarif Müdürlüğü 

Vekalete Rapor 

Yerecek 
lstanbul maarif müdür~i.iğU, bu yıl 

tatbik edilen yeni spor talimatname
sinin neticeier1 hakkında vekalete bir 
rapor verecektir. Bu raporda muhte
lif mekteplerin yapmış oldukları mü. 
sabakaların neticeleri ve gelerek se
ne spor faaliyetlerinin arttırılması i
çin alınması icap eden tQdbirler esas
lı olarak izah edilecektir. Raporda 
bilhassa şehrin muhtelif semtlerinde 
talebe stad1 arının tesisine lüzum ol. 
duğu kati olarak bilıiiri!ece'ktir. 

Türkiye Serbest 

Güreş Birincilikleri 
kazanabiliriz. İzmir (TAN) - Beden Terbiyesi 

Güllede Türk ekipi çok sağlamsa Genel Direktörlüğü, evvelce Anka
da gerek Rumen, gerek Yunanlı at- rada yapılması kararlaştırılan Tür
'l.etler klasmana dahil olacak kuvvet- kiye serbest güreş birinciliklerinin, 
tedirler. Fuar münasebetile İzmirde yapılma. 

Uzun atlamada genç atlet Muzaf. j sını muvafık görmüştür. B~ h~~ust~ 
ferle bu spesiyalitenin kurdu Lam. hazırlıklar yapılması, İzmır bolgesı 
brakisi karşı karşıya görmek ayrı bir spor başka~~ığına ~ildirilmiştir. A 

zevk olacaktır. Bu müsabaka 0 gün Serbest gureş musabakaları, eylu
en iyi formda olan atlette kalacak. lün ilk haftası sonunda baş~yacak 
tır. ve üç gün devam edecektir. Izmir • 

Ü d d b
. T .. k y İstanbul teniscileri arasında da (Fu-ç a ım a ır ur - unan ce-

• • • w - ar kupası tenis maçları) yapılacak-
kışmesıne şahıt olacagız. Kuvvetler 
müsavidir. tU". 

Ciritte Rumen ile Melihin arasın
da bir çekişme seyredeceğiz. Bizim Bay Tayyar Geliyor 
adamımızın biraz da şansı olursa 
bir Türk galibiyeti beklemek imka-

nı vardır. Melihle beraber atış ya~ 
pacak olan yarının genç atletleri bi
ze ümit verecek kuvvettedirler. 

Muhittin Ankara birinciliklerinde 
sırıkla atlamada 3.50 atlamıştır. Ve 

Beden Terbiyesi genel direktörlü
ğü emir zabiti eski iüreşçi Tayyarla 
doktor Adnanı tetki\atta bulunmak 
üzere !stanbula göndermektedir. 

Tayyar, Balkan olimpiyatlarile,· 
Doktor Adnan atletizm işlerUe meş-
2ul olacaklardır. 

GAZETELERLE 
. ŞAKALAR· 

. ' 

Tirol Dar Gelir 
Yazan: Naci SADULLAH 

Ş u İtalyan milletinin, Triyestc. 
yi, yani kendi topraklarını, 

Alman milletine kiralayışma, sonra 
da, başka milletlerin toprr.~darına 

yerleşmiye niyetlenmesine ne buyu
rursunuz? 

Bana kalırsa, İtalyanlar, bunca 
yıldır giye giye kokuttukları çizme
lerini Alman dostlarına hediye e
dip, bir yenisini edinmek niyetinde
ler ... 

Fakat, çıplak a:raklarına yeni bir 
çizme istemek hulyasilc, mütemadi
yen yanlış kapı çalmaktadırlar: 

Çünkü bu niyetle göz diktikleri 
topraklarda otı.nanların ezeli ve ta
rihi şöhretleri şudur: 

"- Adama pabucu ters giydir. 
ınek!" 

Hem İtalyan milleti, son giinlerde, 
akıl erdirilemiyecek başka i~ler de 
görüyor. Mesela, diinkü gazetelerde 
okuduğuma göre, İtalyan Tirolunda

ki ecnebileri, kapı dışarı ediyormuş. 
Bu havadisi veren İngiliz gazetesi, 
şu tahmini de ilave ediyor: 

"- İtalyanın Tiroldaki yabancı
lar tarafından görülmemesi istenen 
bir şeyler yapacağı anlaşılıyor!" 

Acaba, İtalyanlar, orada gizli giz. 
1i ne yapacaklar dersiniz? 

Bana kalırsa, İtalyanlar, hoşuna 
zahmet ediyorlar: Zira onların giz
lemek mecburiyetinde bulundukla. 
rı şeylere, Tirol çok dar gelir! 

Onların, akıl erdiremediğim son 
hareketlerinden birisi de, on iki a
daların tahliyesi, ve t.llhkimi! .. 

Bu havadisi duyunca, kendi ken
d~me gayri ihtiyari: 

"- Allah kimsevi şaşırtmasın!" 
dedim; ve geçen günlerde gazetelere 
akseden eski bir vakıayı hatırladım: 
Belki duymamış, okumamışsınızdır. 

Bu itibarla, miisaadenizlc ktsaca an
l~tayım: Hadise, vaktiJe İtlllıaqların 
!Uuğlayı muva.kKalen ışgal ctmış bu-

lundukları sırada vuku bulmuş. O 
sırada aylardan ramazanmış. Bir 
akşam, ihtiyar bir milezzin, Muğla 
kalesinden iftar topunu atınca, bü
tün İtalyanlar. sirnhlarını, hatta pa
buçlarını bırakıp firara başlamışlar. 

Şimdi, emelleri, maksatları, niyet
leri nedir bilmiyorum. Fakat eğer, 
acele bir isleri var da, adaların ça
bucak boı!alr\'Crmcsini istiyorlarsa, 
onlara tavsiye ederim: 

"- Bir Türk müezzinine, bir pa
re iftar topu attırıversinler!" 

• 
Suni eşyalar 

Dünkü "Tan" gazetesinde okudu
ğuma göre, Almanyada, şekerin, ya
ğın, balın, bisküvinin, peynirin, hu-

lasa, y e n i 1 e c e k, giyilecek, 
ic;ilecek her şeyin sunisi yapılıyor

muş. Ben, bu satırları okuyunca, bi

zim cerideye teessiif ettim doğrusu. 

Bu da taze havadis mi? Almanyada, 
her ~eyin sunisinin yapıldığın ı an
lamı~·an. bilmiyen kaldı m1 yahu? 

İşte ... İdeolojileri bile ortada! 

• 
Yine o 4,000 lira 

Şu 4000 lira haline giriveren 200 
liranın hikayesi de, başıma dert ol
du. Her Allahın günü, bana mektup 
yazan, veya telefon eden bir tanıdr
ğım, veya bir tanımadığım, bu garip 
sihirbazlıktan laf açıyor. 

Dün aldığım bir mektubun sahibi 
de, l>ana 15u parlak teklifte bulunu
yor: 

"- Gazetelerde okuduğuma göre, 
bu 4000 liramn kime ait olduğu bir 
türlü bilinemiyormuş! Eğer bir sa
hibi çıkmazsa, hazineye intikal ede
cekmiş. Bu parayı hazineye kaptıra
cağınuza, ortaya çıkıp ta: 

"- Bizimdir!" desek ya? 

A iki görüm, o netameli 4000 lira
dan hayır gelecek olsa, hakiki sahip
leri ortadan savuşur muydu? 

Müsaade et te, bu dikenli yeme 
aldanmıyalım: Zira, o parayı, müte
hassısları bile yiyemedi: Bunfan da 
belli ki, o 4000 lira bayattır: Nite
kim, görmüyor musun? Kokusu ay
yuka çıktı! 

13 - 7. 939 

Gemlikte Zeytin 
Borsası Açılacak 
Memleket!mizn zengin mahsulle. 

rinden biri olan zeytin satl~larının 

bir esasa bağlanması yakındır. C. R. 
p::ı.rtisinin geçen sen~ki k.ongreleriıı
rle ileriye sürülen dile:kler üzerine 
cereyan eden muhabere ve tetkikat 

netice.sinde, Gemlikte bir zeytin bor
sa~ı açılması takarrur etmiştir. 

Her yıl Gemlik 20, Orhangazi 10, 
Mudanya 10 mil. kilo kad~r zeytin is

tihsal etmektedir. Yağlı~ ve salamu. 
ralık olarak istihsal olunan bu zey-

tinlerden senede 4 milyon lira kadar 
para elde edilmektedir. En fazla is-

İhracat İşleri 
Artıyor 

!ki gündenberi ihracat muamele
leri artıruya başlamıştır. Almanya. 
yr, yüz elli bin kilo yapak gönderil
miştir. Mısıra taze meyvalardan viş
ne, erik ve armut, Çekoslovakyaya 
keten tohumu, Italyaya susam ihraç 
olunmuştur. Almanya için piyasa
mızdan istenilen buğ<laylara tek
lif edilen fiyatlar ço kaz görül<lüğün
den tüccarlarımız bu tekliflere cevap 
bile vermemişlerdir. Teklif edilen 
fıyatlar, İstanbul piyasasının hemen 
ayni ıtibidir. 

• 
İspanya ile aramızda henüz ticaret 

anlaşması olmadığı için iki memle
ketin ticari münasebetleri başlama

m1ştır. Bazı lspanyol ;:nalları Porte. 
kizden ve takas suretile getirilmiş is:? 
de takas primlerinin yükselmesi bu
na da mani olmuş ve ithalat durmuş
tur. 

Tic_aret Odası Umumj 
~~eclisi Toplandı 

Dün Ticaret odasr umumi meclisi 
toplanmıştır. Meclis bazı tüccarlara 
yolsuz muamele yapmularmcfan do
hyı para cezası vermiş ve muhtelif 

vergi ve kazanç komisyonlarma aza 
seçmiştir. Şehrimizdeki zahire ve ti. 
caret borsasının her sene yeniden 
seçilen idare heyeti azalıkları için 

cie bir seçim komitesi ayrılmıştır. Se
cim komitesi oda reisi Ahmet Kara 
~c umumi katibi Cevat Düzenli, i
kinci reis Ziya Taner, Nuri Kozikoğ
lu. Murat Furtun, Akif Arel, Mah. 
mut Tekin ve Mehmet Ai.iden mürek
keptir. Bu komite ağustosun birinci 

gününe kadar borsa azalarının seçil
mesi için faaliyete geçecektir. Seçim 
temmuzun sonunda bitece".< ve yeni 
idare heyeti ağustos bidayetinde işe 
başlıyacaktır. 

Liman Kooperatifi 
Toplanmadı 

Münak::ıle Vekaletine tabi Deniz
yolları ve liman umum müdürlükle. 
rinin ayrı ayrı iki kooperatifi vardır. 

Liman kooperatifi, ayni vekalete ta
bl iki umum müdürlüğün emrinde o

lan bu kooperatiflerin birleşmesi lü
zumunu hissederek kendi!erinden da. 

ha çok sermayeli ve teşkilatlı olan 
Denizyolları kooperatifine iltihak i

çin fesih kararı vermeyi kaı-arlaştır
mıştır. Bunun için de umumi heyeti

ni ictiınaa davet etmiştir. Ticaret ka. 
nun~nun mahsus maddesi mucibince 
bu gibi içtimalarda birncidc sülüsan, 

ık.inci de nısıf, üçüncüde de sülüs ek
seriyet olması lazımdır. Uç defa iç

timaa davet edilen umumi heyette 
ekseriyet olmamrştır. Bu vaziyet kar
ş1sında kanunen yapılan muamelenin 
keenlemyekün addedilip yeniden işe 
başlamak icap etmektedir. 

Maydos Pamukları 
Maydos mıntakasında bu sene faz. 

la miktarda Akala pamu~u ekilmiş 
clduğundan buradan kalite itibarile 
iyi mahsul alınacağı ümit edilmek
tedir. Maydos pamuklarmın fiyatları 
4~ kuruşa kadar satıldığı için Akala 
nevinden daha yüksek fiyat tutacağı 
tahmin edilmektedir. 

tihsal, Gemlik mmtakasında olduğu 
gibi, Orhangazi de pazar.mı G~mlikte 
tesis eylemiş gibidir. 

Yani satışların 2,5 milyon liralıijı 
Gemlikte cereyan etmektedir. Işte bu 
st>beple borsanın Gemlikte kurulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Zeytin borsasının 16 bin liralık va
r•dat temin edeceği, masrafının da 
4800 lira kadar ola~ağı hesaplanmış
t!r. 

Borsa, zeytini kıymetlendirmek, 

noı-mal ve emin bir piyasa içinde sa· 
1.ı!jmı temin eylemek noktalarından, 

müstahsil için faydalı olacaktır. 
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İpek Kozası 

Satışları 
Bursa, (TAN) - Koza satışları 

devam ediyor. Bu seneki mahsulün 

hem kemiyet ve hem keyfiyet bakı

mından geçen seneninkine üstün ol. 

duğu görülmüştür. 

Temmuzun yedinci günü akşamına 

'<adar, buraya getirilen ve satılan i

yi ipek lfozası 1.067.227 kiloyu, Çi

pez koza 83, 714, tohumluk 13,624 ki

loyu bulmuş, bir günde 120 bin ki.. 

lodan fazla koza satıldığı olmuştur. 

Iyi kozalar 65 - 80 kuru:ş arasında 

fiyat bulmuştur. Vasati fiyat 70-72 

kuruştur. 

Çipezler 25 - 30, tohumluklar 100 .. 

200 kuruş arasında satılmaktadır. 

Bu seneki mahsul hem alıcıyı, hem 

satıcıyı memnun etmiştir. Şehrimiz: 

esnafı da çok memnundur. Zira ko
zasını satan köylü, eksiğini tamam

lamak için dükkanlara koşmaktadır. 

Istanbulda ipeğin kilosu on liradan 
:satılmaktadır. Geçen seneden pek az 

stok kalmıştır. Alivre teslim 10 • 10 

buçuk liradan muamele olmuşsa da, 

ı;iyasa bu fiyatlara karşı gevşektir. 
Ipek mensucat fabrikaları fiyatların 

düşmesini istiyorlar. Avrupada ipek 
fiyatları 5 - 8 lira araşında olduğu· . , 
ncı. göre, yerli ipeklerin fiyatları pa-

halı görülmektedir. Antalyanın ya~ 

ko7.aları da kamilen 60 - 62 kuru§tan 
1 

satılmıştır. 

İzmir Fuarına 

GönderilecekLavhalar 
Ticaret odası tarafından İzmir fu

arına gönderilmek üzere, istatistik 

malumatı cami renkli fovnalar hazır

lanmıştır. Bu levhalarda diyagram .. 

!arla ve cetvellerle gösterilmiş olan 
ithalat, ihracat, varidat, liman hare

ketleri, sınai istihsalat nisbetleri gibi 

Iı:tanbulun iktısadi vaziyetini izah 

eder şekilde malumat te.>bit edilmiş

tir . 

r- -'"\ 
i BORSA 

12 Temmuz 939 

r;EllLER 

Londra 5.93 
Nevyork: 126,6575 

f Paris 3,355 

1 1 
Milano 6,66 
Cenevre 28,55 

ı
. Amsterdam 67 ,245 

Berlin 50.835 ı 
Brüksel 21,5225 
Atına 1,0825 i 

E Sof:;a 1,56 1 
Prag 4,34 ı 
Madrid 14,035 I 
V~rsova 2:i,8725 I 
Buda peşte 24.8425 

Bükreş 0,905 1 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34,62 

Stokholtn 30 55251 
Moskova , 23,9025 

~~:~E;;;~, ;~ TA:;~L~;;:,I! 
9rgani 19.22 19,22 
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Pek Dokunaklı· ve 
Şifahi Arzuhal 

Kuyucu Murat paşayı zehir.: 
leterek sadrazamlık maka. 

mmı mahlul düşüren ve bu ma
kamı o cinayet sayesinde ele geçi
ren Nasuh paşa, Birinci Sultan 
Ahmet devrinin en seçkin sima. 
larındandır. Bu adamın, yaşadığı 
devir zihniyetine göre çok büyük 
meziyetleri vardı. Bir kere gayet 
iri yapılı idi, görenleri ürkütecek 
bir mahabetteydi. Sonra gayet 
kuvvetliydi ve kuvveti nisbetinde 
de çevikti. En ağır y,ükleri kaldı
rır, en azgın atları kullanır, kılıç 

ve cirit oyunlarında herkese par-
mak ısırtırdı. • 

Bu meziyetlerin yanında bugün 
dahi kıymetli sayılacak bazı hu. 
susiyetleri vardı. Mesela çok zen
gindi, servetinin miktarı milyon
larla ifade olunuyordu. Son dere. / 

ce zeki idi, şeytana külah giydir
mekte güçlük çekmezdi. 

Bu kıymetlere mukabil bir ta
kım kusurlara da malikti. Meseli 
kibirli idi, azametinden yanına va. 
rılmazdı. Bu huyundan dolayı çok 
kimseler kendisine kırılıyor ve kı
zıyordu. Fakat o aldınnıyordu, 

padişah ile kendisinden başka 

kimseye kıymet vermiyordu. 

Q nun endazesiz azametini gös..: 
teren tarihi bir hadiseyi ya. 

zalım: Sadrazamların bayramlar
da şeyhülislamları ziyaret etme
leri usuldendi. Nasuh paşa, kib. 
r inden dolayı, bu teamüle riayet 
etmedi, şeyhülislamı bayramda 
gidip görmedi. Azametinden do
ğan bu kayıtsızlık çarcabuk siyasi 
b r h mmiyet a dı, adişahın k u

lağına kadar gitti. Sultan Ahmet, 
saray hayatının ancak bu çeşit an. 
anelere istinat ettiğini düşünerek 
sadrazamın hareketini yolsuz bul
du, kendisini huzuruna getirtti: 

- Lala, dedi, efendiyi bayram
da gördün mü? 

- Hayır, padişahım. 

- Yo ... o. Böyle şey olmaz. fie. 
men bugün gideceksin, onu yalı
ı;ında göreceksin. 
Hünkarın iradesine karşı gel

mek mümkün olmadığından Na
suh paşa - ister istemez - şeyhülis. 

lamın yalısına gitti. Fakat resmi 
kayığa binmedi, resmi kavuk gi
yinmedi, adi bir kayıkla ve gün
delik kavukla yola çıktı. Daha ga
r ip olarak ta kendisini uzaktan ta. 
nıyıp ta yalı rıhtımına kadar istik
bale koşan şeyhülislama sadece: 
"Selamünaleyküm" dedikten son
ra ya hya girmedi, yine kö.yıihna 
döndü, çalakürek uzaklastı. 

~ 

• . J şte bu adamın tuhaf bir ~u-
yu daha vardı. Uşaklarının 

ileri gelenlerine melek isimleri ta_ 
kardı, Başağasının adı Cebrail, 
başka bir adamınınki Mikail, bir 
üçüncüsününki İsrafil idi. Yem. 
liha, Meslina gibi aziz adları ta
şıyanlar da çoktu. 

Fakat her birine bir melek adı 
takılan bu usaklar efendilerinin - ' 
itimadını suiistimal etmekten çe-
kinmezlerdi, günde bin koz kırar
lardı, yapılmadık edebsizlik bırak
mazlardı. En fenası bunların ırz 

hususunda da Iaübali olmaları idi. 
Gözlerine kestirdikleri kızlara, ka
dmlara balta asmaktan geri kal. 
mazlardr. Nasuh paşa ise bütün bu 
münasebetsizliklere göz yumuyor
du, yapılan şikayetlere daima ku
lağını kapalı tutuyordu. 

Bir yaz mevsimi Birinci Sultan 
Ahmet Edirneye gitmek istedi. 
Yol boyuna avlanacaktı, at yarış
ları yaptıracaktı, cirit oyunları 

seyredecekti. Yalnız sadrazam ol
duğu için değil, avcılıkta, süvari
likte, cirit atmakta da pek usta 
bulunduğu icin Nasuh paşa dahi 
padişahla birlikte bulunmak em
rini almıştı. 
Paşa - bizzat bir seyahat tertip 

Yazan: 
M. Turhan TAN 

etmiş veya bu yolculuğun sıklet mas ettirmiyecekleri ıçın bu işi 
merkezini kendi teşkil ediyormuş başka türlü başarmayı k urdu, m. 
gibi - bütün dairesi halkını yanı- rinci Ahmedin cuma namazı kıl. 
na almıştı, bir iki bin kişilik bir mak için üç şerefeliye gelmesini 
kalabalıkla yola çıkmıştı. Mahut bekledi. 
Cebrailler, Mikailler, İsrafiller de Hünkar, karısı elinden alınan 

~~~~~~~~-~ 

yine beraberindeydi, aralarında hocanın hesabını yanlış çıkarmadı, 
muhtelif eğlence planları kurarak bir cuma günü o camie geldi, mah-
efendiletinin izinde yürüyorlardJ fele çıktı, namaz kılmıya hazırlan

N asuh paşa bu yolculukta 
padişahı memnun etmekten 

geri kalmadı. Avcılıkta, koşucu

lukta, vuruculukta daima birinci 
geldi. Padişah ile karşı karşıya ci. 
rit oynamak şerefini de kazandı. 
Her muvaffakiyet· ve her aferin 
onun mevkiini kuvvetlendiren bir 
altın çivi . oluyordu ve mevkiint 
kuvvetli gördükçe de onun aza. 
meti artıyordu. 

Padişah, döne dolaşa Edirneye 
ulaştı, köhne saraya yerleşti, hal
ka karşı gösterişe başladı. Bir gün 
bir hırsızın elini kestiriyorsa er
tesi gün bir hovardanın boynunu 
vurduruyordu öbür gün ahlaksız 
kadınlardan birkaçını çuvala dol
durtup Merice attırıyordu. 

Halk .. avlana avlana ve eğlene 
eğlene • Edirneye gelip te en kü. 
çük bir suç için kelle uçuran bu 
genç padişahın lüzumsuz ve enda
zesiz şiddetinden fena halde ürk
müştü. Yüzünü görmek değil. sesi
ni işitmek bile uğursuz sayılıyor
du. Kimsenin artık saray istika. 
metinde gezdiği görülmüyordu, 
alay seyrine çıkan da bulunmu. 
yordu. 

Yalnız bir zümre padişahın şid. 
detinden çekinmiyordu. Bunlar 
Nasuh paşanın adamları idi. Edir
neye gelir gelmez - av arayr..n ta
zılar gibi • dört tarafa yayılarak 
koklanacak çiçek aramıya koyul. 
muşlardı. Edepsizliğe alışmış olan 
bu adamlar nerede· bir güzel ka
dın sezerlerse oraya üşüsüyorlar
dı, küstahlığın her çeşidini yapı
yorlardı. 

B u. me!anda Cebrail ve Mika-
ıl agalar, evine misafir ol

dukları bir hocanın genç karısına 
g~z koymuslar ve hocanın gözü ö. 
nunde kadıncağızı omuzlamıya 
kalkışmışlardı. Bedbaht koca, elile 
ve dilile önliyemediği bu facianın 
öcünü almak için düşünüp taşın
dı, bizzat padişaha dert yanmayı 

tasarladı. Fakat saray adamları 

- sadrazamın hiddetlenmesinden 
korkarak - kendisini Padişahla te-

dı. Cami, kalabalıktı. Nasuh paşa 
da padişahın yanındaydı. Tam ha
tibin minbere çıkacağı sırada bo-

ı 

ca, yerinden kalktı ve yanık bir 
sesle bağırdı: 

- Adalet istiyorum. Sadraza
ıyıın bazı uşakları Allahın en büyük 
meleklerinin adlarını takınmışlar, 
Müslüman evlerine dağılmışlar. 

Bunların yapmadıkları rezalet 
yok. Benim de ırzımı yıktılar, he
lalimi bana haram ettiler. Padişah 
isen bu zulme razı olmamalısın, 

halkı korumalısın. 

İşte kuvvetli, kudretli, zeki, zen
gin, cesur ve mağrur N asuJı paşa
nın mevkiini sarsan bu feryat ol
du ve o, bir müddet sonra padişa
hın emrile boğulurken kulakların
da bu öc alan sesin çınladığını 

duydu. 

lıki Gümrük Kaçakçısı 
1 

!~mir, 12 (A. A.) - Alsancakta Me 
sudiye caddesinde gümrük resmi ver
meden ithal ettikleri ipekli kumaşla-
rı satarak gümrük kaçakçılığ ıyaptık
ları sabit olan ecnebi tebeasından iki 
şahıs yakalanarak adliyeye verilmiş. 
lerdir. 

--o-

Kaleden Düştü ve 'öldü 
Olti (TAN) - 35 yaşlarında Mus

tafa isminde biri, kaleyi gezerken, 

şiddetle esen rüzgarın tesirile, 80 

r.ıctre irtifaında tahmin edilen kale. 

den düşmüş ve ölmüştür. 
-0-

lzmirde Zelzele 
lzmir, 12 (A.A.) - Saat 16.25 te 

Dikilinin her tarafından bariz bir şe

kilde hissedilen ve iki saniye devam 

eden yer sarsnıtısı olmuştur. Bazı 

çürük duvarlar yıkılmış ve bir kıSlm 

binalarda çatlaklıklar husule gelmiş

tir. !nsan ve hayvanca zayiat yoktur. 
- - o--

Bir Ayhk Tahsilat 
Ankara, 12 (TAN) - Maliye Ve

kaleti 939 yılının birinci ayı tahsilat 
yekununu 9 milyon 235 bin 972 lira 
olarak tcsbit etmiştir. 

iki Metre 27.5 Santim 
Boyundaki Delikanlı 

Omeri kiralayan Otelci Onunla 
Amerikaya Gitmek Sevdasında 

Cerrahpaşa hastanesi dahiliye 
mütehassısı Doktor Besim Ru§en 
Kanatlıyı, Çarşıkapıdaki muaye
nehanesinde ziyaret edip gazeteci 
olduğumu söylediğim zaman, gen~ 
doktor gülerek: 

- Anladım, dedi, mutlaka Dev 
Ömer hakkında mallımat almıya 
geldiniz. Bu çocuk, hakikaten ,hil
katin bir harikasıdır. Geçen sene 
buraya gene gelmişti. O zaman 
boyu henüz 2 M. 17,5 sm. idi. Bu 

sene on santim daha büyümüş, 2 
metre 27.5 santime çıkmış. 

- Bize bu gayri tabii uzayışın 
fenni sebebini izah eder misiniz? 

- Kafatası icindeki Türkegeri 
denilen yerde n~hami bir gudde 
vardır. Bu guddenin çok çalışarak 
fazla ifrazat yapması etrafı daha
mesile müterafik bir uzama tevlit 
eder. Bu, şüphesiz marazi bir neş
vü ner:rıadır ve tedavisi hemen yok 
gibidir. 

- Bu hastalık irsi midir? 
- Zannetmiyorum. Ancak co-

cukluktaki tardit1erin buna sebep 
olabileceğine ihtimal vermekle 
beraber daha ziyade dahili bir if
raz bozukluğundan ileri gelmedir. 
Böyle adamların zekaları tabii a. 
damlar gibi cevval olamaz, hasta. 
lıklara karşı mukavemetleri az
dır. Ömer geçen sene pehlivan ve
ya boksör olmak merakile İstan
bula gelmişti. Olamazdı, çünkü 
pehlivan ve boksör adalesi nisbe
tinde dimağını da işletmeğc mec-

. burdur. 
- Ömer daha fazla büyüyecek 

mi acaba'. 
- İnsanlar 22 • 23 yaşına ka

dar uzarlar. Fakat on• sekiz yaşın
dan sonra uzama kabiliyeti pek za-

yıflar. Onun için Ömerin ancak 
daha 25 santim uzıyabileceğini 

zannediyorum. 
Doktordan bu izahatı aldıktan 

sonra Ömerin oturduğu otele gi
dip bir de kendisile görüştüm: 

Ömer gülerek selamımı aldık. 
tan sonra: 

- Rica ederim benim için bir 
şey yazmayınız, dedi ve ilave etti: 

- Doğrusu kendimden bahse
dildiğini istemiyorum. 

Ömer sözünü bitirmeden otelin 
sahibi lafa karıştı: 

- Ömere yeni bir elbise yaptır. 
mak istedik, tamam beş buçuk 
metre kumaş gitti. Geçen se!le ya
pılan 63 numara kunduralar aya
ğını sıkmağa başlamış, bunun için 
bir kalıpçıya sipariş verdik, Ömer 
için yeni ve daha büyük bir kun
dura kalıbı yapacak. 

Bu sırada gelen terzi ölçü alma • 
ğa başladı. Ellerinin uzunluğu 27 
santim, orta parmağırim kalınlığı 
12 santim, bileğinin kalınlığı 25 
santim, ayaklarının uzunluğu 50 
santim. 

Ömere rica ettim: . . 
- Şöyle büyücek bir adım atsa

nız da ölçsek olmaz mı? 
Reddetmedi. Ferah bir adım a. 

tabilmek için müsait bir genişlik 
bulamamakla beraber bir adımı 1 
metre 70 santimdi. 

- Köyde ne iş yaparsın Omer1 

- Ne iş yapacağım, her köylü 
gibi rencberlik yaparım. Üç saat 
hiç dinlenmeden yol yüri.iyebili-
rim. 150 kiloluk bir çuvalı bir e
limde kaldırırım. 

- Peki, günde ne kadar yemek 

yersin? 
Bu sualimin cevabını Omeri beş 

sene müddetle angaje eden ote· 
sahibi verdi: 

- Yediği bir şey değil, 100 dir
hem ekmek, iki tabak yemek. Ben 
bu kadar yemekle bu koca vücu. 
dün na~l beslendiğine hayre~ edi
yorum. 

- Ömeri İstanbulda halka gös. 
terecek misiniz? 

- İlk defa Yerli Mallar sergi
sinde bir pavyon tutacağım ve Ö-

Boylu boslu adamlar Dev ômerin omuzlarına bile gelemiyorı..,. 

Dev iımerin eliyle basbayağı 
bir adamın eli 

Dev Omerin 63 numara papuçlu 
ayağile normal bir adamın ayağı 

meri orada herkese göstereceğim. 
Ondan sonra İzmir Fuarına götü
receğim. Daha sonra da Ömerle 
beraber uzun bir Avrupa ve hatta 
Amerika seyahati yapmak tasav. 
vurundavım. 

** 

Normal bir adam istediği katlar 
uzandığı halde Dev ômere 

yetisemez .• 

Muamele Yergisinden 
Muaf iyet 

Ankara, 12 (TAN) - Çobanların 
giymekte oldukları kepe:ıeği imal et-

i mekte olup kullandıkları muharrik 
kuvvetleri 5 beygiri ve işçi adetleri 
onu geçmiyen müessese~eı· 16 tem
l:"lU 938 tarihinden muteber olmak 
üzere muamele vergisinden muaf tu. 
t.ılmuşlardır. Mezkur müesseseler na 
rr~ına şimdiye kadar yapılan her ti.ır
lli tahsilat bu müesseseler lehine kay
dedilecek tir. 

Hariçten imtihana 

<?irecekler 
Ankara, 12 (TAN) - Maarif Ve

kaleti hususi tahsil gördüklerinden 
bahis\e ilkmektep imtihanı ver • 
mek uzere müracaat edenler hakkın-
ci.a şu kararı vermiştir : 

Bu kimseler maarif müdürlerinin 
byin edeceği bir ilk mektepte üç ki. 
şi!ik bir imtihan heyeti tarafından 
her üç ayda bir defa olmak ilzere im
tihan edileceklerdir. 
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Zeybekler Milli Mücadeleye Giriyor 
Hep Milletin Kulu Kurbanıyız, Öl Dediğin Yerde 

Ölürüz, Sen Hiç Kasavet Çekme! 
Dağlarda, ormanlarda zeybek. 

leri göre göre ve hele men. 
kıbelerini dinliye dinliye ve bil
hassa dededen, babadan müntekil 
olan yiğitlik ruhunun sevkiyle o 
da zeybekliği kurmuş. 

Fakat, tasavvurunu icra içfa 
bir fırsat bulamam1ş. 13;~2 sene. 
sinde asker olmuş, Izmird~ beşincı 
depo alayına sevkolunmuş. Bu a
layda talim ve terbiye görmekte 
iken, Kafkas cephesinden tebdili. 
hava alarak veya kaçarak Izmire 
gelenlerden bazılarının, cephedeki 
askerlerin açlıktan, soguktan, bu
laşık hastalıklardan öldüklerini 
söylemeleri Yörük Alinin fikrini 
bozmuş. Beyhude yere ölmemek 
için askerdsn kaçmayı zihnine koy 
muş ve nihayet tam cepheye sev
kolunacağı bir sırada savusup dağ 
yolunu tutmuş. 

Bir müddet, o sırad:ı eşkıyalık 
etmekte olan Alaiyeli Mol

la Alinin çetesinde kızanlık etmiş. 
Bilahare Molla Alinin bir müsade. 
mede telef . olması üzerine teşkil 
ettiği çete ile zeybekliğıne devam 
eylemiş. Bir gün, kızanları ile be
raber bir sal üzerinde Menderes 
nehrinin karşı yakasın'l geçerken, 
jandarma mülazimi Fethi Beyin 
pususuna uğramış, kız'1nları tama
miyle vurulmuş ve fakat, kendisi 
soğukkanlılığı sayesinde kurtul. 
muş. Bir müddet sonra da, müHizim 
Fethi Beyin delaleti il-:? istiman ve 
eşkıya takibi hususunda hük:Cımete 
hizmet etmiş. 

Mütarekeyi müteakıp ta. edindi
ği kızanları ile beraber Çinenin 
Yagc1 koyüne çeli:ilrniş, Kıllıoğlu 

Hüseyin Efe ile yaşam·y:ı başla
mış. 

Kıllıoğlu Hüseyin Efe de bir 
Türk aşireti evladı imiş. Uzun 
müddet zeybeklik etmis. Bir ara 
tutulmuş ve fakat, Ayd;n hapisa. 
nesinin çok yüksek bir pencere
sinden atlamak suretiy]e kaçmıya 
muvaffak olmuş. Çok atik, tetik 
ve o derecede cüretli bir zeybek 
imiş. 

Fırka kumandanı Şefik Bevin 
sözlerini büyük bir dikkat ve ~la
ka ile dinliyen zeybekler, yanılan 
mücadele teklüini, hiç tereddU~ et 
meden, hemen can ve başla kabul 
etmişlerdi. Ve: 

- Bey amca, hep milletin kulu 
ve kurbanıyız. Yarından tezi yok, 
bismillah eleyip çıkar ve işe baş
laı ız. Hele sen bize sil3.h, cephane 
ve başımıza zabit ver. Ol dediğin 
yerde ölür, kal dediğin yerde ka
lırız. Hiç kasavet çekme· 

Demişler, gecenin saat ikisinde, 
kumandanın elini hürm<?tle öperek 
::tskerlik dairesini terket:nişlerdi. 

Ertesi sabah, fırka kumandanı 
tarafından efelerin ~·efakatine ta
yin olunan yüz başı Ahmet, ınü. 
lftzim Zekai ve ihtiyJ.t zabiti Nec

mi Beyler Yağcı köyiine gitmişler, 
bu cephenin ilk milli teşekkülünü 
meydana getirmişlerdi. O <jÜn, bu 
fedakar zabitler, Yörük Ali ve 
Kıllıoğlu Hüseyin efelerle kızan
larının başına geçmişlerdi. Kimse
ye sezdirmeden Çine muhitinden 
çe:kilmişler, Menderes nehrinin ce
nup istikametindeki köylere doğru 
yürümüşlerdi. 

* Miralay Hacı Arif ve Sapan-
calı Rıza beylerin tevkifi 

üzt>rine, Bakırköyünü terketmck 
mecburiyetinde kalan Duımalı Ha
lil beyle arkadaşları, lkitelli köyü
ne yaklaştıkları sırada sabah he
nüz oluyordu. Gündüz yola devam 
etmekte, o havalide ve daima sey 
yar bir halde bulunan eskeri kı
tnlarla karşılaşmak tehlikesi var
ciı. Bu tehlikeden sarfınazar, Halil 
be:y ve arkadaşları, henüz vaziyet
leri hakmda kat'i bir karar da ver
mi~ değillerdi. Gece yürüyüşü, ne 
de olsa, takip edilmek veya ansızın 
tıır müsademeye maruz ve mecbur 

kalmak gibi tehlikeli ihLi.muJlerle 
çolc" heyecanlı geçtiği için bu hu
susu görüşüp düşünememişlerdi. 
fü; sebeple heın bir:ız dinlenmek 
ve hem de görüşmek için, koytu 
bir yere çekilmişlerdi. 
Anlaşmak hiç te güç olmamıştı. 

Çatalca müdafaai hukuk cemiye_ 
tine bağlanmak hususunda Dra
malı Halil beyin yaptığı teklif it.. 
tifakla ve derhal kabul edildi. lki 
gün sonra Halil bey Çatalca müda. 
faai hukuk reisi Hayri ve azaları 
nüfus memuru Muharrem, Müftü 
Ali, mahkeme azasından Tevfik e
fendi ve beylerle temasa girdi. 

Neticede mücahitlerimizin teşkil 
ettiği bu kuvvete (Çatalca milli 
müfrezesi) nam1 verildi. 

Müfrezenin, o sırada vaziye
ti sarsılan mahalli jandarma. 
sına gizlice muavenet etmesi 
de kararlaştırıldı. Çatalca jandar. 

ma kumandanı yüzbaşı Mehmet 
beyle Dramalı Halil bey müşterek 
bir mesai programı hazırladılar ve 
derhal faaliyete başladılar. 
Yeni fedakarların iltihakile kuv. 

vctlenen müfreze üçe ayrıldı. Dra
malı Talat beyin idaresine verilen 
birinci müfreze, terkos civarında 
bulunan ve son günlerde islam köy
lerine karşı taarruz ve tecavüzü 
arttıran yerli nankörlede uğraş. 

mnk üzere <Daya hatun) mevkii
ne gönderildi. Dramalı Salih Mf."h
medin idaresine verilen ikinci müf

reze de Terkos ve Hadımköy ara
sında faaliyette bulunmak üzere 

Herkesin kemiği tahammiilün. 
den fazla zora gelince kırılır ama, 
kemik kırıkları eıı ziyade genç • 
lerde olur. Bunuh sebebi gençfo. 
rin, çocukların yaşlılar gibi rahat 
oturmayı istemiyerek koşmak, oy. 
namalan olduğu şüphesizdir. Ye. 
rinde rahat durmayan da kazalara 
daima c.-ok maruz kalır. 

Fakat kırıkların gençlerde da
ha çok görülüşünde tabii istidadı 
da unutmamak lazımdır. İstidat, 
gençlerde kemiğin henüz tamam 
tamam katılaşmamış olmasından 
ileri gelir Tam kablaşmamış olan bu 
kemik nazik te olduğundan, katı • 
)aşmış bir kemiğin tahammül ede. 
bileceği zora dayanamaz, kırılıve. 
rir. Onun için gençlerde görülen 
kemik kırıklarını yaramazlığa, ha. 
şarrhğa atfetmek haksızlık olur. 

Hele küçük çocuklarda uzun 
kemiklerin başları gövdeleri ile 
henüz iyice birleşmediği için ço • 
cuk kemiği pek te büyük zora gel· 
m~den gövdesi (yani kemiğin göv. 
desi) baştan ayrılır. Bu da bir kı
rık demektir ... Vakıa akıllı, uslu 
oturan çocuğun kemikleri ne zora 
gelir, ne de zora gelmeden kırılır. 
Fakat çocuğun akıllı, uslu oturma. 
sı tabii bir hal değildir. Çocuğun, 
gençlerin de sinirleri bütün vü • 
~~tlarına nisbetle çabuk geliştiği 
ı~ın çocuk fazla olan sinir kudre. 
tıni sarfetmeğe 'mecburdur. Ondan 
dolayı yerinde duramaz. Mesela 
yeni yürümeye başlayan mini mi: 
ni bir çocuk uyumadığı zamanlar. 
da .h~men daima gezer, gezmese bi
le ıkı ayağı iistünde durur. Otur • 
rnak istemez. Tabii olan hal bu -
dur. Çocuk yürümez, konuşmazsa, 
oturmayı severse o vakit merak 
etmeli, sebebini aramalıdır. 

Demek ki çocukların ve gene • 
lerin kemik kırıklarına çokça ma. 
ruz bulunmaları hayatın tabii bir 
neticesidir. Zaten gençlerde ve ço. 
cuklarda görülen kemik kırıkları 
~~ kada~ çok göriinse de, gençli • 
gın kemiklere verdiği naziklik, ve 
fazla gelişmiş olan sinirlerin ver. 
diği koşmak, hareket etmek ihtiya
cı diisünülünce kemik kırıkları şa. 
şılacak kadar az sayılmalıdır .. 

Çocuğun bir kemiği kaza neti. 
cesinde olsa da kırılınca, onu ya _ 
ramazlığından dolayı payla~ak. 
tan daha iyisi kınlan kemiği teda
vi ettirdikten başka bir de kemik
te esasen raşitizm denilen hastalık 

Boyalık dağında Hacı Sa1i::n Ağa
n~n mandırasına sevkedildi. Jske
çeli Saferin idaresine verilen üçün
cü müfreze de, milli mücadele es. 
nasında çok büyük hizmet ve fe
dakarlıkları görülen Durs•m köylü 
Kazım beyle beraber çalışmak ü
zere (Dursun) köyüne memur edil
d:. Bu müfrezeler mücadeb saha. 
sına atıldıkları sırada, Dramalı Ha· 
lil bey de bu havalideki teşkilatı, 
nankör çetelerine karşı mukabil 
taarruzlara girişebilecek derecede 
kuvvetlendirdi. Ve derhal hareke
te geçti. 

Çatalca milli müfrezesinin ilk 
hizmeti, Ayazma ile Yenikôy ara. 
sında faaliyette bulunan yetmiş ki
şilik yerli bir rum çetesini imha 
etmek olmuştu. Bu çete, o sualar. 
da Yanmburgazh Ömer ve Ikitel
lili Mustafa Ağalara ait iki sürü 
koyunu, çobanlarını boğazlamak 

suretile alıp götürmüşler, Dursun 
köyü kahvecisi Salah:ıttin Ağayı 

milli çetelere yardım ettiği baha
nesile öldürmüşler, Daya kadınlı 
H&san Ağayı da ayni bahane ile a-
ğH" surette yaralamışlardı. · 

M illi müfrezenin bir şimşek 
hızı ile her tarafa şayi olan 

bu ani muvaffakiyeti, yer!i nan. 
körleri olduğu kadar, onları hima
ye ve teşvik edenleri de sinirlen
dirdi. Terkos havalisinde bulunan 
kuvvetli bir askeri müfreze, milli 
rnüfrezcmizi takip için hareket·;) ge 
çirildi. (Devamı var) 

bulunup bulunmadığını anlamak • 
ttr. Çünkü kemikleri kırılan ço -
cukların pek çoğu zaten bu kemik 
hastalığına tutulmuş olanlardır·. 

Gençlikten sonra, kadınlık ve 
erkeklik te acaba kemik kırılması 
İçin mahsus bir istidat verir mi? 

Kadınların kemikleri daha na
rin ve nazik, hele yaz mevsimin. 
de genç bayanların kolları ve ba. 
cakları büsbütün açık ve zora kar. 
şı koyabilecek bir elbise kumaşın
dan bile mahrum olduğu için, ka
dınlarda kırıkların daha çok ola • 
cağı tahmin edilir. Halbuki genç• 
ler arasında bir taraflarında ke • 
mikleri kırılan delikanlıların sa. 
yısı, kızlara nisbetle pek büyük • 
tür. 

Fakat bundan dolayı erkek ke. 
miği daha kalın olmakla beraber, 
daha çabuk kırılır diye mana çı • 
karmak ta doğru olamaz. Çiinkü 
gençlikten sonra kemiklerin kırıl
masına istidat veren ihtiyarlık ya. 
şında (altmışından sonra) kemiği 
kırılan bayanlarla erkeklerin sayı· 
sı • istatistiklere göre • hemen he
men birdir. 

Demek ki delikanlılarda kemik 
kırıklarının daha çok nisbette ol • 
masını erkek çocukların daha ya. 
ramaz olduklarına yahut kendile· 
rini korumayı kızlar kadar bilme
diklerine atfetmek zaruridir .. 

Kemikte kırılmı~a - gençlikten, 
yahut ihtiyarlıktan ne kadar is • 
tidat bulunsa - ayni zamanda bir 
de kemik hastalığı olmayınca ta. 
bii durup dururken kırılmaz. Ke • 
miğin az veya çok zora gelmesi la
zımdır Bunu bazılarında adalelerin 
kemiğin taharnmülünden fazla ta
kallüsü yapar. Fakat bu tiir1ü ke. 
mik kırığının daha ziyade ihtiyar. 
larda olmasına e-öre, kabahati a. 
dalenin ifratından ziyade yine 
kemikte bulmak belki daha doğru 
olur. 

Kemik kınlınasının alametleri, 
kemiğin bulunduğu yere göre az 
veya çok değişir. Fakat hepsinde 
müşterek olan alametler de var • 
dır: Bir kere pek siddetli ağrı. Yal· 
nız sarhoslar bundan miistesnadır. 
Sarhoş ol~n adam, kemiği kırıldığı 
vakit ağ'rı duymaz... Ondan sonra 
kemiğin bulunduğu uzvun işle -
mekten sakıt olması. Daha sonra 
o uzuv şişer ... En ıııonra da, kemiği 
kınlan uzvun şekli değişir. 
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Fakat bunca dikkate ve e. 
meğe rağmen, cinayet, ka

til, hnrp, hastalık va lıunlar dolayı
sile hastane, eytarnhane, fukara
ham. tımarhane idamf' etmek mec. 
buriyeti vardı. Son sistem insanla
rın ımalile, bu püsküllü belilarl.Il" 
hcpsmi ortadan kaldırdık. Şayanı 
itimat bir cemiyet y~rııttık. ":c·ilva
ki b:ı ameliyat biraz acı oldu, fakat 
yaıadılış zaten canh insanı ümit 
kloroformuyla uyuş~urarak, onda 
p~k acı ameliyatla:- yapıp dunnu
"/Or mu idi?. 

Hem düşününiiz bir kere. Ne
ticetünnetice bizim yaptığı. 

m1z neydi??. Canlı gövcleyı orta
dan kaldırdığımızı söyliyeceksiniz. 
Zaten bu işe et ve kemik insan
ların kendileri başlamışlardı. Sun'i 
diş, sun'i elayak, sun'i göz, ta. 
kınıyorlardı. Apandisitlerini, ba
d-:?mciklerini, yumurtalıklarmr ke. 
slp atıyorlardı. Kafaları vardı di
yeceksiniz. Kullanmıyorlardı ki! A
dete tabidiler dedik a. Hareketle
ri, !llesela başı kesili? atılan bir ta
vuğun hareketleri gıbi, başı var. 
ken yaptığı hoplayış ve sıçrayışla
rı, kanı tükenip te ölünceye ka
dar başsız olarak tekrarlamaktan 
ibat etti. Biz bu mefluç kafa verine 
sağhm bir kafa vidaladık. Bu ma
mul kafayla, değil boksör Dı:?mp. 
sey:ın yumruğuyla fakat tam yollu 
bir tramvay müsademesi şiddetile 
vurunuz, eğer tınarsa fcibrikamız 

l:.ıır milyon dolar tazmmnt verme
ye hazırdır. 

~ onra canlı &damın geçimi 
tJ zorluğunu bir defa düşı..i

nün~z, kendi yağımıılıı kavruluyo· 
ruz diyerek kendileri de hakikaten 
yanıp kül oluyorlardı. Geçimleri i
çin çalışıyorlardı, fakat çalışmaları 
zar zor geçimlerini ten•in €diyor
du. Güzel bir hayat yaşamıyorlar, 
uzun bir ölüm ölüyorlardı. Gayret
!eri ölünceye kadar ölmemeye mas
ruftu. 

M üessesemizi yeni açtığımız 
zaman acemice imal ettiği. 

mi:ı: bazı insanlar vardr. Orılc:ıra bir 
dolarlık iş gördürmek içın bir do
larlık petrol yakıyorduk. Elde bir 
surplus kar kalmıyordu. Et ve ke. 
mik insanlar da tıpkı onlar gibi idi. 
Bu son sistem mamul insanların 
ise masrafları ehvendir. Buna mu~ 
kab1l yaradılışın elinde net kar o

larak bir çok pamuk l~alıyor. Bina
enaleyh insan kra:ının ~Zt!:i, ve 
f~nnı mütehassısrmızm modeli ye-: 
y:.i:ıiinün yaratmak efforunun ulu 
bir hamlesidir. Artık insan işinin 
de standardize edilm<>si sırası gel
mi~ti 

S iz mamul insan tabii değil. 
dir diyorsunuz. Evvela m

san kralının beyni tabli oir beyin 
olduğu için, o beyinde!l çlkan her 
fikir ve teşebbüs tabiidir Scyth
ler çocukların baş1arını doğar doğ. 
maz sım sıkı sararlnr, ve kafatas
l&rınm brakiyosefallerinki gibi ge
nişlemesine mani olurlardt Ç-:ıC'uk. 

l<ı.!·ırı başları kelle şeker.ieri gibi te · 
peye doğru sivrilirdi. Kafa tasının 
sivriliş! irfanı törpüliıyordu. Bır 

kaç nesil mütevaliyen bu muame
leyi gören kellelerin torunları, baş
ları sarılmadan, annelerinden siv· 
ri. başlı olarak doğuyorlardı. :vlüs
li.imanlarda da öyle olmuştu. Hin 
sene sünnet edilen erkeklerin ço
cukları, annelerinden sünnetli ola
rak doğuyorlardı. İtiyat ikinci bir 
yaradılışken, gitgide yaradılışın 
başlıca bir kaidesi yerine geçiyor, 
ve bal gibi tabii oluyordu. Bina. 
enaleyh mamul ve standardize in.. 
sanlar da tamamen tabii insanlar
dır, 

Fakat deminc~k te ~"'mas et.. 
tiğimiz veçhile canlı insan

ların yaşadıkları o acıklı hayatı biı 
düşününüz. Onları biz standa:-dize 
etmezden evvel onlar ebediyyen 
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yaşAmıyorlardı. Bu mam\ll hrrcı a
lem ınsanlarsa, en Jayanı~~sızı, ~k 

asn· bir vidası aşınmadan, bir men
tP.şes• gevşemeden habire çalışır. 
$onrn nazarı itibara alınacak bir ci 
het daha var. Et ve kemik i ısan
lar hep acı ile doğuyor. acı ile ö
liıyorlardı. Yaşarken d.-e, bir kısll'!-ı
mıı işsizlikten canı çıkarken bir 
l;.1:ımmın da işten c1m çıkıyordu. 
Sonra onların ki'~üne kibrit suyu 
döken biz değildik. Onların bir kıs. 
mı cinamit imal etmeyi. bir kısmı 
dinamit patlatmayı, VP topu birden 
de ?tirleyip gitmeyı kendilerine iş 
edinmışlerdi. Bu yolda ış bulamı
yan ihtiyar sünepe, ve 'Uıymıntı
laı:sa eski ve sadı:-: yoldaşları -E
fondım, hiç babadaı! atada;ı kalma 
eski dost düşman mı olur?- kan
se>r, verem, frengi. a-teriyo sıkleroz 
ile birlikte eski yollardan göçüp gi
diyorlardı. 

i nsana şuuru neden verdi
ler? müşkülleri halktmek 

ı'ıhı değil mi? Et v~ kemik insan
lar kısa görüşleri1.c, papuç, şapka, 
diş fırçasına ait mü~ı~ülleri papucu, 
şapkı?yı, diş fırçasını imal etmekle 
halletmişlerdi. Onlar ancak kendi. 
Jerir:ıin üst baş v~ pU1 pırtılarını 
yapmıya muvaffak olmuşlardı. Biz 
:ioğrı.:dan doğruya k~r-dilerıni yap 
mAk1a müşkülü kökünden halettik. 
~n mantıki ve kestirme yol bu de. 
f~:.di de neydi?.? Et ve kemik m
san neydi? Harici tesirlere dalım 
aksülamcllerlt? cevap veren bir a
sap menzurnesi değil mi? Bizim 
masum ve masnu insanlarımızın 

galvaııik bataryasına bir bakı:-ıız. 
Dışa~ıdan tak! tak! edince, ıçerden 
güm güm diye cevap verir. 

Doktorun upuzun ve mufassal 
izahatı beni hayretten hay. 

retc sokuyordu. Doğrusu geçen ce
halet devri canlıL:ırmın b:.ı işleri 

böylece yapmayı hiç hatır ve ha. 
yallerine bile getirmeyişlerine şaş
tım. Fakat aklımı gıcıklıyau bazı 
şüphe1i noktalar vardı. 

- Normal insan haydi neysene, 
fakat ıstidatlı, dahi, sanatkar man
atkarlara gelelim. Hur.l:ır, da imal 
ediyor musunuz?. Dıvc sordum. 

- Hay hay! dedi. Ta profesör 
Lombroso'dan tutunuz da Freud yo 
luyla bütün antropoioglar bu işle 
meşgul olup durmuşlardı.Biz onla. 
rın iktitaf ettikleri maltlmattan is
tifode ederek onlat"m buluşlarmı 
komersiyalize ettik.Anormal bir ıs. 
tidat ancak hormonların sapıtma
sından ileri geliyor. Sun'\ hormon
lar imal ettikten sonra onları bo
zup cieli fişeklendirmck işten bi. 
!c d~ğildir. Bu itibarh mükemmel 
Hyperpituitaire, Hyperadrenal, 
Hysteroide tipte insanlar e>lde ettik. 

Hatt2 Bostondaki şubemız nümu
ııe!ik üç tane sar'alı c:pi1eptoide da
hi imal etti. Laboratuvar :ni(•osu
nun dikkatsizliği yüzünden, bir ta
nesinin hormonları fazla sapıttı
rıldı. Herü veli olacağı yerde zır
deli oldu. Onu iskartaya çıkardık. 
Otcki ikinin biri Do.stoieysky mko
rurıu kırdı. !kincisi de peygamber. 
likte Musa rekorunu solda sıfır bı
raktı. Hem de düşünün bu ns1rdat 

Çünkü Musa ve lsa zamanın
da peygamber olmak ko. 

laydı. Başınıza sivri bir keçe kü
. lah geçirirdiniz, elinize bir asa ... 

lırdınz; Firavun mudur, Roma 
proconsulü Pilat mıdır, önl.ine di. 
kilirdiniz ve yüzüne karşı basardı
nız küfürü. Tapındıkları putlara 
sover sayardmız ve hemen pey
gamber olurdunuz. Iş sıkıya varın. 
ca, ya Süveyş kanalı vasıtasile ka
pağı selamete atar; yahut Is:ı gibi 
çarmiha çakılırdınız ve sattığınız 
fikırlerin ve rnatahlarm, haça gerili 
olarak, kendiniz, duv;ır afişi ve 
reklamı olurdunuz. Halbuki Boston 
şubemizin imal ettiği peygambe
rin karşılaştığı vaziyet çok daha çe. 
tindi. Işi bir tepeli küliıh ve bir asa 
ile olup bitmiyordu. !ş!e bizim nü
munelik peygamber bu güç vazi
yette kendini gösterdi ve fabrika. 
mız yarattlıŞı tamamen mars ve 
mat eti. Icap ederse imalathanemiz 
ekstra saatler zarfında işletir ve 
yeryüzünü Ford otomobillerinden 
çok daha kalabalık peygambe .. - se
line boğarız. 

Ne var ki, istidatlıların ima
li, fennin şimdiki vazıye

tinde pahalıya patlıyor. Mesela ce. 
halet zamanında pırlanta imali tek
nik noktai nazarından mümkündü, 
fakat suni pırlantalar tabii olan • 
!ardan çok .daha masraflı oluyor
du. Onun için pırlanta fabrikasyo
nu hiç ilerliyemedi. Yaptığımız 
Dostoiyevskiyi ele alalım.Bu adam 
Boston şubemize bin dolara mal 
oldu. Onu işletmek için de ayda i. 
ki yüz dolarlık radium sarfetmek 
lazım geliyordu. Buna mukabil bir 
fiske bile pamuk yetiştiremiyor. 

:ıurmamacasına pasa roman yazı
yordu. Etle kemik istidatlılarla va
ziyet hfila idare edilebılit'ken, eks
tra istidatlılar imaline kalkışmak 

bile bile dolara ihanet etmektir. 
Şimdi karın tokluğuna çalışan isti
datlılar tedarik edilebiliyor. Dahi 
ımaline teşebbüs etmek affedilmez 
bir lüks ve büyük bir ekonomik ci~ 
nayet olur 

~ imdilik dfilıi imal etmiyoruz. 
tıJt Yalnız mevcut et ve kemik 

harcı alem insanların normal lcrini 
masrafsızca anormalleştiriyoruz. 

Dahi yapmak için anadan doğma 
<ılelade adamın belkemiğıni bükü. 
vermek elveriyor· Ağaçlarda aşı 

dolayısile usarenin akışına arzedi
lcn mania, nasıl ki, ağacm d::ıha bol, 
daha iri ve daha tatlı yemiş verme
sini temin ediyorsa, amudufıkari. 
nin burkuluşu da insanın kafa ran
dımanına küşayiş veriyor. Iki bar
dak alınız, biri boş, biri dolu. Bo. 
şunu doldurmıya kalkışırsam~ do

lusu boşalır. Bu pek basit haki
kati cehalet asrında anlıyamamış. 
!ardı da, onun için zincit" kemiğini 
çelmek suretile fikri d0ğrultup dü
zeltmek çaresini keşfetlcmeınişler
di. 

Zaten asırlarca gözlerinde 
şimşek çaktığı halde onlar 

elektriği çakamamışlardı. Körler~ 
de mesela kulak inceliyordu. Ho
merle, Budanın dahiliklerine sebep 
kör oluşları idi. 

Hatta sizde evvelce musikişinas
lar "Kör Hacı,, "Mercanıtanburi., 
ve ama "Hafızısantud., diye anıl. 
mazlar mı idi? Bizim şu insanı ne 
kolaylıkla ıslah ettiğimizi bir gö
zönünde tutunuz, bir de cehalet 
devrinde insan oğlunun ancak Ma
car atını, Kırım ineğini ve kemer 
patlıcanını zar zor ıslah edebilmiş 
olduğunu düşününüz. Hemen ara. 
daki farkı görürsünüz. 

Ben dayanamadım, sordum; 

- Iyi ama, doktor Tom de
mincek, pamuk ve paradan bahset
tiniz. Pekala pamuk istihsal edıli. 
yor, fakat para nereden geliyor?,. 

- Bakınız sancı ile ana rahmin
den doğan insanlar asıl s::ıtın al • 
maktan değil satmaktan hoşlanır
lardı. Bir dükanda ahc1 ile satıcı 
karşılaşınca, yüzlerinden satıcının 
s1tmaktan alıcının alışından hoş. 
landığından ziyade hoşlandığını şıp 
ciiye görürdünüz. 

(Devamı var} 
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l BUGÜNKÜ SURIYENiN IÇYÜZÜ 

.Suriye· Türkiye lıuc!udunda gümrük memurları arama yapıyorlaı· 

·Türkiye, Suriyeliye 
Nasıl Tanıtılıyor? 

3-

S urijreliler arasında, Türki
yenin iı:alara dogru istila 

~meleri beslediğini sananlar da bı.i
)'ukçe bir kalabalık teşkil etmekte
dir: 
"- Tı.irkler, günün birinde Su

riyeyi mutlaka istila edec.:.-klerdir!., 
Kanaatini, Suriyelilerin kafalarına 
yerleştirenler de bfttabi Alman ve 
Italyan propagandacılarıdır. 

Hele Antakya ve !sltenderunun 
j}hakını, mukemel bir fırsat sayan 

açıkgoz ve atik ltalyan propagan
d~ılan, Suriyelilerin yüreklerin
de bir Türk düşmanlıgı uyandır. 
mak gayretini, büsbutı.in arttır
mışlardır. 

Bu propagandaların tesiriledir ki 
bugün, Türkiyeyi istilacı bir mil
let şeklinde vehmeden gafil Suı i
) elilerin mikt.arı biraz daha artmış 
bulunuyor. 

Nitekim, konuştuğum Suriyeli
lerden bir çoklarmın benden sor
aukları sual de şu olmuştu: 

"- Buraya ne zaman gelecek
siniz?,. 

Turkiyenin bir isfila siyaseti güt
mediginden emin olanlar, benim 
bu suale ne cevap verdigimi kes
tirmekte güçluk çekmezler sanı

rım. 

Fakat benim verdiğim cevap. 
ları alan!ar biie, içlerinde, neden
se, nasılsa yerleşmiş bulunan yan
lış kanaati değiştiremediler. 

B ugiin, bu sırasız ve temelsiz 
kanaati besliy~nleri, iki kıs

ma ayırabiliriz: 
l - Bir Türk istilasını, mutlak 

sayanlar ve istcmiye istemiye bu
nu bckliycnler, 

2 - Bir Türk istilasını, istiye, 
istiye gözliyenler! 

Ben, böyle bir davaıntz olm:ı-iı
i;ı halde, Suriycde bu haleti ruhi
yeyi yaratım sebeplere lakayt ka
lamadım ve bu hususa, sırf şahsi 
bir tecessüsle gösterdıgim alaka, 
bende şayanı dikkat kanaatler u. 
yandırdı. 

Evvela, bir Türk istilasını mut
lak sayan1arı, ve bunu istemiye is
tcmiye bckliyenleri dinlemiştim. 

Onlar, suallerime şu cevapl::ırı ver
diler: 

"- Türklerin buray.t gelmeleri, 
siyasi ve iktısadi em'.:)llerınin tabii 
ve zaruri bir netccsidir.,, 

Onları buralara sürükliyen se
beplerden birisi de, bu davayı ba
§armanın kolaylığıdır. istiklaline 
sahip bulunmadığından emin olan 
Suriye, bir Muslüman milletin hu
dut1arına katılmayı - bugünkü va. 
1iyete nisbeten - bir kurtulu~ sa
yar ve bu telakkisinde de haksız 
dc({ildir. Nitekim, biz de. Türkiye
nin buraya yeniden gelmesini is
ıiycnlerdeniz. Fakat, biz, bu ka-

................................ 
• • • • 
! Yazan: : • • • • • • i Naci Sadullah i : : ..... ......... ~ ............... 
vuşmanm yaratabilece>Jİ jktısadi 

sarsıntılardan ürkuyoruz: 
Faraza, o takdirde, Sııriyeye, Al

manyadan, Italyadan, Ingıltercden, 
Fransadan l;ıuliısa, dı.inyanpı bir 
çoıc.yerlerinden girmekte bulunan 
mevadı ıptideıye, gumrüö t ı u .. 

tutacak, bu yuzden, maliyet fiyat
ları, tabii olarak' yukselccck. 

Buna, bugün hiç vermediğimiz 
vergileri de zammedcrseniz, kar
şılaşacağımız pahalılıgın derecesi
ni kolaylıkla kestirebilirsiniz. 

İhracata, ve bugün tamamen ser. 
best olan turizme konulııcak takay
yudattan goreceğimiz biıyük zarar
lar da caba! 

Bütün bunların haricinde, bii -
yiik bir kalabalığı urkuten de, si. 
zin inhisarcılıgınızdır-

Faraza, evvela, şapka gelirse, 
Ies tuccarları tamamen iflas ede
cek. 

Ve faraza, sigara kağıdı, sigara, 
rakı, şarap, arak ve saire imalile 
ve satışı He geçinenler. - bu işler 
inhisar altına alınacağı için - çok 
müşkul vaziyete düşecekler:,, 

F aşizm propagandasının tel
kinlerini goniyorsunuz ya? 

Maamafih, büti.ın bu hes!lpları ya
panlann ekseriyetini, Mlishiman 
olmıyan unsurlar teşkil etmekte
dir. 

ltalyanların, günün birinde mut
lak surette vuku bulaca'c gibi gös
terdikleri Türk istilas nı istiye is
tiye gozliyenler ise engin bir nik
binlik içindedirler. Onlara sorar~a
nız, bedbinlerin sıraladıkları se
bepler yüzünden zarar görecek o
lanlar hiç te kalabalık değildir ve 
onlar, sade şahsi servet ihtirasları. 
nın dizginlenmesinden urken bü
yük iş, biiyük sermaye sahipleri
dir. 

Suriye halkı. yani Suriyelilerin 
ekseriyeti, Suriycdeki sonsuz ucuz
luktan bile istifade edem~yecek de. 
recede derin bir iktısadi muzayaka 
kindedir ve onlar, bu anda bir a
cayip anarşi içinde bulunan iktısa
di harekatın bir disiplin altımı so
kulmasını, sonsuz bir ümitle bek
lemektedirler. 

Onlar, Türk inkılaplarına uymak
ta hiçbir zorluk çekmiyeceklerin
den de emindirler ve Tt.irkiye 
Cümhuriyetinin layiklik prensiple
rinden, dini ananelerinin zerre ka. 
dar mutazarrır olmıyacağına hak
kile kanidirler. 

" - Eğer, diyorlar, Türkiye ge
lırse, bogaz tokluguna calıştırılan 
bir çok Suriyeliler adaletin ytiziı-

nii görecekler ve Türkiye gelirse, 
bu toprakların hiçbir köiesindc, 
tJpkı oğlak gibi, koyun gıbi, tane. 
si altı liraya, yedi liraya satılan 
tek insan, tek kole kalmıyncak. 

Biz, Alman propagandasından, I
talyan propagandasınd<.ın , lngiliz 
propagandasından, ve yarı is tiklal
le, tam esaret arasında bocalayıp 
c:urmaktan çoktan bıktık. Türkçe 
konJJşuruz ve Turkiycniıı kazım -
dığı zaferler bi,c akr,ıba bir mil
letin muzaffer olduğunu duyma
nın gururunu, iftiharını veri •or. 

Hem biz Turkiyey e birlikte :ik
tısadi huzura ve refaha kavuşaca
gımıza da kaniiz: Bugunku halde, 
Antakya, Iskenderun hudutları ka
panırsa. faraza Halep m.:ılını nere
ye satacak? Ve biz oralaıdan gelen 
meyvalarımızı, sebzelui ••• izi, ne -
reden alacagız?,, 

Yapılan bütiin menfi propa
gandalara rağmen, Suriye. 

de, Türk~yeyi ve Türkleri, hiç bir 
iktısadi ümide kapılmadan, hatta 
bilakis, iktısaden zarar giırccekle
rini bile bile sevenler de v:ırdır: 
MeseUı bir sigara kağ1d1 imalat

çısı ile konuştum ki, satiıgı sigara 
kağıtlarının kaplnrmda - resimde 
gordügünüz gibi - "Giızel Ankara,, 
nın, ve Türkiyenin propagandasını 
yapmaktadır. 

Yarın, butün Suriyeve, hatta bü
tün Iraka, Mısıra sigara kağıdı sa
tabilmenin, kibrıt sntabiJmenin 
muazzam karından mutlaka mah
rum kalacagını bildiği halele: 

"- Ne ı;ıkar? dıyor. Benim bu
gi.ıne kadar kazandığım para, bana 
omnimün sonuna kad r yeter, sız 
gelirseniz, ticareti inhisar altına a
lacaksınız. Hnlbuki bizim şimdi, 

hurriyctimiz inhisar altında... Ve 
Suriye, Türkiyeyi, istiklalini bek
ler gibi bekliyor. Çünkü buralar, 
Türkiye tarafından hiçbir propa -
sanda yapılmadığı halde, hattfı bi
lôkis, mütemadiyen, Türk düşman
lığının telkinine çabalan•tmasma 
ragmen Ttirkleşmiştir: Goriiyorsn
nuz, Türk gibi konuşuyoruz. Türk 
gibi duyuyoruz. Tiirk gibi gülmek 
istemek te bizim hakkımızdır!,, 

Bir başka muhatabım ela bana: 
" - Siz, dedi, burada dinledikle

rinize, hiç şaşmayın ve hiç tered
clutsuz inanın: Çiınkti, konuştuğu
nuz kimselerden bir Ç•Jkları halis, 
muhlis Türkturler. Fakat Türk ol
mryanların samimiyetlerinden de 
ştiphe etmeyin. Zira bilirsiniz ki, 
Müslümanlıkta milliy~t yoktur ve 
onlar, her şeyden evvel Mtisliiman
cırlar. Bunun içindir ki, şarkın en 
kuvvetli Miislliman devleti olan 
Türkiyeyi taparcasına severler!., 

• 
B üttin bunları dinledikten son 

ra onlara, Türkiyenin, Ha
tr.y zaferile birlikte bütün milli 

T" N 

İtalyanın 
A9ustos İçin 

Harp Hazırhğı 
( Baı:ı 1 incirle) 

Jiz. Bunu gerek koınşularınuzın. 
gerek diğer devletle rin iyi anlaın:.ı
s ı lfızıındır. B izim hedefimiz. İta!. 
yanın Yakın a rk , .e Şimali Afri
ka miJle t leri ile daha sıkı bir İ'jbi r
l iği yapabilmek için, tabii gen i-ıle. 
mcsin i temin et mekti r ... 
Bu tabiı genişlemeyi, Hitler "ha

yat sahası., olarak tavslf etmiştir. 
Italyanın Akdenizdeki hayat sahası 
da Romada bir duvar uzerine hfıkkc:
d:lcn mermer haritada tesbit edilmiş
tir. Bu harita beş parçndan mürek
keptir. Dort tanesinde eskı Homa im. 
paratorluğunun ne suretle genişle
c!igi.beşincisinde de l\fos;;l)liniııin kur 
rr:.ak istediği yeni Roma impacator
luğu görüliır. Sonra bu harita mek

tep kitaplarına, bro~ürlcre. mecmua 
ve gazetelere alınmıştır. Müzelerde, 
kütüphanelerde, ve salonlarda birer 
kopyesi teşhir edilmektedir. Bu ha
ritanın bir kopyesi de vaktile TAN'
da çıkmıştır. Bu haritada Sezarın bü
yiık imparatorluğu, yeni Roma im • 

paratorluğunun kudutlan göriilür. 
ltalyanın tahakkukunu temin için 

bir harbi dahi göze almıya karar veı
diıd hedef budur. 

• 
Fakat modern l talya, n e hedef 

takip ederse ebın, nercs ını 
istila etmek isterse istesin, bugünkü 
coğrafi vaziyeti, eski Romanın Se-

zar zamanındaki kadar müsait değil. 

dir. Italya Akdenizde tecr it edilmiş 
vaziyettedir. Eski Roma zaınanında, 
ne Ingiliz - Fransız donanmaları, nr. 
cie kendisine karşı koyabilecek ku\·· 
vetli bir devlet vardı. Bugiın Akde

:r.izd e Ing iltere - Frans:ı - Türkiyo -
Yunanistan - Mısır - Suriye - F ilistin. 
den mürekkep bir kuvvetle karşı 
kı:ırşıyadır ki, l\1u~solini ltalyasrnm 

bu muazzam kuvvetle çarpışmayı gi;. 
zı• al:.ıbilcceginc pek ihi i m~! veı ile
r.ıez. Onun için biz, Italyanın b[itürı 
hazırlıklarına rağmen, Akdenizdc 

sulh ve emniyetin tehlikede olmadı-
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Dahiliye Vekili Askeri Faaliye 
d • (Başı 1 incide) Gel z ifşa edebilecek şahitleri uzaklaştır 

(Başı 1 incide} 
nünde bulundurulmalıdır. Bu iki 

m<ık suretile bu hareketleri gizli tu 
mnk istedigi bildirilmektedir. 

Salahiyettar mahfillerd.:! hasıl 
lt1n kanaate göre bu faı aziyeyi tc) i 
eder mahiyette ortada hiç bir şc 
yoktur. Fakat böyle bir ihtimali, ln 

meselenin haklı tenkitlerden masun 
kalacak şekilde tedvir edilmesini is
tiyoruz. Diğer havaici zaruriye fiyat
ları hakkında bir tetkik yapılıp ya

giliz nazırları. nazarı itibara aldık pılmadığını soruyorsunuz Ticaret Ve. li!rı içindir ki, mezkur mınta;cad:ık 
kili bu mevzu etrafında Meclis mü- Iııg!lizlerin vaziyeti meselt·c;ı harıcın 
zakercleri sırasında kafi izahat ver: de olarak ayrıc'a bu işe karşı da rıliı 
di. ka göstermektedirler. 

Yeni teşkilat do1ayısıyle bazı va. ltalyanlar fransı:z gazetecilerini 
liler arasında tebeddtiUıt olması ve. 

de çıkarıyorlar yahut yeniden valiler tayin edilmesi 
tabiidir. Fakat bu tebeddiılat sırasın- Bugün Italyan hükumeti Paris ga. 
da kimin dcgişeceğini. kimin kalaca
ğını veyahut kimin yeniden tayin o
lunacağını şimdiden bilemem. Ancak 
şunu ilave edeyim ki Hatay bu ayın 
yirmi ikisinden itibaren bizim vila -
yetimiz olacak ve burada bir valimiz 
ifayı vazife edecektir. 

İstatistik umum müdürlüğü mem. 
lekette umumi bir mifus sayımı yap. 
mak fikrindedir. Bundan ba~ka Da -
hiliye Vekiıleti de nüfus sicilleri hak
kında bir tahrir yapacaktır. Bunla -
rın tarihi henüz kati olarak tesbit e. 
dilmiş değildir. Bunlardan evvel 
memleketin muhtelif mıntakaların. 
da, tccriıbi mahiyette olmak üzere 
ve muhtelif usullerle nüfus tahriri 
yapılacaktır. Bu sırf bir tecrübeden 
ibarettir. Bu tecrübeler neticesinde 
hangi usulün daha muvafık olduğu 
tesbit edilecek ve umumi niıfus tah. 
riri o usule göre yapılacaktır. 

İdare vazifesini yapmakta olan 
ikinci ve üçuncü derecedeki memur. 
lara verilmiş olan salahiyetlerin art
tırılıp arttırılmıyacağı meselesine 
gelince, halen verilmiş bulunan sa -
lahiyetler luzumu kadar çoktur. A
sıl mesele, bu saliıhiyetleri kuJlan 
mak hususundaki mümareseyi art -
tırmaktır. 

zetelerinden Paris Soir'Pı muhabiri 
r.i memleketten çıkmıya \.fave: etmiş· 
tır. Bu suretle. bir haHa icinde iki 
:B~ransız muhabiri Italyayı terke mec 
bur olmuşlardır. Fransız hukumetj 
de Popolo di Roma mulıc.birini, faa. 
liyetlcri yüzünden Fransız ~oprakla. 
mıdan çıkarmıştır. Faknt Fraıısada 
yirmi üç Ttalyan muhabiri bulundıı· 
ğu holde. ltalyacla yalnı., üç Fransız 
muhabiri kalmıştır. 

Siyasi F aaliyel 
(Başı 1 incide) 

A lman Amiralinin Uzak 
Şarktaki entrikaları 

Paris. 12 (A.A.) - Oeuvre gazete 
sırıde Mme. Genevicve Tabouis, Al
manların Amiral Förster heyetinin 
Tokyoda aldığı neticeden dolayı pek 
memnun kaldıklarım bildirmek1edir. 

"Sci~·Jend i !:Yin•· göre, Bitler c:;iıu

di. Fiir terin Cinin i gal altınıfa 

huhınan kısmına giindcrilmcsini 
c m retmi tir. Amiral orada Japon 
yiiksek kumanda heyetine intisap 
edcct•k. Jnpon ordusunu kontrol 
nltındn bulundurncnk ve her se~·
den e,·,·el, Japonvnnın demokra
silerin znrnrına olarak Cinde mih
ver de\'letll•rine temin ettikleri 
i ktısadi menfaatleri tahakkuk et
tirecektir. 

Amiral, avni zamanda muhte
mel i ll(!ilİZ - rraııo;ız - Amerikan 
teca' iizlerinc 1 arsı Cin - .Tapon 
ordularınııı nıiidnfıınsıııı temin c· 
dcccklir. 

Bu sene içinde V ckaletçe hazır -
lanmış olan kanun layihalarının ço • 
ğu Meclisten geçerek kanuniyet kes. 
bctmiştir. Henüz tetkiki bitmeyen 
pek az layiha kalmıştır. Bu layihalar 
arasında Belediyeler varidatını art
tırmayı istihdaf edenleri de vardır. 
Tabiatiylc Belediye varidatı mevzu
ubahs olunca Beledi c ver i ve re -

._........,......__~~ ım t!r n e yapı acak egi iklik er ı~,,.......-.,,..,,....,,

Mühim Nutku Fransız Sefiri 
(Başı 1 incide) 

burhanım gördü{!iim bu sempatiye 
ben de şehadet ederim. 

Tiirki yc Rcisiciimhuru İsmet İnö

nii, Cii ınhuriyct Halk Partisi ku

rultayı öniinde söyledikleri nutuk

t a, H atay ıneselt'!si halledildikten 

soıı ra, Pransa ile Türkiye~·i hi ç -

bir ktı\'vetin ayıramıyacağım c · 

ncrjik bir s urette kaydcylemişler· 

di. Reisicümhur i smet inönii, bu 

sözleri ile, en miitenevvi sahalar. 

d a a yn i kuvvetle kendisini göste. 

recek olan T ürk • Fransız i!!birli. 

ğinin prensibini vazetmi~lcrdir. 

Ş ura ım da derhal ilave ede;\·iın 
ki Fransız Jıiik\unetinin b '.itiin kıy. 
mcti ile t akdir ettiği hu i ~birliği

ııi P aris, Ankaradan daha az arzu 
e tmemektedir. 

hatıra gelir. Bu layihalar üzerinde 
çalışmaktayız. Yakında ıkmal edece. 
ğiz. • 

Şehrin imarına taalluk eden ka. 
nuna vatandaşlar lehine olarak bir 
çok kayıtlar ilave edilmiştir. Hiç bir 
vatandaşın, "burası ileride istimlak 
edilecek'' diye hakkı tasarrufuna 
müdahale edilemez. Ancak kendisine 
tebligat yap:ldık!an son ra b ir kısım 
tasarruf hakkı tnhdit edilmiş olur. 

Bu tahdidin müddet i de bir sene. 
dir. Tebligattan itibaren bir sene i. 
çinde Belediye burayı istimlak et . 
mezsc, alakadar mülk sahibi istediği 
gibi hareket etmekte serbest olacak
tır. Yoksa Belediyenin parası yok • 
tur, plan tatbik ediliyor ve şehir gü. 
zelleştiriliyor diye vatandaşın hakkı 
iptal edilemez." 

Dahiliye Vekili, dün aksamki 
trenle Ankaraya dönmüştür. 

Süt isi tetkikleri bitti 
Ankara, 12 (Tan) - Bir miidddet. 

tenberi İstanbulda süt işi mevzuu ü. 
zerinde tetkikler yapmakta olan Zi. 
raat Vekaleti mütehassısları şehri -

(Başı 1 incıde} 
bilhassa bi.ıtün kalbimizle merbutuz 
Bizlerin, bi.ıttin Akdenizlilerin mu . 
kaddes vazifemiz, sulhün idı.mcsim 
çalışmaktır. Zira, ancak sulh herke. 
se emniyet ve saadet verebilir.,, 

Yahya paşa sözlerini bitirirken, 
Yunanistanın Mısır kraliyet haneda. 
nının bfınisi adına Kavalada diktiği 

abideden dolayı teşekkür etmiş ve 
kral Faruk'un resmen teşekkür et . 
mek iizere bir gün Atinayı ziyaret 
eyliyeceğini de bildirmiştir. 

--0--

lngiliz Uçakları 
<Başı t incide) 

sa erkanı harbiye reisi tarafından 

karşılanmıştır. Tngiliz askeri heyeti, 

J.1 temmuz merasimine iştirak ede
cektir. 

Ingiliz tayyareleri yakında Fraı:ısa 

üzerinde daha büyük uçuşlar yapa

cak ve 14 temmuz merasimine de iş
tirak edeceklerdir. davalarını tamamlamış bulunduğu

nu söylemiye dilim varmadı . Boş

boşuna besledikleri ümitleri kırmı
ya kıyamadım. Ve Jnandım ki, ga

fil faşizm propagandacıfarı Suri

yeliyi kandırmak için, boşuna ça

balamaktad ırlar. 

mize dönmüşler ve hazırladıkları 
raporları Vekalete takdim etmişler

dir. Vekalet kısa bir zamanda bu ra- Belediyeler Bankasından almış ol -
porları tetkik edecek, neticesini is. duğu beş milyon liranın bir kısmını 
tanbul valiliğine bildirecektir. süt fabrikası ve tesisatı icin sarfedP. 

İstanbul vilayeti istikraz suretilecektir • • 

Zira Suriyeli, sırnaşık aşık kur

larına yaralı yiireğini kaptırmıya. 

cak kadar olgundur- Bunun ı çin

dir ki, Roma ve Berlin radyosunun 

mürai sesi, Suriyelinin, tam bir is

tiklcil susuzluğu ile yanan melıil 

dudaklarında çok acı bir istihza ve 

çok derin. bir istihfaf belırtmekte

clir: Çünkü Suriyeli dudnklarınd:ı

ki istiklal nteşini, membaı hür Tt.ir

kiyede bulunan Fırat nehrinin, 

kendi topraklarına akan buz gibi 

suyunda söndürüyor ! 

Bize gelince, Suriye toprakla -

rında gözümüz yok: S uriyelilerin 

sevgileri ve dostlukları bize yeter 

ve bizim istila emellerimiz, sadece 

onların temiz ve iyi kalplerini is
tihdaf etmektedir ! 

Akıehirde Köy Muhtarla~ı Kursu 

Akşehir (TAN) - Halkevimizde. I tikleri göriilmüştür. 
on gün süren bir köy muhtarları ve Resim de bu kursa devam eden 
kati~l~ri k~rsu açılmıştır. :"1~htarlar- muhtarlarla kurs muallımlerı ,gorül
la katıplerın kurstan çok ıstıfacle et. mektedir. 
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SERBEST SÜTUN 1 s tcinbul 1 B elediyesi . ilanları· 
İstanbul Üçüncü İcra Memurlu - rııııll•- K ELE pi R -ııı.. 

jtundan: -,. 

. ~· . , 
Parnya çevrilmesi mukarrer o _ Sahhk Arsa(ar 

lup tamamına yeminli ehli vukuf ta. Kalamış deniz kıyısında, mürn-

Orta Resim 
Tedrisatı 

Samsunda 
Atatürk Evi 

Muhasebcdc münhal bulunan 40 lira ücretli daktiloluk için 17-7-939 rafından (750) lira kıymet takdir o- caat Kızdtoprak, Ri.ışti)c sokak 
. lunan Unkapnnında Yavuz Sinan 47 No. da Miço aa·ı:.ıletne. 

pazartesi günu saat ikide Belediyede musabaka imtihanı açılacaktır. Ta. mahallesinde Ayazma caddesinde 604 
!iplerin bir dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle mi.ıracaatlan ilan olu. k~tük 544 ada 68 parsel eski 645 ye. 

Yazan: Ressam Hasan Sadi Mu··ze Olacak nur. (5150) nı ~37 numaralı dükkanın nısıf his-
Maarif şurasının içtimaına kı~·- sesı açık arttırmaya konmuş olup 

metli Maarif Vekilimiz, güzel sanat- , Samsun Ata türkün Samsunda r l ?.·8-
939 

tarihine müsadif perşembe 
k b l L' 1 . 1 t u 'daresı' ·ıaAnı'a 1 g~n saa~ ~4 :en 16 ya kadar daire- Yenı. larımızın da deÇerli uzuvlarını davet Anadoluya aya astık arı 19 mayıs lffian arı IS 8 me . 1 1 r mızde bırıncı açık arttırması icra ve 

ettiler. Bundan anlaşılıyor ki. müf- 1919 da kaldıkları binanın "19 ::\fa. · · arttırma bedeli mukadder kıymetten 
redat programının resim dersine ait yıs Halk Müzesi" ittihazına belediye- Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem Ingiliz lokomotif ye. satı1~ğa çıkarılan mezkur hisseye 
olan kısmı da tetkikten geçecektir. ce karar verilmiştir. Belediye, istim- dckleri 28-8-1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An. musıp k.ıymetin yüzde 75 ini buldu. • 

Bu umitle burada memleketimiz. lak muamelesine ve di1Yer hazırlıkla- karada idare binasında satın alınacaktır. ğu takdırde alıcısı uhtesine ihale o. ,,, lunnroğı, aksi halde son arttıranın 
deki resim tedrisatını tetkis: edece- ra başlamıştır. Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanu- taahhı.idü baki kalmak üzere arttır. 
ğim. Samsunda yeni elektrik nun tayin ettip'vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ma 15 gün müddetle temdit oluna _ 

Plastik sanatların Müslümanlıktan On bir sene evvel yapılan şehri- komisyon rP.isliğine vermeleri lazımdır. rak 1-9-939 tarihine tesadüf eden 
scnra hudutlnrımız içine yerleşmesi miz elektrig"i, mazotla mt··ıt"harrı·k Şnrtnameler 287 kuruşa Ankarn ve Haydarpaşa veznelerinde satıl. cuma günü ;ıyni saatte dairemizde ... yapılacak ofan ikinci arttırmasında 
ancak elli sene gibi sanahn uzun ta- makinelerden istihsal edilmektedir. maktadır. (5064) dahi yukarda yazılı olduğu bedel el. 
rihi yanında pek kIBa o~n b~ za- Bcled~e. mazot urfiyabndan ku~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- deedUcmed~isurettesabş2280n~ 
mana inhisar eder ve d0layısile ce- tulmak için, elektriğin sudan istihsa. YENi NEŞRIY AT : ,•••••••••••••-. maralı kanun ahkamına tevfikan 
mı eti. ı· ı·k t ı d ı:ıeri bırakılacaktır. Satış pec:in para 

Y n p as ı sana an ayışı a ga- li esasını kabul etmiştir. Bu maksat- D A B K O V 1 Ç " "et tabi" 1 k b 
1 1 

y .
1 

ğ Ü Yf'Nf ADAM 2 ~ 7 . . ilepir. AI't tırmaya .(!irmek isteyenler 
·' ı o ara u zaman a ınepsu- a eşı ırma ın çtaşlar m~vkiinde • - . ıncı sayısı dolgun ı takdir edilmiş olan kıymete nazaran 
ten mlitenasiptir. Bizde bir çok yazı- fenni tetkikat icra olunmustur Ye- bir şekılde çıkmıştır. Ayrıca "Yeni Adam 1 ve Skı". satışı mukarrer gayri menkul hisse-

l 1 • l"k l k · • · - Ansiklopedisi,, adlı eser, ilfıve olarak cı ar p as ı sanat ara ·arşı cemıye- ş.ilırmağın menba cihetine dotıru bu rllmektedlr. ve- il sine isabet eyleyen. kıymetin yi.ızde 
tin alakasızlığını ve ileri hamlelerin tetkikata devam edilecektir. Vapur Acentahijı 7,5 i'!u nisbetinde pey akcesi veya u. 
azlığını umumi ekonomi seviyesine lusal bir bankanın teminat mektu-

he.mlediyorlar. Belki dogrudur, fakat Mucta fmar I i L A N --•.. «SCHULDT • ORIENT • LIN~u • bunuHvekr1melerTi lazımdır ... 11 • 
asıl mesele cemi,,•etfn sanatla rabıta- :f , E ı · a arı a P o sıcı erı ile 

J •• ~ t ı Sahibi bulunduğum Stüd şyııy tıcariye nakli için seri posta: sabit olmayan i p o t ek l i ala-
sınık temin de!mek, anlntmak, ogkrte - HarekeHerİ Hızlandı Beyker markalı ve 42433 motor SARK • GARP HATTI CHnmburg, caklılarla diğer alakadarların ve ir-
mc ve sev ırmektedir. Orta me ep Brcmen, Anvers, Yunanistan, Tilr- tifak hakkı sahiplerinin bu hakları. 

1 d k .1 · hs'l · d M numaralı 1936 modeli Spor o • h . 1 f · sıra arın an çe ı mış ta ı çagın a l uş (TAN) _ Büyük ve her türlü kive, Bulgaristan, Romanya) ve av- nı ve ususıy e aız ve masarife dair 
veya hayat mücadelesindeki gençler konforu haiz hükumet konağının in- tomobilinin satışına tevessiil et. det. vukubulacak iddialarını ilan tarihin-
ve yaşlılar için bunun temini planlı şası bitmiştir. Ötede beride bulunan tiğiınden işbu satışa itirazı olan. Eşya tahliyesi !cin beklenen va- den itibaren yirmi gün zarfında ev. 
ve oldukça yorucu bir mesai ister, hük • t d . 

1 
. h ların nihayet hir hafta~·a kadar : purlıır: rakı müsbitelerivle birlikte dairemi. 

·ume aıre erı ep bu konağa OUBURG vapuru limanımızd:ı. ze bildirmeleri iktiza eder. Aksi hal. 
halbuki yetişecek neslin bu kültiirü taşınmıştır. İstanbul altıncı noterliğine nıü- Gluksburg ,·ııpuru 25 Temmuza doğ- de hakları tapo sicilleriyle sabit ol. 
alabilmesi için elimizde müsbct im- Halkevin~ büyük salon ilavesi isi racaat etmeleri. ru. mıyanlar satış bedelinin paylaşma _ 
kim vardır. Bu da resim derslerini ~ ----- Latif Belen iRLANDA vıpuru 15 temmuı1 doğ· sındnn harir kalırlar. 

bitmek üzeredir. Asri hamam inc:~sı ... haftada iki saate çıkararak öğretme. :<"" u. Evsafı umumiyesi: 
hayli ilerlemistir. 

1 

o b 1s t d x ne. talebesine sanat cereyanları, ta- · u urıı vapuru emmuza owru. Mezkur dükkan ahşap ve bir kat-
ık . ol '1 1 d d .. t Don•u vıpuru 20 temmuza doğru. lıd 

rihi t:e büyük eserleri tanıtmak gibi ıy nalJlı e an an yer en or ır. Zemini toprak, damı alaturka 
öğretici imkimlan vermektir. Zaten muntazam yol açılmış ve orası Dört- I kiremitli ve önü tahta kepenkli bir 
bugünkü ders saati müfredat progra- yol namını almıştır. Bu yollardan bi- H. P A J K U R Ç yanı tuğla duvar diğer tarafı ta'hta 
mını tam tatbik ederek müsbet verim ri çarşıya, ikincisi Halkevi önünden 1 bolme, arkası kale duvarı ve cephesi 
eJde etmiye kafi değildir. Oğretmen geçerek Camiikıcbir önüne. üçüncüsü Vapur Acentası de tahta kepenk ve Keresteciler cad. 
bu haftada bir saatle talebesine bir hükumet konağına, dördüncüsü de .,zETSKA PLovloeA A. o.,, ae desine nazırdır. Ve sahası 7,47 met-
hads kazandırmıya, resim ile ifade şehrimizin göbeğinden ayrılarak Ta. Kotor B•lkan ıntıntının ekonomik re murabbaı ittisalindeki 239 numa. 

ŞO ko··pru·· su·· ne ve Akt şla k d konterıneındı teaıe edilen enter· 
kudretini arttırarak ta biatin guzelli- a ra a ar u- ralı başka bir du .. kka· nla aradakı· ah. balkanlk tıat. BllyUk IUka modern 
ğini bulmıya, gormiye ve tasvir et. zanmıştır. 11 L Q V C E N 

11 

şap bölme kısmen kaldırılarak mez. 
miye sevkederek bedii zevklerini in- Eskiden yolcuların battığı, hatta kur dükkanla müştereken kullanıl. 
kişaf ettirmeK ve Türk milli sanati- araba ve hayvanların saplandığı, ya- . maktadır. Mezkur gayri menkulün 
ne karşı talebede bir aliıka uyandır- zın da tozdan geçilmiyen yollar, vıı:ıuru ile fıtınbuf, Köatence, Pi· nefsinden doğan birikmi~ bina ver • 

h i 
re. Korfo. Arnavutluk, Dalmıçya nı·sı·yle ,.·· f 

mak mecburiyetindedir. Gorültiyor muntazam ale get rilmiştir. Park- ,., .,..op ve ener rusumu ve vakıf 
Ü k 

.. d h .,._ Ahlll, Trlyeate, Venedlk ve Susıık • • 
ki, talebeyı· go··ru··ş ve anlayış itibari- lar, fidanlıklar, çocuk bahçeleri, ye- s u ar uırnk hilkimlig"inden: ıcaresı ve tellaliye resmi satış bede-araaında muntazam poıta. l · d 
le sanatkara y~ 1claştırıyoruz. Böyle ni yeni umr.an eserleri arasındadır. Şevki tarafından Ayvnnsaray, Eğ. Yolcu ve ~~ayf tic:ıriye alır. rn en tenzil olunur. 20 Senelik va. 

B d 
w• b d k rikapı Toprak sokak 33 No. lı Ahmc- TcnezzClh ve ~cvk seynhnU fdn kıf taviz bedeli alıcıya nittir. Gayri 

olunca onun kultürünü de vermek aş egırmenin yanı aşın a, uv. menkul kendisine ihale olunan kim-
imkanını bulabilelim. G~m:i bu ders- vetli bir sudan istifade edilerek istih. din hanesinde sakin Yekçcşiın Ah- MOstesnn fırsat. se derhal veya verilen mühlet için _ 
ten A):e tal ~yi anntkar y tiştir - al olunacak elektrik için santral in- met ve Yekçeşim Mehmet aleyhleri. KÖSTENCEYE de parayı vermezse ihale karan fesh 
mek de naır. P"aKat onapl~stnı sanat şa edllme'.ktedir. lnsaat vakın a bi- ne çıl n t s ihi kayı davası üzeri- tik posta 8 •liuıstoı ıaat 13 te. olunarak kendisinden evvel en yük. 
zevk ve kültürunÜ verebilme'.:< için tecektir. ne müddeaaleyhlerin ikametg5hlar.- PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal- sek teklifte bulunan kimseye arzet. 
radyodan, risaleden, yaz.ırl!ln daha -<>--- nın meçhuliycti hasebilo dava nrzu. maçya sahilleri. Vcncdik ve Trlyes- miş olduğu bedelle .nlmağa razı olur. 

h l
. teye ilk posta 14 Temmu r"at 15 t sa ona, olmazsa veya bulunamazsa 

müessir ve direkt bir vasıtadır ki. O h 3 ı suretile davetiyenin ilanen teb- z.... e. 15 ·· ··dd ı 1 r aneli Sıhhat Her nevi tafsilftt için Galatada gun mu et c tekrar arttırmava 
yeni nesil modelden evvel esere, ve liğine· karar verilip tahkikat giinü c- (Yolcu snlonu karşısında) umumi çıkarılıp en çok arttıran üstünde 1 
sanate rağbet etsin. Memuru Mahkum Oldu larak ta 10.10.939 salı sa.at 14 tayin ncentellğe: Telefon: 44708 ve bütün bırakılır. Ve iki ihale arasındaki 

Bugün okuyan gençlerimizdeı1 bir ec;ilmiş ve bu bapta tanzim kılman seyahat fdarehanelerlne müracaat. fark ve gec,"en günler icin vüzde 5 ten 

w tah ·ııerini t kt Oh ı· (TANl A 1 ilan k d ı· d "'•l•·----------·~ hesap olunacak faiz ve di~er masarif çogu sı or a me eptcn son- r ane ı - y ardanberi vara ası ve ave ıye ve ava ar- , • a\'rıca hükme !hacet kalmaksızın da-
b k k t d d 1 d k 1 zuhali sureti de mahkeme divanhanc-ra ıra ma ıs ırarın a ır. Her 1al. o torsuz o an elli bin nüfuslu kaza- ırcmizce eski alıcıdan alınır. Daha 

•• 

~OlANT 

de bunlara bu müsbet ilmi vermekle mızın sıhhat memuru, fakir halkın !:ine asılmış olduğundan muayyen o- fazla malumat almak isteyenler 
hem gençlP.rİ hayata daha iyi hazır- meccanen tedivisi için sar'fedilmek ]ar. gün ve saatte ÜskUdar hukuk Dr. Hayrı· o·. mer 15.-7-939 tarihinden itibaren daire -

nl,,hkemesı·ne gelme-s· d a a-zu mızde açık ve asılı bulunacak art • 
lamış, hem de endüstrh:ıizc daha ol- üzere devletin verdigwi ilaçlan para .. 1 ve av •• • tırma şa t · 3 haline karşı da 20 gi.in zarfında ce- ZDtırevf ve cllt hHtahkları ,.,ote~u••• r namesıne ve 7.3860 nu. 

KAYIP - Jstanbul 44 üncü ilk o. 
kulunun dördüncü sınıfından aldıö-ım 

b 

gun elemanlar kazandınnış oluruz. il sattığı sabit olduğu için, mahke- OğJeden sonra Beyoğlu Ağacamı maralı dosyasına müracaatla icabe _ 
Derslerin haftada iki saate cıka;;ı1- mece dokuz ay hapse mahkum edil. vap vermesi lüzumu ayrıca gazete i- l{ıırsrsmrlıı "in 13~ l'Plpfnn ·4~!"i~f den ma.lıimat ve izahatı almış ve 

nakil kağıdını kaybettim. Yenisini a-
lac - ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

masında hiçbir zorluk mevcut değil. miştir. le ilan olunur. .. ö~renmış olacakları ilnn olunur. 341 doğumlu Bahri Heriş 

-:-~~-----==---~~~~~~~~~~~~~~'-----dir. Bir kaç fazla iiüTuslu şehrimiz Şimdi kasabamız, hem doktordan. 
müstesna diğer vilayet ve kazaları- hem sıhhat memurundan mahrum 
mızdaki resim öğretmenlerin:n vazi
feleri haftada on saati geçmemekte
dir. Halbuki yeni vaziyet mesai saa. 
tini tam doldurur. Şunu da tebarüz 
ettireyim ki, bütün resim öğretmen
leri memlekette sanat kültürunu yuk 
seltmek azminôe oTan ve bu uğurc1a 
hiçbir mesaiden çckinmiyen idealist 

, __ Saç Bakımı __ , ı Tu·· RKIYE 
1 Güzelliğin en birl:lci şartı 1 J 

insanlardır. 

Memlekette sanat kultüri.ınün yük 
selmesi arzusilc çocuklarımızı sanat;
kiır yr.pacak değiliz denebilir. Lakin 
bir memlekette sanafkiır ancak "O ce
miyetin içinden yetişecek fertlerden 
olacağından tabiidir ki, istikbalin sa. 
natkarı da yeni neslin içiııdck! kabi
liyetlerin bulunabilmesile yetişecek
tir. 

----o----
ihtilas 

Suçu 
Yeni Bir 

ve Zimmet 
Müddeiumumilik çoktanberi ad -

liye tebligat dairesinde yapıldığı id

dia edilen bir ihtiliıs ve zimmet tah

kikatı ile meşgul oluyordu. Tebligat 

müdürü Mustafa tevkif edilmişti. 
Tebligat memurlarından Kemalle 
Osman da suç ortağı olarak zan al -
tına alınmışlardı. Tahkikat dördün
cü sorgu hakimliğine intikal etmiş -
tir. Mustafa kefaletle tahliye edilmiş 
tir. Sorgu hakimliği dün ve evvelki 
gün muhasebecilerden, avukatlar • 
dan müteşekkil bir ehlivukuf çağı -
rarak tebligat dairesinin bütün def -
terlerini tetkik ettirmeğe baslamış -
tır. Bir kaç güne kadar rapor veriJe
cek \'e sonra da iş mahkemeye akse
lecektir. 

bulunuyor. 
-0--

Tireboluda Ortamektep 
ihtiyacı AKTiF. 

Tirebolu (TAN) - Maarif Veka
letinin, yeni ders yılı başmda 48 or
tamektep açmağa karar verdiği şayi 
olması ve ortamektep ihtiyacı hak- : 
~ında diğer kazalar meyanında bura 

1
. 

ılçebaylığından da malıimat isten. 
mesi üzerine, kasabamızda büyük bir 
toplantı yapılmıştır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökiilmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilaçtır. 

İstanbul uçuncu ıcra memurlu
ğundan: 

KASA: 

Altın: S:ın kllogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

17.179.910 

Dahildeki Muhabirler: 
l'Ork lirası 
Hariçteki Muhabirler! 
Altın: San kllom-am 9.058.321 

Sen~lerdenberi ortamektep iste. 
yan Tırebolulular, özledikleri irfan 
1:1üessesesi~e bu yıl kavuşmaları için 
lazım gelen teşebbiisatta bulunulma
sını ısrarla istemişler, Vekaletin ve
re~eği plana uygun bir mektep bina
sı ınşasına da amade olduklarım bil
dirmişlerdir. 939 • 940 yılı tedrisatı 
için de, kasabamızın en havadar yeri 
obn Ciimhuriyet meydanı civarında 
bir evin, senede 300 lira kira ile tu. 
tulmasını kararlaştırmışlardır. 

Tirebolulular, bu yıl kasabaların
da mutlaka ortamektep açılacağı ü
midile sevinmektedirler. 

-0---

Kö,..ıülerle Beraber 
Ilgaz (TAN) - Halkevi köycülük 

kolu azasından on beş kişilik bir ka
file, buradan iki saat uzaktaki Ömer
li köyüne gitmişlerdir. Babaları as. 
kerde olan fakir köy çocuklarına 

yardım edilmiş, sıtma mücadele dok 
toru Vahdettin, hastaları muayene 
etmiş. bir kısmına iliiç ve bir kısmı. 
na reçete vermitşir. 

Köylülerin büti.in dertleri dinle
nilmiş ve izalesi çareleri bulunmak 
üzere not edilmistir. 

Galatada Gümrük sokağında 38 
numarada mukim iken halen ika • 
metgahı meçhul bulunan Hiristomos 

1-4.1939 tarihli bir kıta senede 
müsteniden İbrahim Etheme olan 
(2000) lira borcunuzdan dolayı asli
ye birici ticaret dairesinden verilmi~ 
ve Iimnna mukayyet İstanbul şilebi
nin kaydına ihtiyaten haciz konul -
masına müteallik 16.2.939 tarihli 
39-27 numaralı haczi ihtiyati kararı 
~airemizin 39.644 sayılı dosyasiyle 
ınfaz edilmiştir. 

İcra iflas kanununun 264 üncü 

4.ltına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borclu kllring 
'>ak iyeleri 

Hazine Tah\·lllerİ! 

Deruhne edilen evrak! nakdiye 
lcnrşılığı 

Kanunun ı; - R lnri mndd~l<>rl
ne tevfikan hazine tnrafından 

vAkl tcdiyrıt 

ç;enedat Ciizdanı· 

TfCARi SENEDA'l 

Esham ,.c Tah\ ilat Ciizdımı ?1a.dde~ine tevfikan yapılan takip ile 
!htıy~tı haciz muamelesi icrayı haciz 
ı~k.ılap ettirilmiş ve yukarıda adre -
sınız yazısına gönderilen ödeme em- <\ 
rinin meşruhatına atfen ödeme emri 
i~iın edilmek suretile tebliğ edilmiş- B 
tır. Mahcuz geminin satışına esas 
olmak üzere haciz muamelesi -
~in i~t~yarını tazammun eden ve 
ıcra ıflas kanununun 103 üncü mad
de hükmünde ilanen ifasına merci 
makamınca karar verilmiş olmasına 
mebni işbu ilan tarihinden itibaren 
nihayet on beş gün zarfında evrakı 
tetkik ve diyeceğiniz varsa bildir -
meniz lfızımdır. . 

menıhte edilen evrakı nıık 
- (diyenin karşılığı Esham ve 

CTohvllftl <itibari kıymetle) 
- Serbest esham ve tahvllA+ 

.\vanslar: 
"lazlneye kısa vAdell ııvans 
6,.ltın ve Dllvl:z üzerine 
"'ııhvilAt Ozcrine 

Aksi halde müddetin vürudunda 
bu muamele ifa edilmiş addolunnrak 
mahcuz ı,?eminin satışı cihetine ~idi. 
lcceii'i ilan nhınur. 

Hissedarlar: 

'\fuhtclil: 

CÜMHURIYET MERKEZ 
1939 V AZiYETi 

BANKASI 
8 

24.164.917.95 
16.113.754.25 

1.323.563.-

191.173.44 

12.741.252.481 

4.602.58 

2.635.142.03 

158,748,563,-

12R.R78 !l2G.16 

43.667 .493 47 
7 .517 .080.97 

7.437,000.-
27.119.53 

7.808.722.-

Yeki'ın 

TEMMUZ 
Lira PASiF. 

Sermaye: -

fit fiyat Akcesi: 
·H.60!!.235.20 -

Adi ve fevkalA.de 
Hususj 

191,173, 44 T d 
e avUldcki Banknotlar: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vtıkl 
tcdiyat 

15.380.99i.09 r1enıhde 
edilen evrakı mıkdlve 

bakiyesi 

R'nrşılı~ tamamen altın olarak 
lll\veten tedav01e vazedilen 
Rc""kont mukabili ilaveten toda. 
v:ızcd. 

141.520.536 -
· Tiirk l.irası l\fe,·duatı: 

Oö,·iz Taalıhüdah: 

128.8;a.o26.16 "Hına t-ıhvlll kabn dövizler. 
Dlğr d6vlzler vn şlacaklJ klırlng 
bakfyelerl 

51.184.1174.44 

15,272,841,53 

4 500.000.-

15,930 243.53 

414.481 . 527.~9 

l\luhtclif: 

4.217.134.25 
6.000.000,-

158.748.563.,ı 

' 17 .228.027 .-

141.520.536.-

1!) 000.000.-~ 
69 000.000.-I 

3.584.46 

34.0i33U 31 

Vekiın 

1 ~emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
hl\ddı % 4. altın Üzerine avana o;" 3.. 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

229 520 536.-

30.8'1G,8G5.03 

34 076,925.77 

94.820.0GG,34 

414 481 527 3c 
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Otu~ senedenberi dünya .sergilerlRe mutlaka iştirak ederek 350 den fazla altın madalya, büyük mükafat ve zafer nişanları kazaııan, daima ve muhakkaı< 

birincilik elde eden ve diplomdonör ve Horkonkurla tasdik edilen 

ÜSKÜDAR, KADIKÖY Altıyol • İZMİR Kemeraltı Şubelerini de Muvaffakiyetle Açtı. 
Beyoğlu, Karaköy, Ankara ve Anadoluda açtığı satış yerlerinde fiat birdir': Limon çiçekleri kolonyaları, bilhassa Fujer, Bahar, Şipr losyonları, lavantaları, lirem• 
leri, briyantinleri, sürme, rimel, allık, ruj: tırnak cilaları, saç losyonları, çiçek ve gül su ve esansları, traş bıçağı sabunları, Dantos diş macunile diş fırçaları, 

zeytin, fıstık ve badem yağları, glüterı mamulatı, özlü unları, Fayda, Far il~ kuvvet şurupları, öksürük pastilleri ve muhtelif ıtriyat ve müstahzaratı ısrarla isfeyiniz. 

Piyango Kraliçesi N T AB LA Yine 4 Büyük ikramiye Vererek Rekorların Rekorunu Kırdı.<-·~ 

N İ M E T G İ Ş E S İ Bu Keşidede Dahi 

0.000 LiR NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 28358 numaralı biletle 
Zonguldak Maden Ameleıinden Bay SERMET'e 

15 O O O L R Yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 35357 numaralı 
e biletle Aksaray Horhor Caddesinde Bayan LOTFİYE'ye 

0.000 LiRA 
ciTO.OOOL.IRA 

Yine NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 19996 No. biletle 
Beykoz Deri fabrikasında kireççilik ustası 394 No. Bay HAKKl'yı 

Yine NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 4768 numaralı b; 
)etle Sabık Edirne Belediye Reisi Bay EKREM'e 

KAZANDIRDI 
~ADRESE DİKKAT: 

VE PARALARINI TAMAMEN VERDİ 
İstanbul E.minönü Tramvay Caddesi No. 29/ 31 
Batka yerde hiç bir Şubesi yoktur. Tel: 22082 NİMET GiŞESİ Sahibi NİMET ABLA ~--

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlan lieıler, köklerini kuv
vetlendirir, clök,iil-ini ön· 

ler, kepeklerini ııiderir. 

INGILIZ KANZl,.IK 
ECZANESi 

Beyoğlu • latanbul 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlan ile şehit öksüzlerine isabet 

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

Lira Kuruş 

' 1. derece subaya 231 00 1. derece er'e 
2. .. .. 207 90 2. .. " 
3. .. .. 161 70 3. .. " 
4. .. .. 138 60 4. .. .. 
5. .. .. 115 50 5. .. " 
6. .. .. 92 40 6. .. .. 

Beher şehit ailesine 23 lira 30 kuruş verilecektir. 

Eskişehir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Lira Kuruş 

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

İdarei hususiye için 239 ton sömi kok ve 50 ton soma linit 1 - 7 - 93!) 
tarihinden itibaren 24 • 7 - 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14.30 kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Teminatı mu
vakkate 550 lira 75 kuruştur. İhale yevmi mezkurda makamı vilayette 

O l nac k. olan aim.i ncürn .. tal"afı.nclan y•a,_,.ı. •• ı...,.. 

görmek isteyenlerin daimi encümen kalemine müracaatları lazım-

dır. (4762) 

Sahibı ve Neşriyat Müdürü Halil Lfitfü DÖRDÜNCÜ. Gazetecılik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaa.ı • 

TÜRK TiCARET BANKASI A. s. 
GÜZEL 

Büyük Anneler 
1 Genç ve taze görünmek için 

• n onsa 7 . ................ ......_ ..... . 

TESİS T ARiHi 1919 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi MUAMELELERi 

Dahilde ve ·Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi ~ 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Ban1Cam111n lstanl:tul Şul>esinde tesis edilen 

• 

GECE KASAsı· 
il - . 

il 

Çok müsaid tartlar la ıaym mütterilerimizin • e~İne {mi.de 6uluniJurulınalitaiJır. 

izahat alınmak üzere gİfelerimize müracaat olunması. 

1 bu basit usulü tecrübe ediniz. 

Yirmi senedenberi kullanılmRk
ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudrasıuın 

mahrem formülüne taakim ve 

tasfiye edilmiş süt kreması ve 

Zeytinyağı, sair kıymetli cevher

lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 

cildinizi serian besler ve gençleş
tirir. Ve tenin buruşukluklarını 
ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nermin kılar 

ve nefis bir koku bırakır. Fazla 

kılların faaliyetine nihayet verir. 
Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelkilerine nazaran daha güzel· 

• leşmiş bir haldedirler. Mütehas
sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle 1'okalon 

kreminin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de he • 
·men bugünden kullanmağa başla
yınız. Ve her sabah daha genç 
görününüz. Memnuniyetbahş se • 
mereler garantilidir. Aksi halde 
paranız iade olunur. 

ZULFARUZ S . 
GALATA 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Levazım 
Amirliği lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - Yaptırılarak yıor!i imalatı beş küçük beş büyük para kasasının 
14ı 7 ,'939 cuma günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutarı i550 lira ve ilk teminatı da 117 liradır. Ev. 
saf ve ~artnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanun! vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga-
'lata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. ~ (4673) 

~ ............................................. , 
: ı lyR2m~ı~ç~~~~leri~~lb~ J!k2~zlı 1 

-Çefme Mensucat Santralı Fabrikasına müracaat ebinler. -

SiNGER 
Hayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N U E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

SJNGER Saatleri YENİ :MERKEZ MAÖAZASI: Enıiiinii. tr•ınvav rad. 
No. 8- Şubesi: Eminönü meydanı 14 No. daki eski yerindedir. Tel: 21964. 

Maarif Vekilliğinden : 
Maarif Vekilliğl neşriyat müdürlüğü kadrosunda "Depolar hesap 

kontrol meır.urlui)u"' münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kırk liradır . Bu 
işe alınacak mcmu"un en az orta Ticaret mektebi tahsili görmüş, asker • 
lik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş olması şarttır. 

'talipler arasında yapılacak müsabakada kazanacak namzede 3659 
sayılı kanu>ı hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durumlarına göre 
ücret verilecektir. Müsabaka sonunda seçilen memur evvela en az altı 
ay namzet ol~rak çalışacaktır. 

Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile birlikte 
20.VII-1939 prrşembe günü akşamına kadar vekilliğimiz neşriyat mü. 
dürlüğüne müracaat etmeleri liizımdır. Müracaat sahiplerinin, müsaba
kaya iştirak etmek üzere 24-VII-1939 pazartesi günü saat onda vekilli. 
ğimiz neşriyat müdürlüğünde bulunmaları rica oJuııur . . (2983) 15139) 

' 
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