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'. Başveklimiz ile Hariciye Vekili dün sabah Pendikte 
kendilerini karşılıyanlar arasında 

Başvekilimiz; Hariciye 
ve Maliye Vekilleri 

Dün Şehrimize Geldiler 
Yalovaya 
Orada Bir 

Saydam, Giden Doktor Refik 

Müddet istirahat Edecekler 
Başvekil Doktor Refik Saydam, refakatinde Hariciye Ve

kili Şükrü Saracoğlu olduğu halde muhtelit katarına bağlanan 
hususi vagonla dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. Baş
vekil trenden Pendikte inmiş ve Suvat vapuru ile Y alovaya 
gitmiştir. Başvekilimiz Pendikte, şehrimizde bulunan Parti 

-ıumumi Katibi Fikri Tüzer, İs-

A k d • d tan bul Parti Müfettişi Tevfik en 1 Z e Fikret Sılay ile Vali ve Bele
diye Reisi Lutfi Kırdar, Vali Muavi. • t 1 ni Hüdai Karataban, İstanbul Ku-l a yan mandam, General Halis Bıyıktay, 
sabık Hatay Devlet Reisi Antalya 

1 aıılı t:'., •• 1-·~ rr .... f ·~ c··1rwuın nı>ııi7 •nl-
f "':I ları, tramvay-e ektri~-tunel ve tapu 

umum müdürleriyle Istanbul defter. 

M aA n a 5 I darı ve Şehir Meclisi azaları tarafn-
dan hararetle karşılanmıştır. 

Başvekilimiz Pendik iskelesinden 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL saat 11,20 de Yalovaya hareket eden 

•ı talyanlarm eahillerimiz 
kartıamd.a. bulunan On 

iki adada harp hazırlığmı ha. 
hrlatan askeri faaliyetlere 
batlamuı, herkesin dikkatini 
tekrar Akdenize çekti? İtalya
nın bu hazırlıktan ınak&adı 
nedir? Türk sahillerine hücu· 
ma mı hazırlanıyorlar? 

Suvat vapuriy1e ayrılmıştır. 

Bir müddet Yalovada kalarak 
istirahat edecek olan Doktor Re-
fik Saydam diin Pendikte gazete
cilere şehrimize dinlenmek için 
geldiğini, bir kaç giin Yalovada 
kalacağını söylemiştir. 

Hariciye Vekili 
Baıvekilin refakatinde şehrimize 

gelen Hariciye Vekili Şükrü Sara. 
coğlu, Refik Saydamı teşyi ettikten 

(Sonu: Sa. 10, sil. 2) 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Ç O C U K A N S 1 K L O P E.D 1 S I 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar

dımcısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuı:ıll verebileceği en güzel hediye. 

dir. Müessesemiz tarafından ne:ıredllmistır. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

"\ 

ltalyanın Gülünç Hareketi 
Hatay itilifını tallımıyacağını 
F ransaya bir nota ile bildirdi 

Alman or·dulGrı 

ltalyan Kıtalarile 
. 

Tiroide Birlesiyor 
Roma, 13 (Hususi) - On Temmuz günü İtalyan nariciyesi 

Fransaya bir nota vermiş ve l.m notad~; Hatayın Türkiyeye il
hakı anlaşması hakkında matbuattan ·~ malumattar olduğunu, 
920 de yapılan Sen Remo toplantısw.da verilen karar ile Fraı:
saya tevcih edilen Suriye mandasılıın hükümlerine muhalif · 
olan bu hattı hareket hakkında ihtirazi kayıtlar dermeyan et
tiğini bildirmiştir. Bu notada, Hatayın Türkiyeye verilmesinin 
manda ahkamına muhalif olduğu gibi alakadar halkın da arzu

suna muhalif olduğu kaydedil-r
mekte ve Fransız ricalinin bu 1 'il 

bahse dair beyanatının da İtal
ya tarafından ihtiraz! kayıtla 
karşılandığı anlatılmaktadır. 

ltalyan gazetelerinin 
,iddetli nefriyah 

Jurnala Ditalya, bugünkü ya~sın
da nota münasebetile mütalealar yü
rütüyor ve notayı protesto mahiye
tinde telakki ediyor. Italyan gazete
sine göre, Suriye, Fransız mandası 

ı n<ıaoır, ıaKat :.t'ransa na.ıtımıyeu 

altında değildir. Bu itibada Fransa, 
ancak burasını idare ile mükelleftir, 
bir başkasına arazi vermekse onun 
salahiyeti haricindedir. Mandalardan 
maksat, yerli halkr kedıni idare ede· 
cek kabiliyete getirmektir. Daha son
ra mandanın vazi!eSi nihayet bulur. 

A.rkeri hazırlıklar dolayısile 
hudutlar her millete kapanıyor 
Londra, 13 (Hususi) - Almanya 

ile İtalya arasındaki hudut vilayeti 
olan Bolsamo'daki yalnız Avrupalılar 
değil, Amerikalılar da çıkartılacak
lardır. Burada bulunan Amerikalıla
rın da dört gün içinde çıkıp gitmele
ri ihtar olunmuştur. 

Alman kıtaları mütemadi 
/ta/yaya akıyorlar 

Pariste çıkan Humanite gazetesi 
diyor ki: 

:SUll'l lll il l il lll lll il lll lll l lll il lll il il il l 11111111111111111111111111111111111111 ~ - -- -i ltalıan Not ası ! 
- ---------------

Türkiye - Fransa arasında akdolunan Sancak anl~ma
sının muaa.ddak nüshalarının Pariste teati edildiği günde, 
İtalyan hükumetinin, Hataym anavatana iltihakını tanıma. 
dığma dair Fransız hariciyesine bir nota verdiğini öğre-

-----------
: myoruz. : 
~ İki sene içinde iki milletin kanına giren ltalya, Avrupa ~ 
S sulhünü ihlal için girittiği son askeri te9ebbüslere bakmıya- : 
: rak, bir Türk vilayetinin Türk vatanına kavuşması hakkın- : 
: da, ihtirazi kayıtlar ileri sürerek, kendini söz sahibi addet· S - -: miye kalk19mı,tır. : - -S İtalyan notasının, kendi öz davalarında yabancı müda- ; 
: halesine asla yer vermiyen Türkiyede olduğu kadar Fran- : - -E sada da lakaydi ile karşılanacağına eminiz. § 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Hadiseleri ve totaliter dev
letlerin harp hazırlıklarını ya

kından takip edenler için bu 
suallere cevaP. yermek güç 
de fildir. 

Fransız Sefiri 
Dün Geldi 

"Almanya bizzat Brenner'in iş • 
galini temin etmek istiyor. Alman 
kıtaları ve malzemesi daha şimdiden 

Pariste bulunan Fransanın An • gönderilmeğe başlanmıştır. Roma ve 
kara B'' "k 1 · · M · 1. d" 

1 
Berlin zimamdarlarının hiddetine 

A vrupada yeni bir harp vuku. , 
unda Italyaya düşen vazife 

demokrasile~i Akdenizde meşgul et
mektir. Ve yahut coğrafi vaziyeti iti· 
barile Akdenizde her taraftan teca
vüze maruz bir vaziyette bulunduğu 
için, bu denizlerde düşmanlarınm ha
reket ve faaliyetini imkansız kılacak 
tedbirler almaktır. 

I ngiliz ana filosunun Roclıney dretnotunun 48 lik bataryaları 

Anavatcln Filosu ln.CJiliz 
Seferber 

Italya, Akdenizin ortasın::ı hakim 
bir vaziyettedir. Bir çizme gibi Ak
denizin ortasına uzanan Italyanm Si· 
cilyadan Afrika sahillerine olan me-
sa!esi o kadar kısadır !tt, ltalya bu 
dar sahayı kolaylıkla kapatabilir. Ar-

navutluğu işgal ettikten sonra Adri· 
yatiğe de safüp olduğu için Italyanın 
Orta Akdenizdeki' vaziyeti kuvvet
lenmiştir. Bu sebeple Ingilterenin 
Akdenizin ortasında buıunaı1 Malta
sından artık istifadC? edemiyeceğini 

söyliyenler vardır. 

1 ngiltere ve Fransa ise Garbi 
Akdenizde kuvvetlidirler. Ce. 

belitarık ve Süveyş Ingilizlerin elin
dedir. Fransa, Tunus ve Cezayirde 
donanması için melce olacak ~ir ço.:t 
limanlara sahiptir. Ispanya.nın vazi
yeti malum olmamakla beraber, In
giliz ve Fransız donanmaları b:ı 

memleketi çabuk yola getirebilirler. 

uyu e çısı assıg ı un sa -
hah saat 9 da Bükreş yolu ile gelmiş rağmen bu hakikatleri ecnebiler mey 
bir tayyare ile İstanbula dönmüstür. dana çıkarmışlardır.,, . 

Büyük elçi Yeşilköy istasyon~n • Komünist gazetesi geçen . bazı • 
da Fransız sefareti erkanı ve dostla- randa iki Alman fırkasının Italyan 
rı tarafından karşılanmıştır. topraklarına gönderildiğini tasrih et

mektedir. 
Taymi& gazetesi de 

hazırlıkları haber veriyor 
Bütün Londra gazeteleri de ayni 

mesele ile meşgul olmaktadır. Tay • 
1 mis diyor ki: 
İ (Sonu Sa. 10 Su. 2.1 

ıi'ı 
1 

Türk • Fransız 
Mukavelenamesinin 

Musaddak Nüshaları 
Paris, 13 (Hususi) - Havas 

Ajansı biJdiriyor: 

Cünkü Ispanyanın donanması ve ~a. .. • • 
bil müdafaa tertibatı fok tur. Her ta- Dun tayyare ıle. ~arıste~ • 

İskenderun Sancağı hakkın
daki Türk - Fransız mukave
lenanıesinin musaddak nüsha. 
ları bugün Pariste Türkiye 
Büyük Elçisi B. Suat Davaz ile 
Fransız Hariciye. Nazırı B. 
Bonnct arasında taati edil
miştir. 

(Sonu: Sa. ıo, sü. 1) ,, . .,~g4#(!~ Fransız Selırı Massıglı 
~.. .f • ,. \. ~ 

.· 
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Londra, 13 (Hususi) = İngiltere 
hükumeti ihtiyat filosuna ait elli 
zırhlıyı teçhize karar vermiştir. Bu 
zırhlıların teçhizi eylUle kadar niha
yet bulacak ve bunun için, tekaüde 
sevkolunanlardan istifade edilecektir. 
Mister Chamberlain bugün donanma
nın ve hava kuvvetlerinin toplu ola
rak talimler yapması için buna lü
zum görüldüğünü söylemiştir. 

İhtiyat filo, anavatan filosu ile 
birlikte eyltllde kral tarafından tef. 
tiş ' edilecektir. ihtiyat filo bir saffı
harp gemisinden, bir tayyare zır -
hlısından, dört kruvazör kolun -
dan, dört muhrip kolundan ve dört 
tahtelbahir kolundan teşekkül ede -
cektir. 

Büyük manevraya 130 p<ırça 
, zırhlı giriyor . 
. İhtiyat filo, büyük harptenberi 

ilk defa olarak bu şekilde davet o • 
lunmuştur. Yalnız geçen eylı'.'ılde de 
bu tedbire lüzum görülmüştü. Bu su
retle gelecek eylıildc yapılacak ma
nevral~ra 130 parça zırhlı iştirak e. 
decektir. 

Hale · Getiriliyor 
260 milyon lngUiz liralık 1 bulunmasıdır. Mesela, bir bombardr. 

yeni tahsisat man tayyaresi fabrikası, kendjsine 
Bu sabah iki munzam bütçe tah. verilen programı, yirmi hafta önce 

mini neşredilmiştir. Bu tahminlere bitirmiştir. 
nazaran mühimmat nezaretine 144 Hindistan kuvvetleri hariG olmak 
milyon, hava kuvvetle'rine 40 milyon <Sonu: Sa. 10, .sil . .1 J 

sterling ayrılmaktadır. 
Mühimmat nezaretine ayrılan 

144 milyondan otuzu bir istikraz ak
di suretiyle elde edilecektir. 

Hava kuvvetlerine ayrılan kırk 

milyondan otuz dokuzu gene bir is -
tikraz ile temin edilecektir. 

Bu yeni tahsisat ile bu sene hava 
kuvvetleri için aynlan paranın ye
kunu 260 milyon sterlinge baliğ ol • 
maktadır. 

Tayyareci kadrottu 
150 bine çıkarılıyor 

Yeni havacılık munzam tahsisa. 
tı hakkında salahiyettar makamlar • 
dan verilen tafsilata göre, kırk mil. 
yon İngiliz liralık bu yeni kredinin 
istenmesine sebep, bir taraftan bir 
harp malzemesi nezareti kurulması, 
diğer taraftan da tayyare inşaatının 
tahminlerden pek çabuk yapılmakta 

İtalyan Notası 
P ariste Lakayt 

Karşılandı 
Paris, 13 (A.A.) - Havas A

jansı tebliğ ediyor: 

Tiirk - Fransız anlaşmaları 
mcfadı hakkında ihtirazi ka
yıtlar ileri süren İtalyan nota
sı Pariste lakayt bir surl.'tte 
karşılanmıştır. Buna binaen 
Fransız hi.ikômeti kuvvetle 
muhtemel olarnk bu nota hak. 
kında hiç bir muaml.'le yapmı
yacak. belki sadece mutat vt-c. 
hile notanın alındığını bildire· 
cektir. 
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PENCEREMDEN 

Fra sa Büyük 
ihtilali 

Yazan: M. Turhan TAN 

Y üz elli yıl e'"'el bugün Fransa 
ihtilali infiltik etmi~ti. Kendi 

kendine l\lilli Meclis adını takınan 

ve aylardanberi Kral On Altıncı 
Lüi ile ihtilaf halinde bulunan Eta. 
jenero -sarayla mücadeleyi nıillet 

lehinde miisbet bir neticeye bağla
mak için- Fasılasız içtima halinde 
bulunduğunu ilan etmi,ti ve 72 saat
tenheri de müzakeresine devam e. 
diyordu. 12 Temmuzda Dragon as
kerinden bir müfrezenin nümayi 
yapmak istiyen halka hücum etmesi 
,.e bir Pari.,Jiyi öldiirmesi yiizünden 
de bütün Paris heyecan içindeydi. 

Bu heyecan 14 Temmuzda son 
haddi buldu ve o gün -İstibdadın 
timsali sayılan- Bastile hlicum e
dildi. Kaleyi müdafaa eden lwiçre. 
li askerler. halktan 83 kişi öldürdük
ten, 88 k!şi de yaraladıktan sonra 
-kaledeki F-ransız askerlerin zoru 
ile- ateşi kesmişler, teslim bayra· 
ğmı çekmişlerdi. iııte bu hadise ile 
büyük ihtiltıl ba)adı, afhadan saf. 
haya \"e renkten renge girerek yıl
lnrca devam etti. Tahtı devirdi, 
Kralı ve Kraliçeyi idam etti, on bin
lerce ocak söndürdü ve Fransa hu. 
dutlan içine münhasır kalmı~·arak 

bir fikir kıvılcımı halinde biitün 
dünyaya yayıldı. Başta Lehliler ol· 
mak üzere !\'aktiyle ortadan kaldın}. 
nuş, e ir haline konulmuş ve şimdi 
hürriyetlerine kavuşmu5 ne kadar 
millet varsa bu bahtiyarhih Fransa 
ihtilaline borçludurlar. l\fiistebit 
hükümdarlardan yakalarını kurtar. 
mış memleketler de bu nimeti ayni 
ihtilalin feyzine medyundurlar. 
Çünkü Fransa ihtilnli bir fikir yangı
nı olup be~er:i hakları tagallüpten 
kurtarmak için kol kol alev ııalmıştı. 
Bu alevler -er \'eya geç- birer yan 
gın vücude getirmişler ve muhtelif 
yerlerde halaskar tesirlerini göste. 
rcrek istibdat kuvvetlerini küle çe· 
\•irmişlcrdir. O;:un için Fransa Bü
yük İhtilalini -1908 ihtilalini ve 
milli istikliil mücadele ini yapmış 
olan- biz Türkler de kutlamaktan 
zevk alıyoruz ''e hürriyet a kıylc 
~·apılan kendi hamlelerimizde o ih
tilalden alınmış ilhamlar bulmaktan 
geri kalmıyoruz. 

* Fransa Büyiik İhtilalinin ilk ve 
en mühim eseri "Hu.lnıku Beşer Be
yannamesi,,dir. O asırda Allahın mü
meı;sillerl olan hükümdarlar ile on. 
lardan kuvvet ve şeref alan asilza
delerden, Allahın ~evgili kulları 
mevkiinde bulunan papazlardan 
başkasınm "Hak,, ı yoktu, yalnız 

''ergi vermekten başlıyarak hüküm
dar uğruna ölmiye kadar giden bir 
siirü vazifeleri vardı. ihtilalin neş. 
tettiği heyannaıne işte bu çirkin ay
n gayriliği kaldırıyor, insanların 

tabii ve i~timni haklarını madde 
madde te~'>it ediyordu. 

On yedi maddeden ibaret olan bu 
pek meşhur beyannamenin birinci 
madde inde: "İn anlar hür ve hu
kukça müsavi olarak doğarlar. O 
halde de yaşarlar,, deniliyordu. ü. 
çüncii maddede "Her hakimiyetin 
kaynağı millettedir. Hiç bir heyet, 
hiç bir şahıs sarahatle milletten su
dur etmiyen hiç bir h·ıkiıniyeti icra 
edemez,. denilerek iı.tibdadın köki.i 
kurutulmak i teniyordu. 

ICanunun nehyetmediği şeyleri 

kimsenin menedemi~·eceğini ve ka· 
nunun ise umumi arzuların ifadesin. 
den başka bir şey olmadığını, yer 
yüzünde en beliğ bir lisan ile söyli
yen de yine bu beyannamedir. 

Fakat bugün ibretle tetkik oluna· 
cak bir manzara var: Fran amn şark 
\'e cenup komşuları -kanh '\.'cya 
kansız ihtilaller çkararak- bu Hu. 
kuku Beşer Beyannamesini keJime 
kelime iktibas ve tntbik etmişler 
idi. Şimdi avni memleketlerde o 
hakları temelinden inkfır eden ,.e 
milletleri yine istibdat boyunduru. 
ğu altında bırakan cereyanlar var. 

Hiir milletlerin temiz nasiyeleri 
gözümüzün öniinde yiiksclmese --o 
manzaraya bakarak- insanların 

hürriyetten hoşnut olmadıklarına 

inanacağımız geliyor. Tanrıya çok 
ükür ki hu inanr bizim idrakimize 

daima yabancı kalacak. Çiinkii Hu
kuku Be er Beyannamesini kahul ''e 
miidafna et!enler orasında bugiin 
biz de varız. 

Üniversite 
İmtihanları 
~ 

Bu Yıl Edebiyat 

Fakültesinden 27 Kişi 

Mezun Oldu 
Üniversite Edebiyat fakültesi im

tihan neticeleri belli olmuştur. İm -
tihana tabi 204 ü erkek, 377 si kız 

581 kişidir. 104 ü erkek \"e 207 kız 

olmak üzere 311 talebe ikmale kal • 
mış, 54 ü erkek 40 ı kız olmak üzere 
94 talebeden 36 erkek ve 113 kız ol
mak üzere 149 talebe de terfi etmiş • 
tir. 

Edebiyat fakültesinin muhtelif 
şubelerinden mezun olan talebeler 
17 kız 10 erkek olmak üzere 27 kişi. 
dir. 

Felsefe şubesinden: Nusret Pa • 
kalın, Aydın Cankardeş, Zehra A • 
koç, Madilta Adato, Rüştü Ultov, 
Zeynel Akandere, Mahmut Deva. 

Coğrafya şubesinden: Nevber Ö
zer, Mevhibe Cinar, Calibe Tozlu, 

Türkoloji şubesindf)n: Perihan 
Orkün, Abdülkadir Karahan, Meh~ 

met Kaplan. 
Tarih şubesinden: Necip Kocaas. 

lan, Nezihe Tüzün, Meliha Aydın, 

Hadiye Saraç, Ömer Aktuker, Adil 
Tol, Meliha Özgen, Nezihe Çetin, 
Behram Turanlı, Hida'j'et Tunçay, 
Nigar Erce} 

Romanoloji şubesinden: Mina 'Or
gan, N es teren Hotinli. 

Arkeoloji şubesinden: Bahadır 
Alkın mezun olmuşlardır. 

Gelirleri olmıyan 
U niversitelilere yardım 

Üniversite rektörlüğü evkafa mü. 
racaat ederek eJ;kiden evkafa ait o
lup ta tevhidi tedrisat kanunu ile ka. 
patılan kültür müesseselerinin şim -
di evkofcn tasnr.r.uf edilmiı; olan va
ridatının bir kısmı ile fakir üniversi. 
te talebesi için bir yurt yapılmasını 
istemiştir. 

Evkaf idaresinin imaretler tahsi. 
satı ile de bugün imaretlerde yaptığı 
yardımı fakir üniversite talebesine 
tahsis ederek daha ziyade mahalline 
masruf bir harekette bulunabileceği 
de derpiş edilmiştir. Evkaf idaresi bu 
işi tetkik etmektedir. 

13 Yaşında Bir 
Hırsız Tutuldu 

Evvelki gece Çatalcanın Dağye -
nice köyünden Fatmanın evine hır. 
sız girmiş, kadıncağızın nesi var nesi 
yoksa toplayıp gitmiştir. 

Kadının müracaati üzerine yapı. 
lan tahkikat neticesinde hırsızın ay
ni köyden 13 yaşında Yusuf olduğu 
anlaşılmıştır. Yusufun evinde yapı. 
lan aramada eşyalar tamamen mey. 
dana çıkarılarak shibine inde edil • 
miş, Yusuf adliyeye teslim olunmuş.. 
tur. 

lzmirCle Yeni Bi:-· 
Kinderhaym 

17.mir, (TAN) - Vilayet, kaza ve 
köy okullarındaki zayıf, yoksul çocuk 
lar için bu sene de bir kinderhaym ac 
mıya karar vermiştir. Buraya yüz ço. 
cuk alınacaktır. Çocu!t yurdu, bu se
ne icin hususi idareni.1 Bucndaki Sa
rıgi.illü Hasan Ağa bahresinde açıla. 
caktır. • 

is+ Istanbulun Ekmek işi nbul 
Limanında . 

VekCileti, • • • 
ışının Ekmek Kat'i -o--

y eni Yolcu Salonunun 
Dahiliye 

Surette Halli • • 
lçın Emir Verdi 

, 
Bir An Evvel ikmali 

Fırıncılar Cemiyeti Reisi. 

Belediye Müşavere 

Bakkallara ve T ablakarl ara Ekmek Verilmemesine 

Heyetinin Karar Verdiğini iddia Ediyor 

İçin Emir Verildi 
Liman işletmesi umum müdürlü· 

ğü Denizbanktan devir alınan bütün 
işleri yeniden gözden geçirmeğe baş. 
lamışhr. 

lstanbulda ekmeğin buğday 
fiyatına satılabileceği iddiasını 

ortaya atmıf, bu iddiayı ortaya 
atarken de bu i•i etüt eden sala
hiyettar bir tahsın raporundan 
bahsetmİft:k. O zaman da ismini 
yazdığunız hu zat, yıllarca Ti
caret ve Zahire Borsası kimya
gerliğini yapmıt, ekmek it:ni en 
ince teferruatına kadar tetkik 
etmit olan kimyager Nurettin 
Münti idi. Netriyatımrzın tesir
leri görülmiye batladı. 

Kimyager Nurettin Münşinin, ek
mek narhının buğday fiatıha rıöre 

lerdeki kü~ük !ırmlan da satın ala. 
rak kapattığı ve mahdut bazı fırın. 

ların imalatını çoğaltmak suretile 
kar nisbetini de arttırdıkları, buna 
mukabil tablakara bir şey terkctme. 
diklerinden dolay1 halkın ekmeğini 
ishrapla tedarik edebildiğini, bazı 

semtlerde bir çeyrek yarını saat u. 
zaktaki fırınlara .kadar gitmek mec
buriyetinde kaldığı görülmüştür. Bu 
tetkikat esnasında fırıncıların, bele. 
diye kararlarına karşı gelmek icin 
aralarında yemin ettikleri de anla. 
şılmıştır. 

Bu tetkikat etrafında bugünlerde 
Vali ve Belediye reisine izahat veri. 
focektir. 

tesbit edilebileceği ve ekmeğin bu. Diğer taraftan Fırıncılar Cemiyeti 
günkü narhtan iki kuruş nokslnil~ reisliğini yapan Şehremini fırını sa. 
satılabileceği hakkında yüksek ma. 
kamlara verdiği rapor Dahiliye Ve. 
kaletince de tetkik edilmiştir. Bu ra. 

por;.ı, hareket noktası ittihaz eden 
Vekalet tetkikatını derinleştirmiş, 

filhakika İstanbulda ekmek işinin 
fena organize edildiği kana'ltine var. 
mıştır. Bu kanaat üzerine Vekalet, 

EVKA·F 
Bir Ticaret 

Sarayı Yaptırıyor 
ekmek işinin sızıltılara meydan ve. Şehrin imarı hususunda evkaf i
rilmiyecek şekilde ve kati olarak hal. daresi de üzerine bazı vazifeler al -
ledilmesini Belediyeye bildirmiştir. mış bulunmaktadır. İdare şehrin i. 

Vekaletin bu emri üzerine Beledi. marına bir hizmet olmak üzere E -
ye iktısat müdürlüğü dünden itiba.1 minönünde, şimdiki Balıkhanenin 
ren ekmek işite esaslı bir şekilde arkasında büyük bir ticaret sarayı 
meşgul olmağa başlamıştır. Belediye yapmaıa karar vermiş, binanın yapı. 
iktısnt müdürlüğünün bu husustaki lacağı yer hususunda Belediye imar 
etüdü iJ{ı istikame e lltılcJnchteQj, ıııU.:IU"ıuga-nc-oma)l'Ul't':tın • 

ı•- Şehir meclisi kararile bütçeye 
konulan ta i iPa §ePlit>- '.}\u~yycn 
semtlerinde birer ekmek fabrikası 
açmak ve imalat miktarını bu muay. 
yen merkezlere toplamak suretile 
ekmeğin hem fiatını ucuzlatmak, 
hem de nefaset ve sıhhi kalitesini ve 
ayni zamanda glüten miktarını ç~

ğaltmak ve böylelikle memleketimiz 
de birinci derecede bir gıda sayılan 
ekmek üzerinde gayrimeşru menfaat 
lere bir sed çekmektir. 

II - Birinci gayeye vasıl olunca
ya kadar ekmek tevziatı yapacak o. 
lan fırıncılar tröstünün halkın bu en 
mühim gıdası üzerinde speküllısyon 
yapmasına mani olmak, mümkün 
mertebe halka, ecnebi maddelerden 
ari bir ekmek yedirmek, fırıncılarin, 
mevcut çeşniyi bozmalarına mani ol. 
mak ve bir de halkın ekmeğini, kül. 
fctsiz olarak tedarik etmek için her 
semtte birer fırın, bu olmndığı tak
dirde birer ekmek bayii bulundur. 
maktır. 

Belediye, faaliyetini bu iki nokta 
etrafında teksif ettirdikçe fınncılar 
tröstünün de günden gilne çoğalan 

miişkülatile karşılaşmaktadır. O ka
dar ki belediye zabıta talimatname. 
sindeki cezai hükümlere rağmen bir 
çok fırınların. çıkardıkları hamur ve 
bozuk çe:\."lili ekmeklerden dolayı 

cezaya çarpmamak için etiketsiz ek
mek çıkardıkları görülmüştür. 

Bundan başka tröstün bazı semt. 

1 ~ Sül' 'Fabrikası 
için Tetkikler 

İstanbulda yapılacak süt fabrika. 
larına talip çıkan İngiliz firmasının 
tayyare ile gönderildiğini telgralla bil 
dirdiği memur dün şehrimize vasıl 
olmuş ve derhal Belediye ile temas
lara girişmiştir. İngiliz firmasının 
mümessili dün Belediye iktısat mü. 
dürü Saffet Sezenle ve pastöri.te süt 
istihsalô.tı hususunda tetkikatta bu. 
lunan komisyonun reisi Ekrem Rüş.. 
tü ile görüşmüş ve komisyonun bu 
baptaki noktt\i nazarını ôğrendikten 
sonra slit fabrikalarının kurulcağı 

semtler, süt toplama mahallerini, bu 
yerlerin denize olan uztıklık ve ya -
kınlık vaziyetleriyle vesaiti nakliye
ye müsait guzergahlar üzerinde bu. 
lunup bulunmadıklarını, sonra fab -
rikalann kesif halk tabakaları ile 
meskun yerlerle yakınlık ve uzaklık
larını tetkik etmiştir. 

İngiliz firmasının mümessili bu. 
gün de Yalovaya giderek oradaki süt. 
haneyi tetkik edecektir. İstanbula 
süt sevkeden diğer kazalardaki süt 
vaziyetini de gözden geçirdikten son
ra azami bir hafta içinde Belediyeye 
son teklifini yapacaktır. 

Yine bir İngiliz firması natpma 
yapılan bu husustaki iptidai teklif te 
tetkik edilmektedir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

hibi Ahmet Rıza dün gazetemize Fı. 
fıncılano Cemiyeti mührü ile ve cemi. 
yet namına şu mektubu göndermiş

tir: 

Bakkallara ve tablakarlara 
ekmek verilmemesine 
Belediye karar vermi~ 

"Bugünkii gazetenizde "Fırıncıla
rın tröstü" ne müsaade etmemeliyiz 
serlevhası altında guya fırıncıların 

birlik teşkil ettiklerini ve bunun da 
şehrin ekmek işini tamamen ellerine 
almak maksadına matuf bulunduğu
nu yazıyorsunuz. 

Belediye ekmek fiatını ucuzlat. 
mak maksadile tetkikatı neticesinde 
yevmiye 17 çuval un işliyen bir fı

rına çuval başına 156 kuruş ücreti 
imaliye kafi geldiği hesabına var. 
mı~tır. Fırıncılarm ötedenberi bak
kallara ve seyyar satıcılara vermek
te oldukları ondalık tabir olunan pa
ra, imaliye ücreti içine ilave edil • 
mediği cihetle badema verilmemesi
ne, tayin kılınan narhın fırında satı
lan ekmekler için olduğu -
na müşavere heyetince karar veril
miştir. Binaenaleyh bakkalların ve
resiye olarak müşterilerine ekmek 
satışlarının fırıncıların sırtından t&. 
minine bir mecburiyetleri de olma
dığı aşikardır. 

Bu suretle başlanıp yarım kahın 
veya programa göre başlanması ica. 
bettiği halde el sürülmemiş bulunan 
meseleleri tesbit etmektedir. 

Galata yolcu salonu bu işlerin cı 
ehemmiyetlileri arasındadır. .l\Iuna 
kalat Vekili Ali Çetinkaya İstanbu . 
!un asri jcaplara uygun bir yolcu sa
lonuna şiddetle ihtiyacı olduğunu gö. 
zönünde tutarak inşaatı bir türlü ik. 
mal edilememiş olan yeni salonun bi· 
ran evvel meydana gelmesi için ica. 
beden tedbirlerin alınmasını emret. 
miştir. 

Liman İşletmeleri umum müdür. 
lüğü Denizbankın bu husustaki faa. 
liyetini tesbit ederek salonun bu • 
günkü vaziyetini Vekalete o•ldırmek 

üzere mevcut bütün ptnnlar üzerin. 
de tetkikata başlamıştır. Elde edile· 
cek netice kısa zamanda Vekalete 
arzolunarak direktif beklenecektir. 
Yeni salonun Cümhuriyet bayramı
na yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

lıkenderuna giden heyet 
İskenderun limanının Devlet Li. 

man İşletmeleri umum müdürlüğü • 
ne bağlanması kararlaştırılmış, bu 
maksatla on iki kişilik bir heyet se
çilerek İskenderuna gönderilmişti. 
Heyet reisi , Liman İşletmesi Umum 
miidür muavini Hamit Saracoğlu da 
pazartesi günü İskenderuna hareket 
edecektir. 

Heyet orada kurulacak tesisat i-

Yevmiye yalnız 17 çuval işliyebi. 
lecek fırınların faaliyette bulunabil
mesi, fiatların }'illcsclmemcsi ve be
ecny~e~'1Sl sası uzeı1nt? eKml.:K r- - - --- ·-···---· J .. ,.. -

çıkarılması maksadile ve belediye. /ngiliz mühendisleri 
nin işaret ve tavsiyesi üzerine fırın· Limanlarımızda tetkikat yapmak 
cılardan mürekkep bir şirket teşkili. üzere şehrimize gelerek Ankaraya 
ne çalışılmaktadır. Bu şirket ayni za- giden İngiliz Gibs müessesesi mü -
manda Belediyenin arzu ettiği asri hendisleri Münakalat Vekaletiyle 
fırınları da yapacaktır. Yoksa fı- yapmakta oldukları temasları bu 
rıncılar ne tröst yapmışlar ve ne de günlerde intaç edip Çatalağzına gi
yapabilirlcr. Ve ne de ekmek fiatı deceklerdir. Mühendisler burada ve 
üzerinde rol oynıyabilirler. Çünkü Ereğlide tetkikat yaparak Karadeniz 
ekmek narhı borsadaki un fiah üze. de kurulacak yeni limanın Ereğlidc 
rinden tesbit edilmekte olduğundan mi, yoksa Çatalağzında mı inşasının 
bunda fmncılann ne gibi bir rol oy. daha muvafık olacağı hakkında nok
nıyabileceklcrine aklımız ermemek- tai nazarlarını bildireceklerdir. İn -
t d . gilizler müteakiben tetkiklerine dee ır.,, 

Ahmet Rıza , bu mektubun altına vam etmek üzere Trabzona gidecek
"Matbuat kanununun maddei mah- terdir. Bunun için Liman İşletmeleri 
susası hiikmüne tevfikan bu mek- Umum Müdı.irlüğü Trabzon limanı -
tubun ayni sütuna dercini rica ede. fun vaziyeti. üzer.inde şim~iy~ kadar 
rim" diye bir de güya kanuni bir yapılan tetkıklerı muhtevı bır rapor 
tehdit cümlesi de ilave etmiştir. hazırlamaktadır. 
Matbuat kanunu bu mektubu"' ___ _, ___ _ 

Bir Yaralama Yakası 
ci için bize bir mecburiyet tahmil 
etmemektedir. Biz bu mektubu bu 
cümlevi ihtiva ettiği için değil, sa
dece "bakkallara ve tablakarlara 

ekmek verilmemesine belediye mü. 
şavere heyetince karar verilmiştir,, 
şeklinde bir iddiayı ihtiva ettiği için 

r.eşrediyoruz. Çünkü kanaatimiz be
lediyenin de, nnun mi\şavere heyeti. 
nin de halkın pek aleyhine olan böy

le bir karar vermediği ve veremiye
ceği merkezindedir. Esasen zabıtai 
belediye talimatnamesi de bövle bir 
karara müsait değildir. 

CEVAP 

Edirnekapı haricinde Mısır tarlası 
denilen mahaldeki mezarlıkta bekçi 
Saim ile seyyar satıcı Cemil arasın. 
da 20 kuruş alacak yüzünden kavga 
çıkmıştır. Neticede Cemil Saimi sol 
böğründen ağırca yaralamıştır. Ya
ıalı Guraba hastanesine kaldırılmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

T A K V t M ve HAV A 

14 Temmuz 1939 
CUMA 

7 inci ay 
Arabi: 1858 

Gün: 31 

Cem. evYel: 27 
Gtıneş: 4,40 - ö11e: 
İkindi: 16,19 - Akş_nnı. 

Yntsı: 21,39 - İmsak: 

Hınr: 70 

Rumi: 1355 
Temmuz: 1 

12.19 
19.40 
2,26 

S - Dişlerimi en ucuz ve en iyi 
nerede yaptırahilirim? 

_ Hava Vaziyeti fakat olgunluk imtihanını vermi- hangi eserleri, hangi dillere ter. 

yen bir talebenin imtihanla \'eya ciime edilmi,.tir?. !arı, izdivaçta mesut olmak için Yeşllköy Meteoroloji istnsyonundan a--
Ç - Üniversiteye bağlı di~c;i 

mektebinde. 
imtihansız girebileceği yüksek C - Piçler Rusçaya, Hürrem ne yapmalı? gibi eserler mevcut- lınan malümnta göre, hava yurdun Trnk-
mektep var mıdır? Sultan Yunancaya, Fransızcaya, tur. Kitapsılarda bulunur. ya , e Kocaeli bölgesinde çok bulutlu ve 

e c _ Maarif vekaleti son kara- Almancaya, Cinci Hoca Yunanca- yer yer yağışlı, Karadeniz kıyıları ile E-

·ı ··k k kt l · b"l k ya, Akından Akına Fransızcaya • genin şlmnl kısımlarında ve orta Anado -
S - Ankarada Devlet Tiyatrosu rı c yu se me ep ere gıre ı me lunun garp kısımlarında buluUu, diğer 

Mektebine girme şartları nedir? için lise mezunlarının behemehal tercüme edilm1ştir. S - Türkiycde reklam bahsin. bölgelerde umumiyetle açık geçmiş, rüz -
C _ Ankarada devlet tiyatrosu· olgunluk imtihanını vermelerini • de tavsiyelerde bulunan kitap gtırlar Egenin cenup kısmı ile Akdeniz kı-

na girmek için 20 yaşından yukan şart koymuştur. Bu karara göre S - Evlilikte saadet temini için bulunur mu? yılarında garbi, diğer bölgelerde umumi-
} '-• olgunluk imtihanı vermeden hiç tavsiyelerde bulunan e~erler var yelle şimali istikametten orta kuvvette es-

o!mamak, bedeni kabiüyeti o ma..:, C - Bulunur. Merhum Mübaha- mlştlr. 
1 k ·· b k · ıı·nanını ,.8 bir yüksek mektebe girmek müm. mıdır? t . 

tı'Tı aca rnusa a a ım - · tin Gasson'dan tercüme ettiği eser- Dün stıınbulda hava bulutlu ı:ec;mış. 
;uınmak lazımdır. kün değildir. C - Vardır. Her evli erkek ne- 1 rüzgar şimalden saniyede 2 - 4 metre hız-

• ler bilmelidir? Her evli kadın neler ler de vardır. Tan matbaası kitap la esmiştir. Saat 14 tc hava tazyıkı 1013.1 • 
S _ :\-, ıu····errih Turhan Tanın bilmelidir, İzdivaçta saadetın şart. kıc:mından tedarik cdilebi!ir. milibar idi. Suhunet en yukbek 27.6 ve en __ s __ L_·_·s_c:_y_i _:i~~·i_d_e_r_e_c_e_i_ıe_b_it-ir_e_n ______ • ______________________ ._________________ düşük 17,0 santlgrat olarak knydcdilm iş-

tir. 
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jBUGüNl 1 

Bir İtalyan 
Notası 

YQ.zan: ômer Rıza DOCRUL 

D fü \·:i radyolar, İtalyanın Fran
sa hüki1metinc bir nota gön

dererek Fransa ile yaptığımız Hata~' 
anlaşması dolayısıyle ihtirazi kayıt • 
lar ileri sürdüğünü bildiriyordu. 

Vaki hareket, Fransaya Suriye 
ınandasını tevcih eden karara 'nuha
lifmiş ve bu ihtirazi kayda da bu yüz 
den lüzum görülüyormuş. 

İtalyan notası dolayısıyle mütale
alar yürüten Journale Ditalianın da 
Fransanın Suriy~ye hakim olmama
sı yüzünden hiç bir kimseye toprak 
terkedemiyeceğini anlatarak İtal· 
yan notasını teyit yolunda bir hayli 
sözler söylediği anlaşılmaktadır. 

i'ürkiyeye ait kati bir hakkın İ · 
talyada ve İtalyan matbuatında bu 
mahiyette akisler yapmasının sebep· 
lerini anlamak, pek te giiç bir iş de. 
ğildir, fakat biz bu seb!'pleri şimdi • 
Jik bir tarafa bırakarak, İtalyan no
tasının biricik mesnedi olan manda 
bahsini bir nebzecik kurcalayalım: 

Bir kere Türkiyenin Sancaktaki 
hakkı, manda sisteminden, ve man. 
danın icadı tarihinden daha çok es. 
kidir. Sancağın asıl hakiki sahibi o. 
lan Türkiye hiç bir vakit buradaki 
haklarından feragat, ve bu hakları 

hiç bir mandaya devretmemiş, bila. 
kis Türkiye, bu mukaddes hakları Ü· 

zerinde daima uğraşnuş. ve bu hakla. 
n tanımak istemediği müddetçe Tür. 
kiye ile Fransanrn münasebetleri bir 
fürlü düzelememiş, biJakis bu yüz • 
den iki memleket münasebetleri bir 
çok buhranlar geçirmiştir. 

İtalya, bu buhranlar sırasında, 
bu miicadeleler esnasında bir defa 
bile sesini çıkarmadığı halde, man • 
dadan çok akdem olan Türk hakla -
nnın tanınması, ve Türkiye ile Fran
sa arasındaki ihtilaf sebeplerinin or. 
tadan kalkması üzerine neden itiraz 
ediyor? 

Türk - Fransız ihtilafı İtalyanın 
~ı ~ getıyOTdU da ondan. 

Ilakkrn sahibine dönmesi ile ara. 
daki ihtilafın kalkması ve iki mem • 
leketin ittifak etmesi ise İtalyanın i
şine gchnediği, onun son itirazı ile 
de bir kere daha anlaşılıyor. 

Bunun sebebi ise, Türkiyenin 
mihverce hoş görülen tecavüz siya. 
setine karşı teşekkiil eden sulh cep
hesinin en esaslı ve en kuvvetli a . 
milleri arasında şerefine ve sulh si. 
yasetine uygun bir ıne,•ki almasıdır. 

Diğer bir sebep mih,•ercilerin a
rapları Türklere \'e Fransızlal'a karşı 
kışkırtmak yolunda tuttuklatı siya. 
settir. 

Guya araplar, bu ltalyan nota • 
smdan haberdar olur olmaz Türkiye 
ve Fransanın arap haklarına tecavüz 
etmelerine mukabil. İtal)·anın arap 
hukukunu müdafaa ettiğini görerek 
ona karşı sempatileri artacak, ve İ
talya da bu sempati)'e dayanarak a. 
rapları istediği gibi kışkırtacak. 

Fakat, bu siyasetin müsbet bir 
netice vermekten çok uzak olduğunu 
arapların vaziyeti ço.I( i~·i gösteriyor. 
Araplar, kendilerini sulh cephesinin 
amilleri arasında görmekte birleşik. 
tirler ve bilhassa Suriye ,.e Filistin 
meselelerinin esaslı birer tesviyeye 
bağlanması mihverci propagandala • 
ra kati bir darbe indirmeğe yetecek. 
tir. 

Kaldı ki, İtal:rnn notasıt Milletler 
Cemiyeti müessesesmın yarattığı 
manda sistemine dayanıyor. 

İtal~·a ise Milletler Cemiyetini 
tanıma:ran \•e reddeden bir devlet ol
duğu gibi Milletler Cemiyeti tarafın. 
dan reddolunan bir devlettir. Bu 
yüzden onun bu bahse karışmaması 
gercklcşirdi. 

Hulasa, İtalyan notası ehemmi -

yct]e telakki olunmağa defrer bir ve· 

sika teşkil etmiyor. 

lzm_irde Askeri Kamplar 
!zmır, 13 (A.A) - Izmlrdeki muh

te.üf liselerin askeri kamplan inti. 
zum içinde çalışmalarına devam et
ırıektedir. Gençlerin askerliğe karşı 
g(isterdikleri sevgi büyüktür. Müs
tahkem mevki komutanı tümgeneral 1 

Aktuğ, dün bu kampları teftiş etmiş 
ve gördüğü intizam ve gayretten mü
tevellit memnuniyetini kısa bir hita
'bc ile gençlere bildirmiştir. 

Mareşal Çakmak 

Aydına Gitti 
Aydınt 13 (A.A.) - Genel 

Kurmay Başkanımız Mareşal 

Fevzi Çakmak, refakatlerinde 
Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
Korgeneral Mustafa Muğlalı, 

Tümgeneral Avni Uler ve Ge
nel Kurmay hava müşaviri Al
bay Şefik Çakmak ve maiyet
leri olduğu halde, bugün saat 
12,30 da Aydına gelmiş ve şe. 
bir methalinde bir kıttı .:lSker, 
polis ve jandarma nıiifrezesi, 
kalabalık bir hallt, kütlesi tara
fından selamlanmıştır. 

Italya ispanyayı 
da Kandıramıyor 

İktısat ve 
Gümrük Vekilleri 

Geliyorlar 
Gümrük ve Inhisarlar Vekili Raif 

Karadeniz, vekalete ait işler üzerin
de tetkikat yapmak için bu sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize gele
cek, istasyonda Inhisarlar t.<mum mü
dürile, gi.imrük ve muhafaıa başmü
dürleri tarafından karşılanacaktır. 

Büyümekfe[1 
Şikôyet ! 

Yazan: B. FELEK 

Dünkü Tan'da elbette. resmini 
görmüşsünüzdür; Ömer is • 

minde 18 yaşında bir de1ikanlı bizi 
ziyarete geldi. Boyu 2.30 metre. Ale. 
Jade apartıman kapılarının yüksekli
ği 2,25 metrP.dir. Eğer bu delikanlı 

başını beş santimetre eğmezse kapı
dan geçemiyecek. 

Ciano 'nun Bütün Gayretine Rağmen 

Frank o Bir Anlaşmaya Yanaşmıyor 
Elleri, ayakları, bacakları da ay. 

ni nisbette. 

Vali, Mevki Komutanı, Bele
diye ve Parti ile Halkevi Reis
leri tarafından vilayet hudu. 
dunda karşılanan sayın Mare
şalimiz ~ehrin sokaklarını dol
duran Aydınlıların içten teza. 
hüratı arasında orduevine in
mişlel'dir. Büyük misafirimiz 
şerefine orduevinde bir öğle zi· 
yafeti verilmiştir. 

Fransrz • İspanyol hududu, 13 (A. 
A.) - "Havas,, İyi bir kaynaktan 
alınan malfunata göre, Ciaııo diın 

Frankoya İtalyan iç ve dış politika
sı hakkında uzun izahat vernıi'i '\'e 
yeni İspanyol devletinin dış politika 
sının istikameti hakkında sarih ma
IUmat istemiştir. Buna binaen bu 
mülakatlar sadece bir istişare kon. 
feransı mahiyetini taşımaktadrr. 

Yarın Cianonun Frankoya birik. 
tisadi ve belki de bir siyasi anlaşma 
projesinin ana hatlarını tevdi ctınesi 
muhtemel bulunmaktadır. 

Ne ital:ranlart ne de İspanyollar 
hiç olmazsa şimdilik bir as!teri nn. 
laşma imkanına inanmıyorlar. Her 

halde ve Cianonun yapacağı teklH. 
l.er ne olursa olsun, şimdilik bir arı. 
laşma imza edilmiyecektir. Sadcc<' 
iki de"}et adamının tahdit edcr.,.kleTi 
tetkik sahası üzerinde bu yaz dip. 
fomatlar çalışacaktır. İsıJ~myollar 
kendilerine yapılacak teklifleri tc. 
ferrüatile tetkik etmeden önt•e kati 
hiç bir şey yapılmıyacaktır. 

Son mülakat 
San Sebastien 13 (A. A.) - Ci

anonun yann Franko ile y·~ni bir 
miiiiıkatta bulunacağı bildirilmelde. 
dir. .Bu mülakat sabahleyin Ayete 
sarııyırda yapılacaktır. 

Bı.. ~on görü~meden sonra re•mi 
bh teb!iğ neşredilecektir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekfiletine 
gctirildiğindenberi şehrimizi Hk de
fa ziyaret eden Raif .Karadeniz bu 
münasebetle gerek gümrüklerde ve 
gerek inhisarlarda yapacaf,ı tetkikler 
sırasında memurların çahşma tMzını 

da gözden geçirecektir." 

Kendi ifadesine göre senede on 
beş santim uzuyormuş. 

Yüz elli kilo da ağırlığı varl 
İmrendim. O ne boy, ne kuvvet! 

Elini uzatınca ta\•ana değiyor. Hangi 
ağaca yaklaşsa merdivensiz armut 
devşirecek. 

Kalabalıkta bir şey seyrederken, 
kimsenin önüne geçip manzarasını 

kesmesine imkan yok. Dağda gezsin, 
bağda gezsin! Değme babayiğit cesa. 
ret edip yolunu kesemez. Tuttuğunu 
koparır bir adam. Bastığı yerden ses 
çıkıyor efendim. 

Reisicümhurumuzun 

Telgrafları 
Moskova Müzakereleri 

Iktısat Vekili Hüsnü Çakı::- da iki, 
üç güne kadar şehrimiz(? gelecektir. 
Hiisnü Çakır yem te-;,iı olunan mın
taka iktısat müdürlüğünde bazı tet
kikler yapacaktır. Vekil, şehrimizd~ 
müesses bütün sanayi rnüessese!eri. 
nin vaziyeti hakkında iz'.'lhat aldıktan 
sonra kurulması düşünülen sanayi o
dalarının da hangi esaslar:ı istinaden 
kurulması muvafık olacağına dair be
lirmiş kanaatleri takviye için icap e. 
den temaslarda bulunacaktır. Iktısat 

Vekili Galatasaraydaki yerli mallar 
sergisine de uğrıyacak '\re orada ku
rulmakta olan pavyonlarla sergi için 
yapılan standiarı tetkik ed:?cektir. 

Ama alçak kapılardan geçemez : 
miş. Biraz boynunu eğer, geçer ya! 
Biz yapmıyor muyuz? Kapalı otomo .. 
bile giremezmiş. Açığına biner ya! 
Tramvaya sığmazmış . Biz sığdık ta 
rahat mı ettik? 

Ankara, 13 (A. A.) - Bulgaris • 
tandaki Sevlieso seylabı dolayısıyle, 
Reisicümhur İsmet İnönü ile Bulgar 
kralı üçüncü Boris arasında aşağıda. 
ki telgraflar teati olunmuştur: 

lngiltere Mümessiline 
Yeni Talimat Gönderdi 

Nalıa VekUi Çatalağ.zında 
Zonguldak, 13 (Tan Muhabirin

den) - Nafıa Vekili Getıeral Ali Fu
at Cebesoy, yanında mi.i.hendic; ve 
mütehassıslar bulunduğu halde, bu
gün Çatalağzına gelmiş ve Zonguldak 
valisi ile fırka müfettişi tarafından 
karşılanmıştır. 

Uzatmayalım: Kıskandım deme • 
yeyim ama doğrusu imrendim. 

Hatta elimi elinin üstüne koyup 
resmini bile çektirdim. Bir Rus hıya
rından daha iri olan parmaklarının 
yanında benimkiler kibrit çöpü gi. 
bi kaldı. 

Majeste Üçüncü Boris 
SOFYA 

Bu derece insan zayiatına sebebiyet 
veren seylap haberini derin bir teessürle 
haber aldım. Dostane sempati hissiyatımla 
en hararetli taziyelerimin kabulünü ma -
jestelerinden rica ederim. 

Ekselans İsmet İnönü 
Reisicümhur 

lımet lnönü 

Londra, 13 (Hususi) - İngiliz ka. 

binesi tarafndan kararlaştırılan ye

ni talimat İngilterenin Moskova se
firine gönderilmiştir. Paris hükume. 
ti de ayni şekilde hareket etmiş bu
lunuyor. 

İngiliz ve Fransız cevaplarının 
metni hakkında malUmat edinmek 

ANKARA kabil olmamıştır. Bununla beraber, 
Sevlivo mıntakasındaki felAket dolayı-

Sovyetler Birliği müzakerelere de
sıyle ekselanşları tarafında!} bana karşı 

gösterilmiş olan ve beni derin surette mü- vam etmek istediği takdirde İngil-
layı samlml surette teşekkür derim. 

Bor Is 

Ankara, 13 (A. A .) - Amerika 
Birleşik devletleri istiklal bayramı 

münasebetiyle Reisicümhur İsmet İ
nönü ve Reisicümhur Roozevelt ara. 
sında aşağıdaki telgraflar teati edil. 
miştir: 

Ekselans Bay Franklin D. Roosevelt 
Amerika Birleşik Devletleri Reisi 

Washington 
Asil Amerikan milletinin milli bayramı 

güni.ınde, ekselansınıza, en hararetli teb -
riklerimle beraber, şahsi saadetleri ve Bir
leşik devletlerin refahı hakkındaki sami
mi temennilerimi bildirmekle hassatan 
bahtiyarım. 

lımet lnönU 

Ekselans İsmet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Memleketimde kutlanan istiklal günü 

münasebetiyle ekselansınızın gönderdiği -
niz telgrafta bu derece hararetle ifade edi
len hissiyata mukabele eylemekle hassa -
tan bahtiyarım. Birleşik Devletler halkı 
adına Türkiyenin devamlı terakkisi ve re
fahı hakkındaki temennilerimi yollarken 
ek~elansınıza en samimi şahsi tazimlerimi 
de bildirmek isterim. 

Franklln O. Rooıevelt 

Hatay Emniyet Müdürlüğü 
. Ankara, 13 (TAN) - Hatay vilaye

t• Emniyet müdürlüğüne Emniyet 
memurlarından Ibrahim Akıncının 
tayini kararlaşmıştır. 

Çukurovada Mahsul 

Bereketli Oldu 
Adana, 13 (A.A.) - Bu sene Çu

kurovada hububat mahsulü çok 
bereketli olmuştur. Pamuk mah. 
sulü de ayni derecede iyi bir va
ziyettedir. Bazı yerlerde az mik
tarda görUnmekte ise de ziraat 
mücadele heyeti süratle tedbirler 
alınış ve mücadeleye başlamıştır. 
· Pamuk fiyatları daha şimdiden 
çiftçiyi sevindirecek bir seviyeyi 
bulmuştur. 

----ıo~ 

ltalyadan Bir Fransız 
Gazeteci Daha Çıkardıyor 

Paris, 13 (A.A.) - "Jour - Echo de 
Paris,, gazetesinin öğrendiğine göre 
"Paris • soir,. ve "Paris - Midi., ga
zetelerinin Roma muhabiri Devau, 
İtalyan gazetecisi Pettinato'nun 
Paristen çıkarılmasına bir mukabele 
olmak üzere İtalyan makamları ta
rafından hudut haricine sevkedile
cektir. 

-0--

Adana Elektrik Şirketi 
Adana, 13 (A.A.) - Adana elek-

trik şirketi bugün belediyeye devre· 
dilmiştir. 

başlangıcndanberi gösterdikleri uz
laşma fikrile hareket etmeleri lazım 
geleceği siyasi mahfellerde söylen
mektedir. 

Pren• Pol LonJraya gitli)":Jr 

Londra, 13 (Hususi) - Yugoslav. 
ya saltanat Naibi Prens Pol ile zev
cesi Prenses Olga, gelecek hafta 
Londrayı gayriresmi surette ziyaret 

edeceklerdir. Prenses Pol, Düşes 

Zonguldak Maden 

Ocaklarında· Facia 
Zonguldak, 13 (Tan Muhabirin

den) - Kozlu Italyan şirketinde fe
ci bir kaza olmuştur. Arcı.ha kaçması 
yüzünden iki işçi ölmüş, bb de ağır 
y::.ralanmıştır. 

Slovakyada Kapatılacak 
Konsolosluklar 

Bratislava: 13 (A.A.) - Hükumet, 
Slovakyanın istiklalini ne hukukan 

ve ne de fiilen tanımıyan memleket 
lerin diplomatik mümessillerinden 

haricez memleket hukukunu refet
tiğinden, 15 Temmuz tarihinde!l iti

baren Bratislavada sekiz konsolos
luk kapanacaktır. Bu konsolosluk. 

lar, Fransanın konsolosluğu ile Bel. 
çika, Romanya, İsveç, Norveç, Tür

kiye, Bulgaristan ve Lituanya fahri 
konsolosluklarıdır. 

Halen Slovakya ile Yugoslavya a
rasında ekonik müzakereler cereyan 
etmekte olduğundan, Yugoslavyanın 
resmen Slovakyayı tanımamasına 

rağmen, Yugoslavya konsolosluğu 
müzakeler neticesine intizaren çalış
makta devam eyliyecektir. 

Nafıa Vekili ve yanındakiler Çatal 
ağzında liman yapılacak ve büyük e
lektrik santralı kurulacak yerlere o. 
tcımobillerle giderek, tetkikatta bu
lunmuşlardır. 

Nafıa Vekilinin Çaltalağzına gelişi. 
crada liman ve elektrik santralının 

yapılması katiyet kesbeylediğine de
lil sayılmakta, bımdan dolayı halk 
sevinmektedir. 

Ali Rana Tarhan 
M ar sil yaya gitti 

Parti müstakil grup reis V. Ali Ra
na Tarhan dün s~bahki ekspresle Af1-
karadan şehrimize gelmiş ve saat 10 
d~ Sovyet bandıralı Svanetycı. vapu
rile Marsilyaya hareket etmiştir. 

Seyahati tamamen hususi mahiyet. 
te olan Ali Rana Tarhan Marsiyadan 
Parise geçecektir. Bu seyahat bir ay 
kadar sürece'..dir. 

Kayseride Belediye 
intihabı 

Kayseri, 13 (A.A.) - 8ir misli faz. 
k gösterilmek suretile 124 kişiden i
br>ret olan belediye namzet listesi 
parti genyönkurulca tasdiıt edilmiş, 
ve iki gündenberi de şehrimizde hum 
malı bir faaliyetle beledıy~ intihabı 
başlamıştır. Intihap bir hafta devam 
edecektir. 

--0-

Gümrüijü indirilen. 
Kumaşlar 

Ankara, 13 (TAN) - Gümrük ta
rifesinde 98 numarada mukayyet ku
maşın gümrük resmi Vekiller heye
tinin bir kararı ile ten.dl ı>dilmiştir. 

Delikanlıyı idarehaneye getiren 
zat, bu dev cüsseli hakkında tafsi • 
lat \'erirken: 

- Bir ked~ri var. Dedi... Bilyü • 
mekten bıktı. artık büyi.imek istemi. 
yor. 

Şaştım. 

- Neden? Dedim. Elbise falan 
güç mü bulunuyor? 

- Hayır! Dedi. Elbisesini ıs-
marlama giydiriyoruz. 69 numara 
kundura giyiyor. Onu da hususi ka. 
lıpta yaptırıyoruz. Yemek te bizim 
kadar yer. Gerçi karyola bulmak zor 
ama yere serilmiş yatakta rahatça 
yatar. Hani o taraflardan bir şikaye. 
ti yok! Lakin büyümek istemiyor. 

- Neden delikanlı? Diye soracak 
oldum. İçini Çekti: 

- Neden olsun efendim! Artık 
herkesten daha büyük olmaktan, her. 
kesin tepesinden bakmaktan, her git
tiğim yerde daha biiyüğiim diye si • 
zin gibilerin bana bakmalarından 

bıktım. Üzüldüm. Ben de sizin gibi, 
sizin boyda, sizin seviyenizde olmak 
istiyorum. 

Velevki baskalarından daha bii. 
yiik olmak şeklinde bile olsa, başka. 
larına benzememenin \'e kalabalık i. 
çinde tek kalmanın ne güç şey olduğu 
nu benim gibi hissetmeden takdir e· 
demezsiniz!. AlJah kurtarsın beni bu 
daima biiyümekten. Sizin gibiler, bir 
ycyiniz de bin şükrediniz ki biiyümü. 
yorsumız! Dedi ve bir taraftan teri. 
ni, bir taraftan da ıslanan gözlerini 
silerek veda etti, gitti. 

Kendimi biran için hu ölçiisüz 
büyüyen gencin yerine koydum ve 
biçareye hak verdim. 

Her şey gibi büyi.imenin de nis. 
betsizi bir afet oluyormuş. 

H A D i S E L E R i N i Ç Y Ü Z ·u: Temyiz Komisyonu 

Azaları Seçildi 

Polou~·a hiikfııneti, matbuata Danzig meselesinden 
dolayı Ahnanya}'a hücum etmeği menetmistir. Anla. 
~ıldı~uıa göre Polonya Almanları bu mesel~den dolayl 
tahrık etmekten içtinap etmekte ve meseleyi snlhen 
hal icin bir teklif beklemektedir. 

* 
Almanyada bugün silah altında 53 Fırka varJır. 
Bu kuvvet 15 Ağustosa kadar 100 f k k 

ır aya çı a-
rılacaktır. Ayni zamanda sivil ahali de seferber-
lik için hazırlanmaktadır. Seferberlik ilanında 
devlet dairelerinde askere gidecek memurların 
yerlerine kimlerin çalı,acağı tesbit edilmiş, bütün 
küçük esnafa, memur ve müstahdemlere hcu;ır 
bulunmaları bildirilmiştir. 

* Almanya 1918, 1919 \ ' e 1920 doğumlularla, 1914 ve 
1Hl7 doğumlu olup da askerlikleri tecil edilmiş olaıı. 

lat"m 7 Temmuzla 9 Eyllil arasında şubelerine miirn. 
caat etmelerini bildirmiştir. Bunlardan maada simdive 
kıtdar a~keri muayeneleri yapılmamış olan 9Ö6, 90i t 
910 ve 913 kur'a efradını da silah altına çağırmı5tır. 

* e General Frankonun bellibaşlı generallerinin iş-

tirakile yapılan ispanya kabinesinin bir toplantı
sında mevcut vaziyet ve siycuetin idamesine ka

rar verilmiştir. Krallık ilanı, cümhuriyet reijmi 

kabulü veyahut Almanya ve I talya ile askeri bir 
ittifak akdi teklifleri reddedilmiştir. 

..1. 

* • Bulgar Başvekili Köseivanof Berlinden dönmiiş, fnkat 
Alman)·a He Bulgaristan arasında hiçbir anlaşma im. 
7alanmamıştır. Şimdi de Parlamento Reisi l\foc;anof 
Londraya gönderilmektedir. 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden) -
Yeni teşkil edilen temyiz komisyonu 
reis ve azalıklarına seçilecekler~ ait 
liste yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

I R~isliğe ~s~an~ul defterdarı Kanın 
Goktay, ıkıncı reisliğe eski temyiz 
komisyonu reisi Nazif, azalıklara eski 
komisyon azasından Hasan Tahsin . , 
Izmır defterdarı Nafi Demirkaya, es-
k i inhisarlardan Ali Cemal, dördüncü 
umumi miifettişlik mali müsavırı 
Hayrettin, eski azadan Talat Sö~mez, 
Istanbul birinci ceza dairesi reisi E
sat, Konya idare heyeti azasından Ra 
sim, temyiz komisyonu aza vekili E
min Ahmet, kazanç komi:;yonu reisi 
Hasan Lıltfi tayin edilmektedirler. 

Kınık Elektrik Tesisatı 
lzmir, 13 (A.A.) - Kmıktrı bel~ 

diyenin yaptırmakta olduğu elektrik 
tesisatı tamamlanmış ve kabul mua. 
melesi yapılmıştır. 



TAN 14 . 7 - 939 

.M.ah kem.el erci e RADYO 

Satie Tahkikatı Bu Sene Denizli Lisesini Bitirenler 
ANKA RA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postala 
Türkiye Radyosu Ankara Radyos 

Dalga Uzunluğu 
Tahkikat Başladığı Zamandanberi Adliyeye 
Birçok imzasız Mektuplarla ihbar Vaki Oluyor 
Satie binasının satışından doğduğu 

iddia edilen yolsuzluk tahkikatı son 
safhasına girmiştir. Dordı.incı.i sorgu 
hakimi, evvelki gün, eski Deniz
bankın emlak §eflerinden Cemali 
dinlemiştir. 

Cemalin mi.ıddeiumumiliktc verdi
gi ifadeye göre hadise şoyle o!muŞ
tur: 

Cemal, Denizbanka ait bütün gay
ri menkullerin alım ve satımile meş
gul olur, ferağ ve intikalleri yalnız 
kendisi yaparmış, Satie binasında 
kendisinin fikrine katiyen müracaat 
edilmemiş, hatta bu alım satımdan 

bu hakları mahkemede sorgn haKı
mıııin kararnamesi okununcıya kadar 
mahfuzdur. ~ .... ... ~ 

Böyle bir müracaat takdirind.? bu 
davanın Ankaraya nakli talebi de an. 
cak temyiz başmtiddeiumum:liği ka-

.. 
•• • •• • 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw • 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 945G Kes. 20 Kw. 

Cuma, 14. 7. 1939 

12.30 Program. 12.35 Turk milziğl - Pi 
13 Memleket saat ayan, ajan 'e meteo
roloji haberleri 13.15 - 14 Muzlk (Kaıı
şık program - Pl.) 

haberdar bile o!mamıştır. 
Tahkikat ile bir taraftan müddeiu· 

mumilik meşgul olmakta ve iddiana
menfh esaslarını hazırlamaktaitr. 

nalile Adliye Vekaletinin tensibıle o
labilir . Suç burada işlendigi için da. 
vanın Ankaraya nakli için de kanuni 
bir sebep olmadığı söylenmektedir. 
Bunun için suçlu'arın böyle bir mü
racaatte bulunacakları varit gQrülme
nıektedir. Suçlular iıç haftadanberi 
mevkuf bulunuyorlar ve tahliye için 
hiçbir müracaat yapmamışlardır. 

Müddeiumumilik, Satie binasının 
satışındaki yolsuzluk tahkikatı başla. 
dığındanberi imzasız ve re1Jlizli mek-

DenWi, (TAN) - Bu .. ne li.emiden elli ı adetten hariçtir. Yukarıki reıimde yeni ıene 
1alebe maun olmUflur. ikmale kalanlar, bu mezunları görülmektedir. 

ı9 Program 19.05 Milzik (Wagner Me
i tersinger operasının uverturU - Pi ) 
~9.ı5 Türk müzlgi (Fasıl heyeti) 20 Mem 
leket a t ayan. ajans ve meteoroloji ha
beı:leri. 20.15 Konuşma (H ftalık spor 
servisi) 20 30 TUrk müziği (Saz eserleri 
ve muhtelif şarkılar) 1 - Mahmut Celli
lettin Paşa - Huzzam şarkı - Kerem ey 
le meı tane. 2 - Lemi -SuzlnAk şarkı
Yeter hicranlı özler. 3 - Lemi - Hl
cazkAr şarkı - Son aşkımı canlandıran. 
4 - Lemi - Rast şarkı - Tok mu cana 
A ıka hiç milrvetin. 5 - ~hmet Nasip 
- R st şarkı - Öyle yaktın ki beni. 2J.10 
Konu ma. 21.25 Nı>şeli plaklar - R. 21.30 
MUzik (Radyo Orkestrası - Şef: Prae
torius) 1 - Haydn: Senfoni sol majör. 
Nr. 100. 2 - Adam - "Sij'etals roi,, ope
rasından uvertur 3 - Joh. Strauss: Kay
zer valsi. 22.30 Muzik (Opera aryalan -
Pi.) 23 Son ajans haberleri, zıraat, e -
ham, tahvilat, kambiyo - nukut borsaın 
(fiyat) 23,20 Milzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Suçlular şimdiye kadar Jstanbul 
adliyesinin bu davaya baknııya sala. 
hfyettar olmadıkları hakkınd~ mtirl
deiumumifiğe ve sorgu hakimhğine 
müracaat etmemişlerdir. Kan.men 

tuplarla bir çok ihbarnameler almış
tır. Bunlar esasen tahkik edilen şey. 
leri haber verdikleri' için tahkik;ıtın 
aydınlanmasında hiçbir rolleri olma 
nııştır. 

Erzincan 
Valisinin 
Beyanat.-·Rüşvet 

Davası 

Alan Mübaşirin 
Bugüne Kaldı 

Boğazkesende oturan Emin Polaz. 
dan 30 lira rüşvet aldığı iddia oluna
rak evvelki gün tevkif edilen adliye 
tebligat mübaşirlerinden Basrinin 
muhakemesine dUn oe meşhut suçla
ra bakan asliye dördüncü ceza mah. 
kemesinc:fe devam eaildi. HAdlse ye
rinde bulunan Komiser Yaşar şahit 
olarak dinlendi. O: 

dim. On beş lira da bugün vereceğim, 
dedi. Ben de kendisine: 

, 

•• 
- Bu adam ne mübaşirdir, ne de 

memurdur. Bir memur buna c~saret 
edemez. Bir dolandırıcı olmak ihti. 
mali vardır, dedim. Muracaaı: şeklini 
bilmiyordu. Kendisine bU' kart yaz. 
dım. Muddeiumumilije gonderdim. 

- Ben memurların Basrinin üzeri: 
ni aradıklarını görmedim. Yalnız !(a. 
pıdan çıkarlarken benden yardım is
tediler. Ben de karakola kadar ken
dilerine refakat ettigı, dedi. Emin 
Polazm avukatı lhUn ~bil de p. 
bitti. O da bildiklerini ~yle anlatb: 

Bundan sonra suçlu soz aldı: 1 

- Mahallebici dükkanında beş o:ı l 
tane garson vardı. Eğer bu memur-
lar benim üstümü aramışlarsa elbet. 
te bu~!ar görmü.şl~rdir. 1'.4u garsonla· 'ıl 
rın, dükkan sahibı Kadrlıı.in de mü
dafaa phltl olarak dlntenmelerlnl ! . 
terim, dedi. Müddeiumumi bu talebe' 
i~tirak etti. Muhakeme garsonlann 
htiviyetlerinin tahkik edilerek şahit 
olarak çaimlmalan için ) arına talik 
edildi. 

- Müvekkilim bana geldi. Evime 
~n yokken birisi gelmi~. Memuru'll, 
sı'zı hapsedeceğim, eşyanızı sataca
Aım, demiş. Sonra beni buldular. Ben 
den otuz lira istedi. On beı; lira ver-

Bir Suçlunun 
lda~ı isteniyor 

Dördüncü sorgu hakimi bir ay ev
vel Yuksekkaldırımda sevdiği ve yüz 
bulamadığı Matmazel Jo~vgeniayı ta
.banca ile oldüren Angelos hakkında. 
kf tahkikatı düıil>iilrmiş ve suçluyu 
d<>S]'asile beraber ağır ceza mahke· 
mu1ne vermiştir. Hakkında tatbiki 
istenilen madde ceza kanununun 450 
inci maddesidir. Bu maddenin cezası 
idamdır. 

Yakits ve Acı 
Bir Ölüm 

Galatasaray lisesi muallimlerinden 
merhum Fehmi Ultayın kızı ve Be. 
J"Oğlu ikinci sulh ceza hakimi Emin 
Ultayın kız kardeşi Ulvan Ultay, 
genç yaşında vefat etmiş ve cenazesi 
dün Eyüpte Bahariye caddesindeki 
aıle makberesine goz yaşlan arasın
da defnedilmiştir. Ulvan Ultay ken
disini bütün arkadaşlarına sevdirmiş 
çok temiz ve haluk bir kızdı. Hukuk 
fakultesinin ikinci sınıfına kadar de
vam etmişken hastalanarak tahsilini 
bırakmıya mecbur kalmıştı. Sarfedi 
len biıtun tedavi ve ihtimama rag
men, orlun bu vakitsiz iıf ulü, ailesi 
kadar arkadaşlarını ve kendisini ta. 
nıyanları da bi.ayi.ık bir teessüre dii. 
car etmiştir. 

Ulvan Ultaya, Cenabı Haktan mağ· 
llret, kederli ailesine de ecır ve sabır 
dileriz. 

Cumaovaıında Halka 
Toprak Yerilecek 

Jzmir, (TAN) - Cumaovasınd:ıki 

Bulgurca çiftliğinin bu mıntakadaki 

Gizli Telsiz 

Mürsilesi Bulundu 
f'olis ve müddeiumumilik dünden

beri, gizli kullanıldığı iddia edilen 
t>ir telsiz marsile ve ah~e makinesi 
tahkikatile meşgul olmuştur. Yeşil. 
köyde oturan Italyan tebaasından bir 
komisyoncu eşyasını kayın pederinin 
evine naklederken bir telsız :nakinesi 
bulunduğu posta ve telgraf mü
dürü Nail tarafından görülmüş ve 
hemen polise haber verilmi§tir. Ma. 
kine yakalanmıştır. Suçlu komisyon. 
cu makinenin mursile kısmını sene
lcrdenberi kullanmadı~nı söylemiş

tir. Tahkikat vaziyeti aydınlatacaktır 

lzmirde Bir 
Kamyon Kazası 

lzmir, (TAN) - Gazi bulvarında 
bir kamyon kazası olmuş, 9 yaşında 
bir çocuk, kamyon al+lııda kalmış, a. 
yakları, kafası parçalanarak olmüş
tl.ır. 

Kaza şöyle olmuşhr: 
Emin Salih ismindeki çocuk, bir 

arabanın arkasına takıLnı'J ve <Tazi 
bulvarında bu araba arkasından git
miye başlamıştır. Bu sırada Denizli 
belediyesine mukayyet bk kamyon 
~a arabanın peşini takip mecburiyc
tınde kalmıştıT. Çocuk, bir aralık ar
kasına bakmadan arabRdım atlamış, 
vaziyeti gören şoför birdenbir .. direk
siyonu kırarak yolun park kıı;mına 

çıkr» .. sa da kazaya mani olamamış, 
tekerlekler altında kalan Salibin ka
fatası patlamıştır. 

--o-

Araba Al+.11de Kaldı 
toprağının halka tevzü, Maliye Ve- Halilin idaresindeki yük arabası, 

knl~tince viliyete bildirilmiştir A:.- Fatihten geçerken hayvanlar birden. 
cak arazinin mühim bir kısmı Ziraat b;re ürküp koşmıya başlamışttr. Bu 
Druıkasına ait olduğundan, banka bu 1 sırada arabadan yerr duşen Halil te
• er•erin parasının ne aaretıe ;c viye kerleklerin altında kalarak muhtelif 
edJlecegini sormuştur. Bu hususta 

1 

yerlerinden ağır yaralanmı111tır. Ya
y ıpılacak anlaşmadan sor.ra ~vzıata rslı nakledildigi Cerrahpaşa hastane. 

şlanacaktır. sinde biraz sonra ölmüştür. 

Eninccın V alW 
Oeman NuTi Tekeli 

Erzincan, (TAN) - Yeni Vali Os. 
man Nuri Tekeli, az zamanda bele
diye işlerine de düzen vermi§tir. Va. 
li vaki olan beyanatında demiştir 
ki: 

- Diğer villyetlerimizdeki gibi, 
Erzincanda da her sahada çalışma
lar devam ediyor. Hususiyle bugün
lerde köy yollarına çok ehemmiyet 
veriyoruz. Her kc:iyde, civardaki köy 
lere ve merkeze giden yollar tamir 
ve ıslah edilmektedir. Evvelce bir 
patiladan ibaret olan ve ancak tek 
hayvanın geçebildigi yollar, her ne. 
vi nakil vasıtalannm .geçebileceği 

bir hale getirilmekt:!dir. Bu meyan
da, Başköy nahiye merkezi ile Er. 
zincan arasındaki yolu zikredebili
rim. Bu yol, makineli vasıtaların 

dahi mü!-'emmelen geçebilec~i şe

kilde genişletilmiş, tanzim olunmuş. 
tur. 

Elektrik ifi 
Erzinc.tnın elektrikle tenviri için 

de çalışıyoruz. Bu maksatla beledi
yeler bankasından 150 bin lira borç 
alınması hakkında belediye meclisin 
ce hazırlanan mazbata, vekalete gön 
derllmi§tir. 

Halkevi kalörtfer, su ve elektrik 
tesisatının tamamlanması için mer. 
kezden on bin lira gönderilmiştir. 

Yakında işe başlanılacaktır. 

Şehrimizin imar planı hazırdır de
nilebilir. Buna ait muamele yakında 
ikmal olunacaktır. 

Erzincanda bu yıl mahsul çok iyi
dir ve geçen yıllardakine nazaran 
bir buçuk misli fazla oldugu tahmin 
edilmektedir. 

----o-
Çamurda Boğuldu 

Hasköyde bekar odalarında yatıp 

kalkan Aziz, Ali ve Mehmet isimlı 3 
arkadaş dün öğle üzeri yıkanmak ü
ze!"e denize girmişlerdir. Biraz sonra 
bunlardan Azizin ortada.n kayboldu
ğu gôrülmüı. yapılan aramada onun 
çamurlara saplanarak boğulduğu gö. 
rülmiıştür. Ceset zabıta tarafından 

sahile çıkarılmış, tahkikata başlan
m1,tır. 

Tekirdağlılar Bandırmada 

........ 
Tekirdağlılar Bandırmada kendilerini karşılıyanlarla birarada 

Tekird~ğ: (TAN) - Halkevinin ı kazanmıştır. Ayni akşam yine oto
tertip. ettığı ~rdek ve Bandırma se. büslerle Erdeğe gidilmiş ve oradan 
Y~~k. ~ olmuştur. vapurla buraya dönülmüştür. 

Erdeklilu tarafından hararetle f T ekirdafında muzır 
:ıı..aı ~ıranan ı eJOı ucıguıar, oır sam nuyvanıarıa mucacrece 
orada kaldıktan sonra, otobüslerle Tekirdag hudutları içinde bu sene 
Banchnnaya gitmişlerdir. Tekirdağ· Mayısa kadar yapılan muzır hay. 
lılar, Bandırmada da Halkevi azası vanlarla mücadele neticesinde 400 
tarafınctan parlak tekilde karşılan- domuz, 8470 karga, 500 karga yav
mışlar, Meçhul Asker abidesine çe- rusu, 8130 karga yumurtası imha e
I~nk koymuşlardır. dilmiş, 18655 dekar arazi farelerden, 

Gece Bandırmada geçirilmiş ve 14000 meyva ağacı da tırtıllardan 
Tekirdağlı gençler, Halkevinde, çok temizlenmiştir. 
alkışlanan bir müsamere vermişler- Karaca Kılavuz köyü avcıları, on 
dir. Ertesi gün Tekirdağlılarla Ban. beş günde 47 domuz öldürmüşlerdir. 

dırmalıların yaptığı fut bol maçını, Haşerat ve muzır hayvanatla mü. 
bire karşı üç sayı ile Bandırmalılar cadele devam etmektedir. 

lzmir Fuarına 
Bütün Devletler 
iştirak Ediyorlar 

!zmir, (TANl - 939 Izmir fuarı- nı!ş ve hazırlıklara da haşlamıştır. 
nın devletler mahallesinde de ir.şaati :lş Bankası, 939 fuarında yeni bir 
suratlenmiıtir. Italya geçen seneki pav)on yaptırmaktadU". Trakya pav· 
pavyonunun yerine biT yenisini yap- yonu da tebdil ve tevsi edilmektedir. 
tırınaktadır. Bu paviyon, diğerler:•.. General Kazım Dirik fuarın <ı.çılış gü
de!ı daha büyüktür. ltalya hükCımeti, ııunde Izmire geleceğini bildirmiştir. 
pavyonun tanzimi için Ronıadan bir 1rakya umumi müfettisi. fuarda ya
mühendis ve bir de mimar gönder- ı:·ılacak Trakyalılar gıinünd~ de bulu
m.~t:r. Burada, bilhassa 940 Roma nacaktır. 
fuarının propagandasına ehemmiyet 
verılecektir. 

Fransa pavyonu, Tt.alya pavyonu
nun hemen yanındadıT· lnşaatı hayli 
llerlemiştir. Polonya pavyonunun da 
temt-li atılmıştır. Iranlılar. ievletler 
mahallesindeki eski Italyan pavyonu
nu almışlardır. Bunun temel kısmın
drm istifade edeceklerdir. Jngiltere 
htiKumeti, planını hazırlatmakta bu
lunduğu büyük pavyon yctiştirilemi. 
yeceği için, bu sen~ki fuara kiıçtik 

8 Yatında Bir 
Çocuğa Tecavüı 

l!:vvelki gün Çatalcanın imrahor 
köyü civarında bir vaka olmuş, flü
s~yin isminde bir çoban 8 yaşında 
Kadri isminde bir çocuğa tecavüzde 
bulunmuştur. Kadrı, dün baygın bır 
halde Cerrahpaşa hastanesine getiril
mlstir. Çoban yakalanmış, adliyeye 
teslim edilmiştir. 

'"""'~"''
~ ASKERLiK iŞLERi '-

\,, '""""""~ ~ 
Şubeye Davet 

Bakırköy a kerllk şube inden: Bakır -
köy askerlik şube ınde kayıtlı sivil eczacı 
Samoel Bareha oğlu 313 doğumlu Mayer 
ve veteriner Sempat oğlu Dedeağaçlı 308 
doğumlu Leon bir hafta zarfında niıfus 
cilzdanlarıyle .ubeyc müraca t etmeleri i
lan olunur. 

• 
Beşiktaıı askerlık şube inden: Şubemiz-

den ikramiye alan malı'.il subay ve eratla 
şehit ailelerıne ikramiye cuzdanı verile
cektir. 

Resmi senet, nilfwı cilzdanı ve iki er fo
togra!la şubeye müracaatları il~n olunur. 

YENi NEŞRIY AT : 

YENİ TÜRK - İstanbul Emlnl5nQ Ral
kevi tarafından çıkarılan bu aylık mec
muanın 79 uncu sa)risı, zengin münderi
catla lntfsar Ptmistır, 

.ı..uı\n:.111 ı ~n..;(.n:' i..:>nıu ... .a.. .. u ..... 

dat Cetintaş tarafından (Saray ve Ker -
van araylar&m'f ar da İbrah ~ Paşa 
srayı) adlı bir e er ne red im Ur. tkb 1, 
'Onlvenılte, ve Ahmet Halit kıtabcvlerlndE 
satılıyor, 

Ayrıca tarihi bir hAc!tse teşkil etmlı o
lan Sultanahmettekl yıkılacak binaların 
şahsiyet ve hilviyetlnl tebarUz ettiren bu 
eser bir çok ilmi ve fenni bahislerle otuz 
Uç adet plan, kroki, fotograf ve vesikayı 
ihtiva etmektedir. 

Kongreye Davet 
Yıldırım D vutp a klubunden: Cemi

yetler kanununa göre nizamnamede ya • 
pılan tadilAtı müzakere etmek üzere pa
zar ıiınil saat 10 da Hekimoğlu Ali p8f8-
dakl klüp merkezinde fe\ kalade bir top -
lantı yapılacağından sayın ilyclcrın te:ı -
rlfieri rica olunur. 

• 
Galatasaray 
Resim Sergisi 

Gıızel Sanatlar Birlığlnden: 23 QncQ 
(Galatasaray resim sergisi) ne 1 tırak et
mek isteyen sanatkfırlar eserlerini 17 
temmuz paurtesl saat 15 ı. 17 de Galata -
saray lisesine getirmeleri. 

V E F A T 
Tüccardan Merhum ipekçi Ismal. 

lin zevcesi, Cevdet, Fahir, Ihsan 
İpekçinin annesi, Hamarat zade Ne. 
dim ve Vahid İpekçinin kain valdesi 

ADiLE iPEKÇi 
vefat etmiştir. Cenazesi Bugün 14 • 
7 - 939 Cuma günü saat 12 de Kızıl. 
toprak Depo istasyonundaki \Bağdat 
caddesi) 139 No.lu evinden kaldırıla. 
rak namazı Kızıltoprak Zühtü paşa 
camis:nde kılındıktan sonra aile mak. 
berine defnedilecektir. Allah rahmet 
eyleye. 

bir pavyonla i§tirak edecektir. 940 _____ Bu Aktam : Moıkovada Türkiye için 
fuarının en muhteşem pavyonu In- BiR RADYO KONSERi VERiLiYOR. 
giltere pavyonu olacaktır. ı 

Amerika hükumeti de 939 lzmiı Yabnncı memleketlerle kültür münasebetleri idamesi umum Sov. 
enternasyonal fuarına işti!' l· karan- yet Voks cemiyeti ile S. S. C. B. Radyo • Komitesi, Türkiye için bir 
nı vermiş ve lzmir konııefo. IC vasıta- Radyo konseri tertip etmiştir. Bu konser, bu akşam Türkiye saatiyle 
sile bu karanın fuar iıtomiteslne teb- tam saat 21,15 te 1744 ~etrede Moskova, 1210 metrede Kiev, 1060 
liğ eylemiştir. Amerika hükumeti, metrede Tbilisi, 349,2 metrede Simferopol ve 309,9 metrede Odesa is. 
bu &eneki fuara bir pavyon yetiştiril- tasyonları tarafından neşredilecektir. 

diğl takdirde iştirak cdeceğıni, yetiş. Konser proı.:(ramının birinci kısmında, yüksek artist Alekseev'in 
tırilemezse, 940 fuar~nda b·.alunaca- idaresindeki Halk musiki aletleri orkestrası tarafından Rus Halk şar. 
~ı .• ı bildirmiıttr. Fua: k"mitesi, der- kıları, ikinci kısmında da Sovyet Halk artisti Aleksandrov'un idarr 
hal faaliyete geçildiği takdirde pav- J sindeki heyet tarafından Kızılordu oyun havaları ve şarkıları ~alına 
7on yetiftirilebileceği cevabını ver- ' caktır. 1 
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Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Senı 1 2800 Kr. 
750 ,. 

6 Ay 1500 
,. ,.. 

400 .. 3 Ay 800 .. 
• 

150 .. 1 Ay 300 
,, 

Mlllctlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lcin abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres ddlstlrmek 25 kurustur. 
Cevap tein mektuplımı 10 kurusluk 
pul ilflvesi ltıwndır. 

~O~ON · MESELE~~Ri 

Şehirdeki İnşaatı 
Tanzim Lazım 
Ş ehirdeki inşaatı tanzim .eden 

bir mülkiyet kanunu, bır de 
inşaat taliınatnamesidir. Her vatan
daş, mülkiyet hakkını kullanmakta 
serbe~t olduğu için, arsası iizerine 
ıervetine, kabiliyetine, 2e\'kine göre 
bir bina inşa eder. Yeter ki bu bina 
inşaat talimatnamesine uygun ol
sun. İn~aata izin ,·eren belediye 
imar şubesinin rehberi bu talimat. 
namedir. Bu talimatnameye muhalif 
olmadıkça imar müdüriyeti vatanda. 
ıın ta~arruf hakkını tahdit edemez. 

İlk bakışta doğru görünen bu 
prensipten doğan neticeleri görmek 
istiyorsanız, istanbulun nasıl yeni 
ln~at yiizünden yer yer çirkinle -
tiğine, manzarasının kapandığına, 
hava menfezlerinin tıkandığına 
dikkat ediniz: Taksim \'C Ayaspa~a 
hu mantığm eseridir. Sahil boyları
mız.da yükselen tek tük çirkin apar
tımanlar bu sistemin mah -uliidiir. 

Vatandaşın tasarruf hakkına hiir· 
met edilir. Fakat \•atandaş ta ehrin 
güzelliğine, imar pltın ''e progra. 
rnına, belediyenin liizum gösterece
l'i şartlara riayet \'c hürmete mec
burdur. Belediye vatandaşın tasar. 
ruf hakkından e\•vel şehrin giizelli
ğini göz önünde bulundurmıya mec
burdur. Böyle oldui:u içindir ki he. 
tediyeye istimlak hakkı ve in~aata 
muayyen şartlar dahilinde müsaade 
vermek hakkı Yerilmiştir. 

Şimdi heledb·e yüz binlerce lira 
sarf ederek bir imar planı 'iicude 
getiriyor. Bu planın ana hatları ta
ayyün etmiştir. Şimdilik bu ana hat
lara uymıyan inşaata müsaade edil. 
mcmek lazımdır. Fakat bu da kafi 
değildir. Bu ana plana merbut tat
bik planları yapılacaktır. inşaata 

verilecek şekil ve istikameti asıl bu 
tatbik plônları tesbit edecektir. l\fe
sela ana planda Eminönüııde şu ge. 
nişlikte bir meydan açılacağı görü
lür. Fakat bu meydanın şekli, mey
dana bakan binaların boyu, hacmi, 
tarzı tatbik plônı ile anlaşılacaktır. 
Şu halde ana planla tatbik plan. 

ları arasında geçecek devre içinde 
ne yapacağız? Faraza biliyoruz ki a
na planda Eminönüııdcn Ayasofya~·a 
uzanan geni - bir cadde ''ardır. I•'akat 
bu caddenin üzerindeki binaların 
şekli ve tarzı hakkında henüz bir fi
kir sahibi değiliz. Bizim bu cehli. 
mizden İ!'ltl[ade eden bir müessese 
geliyor, tam bu yolun iizerinde, bel
ki tatbik planında tesbit edilecek 
şekle trunamen muh~lif bir bina in
~asına teşebbüs ediyor. Elinde tatbik 
plinr olmadığı için belediye de bu 
inşaata mnni olamıvor. o vakit ne o. 
Jacak? Tatbik plfınları taayyün cdin
dyc kadar yapılacak nykırı inşaat 
~Uzünden hem sehir ,.c pliin bozula-. :. 

<'ak, hem de beledi)·e ynrın hu bina. 
lan yüksek fiatlar ödiycrek istim
Jako mecbur olacaktır. 

Bunu bir misalle aydınlatmak ta 
mümkündür. Prost ana plfında Sul
tanahmetten Beyazıda uzanan Di. 
vanyolunu geni lctiyor. ;\Jaksadı yol 
{izerinde bulunan Sultan Mahmut 
turbesi, Kiiprülii türbesi, DikiUtaş. 
rami, sebil gibi abideleri meydana 
c;ıkarmaktır. Bu bakımdan belki ya
rın hu yol üzerinde bulunup ta bu 
eserleri kapıyan yiiksek h':ıalar sö
küliip atılacaktır, fakat bugtin biz 
buradaki boş arsalar iizcrine hillii a. 
partıman inşasına müsaade ediyo
ruz. 

Onun için bizce belediye, ana pla

na bağlı tatbik pliınları yapılıncıya 

kadar in aatı kontrol edecek bir he

yet \'iİcuc\• getirmelidir. Bu miimkiin 
olmazsa tatbik pliını ile meşgul oJa
t'ak miftehassısların fikirleri alınma
tlıkça inşaata miisaadc etmemelidir. 

TAN 

Birkaç gün önce, Milli Şef ismet lnönünün1 Daily Telegraph gazetesinin muhabirine 

vuku bulan beyanatını ve lngiliz milletinehitaben mesaiını neşretmiJtik. Bu yazı. ay· 

ni gazetenin bu beyanat ve mesai dolayısile ne§rettiği başmakalenin tercümesidir. 
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TCRKüYE ve 
SUILH CEPHESü 
T ürkiye ·Çümhu~reisi Ge

neral Ismet Inönünün 
İngiliz milletine bildirilme
sini bizden istediği şahsi se
lam mesajını bugünkü sayı
mızda büyük bir haz ve hoş
nutlukla neşrediyoruz. Ge
neral İsmet İnönü, hususi 
muhabirimize beyanatta bu
lunmaklaı selefleri Kemal A
tatürk gibi matbuata karşı 
ihtiyar ettiği ihtiyat kaydini 
kırmıştır. Fakat bu ihtiyat 
kaydinden ayrılışın bugün 
Türk ve İngiliz milletlerini 
bağlıyan samimi dostluğu 
takviye edeceğine emin bu
lunuyoruz. Türkiye ile Bü
yük Britanya sulhü idame 
hususunda menfaatlerinin 
tetabuku ile birleşmişlerdir. 

Bu da, Türkiye Cümhurreisinin 
dediği gibi, iki devletin bir safta 
durmalarını mütekabil menfaatle
rinin icabı yapmıştır. Sonra iki 
millet, bundan başka ancak menfa 
atlerinin tetabukuna nisbetle ikinci 
derecede kalabilecek ve münase
betlerinin samimiyetini takviye e. 
decek bir amil olan mütekabil te
mayülleriyle bağlanmış bulunu
yorlar. Memleketinde haiz olduğu 
yüksek otorite ile konuşan Gene. 
ral İsmet İnönü, İngilterenin Tür
kiyede taahhütlerini ifaya azmet
mj.ş en sadık müttefiki bulacağını 
temin ediyor. Türkiyenin ingilte. 
re tarafından müsavi sadakat ve 
o>cıüı.JU!.)' ca .u~ Aar;:;ıuuı.u.;.cıgUH u<ı-

veye lüzum görmeyiz. 

C oğrafi mevkiiyle beraber 
milletin muharip ruhu ve 

Balkanlardaki büyük nüfuzu 
Türkiyeyi sulh cephesinde temel
taşı yapmaktadır. Onun İngiltere 
ile ittifakının sulh emellerini yal. 
nız Akdenizde değil, umumiyetle 
Avrupada esaslı bir surette takvi
ye ettiği miinakaşa edilemez. 

Bir iki hafta evvel Fransa ile 

C ümhuriyet hükumeti başla. 
yıp başardığı işler ve me. 

selcler arasında Türkiye basınının 
perakendeliğini de gözden kaçır
nııyordu. 

Dcvirlerdenberi dağınık ,.e 
deı.teksiz yaşıyan. ,.e böyle olma
sına rağmen hütiin milli hadise ,.e 
inkılaplarda yiğit~e ve temizce 
hizmetler gören bu fikir ve inkı
lap işçilerini de bir araya getir
mek, çerçevelemek, istikballerin. 
den eminlendirmek lazım geldiği
ni bir me~ele halinde ele almıştı. 

Günü gelir gelmez ilk basın ku
rultayını topladı ve görü~ınelerin 
meydana koyduğu esaslar iizcrin
de bir knnun lôyihası hazırlayıp 
Meclise Yerdi. Hakikaten yüksek 
bir koruma fikri , .c hiisnilniyctle 
hazırlanan bu layiha Büyiik Mil
let )feclisince ayni fikir ve niyet
le karşılanarak kabul edildi. 

Artık perakende. fikir ,.e inkı. 
lap işçilerinin de birleşecekleri. 
dayanacakları ve gü\·cnccekleri 
bir kanunları vardır. 

Bu kanunun muvakkat madde
si ikinci kurultayın hu ay içinde 
toplanmasını cmredi~·ordu. Bu em
re gifre kurultay toplandı. Vazife
ı;i kanunun &österdiği tarzda te
şekküllerini meydana getirmekti. 
Kurultay bu vazifesini yapıp ı;e
'·inç içinde dağıldı. Seçilen heyet. 
ler bir ay içnide basın birliği ka
nununun sarih maddesindeki hü
kümlere göre birliğe girmek hak
kına malik olanları tescil edip 
n1erkeze bildirecek ve bu ,uretle 
te ekkiiliinU tamaınlıyarak i e 
ha lıyacak. 

Bizde bu iş dahi yepyen~ir . ........, 
İnkılaplannı hızla ilerletmiye 

Yazan: 

Dailg Telegraph 

m ıuı ~etımız Iıw11a, f«IC"ıtkları ile beraber 

yapılan ve uzun bir zamandanbe· 
ri ihtilaf kaynağı olan Hatay me. 
selesinin de dostane bir şekilde 
halli ile kuvvetlenen muvazi itti
fak daha az kıymetli \'e ehemmi
yetli değildi. Türkiyenin Rusya 

• ile ve komşu Balkan devletlerile 
en mükemmel münasebeÜerde 
bulunması mesut bir hadise teşkil 
eder. Onun İngiltere ve Fransa ile 
yaptığı paktların, yalnız Akdeniz. 

Sırası ·Gerdikçe: 

de harbe sebebiyet verecek bir te
cavüz vukuunda mütekabil yar
dım hedefini takip etmekle kalrnı. 
yarak Balkanlarda emniyeti sağ
lamlamayı istihdaf etmesi de ayrı 
bir ehemmiyeti haizdir. Türk dip
lomasisi, bu ikinci hedefi ilerlet • 
mek için son haftalar zarfında ba
zı Balkan devletleriyle diğer Bal
kan devletleri arasındaki ihtilaflı:ı. 
rı telife ve mihverin şu veya bu uz 

BASIN BI LiGi 
HAYI 1 OLSU 

·~····· ...................................... : 
: Yazan : Aka Gündüz : • • ................................................... 

çalışan bir memlekette her (reni 
;,ey) in tam bir tckeınmiil ile baş· 
lıyacağını sanmak yanlıştır. Ace. 
milik değil~e bile, tccriibcsizliğin 

tahiutiyle mcydann çıkaracağı ha. 
zı noksanlar hulunat'nğı şiiphc:siz· 
dir. Yalnız hııncla değil, :sanayide, 
ziraatte, teknikte \'C sairt'de dahi 
böyledir. Tccriihc, tatbik \'e :rn; 
man hunları adım adım, ;yer yer 
di.izcltccektir. 

Basın birliğimizin tekC\'\'Ün e
den bütiinliiğiinde de bnn eksik. 
Jiklcrin, aksaklıkların bulunaca. 
ğını. hatta bulunduğunu kabul et
meliyiz: fakat niyetlerimizin 
en halisi \'C çabuk tashih ohınara
ğına dair olan kanaatlerimizin en 
samimisi ile kabul ctıneli~·iz. Du
na şimdiden bir iki misal göster. 
mek mümkündür ki bu misaller, 
işimiz tatbik sahasına girdikten 
:.onra daha çabuk ve kendiliğin. 
den tebarüz edecektir. 

1 - 1\fihrak vazifesini göret'l'k 
merkezlerin çer(,'eveleri geniş tu
tulmuştur. Dört be~ miihim vila
yeti de içine alan İzmir gibi. Tat· 
bikat başlayınca ne gibi çeşit 7.or. 
lukların orta~a !lkacağı hemen 
göriilecektir. 

il - Kanun, giizel \'C isahetli 
diişiinmiişliir. Dii!}iindiiğiinü de 
daha hirinci maddeııiııden itibaren 
tam sarahatle siiyll'mcktcdir. 1'la
deın ki bu bir mesleki teşekkül· 
diir, o ancak hunu ın<'slek edin
ınişlerl', profe:.yoncllcre. başka h ir 
de\'aınlı ı,nzanç me~leği edinme
mişlcre mahsustur. Vazifeler de 
ona göre ,·erilir, seçimler de ona 
göre yapılır. Bu rilıette de ı:öriil. 
me!li pek kahil olan eksikliklerin, 
ancak umanın «farlığından dola. 
yı meydana geldiğini kabul etme
liyiz. 

111 - tnkırnı>çt. Ciimhuriyet~i 
,.e ileri Tiirkiyenln (Bii~·iik :\lillet 
:\fedisi) nde Rum. Ermeni, Muse\'i 
,·atandaşlarımız (:\!illet Vekili) sı· 

fatiylc \'nzife ''e yer almışlardır. 
Tiirkiye ha~ın birliği irlnde de 
Türkİ)'e basınının hu miiınc-;si1Je
rini de görmek lfızımdı. Onlar ki 
her gün görüyoruz. okuyoruz. hi. 
Ji~·oruz. Ciimhuri~·etin kurulduğu 
gündenberi bu vatanın, bu devle. 
tin menfaatlerine zerre kadar ay
kırı bir harekette bulunmadıkları 
~ö~·le dursun, bilakis hu mukad
des menfaatler uğrunda son dere
t'e ~alışmaktadırlar; onlar da bir 

• 

vu tarafından kendi "hayat sahası,, 
sayılan bu devletler arasındaki a
hengi takviyeye çalışması, mu
hakkak ki, bu devletlerin lehirdc

dir. 

n ir çok sebeplerden dolayı 
D Balkan devletleri arasında 

birlik temini vazifesi. kolay de
ğildir. Yugoslavya, mihverciler ta
rafından "çember içine,, alındı alı. 
nalı aykırı bir vaziyettedir. Fakat 
asıl engel, Bulgaristandır. Bulga
ristan şimdiye kadar Rumanyaya 
karşı serdettiği ve daha cüz'i bir 
derecede Yunanistana karşı ileri 
sürdüğü iddiaların tatmin edilme
mesi yü!.ilnden Balkan Antantına 
girmek istememiştir. Rumanya ile 
aradaki ihtilaf, niifusunun çoğu 
Bulgar olan Dobruca yüziindendir. 
Bulgaristan 191.2 de ikinci Balkan 
harbinde hezimete uğradıktan son. 
ra bura~~nı bırakmıya mecbur ol
muştu. Rumanyanın bir uzlaşmıya 
varmak istemesi çok muhtemeldir. 
Fakat Dobrucada hududun tadili, 
Macarları Transilvanyada tadilat 
istemiye teşvik eder. Bu yüzden 
Bulgaristan hem sulh cephesine, 
hem nihai hedefleri hakkında 
komşularından aşağı düşmiyen 
şüphe ile mütehassis olduğu mih
vere karşı manidar bir infirat si. 
yaseti t;-kip etmektedir. Bulgar 
Başvekilinin g<'çen hafta Berlini 
ziyareti esnasında olan biten şey
ler tamamı tamamına mailim de

ğildir. Fakat Bulgar Başvekilinin 
memleketini mihver çerçevesine 

~okmak için bir taahhütte bulun. 
duğunu zannettirecek bir sebep 
görünmemektedir. 

Gerek ismet fn::nünün hususi 
muhabirimize olan beyanatından, 
gerek Türkiye Hariciye Nazırının 
geçen Cumartesi günü Büyük Mil
let Meclisinde söylediği sözlerden, 
Türkiycnin sulhe ve sulh cephesi
ne bağlılığı bütün vtizuhu ile te. 
celli etmekte idi. Belki de Türki
yenin hattı hareketi. muvazeneyi 
çevirmekte kati tesiri haiz ola
caktır. 

gün hu teşekkülde vaziCc alacak
lnrdır. 

Bu, zaman darlığından doğnnı~, 
sırf bir unutulmuşluktan ha ka 
bir ~<'Y değildir. Snyın ve sadık 
meslckdaşlarımızdan hu kısa u. 

nutulmuşluğu barıka ' 'eya hususi 
maksatlara atfctmemcleri rica o
lunur. Ve atfetıniye<'cklcrine de 
iiphemiz yoktur. Bağdattan. Pe

kinden diinmiyen ~·anlıslık var 
mıdır ki bu da dönüp düzeltilmiş 
olmasm? 

Görüliiyor ki mesleki işlerimi
zin miitekaınil olup olmadığını 
anlamak için tatbik sahasına gir. 
ıne i Ye tathikı sırasında inrelen
ıne i irap ediyor. 

Bir ay i~indc tcsril ve ycrle.;me 
i leri bit-;in, tatbikat ha la<;ın, 
,·nzi~·eti o zaman bir defa daha 
gözden geriririz. 

Riıc kalırsa, u ,.e hu. ufak te. 
fek noksanlar. artıklar tamamile 
anla ılıhktan sonra -ki iiç a:vdn 
helli olabilir- hir kurultay daha 
toplanmalıdır. :\leseliı hngiinkii 
nzi~·eti bir (vazife~·e hanrlık) ola. 
rak kabul edip Ciimhuri;\·et Bal·
ramının arifesinde toplanacak ku. 
ruJtay; nlıx-:ıib raporlara giire tas· 
hihlerde bulunur \'e esa.,Jr seçi
mini yapıp kati safha~·a girer. 

Xe olur a ol un, bi:r gar.etecilij'ii 
\ 'e nrnhnrrirJiğ'i esas meslek edin
mi ler. ilk defa Ciimhuriyet hii
kumetinin gösterdiği hu yiiksck 
ilgi \'C himayeye kar ı minnetta. 
rız. Bu minnettarlığımızı. milli 
\' azifcleriıni:ıe olan temiz ve sa
dık bağlılıklarımt7.la göstereceğiz. 

Basın Birliö-i handı olcun: \'A

tan için, millet için ve inkılap 
için ... 
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ı---F-1 K_R_A_l 
"Esk·ı H•kA il aye .. 

Ya.zan: Şüküle Nihal 

G cçcnlerde bir haftalık mcc· 
mua, bir anket açmı tı: 

"Kadın çnlışsın mı, çalışmasın 

mı?,, 

Bu tlirlü anketlerin on beş, yirmi 
yıllık bir tarihi Yardır. Kafes altın. 
dan heniiz çıkan, adımlarını henfü 
tereddütlü, beceriksiz atan kadın 
için bu suali sormak. o zamana göre 
belki doğru olabilirdi; lllkin bugiin? 
Kadın hir kanunla erkeğin iktısa· 

di hakimiyeti altına girdiği giinden· 
herl başım taştan, taşa çarptı; bin 
türlii dikenliklerde yuvarlandı; yal
dızlı saraylar, ipekler, inciler ara
sında kan tükürdii. Bugiin en kıy. 

•Pf li ,·aznların en nadide çiçekleri 
sırnsında iken, yarın, bir siipriintü
Hikte çiiriidü. Egoist erkek, ona, an
cak maddi, manevi menfaatini ' 'C 

hazzını tatmin ettiği zamanca kıy
met ,·erdi: ondan sonra kadın, biitiin 
bir ha)·atta 

0

kocasının kahrını çek
miş te olsa; ana olmak gibi mukad. 
dcs bir \'arlık sırasına da geçse; na
dir i::.tisnalarla daima ihmal, çok de
fa hakaret görd!i. İktısadi hakimi
yetine mağrur erkek, kadını her za. 
man hu gururla ezdi: İstediği dıtki
ka. onu, eli boş. e\'İnden ko\'du. Ni. 
kfıh. daha bilmem n~ olarak \"ere
reği bir kı>,· para i!.e kadrnın hiitiin 
hakkını ö<'.-~di~ini, biitiin kırıklığını 
tamir edebileceğini sa11dı. 

Arayıp sormıya ne }\acet? Hepi
mizin gözlerimiz önünde, hepimizin 
tanıdığımız simalar \'ardır ki hiiyiik 
bir mcvkie gcçinrc, fakirlik, kiiçiik 
adamlık zamanlarında aldıkları, 

kendilerine dört. beş evlat yetişti. 

ren. en !'efil işlerini bile gören ka· 
rılarını çürütiip bitirdikten sonra 
kapı dışarı etmişlerdir. Çünkii para 
ve me\'ki. onlara her türlli kadını 

satın alabrJınck hakkını \'ermiştir. 
O halde en genci, en güzeli durur. 
keıı, eski bir eşya gibi. yıpranım~ 
hir kadını e\'de tutmak. neden? 

Büyiik Türk kumandanı (Atilii) 
olnn Orta Asya Tiirkleri aile kanun 
larına ~·al\'ız bir tek kadın alabil· 
mek hakkurı koymuşlnrdı. Liikin is 
tilfı de,•ri haşlnyıp ta ellerine ço'k 
para , .e lmdın geçince, kanunların 
hiikmü kalmadı: artık i.stedikleri ka
dar kadın aldılar. 

Bi.iyük Türk kumandaN (Atilla) 
nın galiba iiç \'eya dört yüz karısı 
\'ardı. Bir harp dönüşiinde yeni bir 
kadın daha nlınışh; zaferin \'e yeni 
kadıııın verdiği ha:? dönmcsilc ken. 
dinden geçen kumandan, diiğün ge
cesi o kadar içti, o kadar eğlendi ki, 
niha~ et, sa haha ölüsü çıktı. 

Büyiik harp. kadını kolundan hı
tarnk zorla sokağa fırlattı. Erkeksiz 
\ 'C aç kalan kadın, taş ta ıdı. sokak 
iipiirdii. Oku~·an. şuuru işliycn, in. 
sanhğını idrak eden kadın da ha) a
tında tek bir kıymet laıııdı: 

"Şeref •e hiirriyet!,, 

Eunun için. kadın, hiıdiselerin 

kendisine açtığı kapılara ko hı. 
Dışarda çalı~mak, kadın için hcJ. 

ki daha yorucu, daha yıpratıcı , daha 
ıniitevazi hir haynt temin eden. la
kin herhalde daha serefli, \'C sigor
talı bir şe~·di. Bııgiin kaşanelerin 

sultanı iken yarın erkeğin bir kap. 
risi yiiziind ı n kırılmak, ortada kal
ınn k tehlike!-.i ~-oktu. 

İşte, hir ·andan iktısllfJi . hir yan. 
dan irtinı .. J t:ehepll'r yii7i.indl'n, ka
dın e,·inden çıktı, bir daha dönmiye
cek! .. 

B<ınlardnn haska, kadının da ka. 
fasını sıknn bir mengene. ruhunu 
kemiren bir kurt var. O da dü ii
niiyor: o de hcseri dii"iincderden 
rnctnfü:ik dii iincelere kadar, kör
diiğiiıııler içinde, ağını parçalıyaını
yor. 

Edison demi ki: 

Tabiat insanlara iki biiyi.ik ıstı. 
rap ~·iikledi : 

Erkeklerin dii iinmesi. kadınla
rın diinya\'a rocuk t!ctirmcc;i ... 

Kadın. htıı?iin hu iki hiiyiik ıstıra
bın ikisini de birden ta~ı,yor. Hangi 
kU\'\'et onu dli iinmekten, \'e hangt 
kanun onu anne olmaktan alnko
yar? 

- F.v ne olacak? 
Diy~nlcro: 

- Ya kadın ne olarak? 
Cc,·ahmı ' ·eririz. 
İ~ olacağına \'arır. Her rcreynn. 

fSonu on birincide) 
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TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR ·. 

Cağaloğlunda 

Bir Fırına 
Benzeyen Garai 

Yazan: Naci SADULLAH 

o edim va. hen burada bulun. 
mıyalı. ha~·Ii garip işler ol-

Ticaret ve Zahi 
Borsası lntihab 

Tüccarlar idare Heyetinin Muay1 

Zümreden Seçilmesini Muvafık Görm 
Ticaret ve zahire borsasında bir için bu iki şeyden anlıy: 

muş. Mesela, aralarından su sızını- ··dd ı sene mu et e yapılacak yeni idare heyetinin eline bütün b 
yan şu "Komik,, ve "Ciddi,, gazete. hc>yeti seçimi bütün iç piyasalarımız- liıtını bır &'cmak katiyen 
ler hiribirlerine girmişler. "Komik., de alaka ile beklenmektedir. Tica- dir. Sonra, borsa seçimi 
gazete, takip edemediğim bu müna- ' ret borsasının muamelatı memleke. edecek komitenin üç az 
kaşadan .ren~ ~alde mağlup ~ıkm~ş tin en mühim ticari faaliyetini gös- borsa idare heyetinde ~u 
olacak kı, hala susamı~·or. Mesela, terdiği için borsamızın işlerinde çok ki, bu da doğru görüleın 
diinkii nüshasında, yine miinasebet. hassas davranmak lazım geleceği tıı- kı intihabatrn borsa i::l 
siz bir münasebetini getirerek, "Cid- bii gönilmektedir. Yem seçim doln- ih!iyaç şekline giren d" 
di!,, gazete~·e sırnaşıyor. bu arada, yısile zahire, hububat, bakliyat, zey- temin edecek şekilde ya 
Peyami Safaya da çatarak şu satır- tinyağı, sade yağlar, badem, fınd.k, rnri görülmektedir. 
ları yazıyordu: ve ceviz, yağlı tohumlar, av dedsi, Ancak bu suretle bo. 
"- Vaktiyle, Serbest Fırka za. yapak ve tiftik, keçi kılı, pamuk gi- 1 mümkün olabilir. Borsay 

manında biz hükumete tarziye ver- bi borsada satılan mallar üzerinde i~ ı rinci sınıf elliye yakın tü 
diğimiz, tövbe dediğimiz zaman, Pe- yayan tüccarlarla mübayaacılar ara. bayaacı vardır. Bunların 
yami Safa, gazetemizde çalışı~·ordu. sında hararetli görüşmeler yapılmak- seçilmek hakkıdır. Ara 
Ve Son Posta miicssesesinin ekmeği_ tclır. Bir kısım tuccarJar, borsadaki turlü satış maddeleri üz 
ni yiyordu!,, muamelelerin harici borsalara ve pi- şan kıymetli ve ehliyetli 

Geçen ıene yapılan yarışlardan bir görünü' 

Bu satırları okuyanlar, "Son Pos- yoısalara bildirildiğine göre satışla. bulunduğu halde her sen 
ta'' yı Cağa1oğlunda bir fırın sana· rın çok intizamlı olması, daimi hns- carların scçılmesi iktrsadi 
caklardır. Şakayı bertaraf edersek, s&siyeti gözönünde tutarn::: çalışmak karlığı iaame etmektir. Ti 
göriirüz ki, bu iddia, sahiplerini u. icap ettiği kanaatindedirler. Diğer sında da iktısadi bir inkıl 
tandırabilecek kadar küçiiktür. Sa- bir kısım tüccar ise idare heyeti aza- zamanı gelrotftir. Bu mü 
nırsınız ki. Son Posta sahipleri, fık- larının kendi branşlarından başka hısların arzularına cieğil, 

radan. hikayeden, havadisten, ro. bir şey düşünmediklerini, hatta bor. kiki ve dünya borsaları gi 
mandan, röportajdan, anketten, hu- sa muamelatından ziyade kendi işle- ırı haline koymalıyız. Çün 
lasa, ~·azıdan başka şeyler satarlar, rini gördürmek yolunu takip eyledik- sillerin de yavaş yav~ bo 

Büyük Deniz 
Müsabakaları 
Hazırlandı 

'su Sporları 
Bayramı 

Bu Hafta 
ve o ticaretten kazandıkları para ile, ]erini iddia etmektedir!er. itimadı azalmıya başlamış 

hamiyeten. müriivveten ve sevabına Şehrimizin tanınmış tüccarların. Icap ederse elimizde k~ 
muharrir beslerler!... dan biri bu hususta kendisile görü- ele mevcut delail ile idare 

Son Posta refikimizin iki sahibi şen bir muharririmize demiştir ki: hatalarını meydana koyab 

-o-- vardır: Bunlardan birisi, o komik "- Seçilecek idare heyetrnin bor- mektedirler. 
ceridenin "Gönül İşleri,, sütununa sada satılan mahsullerin dünya ı:-iya. 
mektuplar, ve cevaplar uydurur. Di- s&larını ve fiyat temevvüçlerini ya
ierinin vazifesi ise, siyasi makaleler kından takip eden borsaya kayıtlı 

tercüme etmektir. tüccarlardan bulunması en basit bir Romanyahlar da Deniz Klübünün Tertip 

Ettiği Bu Müsabakalara iştirak Edecekler 
Moda Deniz Klübü, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerin

de Moda Koyunda büyük deniz müsabakaları tertip etmiştir. 
Bu müsabakaların en büyük hususiyeti, Rumanyalı Ş'arpi ve 
İstarbotçuların İstanbula glerek müsabakalara iştirak etme
leridir. 

Tebliğler~ 

SERBEST GÜREŞ 

Teşvik Müsabakası 
Beden Tcrbiyesl İ tanbul Bölge i Cü-

reş AJanlı ından: 
1 - 30-7-939 tarihinde başlamak Cıze

re serbest gurcş te:;vık mu abakaları ya
p lacaktır. 

2 - Bu milsab kalara amatör her gü
re ı i tırak edebilccektır. 

3 - Kluplerc mensup gUrc çiler men
sup oldukl rı klüplcr namına müsab. a
l ra gircbılırler. Ba kn bır klUbc tescıl e
dılm :; olan bir gureşçi dıgcr bır klUp na
mına mü abakalara kabul edılemez. 

4 - Herhangi bir klilbc tcscıl edilme
miş olan güreşçiler bu musabakalara ~ah· 
san kabul edileceklerdir. 

5 - SiklcUcrdc iki kilo tolerans kabul 
edilecektir. 

6 - Bu mil abakalara Mehmet Çoban, 
Ahmet Yener, Mustafa Çakmak \C Faık 

Goken k bul cdilm ycceklerdlr. Bu glircş-

r 

Romanyalılar, Deniz klübüniin da. 
vctini memnuniyetle kabul etmişler
dir. Denız klubu bu miısabakalar i-
çin şimdiden hazırhkla1 a başlamış, 

her türlU tertibatı almıştır. 
Romanyanın denizaltı ana gemisi, 

hır çok hususi kotralar, eski bahr~ye 
ve sıhhiye nazırları dn. madamlarile 
beraber bu musabakalarda bulunmak 
ÜT.ere Istanbula geleceklerdir. 

Klup idare heyeti, en ufak tefer. 
ruatına kadar işi organize edebilmek 
için bir komite kurmuş ve bu komi
te çalışmıyn başlamıştır. Bu müsaba
kaların bugüne kadar gorulmemis 
bir şekilde büyuk bir intızam içinde 
geçeceğinde şüphe yoktur~ 

Deniz klubti., bu teşebbtisile bir 
spor hadisesi yaratmıştır. Çi.ınkii de. 
ni2 sahasında bu şekilde beynelmilel 
bir temas ilk defa vaki olmaktadır. 

Musabaka akşamı Deniz .khibünde 
bir balo verilecek, Vekillerimiz ve bir 
çok tanınmış simalar davet edilecek
lerdir. 

Askeri Li,eler A~asmda 
Müsabakalar Yapılacak 

Askeri liseler beşinci yıl su spor. 
!arı bayramını önümüzde~i pazar gü
nü Çengelkoyi.ınde Kuleli lisesinde 
kutlıyacaklardır. Bugun için çok ge
nış bir program hazırlanmıştır. 

Askeri liseler müfcttişliginin bu 
husustaki tebliğini ayna.ı ogctgıya ll· 
lıyoruz: 

"Çengclköy Kulelide 16 temmu7. 

939 pazar günü saat 15 te yapılacak 
Askeri liseler beşinci yıl su sporları 
bayramına lstanbulda bulunan bütün 

mebuslarımızla vilayet ve belediye 

Eğer bu komik refikimiz, yalnız usl olduğu halde, Istanbul borsasın
sahipleri tarafından kaı•:tlanan bu dti bu hususa katiyen riayet edilmi. 
yazılarla intişar etseydi, son nefesini yerek her sene yalnız tiftikc;i ve ya
çoktan vermişti. Halbuki bu ceride, pokçı tüccarlardan ve bir tanesi de 
bugiin hayli dü)?iiriilmiiş bulunan kuru meyvacı tüccardan mütesekkil 
tirajını. vaktiyle, -Peyami Safa bir borsa idare heyeti seçilmektedir. 
8 :L: 1.--•--•ı.1•1 ı --ı. !. ,.,.,_ 

bir çok muharrirlerin naçiz kalem. 
]erine borçlanmıştı. Binaenaleyh, e
ğer o patronlar, cesaret edip te, mu
harrlrlerle bir hesaplaıımıva oturur
larsa, hayli bordu çıkarlar. Zira, 
muharrirler, kendilerine, sadece ek
meklerini bor<"lanmı~lardır. Fakat 

- • ··.v ~ o - - o·· - · 
leırırı günlerce evvel yapıldıktan son. 
ra borsaya kaydedilmesi ve bu mal
ların borsa idare heyeti azasına ait 
bulunması da nazarı dıkkatı celbe 
kafidir. 

erkanı, parti ve halkevleri başkan ve onlar. muharrirlere. matbaalarını, 

azaları, matbuat erkanı, iiniversite makinelerini. evlerini, apartıman
Iarını. otomobillerini, hulasa, bugiin 

Idare heyetin~ seçilecek olanlar, 
bütün borsa malları hakkında malu
mat sahibi bulunmalıdırlar.Geçense. 
nt'ki seçimde de bu nokta drafında 
tüccarlar arasında hayli münakaşalar 
y.1pılmıştı. Fakat teamül denilerek, 
yine eski idare heyeti seçilmi.ıti. Ih
rccat mallarımız arasında ehemmi
yeti büyük olan borsaya. dahil mad
deler valnız, tiftik ve yapak olduğu 

rektör, dekan ve doçentleri ve tale

beleri ve tekmil diğer okul direktör, 

muallim ve talebeleri, spor klüpleri 

taşkan ve azaları davetlidırler. Teş-

rifleri rica olunur.,, 

Bul9ar 
Pehlivanı 

Meydan 
Okuyor 

me\'Cut bulunan her şeylerini, -hat. 
ta hiç kimsenin ıyiibala~a saymıya
cağından emin olarak ila\·e ede~·im 
ki.- mevcudiyetlerini borçludurlar. 

Binaenaleyh, devirdikleri çamın 
he~·hetini Hitfen idrak buyursunlar 
da, devletten af istemekten. meclis
ten öziir dilemekten, parti~·e tövbe 
demekten kalan bir itiyatla. bir tar
ziye de muharrirlere versinler. 

Dış Piyasalarla 

Allş, Veriş 
Bu sayede, onlara hiç değilse ma· Son hafta içinde Ingiltere içın pi-

nevi borçlarının faizini ödemiş olur. yasamızda yapılan fiyat araştırmala. 
lar. Fakat hen emin:m ki, onlar. be- rı nihayet bulmuştur. lngilh firma
nim bu talebimi de, miitemadi~·en larından gelen talimat üzerine dün 
t!cari düşiin:niye alışmış bir dimağla p:yasamızdan elli bin kiloluk mü
muhakeme edecekler. ve pazarlığa him bir parti tiftik satın alınmıştır. 

ılcr bu mu ab k larda derece alan gu -
r lcr ar ında ayrıca yapılacak olan İs
tanbul serbest gurcş birincilığı musabaka
larına iştirak edeceklerdir. 

Bulgar pehliv.anı Kira Debarmans- girişmek nivetiyle sora<"aklardır: Satılan mallardan Karahisarlar 115 
Bu Haftanın Spor kı, gazetemize gonderdigi bir mek. "- Verelim... Fakat kaçtan alır. kuruştan, Bulvadin malları 109 -

tupla bütün Türk pehlivanlarına sınız?.,, 112,50 tan, Maden maıhırı 107 · ve 

7 - Mu abakalar Veznecilerde kliın 
Süleymanıyc spor klilbu salonunda yapıla

Faaliyeti Hakkında meydan okumaktadır. Bulgar pelıli- yağlı tiftikler 85 kuruştan satılmış-
van mektubunda diyor ki: Takas Davasına tır. Pazarlıklar devam etmektedir. 

caktır. T bl• ... , itiraz Edildi Aimanyadan permi .,·mış olan firma-• e ICJ er " Uç senedir Ttirkiycyc gelip gi- ü 
1
·ar dahi pazarlıklar yapmaktadırlar. 

. . , eliyorum. Adapazarlı Ariii Bilecikte ç senedenberi devam eden ve 58 
Beden Tcrbiyesl İstanbul Bölgesi Fut - Beden terbıyesı lü temmuz abe- yendim. Miılayimle 56 dakika güreş. suçlusu bulunan takas suiistimali da- Sovyetler, bloke 1,5 milyon lira mat-

bol AJanlığından: tlzm müsabakaları tertip heyetinden: 1 tım. Yarıda kaldı, fakat hakemler, vası gernlerde asliye üçuncü ceza lüpları kalmış olduğundan piyasa • 
Federa yon tarafından evvelce tesbit 16 temmuz günü yapılacak olnn h k b" k 

1 
M 

1
• . . 1. . mahkemesinde beraetle neticejcnmiş. dan bazı firmalarla tiftik ve yapak 

ed 1 1 1 1 bl I . a sız ır arar a u ayımı ga ıp ı- 1 kl 1 1 ı mış o an maç arın crası gı zaruret- enternasyonal atletizm musabakaları • . . . . . ti. Müddeiumumilik bu berae~ kara- üzerinde pazarı ara oaşlamış ar ve 
ler mustesna olmak uzere lşarı ahire ka- j l . . t lar. ettılcr. Babaeskılı Ibrahım: Kon-

* · Dün borsa mübayaacıla 
ralarında bir toplantı ya 
idare heyeti için namzet ik 
acı seçmişlerdir, Seçilenler 
nıf miibayaacılardan Sela 
dalettindir. Bu namzetler b 
sa komiserliğine bildirilece 
carların da mübayaacılar 
rırıda bir toplantı yapara~~ 

n. 

v:ıttan namzet olarak seçim 
ları tahmin edilmektedir. 

Borsada muamele 
Dün borsaya yeni mahsu 

getirilmiş ve kilosu 15 kur 
ri!miştir. Keten tohumu on 
Iki yüz bin kiloluk bir pa 
teslimi kilosu 5,20 kuruştan 
larak kuş yemi satılmıştır. 
kuş yemi çok iyi yetişmi~ti 
seneden kalma 350 ton keda 
lunmasına rağmen bu sene 
&ulüne talep artmaktadır. Bi 
talya, Almanyaya ihracat d 
mektedir. 

Aydında Pamu 

Zarara Uğra 
Aydın - Son yağmur ve 

laketi, Kemalpaşa kazası ka 
dının bazı köylerini de mille 
r.ıiştir. Pamuk mahsuliı müh 
yasta zarar görmüştür. Bun 
yarım milyon lira tahmin ol 
Bılhassa Alanlı, Kırıklar ve 
renli köylerinde pamuk ço 
uğramıştır. 

BORSA 
13 Temmuz 1939 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 12 d r butün memlekette futbol musabaka- _ . yada on beş dakıkada magıup ettım. k" d · 1 

programına sırık at ama ve cmt a - . •. • . rını usulsüz buldug·u için davayı tem ı bloke paralarile bu mallardar.. fazla 
l:ırının t t 1 edlld ği 12-7-939 tanh , e 89 :ma alınmış oldugunda<ı osagıdakı at. k d K Al' .

1 45 
d k"k .. :,;z etmiştir. Hazine de devletin 2,5 ~iktar .. alma ıste iklerini sö~lemı~ .er Parla 3 

sayılı Genel Dırektorlu Un emirleri ıktiza- lf.tlerin bu tarihte saat 15 te Fener An _ara a ar~ ı ı e ·. a ı ~ g~- mayon lira zarara girdiğini ileri sü- ı dır. Dun ltalyaya kuş yemı, kagıt 
ııdır. Butiln klüp \c stadlar mudurlükleri- stadında bulunmaları rica olunur. reştı~. I_Iake:nın yardı~ıle. yenılmış rcrek a~rıca karara itiraz etmiştir. kırpıntıları, Almanyaya 27 bin kilo 

c tebl ğ olunur. Sırık atlama·. Muhit cm, Sudi, Ş• aı..!dedıldım. "Yalnız Tekırdaglıyu Bur- D d" t . hk . .. 1 y"pak Litvanyaya yaprak tütün ih-' -- · n· 1 K osya un emyız ma ·emesıne gon. .. , 
• rif, Viçaropulos. sada mağlup oldum. ınar ı, a~.a ı derilmiştir. ucının muameleleri yapılmıştır. 

Bed n Terbiye ı İstanbul Bölge i Su Cirit atma: Melih, Şerif, Ali, Va- Ali, Mulayimi bu pazar onların mu- • 

P rı rı Ajanlığından: rak, Kemal, Ihsan, Rasim. na~ip gördi.ı~leri yerde güre.şc. d_av~t Fener idare Heyeti Yaş ehna ihracı devam etmektedir. 
16-i-!'.l39 t r hındc Şeref stadı yüzme Beden Terbiyesi Istanbul !:>ölgesi cdıyorum. Dınarlı ve Kar.ı Alıyı b~r Fenerbahçe müessilleri agustos a. Geçen hafta Almanyaya gönderilmiş 
uzund yapıl cak olan yüzme teşvık · d d" •· t ' d" de 500 li 

MllAno 6 
Cenevre 28 
Amsterdam 67 
Berlln 
BrOkseJ 21 
Atına 1 
Sotys 1 
Prag 4 

Madrld 14, 
k ı rı beynelmılcl atletizm milsa- futbol ajanlıgından: gun e yeneme ıgım aı< ır • • yı içinde :fevkalade bir toplantı ya- iki vagon Osmanpaşa elmasından 

k l rı d ı ~ı ıylc tehir cdılmı:;tır, tcblığ 15,7.939 cumartesi günü y.ıpılacak rn vermeği ve bu teklifim kabul e- pacaklardır. Bu toplantıda bugünkü başka, dün de yirmi bin kilo kadar 
Varsova 23, 

lunur. maç dilirse 500 lirayı tavassiitta buluna- idare heyeti azalarından bazılarının ayni cins ekşi elmadan gönderilmiş. 
O Taksim stadı: cak gazetenize bırakmagı taahhüt e. meşguliyetlerini ileri sürerek istifa tir. Bu elmalar sanayide kullanıla!1 

Bed n Terbiye ı İstanbul Bölgesi Atle - Hilal, Kurtuluş _ Knsımpaşa, Ga- derim. Bu güreşler son gürcşim ola- edecekleri söylenmektedir. ham elmadır ve Almanyada teslim 
zm AJanlı ından: tataspor, saat 14,30, hakem: Adnan c3ktır . .tstanbuldan ayrılacağım.,, lstiıare Heyeti 1 kilosu 12,5 kuruşa verilmiştir. Sa-

Akın. Yan hakemler! Şazi Tezcan ve TAN: Bulgar pehlivanın gazetemi- Jstanbul Beden Terbiyesi lstişare pancadan getirilen bu :lmaları? on 
I\ecdet Gezen. ze gonderdiği mektubu yukarıya heveti dün Parti merkezinde topla- beş vagon kadar tutacagı tahmın e

aldık. Turk pehlivanlarının böyle bir na~ak bütçe üzerinde müzakerelerine dilmektedir. Rize mıntakasından da 
ı ıı rica olunur: H. Feridun, Sudi, Semıh Türkdoğan, 1 drı.veti kabul edeceklerinde şüphemiz devam etmiştir. Bu toplantıda bütçe sevkiyat başlarsa bu havaliden yüz-

Burh n Felek, Adıl Giray, Dr. Adnan Şahınb .:, Hilmı, Mahit, Ç. Başaran, Fıru- yoktur. Şimdilik pehlivanlarımızın uzerinde bazı itirazlar olduğu da söy. lHce vagon ham elma göndeıilmesi 
n, Nalı Noran, Cemil Uzunoğlu, Alı zan Tekil, Rauf, FeUıi, K. Besim, Ali Be- :::~=~·:ııw:::~~'.::'.'.J.;:.:_::=~:::.:=-==--==~:_,::_::::.;.J==:....:...~.:.:.:....:.:.~~~-~~----

Sözcralp, S. Yasuml, İhsan Be · ma.ı.....~-~--------C 
~~~~~~~~~~--

Buda peste 24. 
Bilkret o. 
Belgrad 2. 
Yokohama 34, 
Stok.'1olın 30, 

Moskova 23, 

ESHAM VE TAHVİL~ 

Sıvas - Erzurum III 19.90 ı 

Sıvas - Erzurum V 19.90 11 
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Son Haftalar J çİn de Care Arıyor 

Neşredilen 
B embeyaz gömlekli bemşire, 

E 1 
benim gazeteci olduğu-

s e r e r mu öğrenince, bembeyaz dişlerini 
göstererek gülôü v~: 
"- Nihayet, dedi, biçarenin 

korktuğu başına geldi. Zira geldi-

Altın Kaydı - "Clavs • or .. 
Yazan: Afif T ektaf 

Baaan: Tan Matbaası 

B u eser, muharririnin hak
kımde beslediği teveccüh-

ten dolayı elime 
geçti. Yoksa hu
kuka, maliyecili • 
ğe, iktısat ilmine 
taalluk ettiği ci
hetle benim an -
lama kabiliyeti-
min fevkindedir. tarın, Nüvide aşk ilan ettiğini g0-

rünce müteessir oluyor ve karısını 
boşuyor. Sonra umumi harp baş
lıyor ve Haluk Erzurum cephesine 
gidiyor. Orada esir dü~en bir Rus 
tayyare zabitile - Piyer Voronikof -
dost oluyor ve onu - ticahırına da
yanamıyarak • serbest bıraktyor. 

Biraz müddet geçince d" kendisi e
~ir düşüyor, Rusyaya gönderiliyor. 

Artık vakalar biri birini takip 
ediyor ·ıe Halük, heyecanlı 

bir hayat içine 

DAGLARIN ÇOCUGU 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Basan : Etiman Kitabevi 

B u romanın ilk say falarını o
kurken Çalıkuşuna bir na

zire zannettim. 
Çünkü ınuh'.\rri -
rin iki kahrama-
nından biri, Ri
~an adını taşıyanı 

J:Öy hocasıdır. Ko
lej den mezun bir 
köy muallimi ki, 

yirmi iki, 23 yıl ônce değil, yur
da hizmet aşkının kudsi bir ateş gi
bi bütün genç gönüllerde tutuştu. 
ğıma iman ettiğimiz şu günlerde 
dahi eşini henüz görmüş değiliz. 
Fakat sayfalan çevirince ve hika
yenin renkli, hareketli cereyanı a
rasına girince Orhan Rahmi Gök
çenin Rizanile, Reşat Nurlnin Ne
rimanı arasında - uzak ve yakın • 
bir münasebet olmadığı anlaşılı
yor. 

ğindenberi: 

"- Aman, burada olduğumu ga. 
zeteciler duymasa!,, diyor ve bir 
gazeteci ziyaretinden ürküyordu! 

Şimdi sizi görünce, yakayı ele 
vermiş ~Çlu bir firari gibi üzüle· 
cektir! 11 

Hastanemn zeki, nazik ve se : 
vimli hemşiresi bu sözleri söyleyin. 
ce: 

"- O halde, dedim, onu üzme • . 
menin çaresi var: Siz, benim gaze
teci olduğumu söylemeyin. 

"-Ya ne diyeyim?,, 
"- Doktor, diye takdim edersi. 

niz!,, 
Bu teklifim, hastasını üzmek is

temiyen hemşirenin de işine gel
mişti. Biraz sonra, ziyaret etmek, 
ve kendisini görmek, rlinlemek is. 
tediğim vatandaşla karşı karşıya i-
dim. . 

Müs~adenizle, kendfsin~ doktor 
olarak takdim edildiğim bu şaya
nı dikkat vatandaşı, size de takdim 
edeyim: ismi, Ahmet Şahindir Ba. 
na. onunla konıtşmamı tavsiye e
denler: 
"- Sen, demişlerdi, ömründe bu 

derece enteresan bir mablükla gö· 

1 

• 

1 ( . I 

Boyumun küçüldüğüne inanmazsanız, iki sene önceki 
elbiselerimi bir giyeyim de görünüz, 

Ben altının kütle halinde sarı, zi
ya inkisarları altında kırmızı görü
nen ve toz toz teressüp ettirildiği 
vakit kırmızı ile koyu kahve ren
gi arasında bocalıyan bir maden 
olduğunu bilirim. Dört yüz yıldan
beri topraktan kırk milyar Türk 
lirası kıymetinde altın çıkarıldığrnı 

da not defterime kaydetmişim. Al. 
tının az ve çok miktarda nerelerde 
bulunup ne şekilde çıkarıldığını da
hi belki duymuşumdur. Insanların 
altın için nasıl didindikl.erini, na. 
sıl çarpıştıklarını ve yine o maden 
yüzünden ne cinayetler işlendiğini 
ise yıllardanberi okuyoruz, du
yuyoruz ve görüyoruz. 'Lakin al
tının hukuki, mali ve iktısadi mev
kiini, o sahalarda oynadığı - müte
havvil ve müteselsil • rollerini ne 
düşündüm, ne de meral{ ettim. 

Bununla beraber bu eseri oku 
dum. Çünkü Bay Afif Tektaşrn en 
çetin mevzuu - bilgisindeki kuv
vet, kalemindeki kudret sayesin
de - herkesçe hazmolunabilecek 
biçime soktuğuna inananlardanım. 
Bu kanaatim kitabı okurken sayfa 
başına tazelendi ve son sayfayı çe. 
virirken "Altın kaydı., tabirindeki 
mana bana da - bütün inceliklerile -
inkişaf etmiş oldu. 

lüşüyor. O ha
yat arasında Nü. 
vit var, anasını 

kaçıran Rus asil
zadesi var, Lida 
ve Lizet adlı kız
lar var ve bir sü

rü hissi sahneler var. Nüvit, avu-
kat bir Türke varmıştır, Rusyada
dır. Halukun anasını ayartıp Rus. 
yaya götüren Kont, mahut tayyare 
zabiti Piyer Voroniko(un babası

dır. Haluk, Nüvit ile barışmak te
şebbüslerinde bulunuyor. O arada 
kadının kocasını - başına bir saksı 
düşürme~ suretilc. yaralıyor. Ana
sını kaçırdığını öğrendiği kontu 
öldürüyor. Lida ile ve Lizetle, bi
ribirini müteakıp sevişiyor, niha
yet Rusyadaki Türklerden yardm~ 
görerek kaçıyor, yurduna kavuşu
yor. Bu sefer de Umran isminde 
öir kıza rastgeliyor, Nüvide benze. 
terek ona da gönül veriyor ve bu 
sırada lstanbula gelen, Nüvidin ö
lümü haberile kafata;;;mı getiren 
Piyer Voronikofun verdiği bir 
mektuptan o Umranın kendi kızı 
olduğunu anlıyor, heyecandan ak
li muvazenesini kaybediyor, haya
tını hikaye eden bir tomar kağıdı, 
Umrana verdikten sonr:ı dünyaya 
veda ediyor. 

Bununla beraber okuyucunun ~d
raki yine ufak tefek istifham hal. 
kalarına takılmaktan kurtulamı • 
yor. Mesela Rizanın hoca olarak 
gittiği köyde bir Yanık Bekir var. 
Kimsesiz bir çocuk. Ne okumuş, ne 
yazmış. Lakin hak için mücadele
yi seviyor, mesela bifyücülükle meş 
gul kadınların evini taşa tutuyor. 
Hurafeseverlikle cahalet tev'em ol. 
duğuna ve idraki üzerinde hiç bir 
halaskar nakış bulunmıyan bir köy 
lü yetimin böyle atılganlıklar yap
ması mantığa sığmıyacağın:ı göre, 
muharririn Yanık Bekiri tabiat
ten ve hakikatten değil, kendi ha
yalinden alıp esere koyduğuna i
nanmak Jazım geliyor. 

rüşmemişJindır. 

Zaten, kendisini 
görür görmez, bi 
ze hak verectk. 
sin ya! 

"TAN" gazetesın
de, düny:mın en 
uzun boylu ada. 
mının resmıni gö 
rünce, derhal seni 
kendi kendimize: 

Her Yıl Muntazaman 
Boyu 3 Santimetre 

Hukukçular, maliyeciler, iktlsat. 
çılar ve altınla herhangi bir suret
te alakalı olanlar, bu kitaptan şüp
he yok ki, başka suretle zevk ve 
fayda elde edeceklerdir. 

GÜNAH BENDE MI? 
Yazan: Ker!me Nadir 

Basan: inkılap Kitabevi 

Kerime Nadir, Hıç~ırıkla ken
di ismi ve edebı kabiliyeti 

Ü.zerine uyandır.
dığı dikkati, "Gü
nah Bende mi?,, 
:ıdh romanile ge
.ıiş mikyasta ço
ğalttı. Pek bozuk 
düzen gitmesine 
rağmen yine şöyle 

böyle bir canlılık taşıyan edebiyat 
alemimizin girdisile; çıktısile ilgili 
olan her okuyucu artık Kerime Na
d iri tanıyor ve onun kuvvetli isti
dadını alkışlamaktan zevk duyu
yor. 

"Günah Bende mi?,, romanı Ha
hik Giray adlı birinin heyecanlarla 
dolu hayatını tahlil ediyor . .Halltk, 
bir Rus kadınile bir Türk erkeğinin 
izdivacından doğmuştur. Fakat o
nu doğuran ana, yeni muhitine 
benliğini vakfedemiyör, bir gün öz 
yurdunda kendine gönül vermiş, ls
tanbula kadar izini kovalarn~ bir 
Rus kontunun ardına takılıp Rus
yaya dönüyor. Bu suretle Haluka
r.asız büyümüş ve balıasından da 
anasını kaçıran adam hakkında 
sönmez bir gayız tevarüs eylemiş 
bulunuyor. Dili diline, dinı dinine 
ı.ymıyan bir kadının aşkında vefa 
arıyacak kadar gafil olan bu baba, 
ölürken oğluna vasiyet ediyor: 

- Ananı benden calan adam~ öl
dür! 

Ha!Uk, öksüzlüğünü içinde ge
çirdiği hala evinden de bir vasiyet 
alıyor. Bu ikinci vasiyeti yapan 
Hadiye adlı kadrn, ona, Nüvit isim
li bir kızı almayı kudsi bir vazife 
o!arak yüklemiştir. Askcd tahsili
ni bitiren Halük. Nüvidi alıyor. Fa
kat dostlarından, hey!celtra, Muh-

Kerime Nadir, yer yer gayrı 
tabii ve baştan başa roman

tik olan bu mev-
zuu gerçekten tak 
dire layik bir ma
haretle terkip ve 
tahlil etmiş, tabi
ate ayktrı sanılan 
vakıaları tahkiye 
tarzındaki güıcl-

1ikle okuyucuya tabii olarak kabul 
ettirmek hünerverliğini göstermiş 
ve eserini kıymetli bir roman ha. 
linde ibda eylemiştir. Biz, bir ba
banın oğluna cinayet tavsiye etme
sini, o oğlun - münevver bir zabit· 

olmasına rağmen • bu vasiyeti ka
bul eylemesini, tesadüfün ölüme 
mahkum bir adamla, cinayeti işle
miye hazır genci karşılaştırmasını, 
bir Türk zabitinin bir esir düşman 
zabitine ulu orta hürriyet verme
sini ve ayni anadan doğdukları için 
kardeş olan - biri Rus, biri Türk 
zabiti - bu iki gencin biribirlerini 
candan sevmiş olsalar dahi Halü
kun o cinayeti işledikten, yani Pi
yer Voronikofun babasınr öldür
dükten sonra maktulün o<>lu tara-

b 

fmdan himaye görmesini tam,1mile 

gayri tabii buluyoruz. Lakin Bayan 
Kerime Nadir, Haluk Giraya çek
tirdiği vicdan azaplarile, hissi buh
ranlarla bu tabiate aykırı vaziyet
leri o kadar güzel idare ediyor ki, 
kitabı elimizden bırakamıyoruz, 

heyecandan heyecana düşerek so. 
nuna kadar zevk ile okuyoruz. Ken
disini tebrik ve takdir ederim.; 

Sayın romancı, Kolej mezunu 
bir kızla, kimsesiz, hatla evsiz üm
mi bir köy çocuğu arasmda aşka 
benzer karşılıklı temayüller husule 
gelebileceğini de kabul ediyor ve 
Yanık Bekirle Rizan arasında bir 
gönül sempatisi yaratıyor. Hatta, 
Rizan bu kalbi temayül ibramile 
bir jandarma onbaşısını silleliyor. 

Biz hikayeyi bu bahse kadar 
bir mukaddeme saydık ve 

eserin heyPcanı-

nı da1ıa sonraki 
sayfalarda - liem 
de bol bol • bul
duk. Çünkü Riza. 
nın lzm\rde bir 
genç ile isteksiz 
nişanlanması, Ya-

nık Bekirin, Rizanı kucağında ta· 
şıyarak şehre gitmesi ve onu - va. 
kur bir fütur ile - :ıraması çok 
kuvvetli bir kalemle tasvir o~un -
muş. Hele Rizanın Yanık Bekire 
ait, fakat müphemiyetle örtülü 
duygularına taallük eden tahliller 
gerçekten nefis. 

Daha sonra mevzu, bizatihi gü. 
zelleşiyor, heyecan kaynağı olu -
yor. Çünkü Yanık Bekir, milli mü
cadeleye, o büyük savaşa iştirak e
diyor. Nişanlısından dul kalan Ri
zan da • işin iç yüzünü bilmiyen
ler yanında vatansız, hain ve alçak 
tanınmayı göze · alarak - Ankara 
hükumeti hesabına casusluğa giri
şiyor, müstevli ordu zabitlcrile sı
kı bir temasa giriyor. O arada Be
kirle Rizan - milli hü!<umct namı
na - müşterek bir vazife de gö
rüyorlar, muayyen bir parola ile 
karşılaşıyorlar. Lakin Yanık Bekir, 
hayalini ruhunda yaşattı~-ı kadını 
tanımıyor, onun tarafından öpülme 
sine rağmen bu gafleti devam e
diyor. 

Neticede linç edilmek üzere bu
lunan Rizanı - bir tesadüf eseri o
larak - Yanık Bekir kurtarıyor. 
Yıllardanberi biribiriııi - nefisleri. 
ne karşı bile itiraf etmeksizin - se
ven gençler evleniyor. 

Güzel ve seve seve okunmıya 

değer bir eser. Lakin ben Orhan 

hatırladık ve 

.. _ O, dedik, gelse de, asıl bu
nunla konuşsa! 

Omer, dünyanın en uzun boylu 
adamıdır. Şahin ise, onun tama -
men tersine, dünyanın en küçük 
boylu mahlUkudur. • 

Omer, her sene bir parça daha 
uzayıp büyüyor. Halbuki, Şahin, 

onun tamamen tersine, her sene 
bir parça daha kısalıp ki.içülüyor. 

B en, sözün burasında: hay 
retle sormuştuın: 

"- Nasıl olur?,, 
Onlar, cevap vermişlerdi: 
"- Bu cihete. bizim de, hattn 

doktorların da akılları ermiyor. Fa 
kat, Şahinin her sene biraz daha 
küçüldüğü de muhakkak.. Zaten, 
eğer kendisile görüşürsen, bunu 
sana, o da isbat edecektir~ •. 

Bana soluğu, Şahinin bulunduğu 
hastanede aldıran, dinlediğim bu 
sözlerin uyandırdığı tecessüstü: 
Doktor olduğumu duyunca. Sahi
nin ufak gözlerinde, masum bir Ü

mit pırıltısı belirdi: 

"- Buyurun efendiın!., diye, 
mübalağalı bir hürmetle eğildi. 

Dikkat ettim: Şahinin vücudü -
11tin, bildiğimiz, gördüğümüz cüce
lerin vücutlerine hiç benzemiycn 
hususiyetleri vardı: Mesela. başı, 
elleri ve ayakları, boya ile hiç te 
mütenasip değildi: Boyunun uzun. 
luğu bir metre 14 santimi buluyor
rlu. Fakat buna rağmen, elleri, ba
şr ve ayaklan, benim başım, benim 
ellerim, ve benim ayaklarım ka. 
dardı. Sanki tabii bir insanın elle
ri, ayakları ve başı, altı, yedi ya
şında bir çocuğun gövdesine ya. 
pıştırılmışb. 

Bakışları bir kedinin bakışların
clan daha boş, daha manasızdı. Ha
reketleri o kadar ağırdı ki, kapl,ı.nn
bağa ile onun arasında yapılacak 
bir yarışı kaybedeceği muhakkak
tı. Küçücük gövdesinin üzerindeki 
kocaman başı, hilkatin yüklediği 
ağır bir yük gibi adeta zorlukla . 
Rahmi Gökçenin bu eserden çok l 
daha güzellerini vücude getirebile
ceğine inanıyorum. Çünkü elimde
ki kitabın her satırında onun tam 
hürriyete kavuşmamış istidadının 
kuvvetli ışığı seziliyor. 

ısa an Genç 
Görüyorsunuz ya, mum 
gibi eriyip küçülüyorum. 
Bu gid işle küçüle küçüle 
yirmi senede biteceğim. 

-Aman bu derdime bir çare .. 
Yoksa, eriyorum. 

taşıyabiliyordu: 

"- Kaç yaşındasın?,, dedim. 
Çok güç bir imtihan sualine ma

ruz kalmış gibi, uzun uzun :iüşün 
dü. Sonra ağır ağır: 
"- 25! diyebildi. Ben sorma • 

dan. Giresunlu olduğunu da ilave 
etti. Şikayetinin mahiyetini, bir de 
kendisinden dinlemek istedim. Di.i
~üne, düşüne ve kelimeleri tane ta
ne telaffuz ederek, insanın sabrını 
tüketen bir ağırlıkla anlatmıya baş
ladı: 

- Bu hastalığa, on beş yaşımda 
tutuldum. O zamanlar vücudi.im, 
ara s.ıra şişerdi. Fakat bu şişler in
dikten sonra, herkes bana, tabii 
halimden biraz daha küçüldüğümü 
söylerdi. Zaten, kendim de bunun 
farkındaydım. 

Her sene biraz daha küçüle kü.. 

çille nihayet bu hale girdim: Hal
buki hemşehrilerim bilirler: Bt>n 
on dört yaşımdayken, levent gibi 
bir delikanlıydım: Boyum, posum 
yerindeydi. Hatta arkarlaşlarım ara· 
smda, iri yapılı sayılırdım. 

Vakra, buradaki doktorlar, her 
sene biraz daha küçüldıiğüm2 i
nanmak istemiyorlar: Fakat işte 
görüyorsunuz ya? Ellerim, eski ha
linde kaldı. Benim vücuclüm de, 
ellerime. ayaklarıma, ba~ıma gö
reydi, halbuki şimdi, bu uzuvlarım 
bana hiç yakışmıyor. Bari onlar da 
vücudümle birlikte küçülseyd:, la. 
alettayin bir cüce olurdum. Yani 
hiç olmazsa, tenasübüm, biçimim 
bozulmazdı. Şimdi ise. gördüğünüz 
gibi biçimsiz bir şey oldum. 

Sordum: 
"- Biçimli olsaydın ne yapacak

tın? 

Onüne bakarak güldü: 
"- O zaman. benim yüzüme de 

bir bakan bulunurdu et'.>et!,. 
Sonra gözlerime bakarak, lı<.J.itle 

sordu: 
"- Beni biçime sok:ımaz mısı

nız?,. 

Orada doktor sıfatile bulunduğu. 
mu hatırladım, ve istifimi bozma· 
dım: 

"- Bakalım .. Çalışacağıı. 
"- Beni, eskisi kadar büyütse

niz razıyım! Eski esvaplarımı da be· 
raber getirdim: Onları görünce bo
yumun ne kadar küçüldiiğümi E·n
hyacaksınız: Şimdi, kendi P.skı es. 
vaplarımı giyince, babamın elbise
lerini giymiş gibi oluyorum. 

Geçenlerde hesap ettim: He:r se
ne muntazaman, tam üç santim 
küçülüyorum: Bu hesapça küçüle, 
küçüle yirmi senede biteceğım! 

Ben ayrılmak üzere küçıik ad;\. 
mın büyük elini sıkarken, gözleri 
yaşlıydı: 

- Görüyorsunuz? dedi. mum gi
bi eriyip gidiyorum. Ne olursunuz 
kurtarın beni!,, 

Tabiatin bu cilvesine ne dersi 
niz? Acaba. hilkat, başı mesot nıi. 
narelerine yaklaşan uzu:ı Omerin 
boyunu, bu zavallı mah!Cıktan mı 
alıyor dersiniz? 

(Sonu onunrudn) 
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Sipahiler 
Saray Avlusuna 

Annesinin Elini 
Dolunca Padişah Ağhya Ağhya 

Öpüp Babüssaadeye Çıktı 
= Nitsen, nişlesen gerek? .. Taş

ra çıksam beni öldürürler mi, 
dersin? Çıkmasam, hareme girip, 
yakama yapışırlar mı dersin?. 

Safa, otuz beş yaşını aşmış olan 
bu saçlı sakallı çocuğu okşıyarak, 
teselli ve cesaret verdi: 

- Sipahilerin arslanıma sui. 
kastleri olsa, ayak divanı teklif 
etmezler, bir fetva alıp, seni taht. 
tan indirirler. Böyle bir küstah. 
lık onlardan memul değildir. Çün.. 
kü geçmiş zamanda vukuu yok
tur. Şeytan onların yüreğine g1-
rip te, tuz ve ekmek hakkını ken. 
dilerine unutturmuş, dimağlarına 

fesat tohumunu ekmiş olsa dahi, 
sen yine perva etmemelisin. Çün

kü yeniçeri tayfası sipahilerle bir 
olmamıştır. Arslanıma sadakatle. 
ri tamdır. Edna bir küstahlık se. 
zilse, hemen ortaya atılırlar, si
pahi derneğine duman attırırlar. 

Sultan Mehmet, geniş bir nefes 
almakla beraber, tereddütten, en. 
dişeden kurtulamadı: 

- !yi söylersin ama va!rle, ye
niçeriler işte kışlalarında yan ge. 
lip otururlar. Bu asilerin elinden 
bir kaza çıkarsa, tamiri nice müm. 
kiin olur? 

- Sipahilerin yanında, yönün
de hayli yeniçeri de vardır, onla. 
rın sözlerini de, işlerini de gözet
lemektedir. Sen emin ol. 

Hünkar, ellerini oğuşturarak, yi
!!e bir kaçamak yol aradı: 

- O halde bir hattı şerif yaza· 

yım, yeniçeri kullarım bu yara

maz gidileri sürüp saraydan çıkar. 
sın. 

- Sakın arslanım, sakın. Böyle 

bir hattı şerif, işleri berbat eder. 

Çünkü iki ocağı birbirine düşür
mek kolay değildir. Ortada makul 
bir sebep te yok. Sipahiler, sana 
arzuhal sunuyorlar, senden ada. 
let istiyorlar. Şimdilik küstah • 
lık ettikleri yok. Sen onları dinle. 
meğe enezzül etmez de, yeniçerL 
leri yardıma çağırırsan, mfunkün 
ki, ocaklı içinde dahi bu işi nahoş 
gören çıksın. O vakit iş sarpa sa
rar!. 

"- Peki'.,, Cevabını verdi. 

Saray avlusundaki heybetli 
kalabalığın sayhaları, nara. 

ları, kükremeleri gittikçe çoğaldı. 
ğından Sultan Mehmet - gözlerine 
dolan yaşlan mendiline içiret"ek, 
anasının elini öpüp hayır duasını 
istiyerek- babüssaadeye çıktı) da. 
ha önce oraya kurulan tahta otur. 
du. 

Dekor, hiç te alıştığı renkte ve 
şekilde değildi. Bayramlarda ve 
başka kutlu günlerde bu tahtın et. 
rafına sıra sıra köleler dizilirdi, 
devlet büyükleri de birer birer ge. 
lip köleleşirler, tahtın saçaklarım 
öperlerdi. Allahın makamı olarak 
tasavvur olunan arş ile şu tahtın 
hemen hemen farkı yok gibiydi. 
Çünkü Allah, bir "hiç" olan kulla. 
rıru nasıl bir lahzada "her şey" 
haline koyabilirse Sultan Mehmet 
te, kendi tahtı, kendi arşı üzerind<? 
mırıldanacağı tek bir kelime ile ve 
bir saniye içinde zelili celil, ceHH 
zelil edebilirdi. 

Fakat bugün o taht, bir cellat 
tahtası gibi korkunçtu. Padişah, 

saltanat ve hilafet sedirinde değil 
de, üzerinde kelleler kesilen bir 
kanlı kütükte oturuyormuşçasına 

ıztırap duyuyordu. Sağında, solun. 

da gerçi birkaç köle vardı. Lakin 
bunlar, başka zamanlarda olduğu 

gibi yere, göğe gucur ile bakamı. 
yorlardı, süt dökmüş kedi veya 
kamçı yemiş köpek vaziyetinde 
bulunuyorlardı. Çünkü karşıların. 
da tahttan sadaka bekliyen vezir. 
ler, ağalar, beyler, hoealar değil, 
tahtı sorguya çekmeğe gelmiş per
vasız hakimler vardı. 

H akimler de yamanın yamanı 
olup bakışları bile adalet 

gibi amansızdı. Zaten iri cüs:;ele
rile, çatık kaşlarile, yataklı bıyık
larile, yatağan, karakulaktan han. 
çere kadar çeşit çeşit silahlarile 
mücessem heybet halinde bulunD11 
sipahiler zulmü, rüşveti, haksızlığı 

• padişahın' şahsında • muhakeme 

etmek vazifesini Üzerlerine almak. 
la on kat, yüz. kat daha mehabet 
kesbetmişlerdi. Taht, onların bu öd 
koparan azameti önünde sezilecek 
surette küçülüyor ve bizzat padi. 

Zavallı ~ız, ayda beş lira mukabilinde, tırnakla. 
rını, ve derisini aşındırırcasına çalışıyordu. Buna 
rağmen, oturduğu yerde, ekşi sirke, ve küfhi soifan 
kokuyordu. 

Bira bardaklarını parlattıktan sonra, rakı kadeh
lerini aldı. Ve onları, tulumbanın altında yıkamak 
üzer~ bahçeye doğru yürüdü. 

şah, sipahiliğin karşısında kölele. 
şiyordu. 

Sipahiler, kendi işaretlerilc kay. 
makam tayin olunan Güzelce Mah
mut paşayla yine kendi emirlerile 
şeyhülislamlığa getirilen Sanullah 
efendiyi ve otuz kadar hocayı 

• dinleyici sıfatile • oraya getirt
.tikten sonra ilkin davacı v:ıziye. 

tini takındılar, yahut manevi şah. 
siyetlerine milletin yaralı vicdanı 
tarafından takrir olunan dô.vanın 
teşrihine kalkıştılar. iclerinden bir 
heyet seçerek tahtın önüne doğru 
sürdüler. 

Bunlar Hüseyin Kalfa, Poyraz 

Osman, Katip Cezmi adlı üç sipa

hiydi, vezirler de, saraylılar da 
kendilerini tanırdı. Çünkü iyi gün. 
!erde sipahiliğin neşesine, kötü, 
demlerde o zümrenin elemine hep 
bu üç kişi tercüman olurdu ve bü. 
tün sipahi hamlelerinde yine bu 
adamların önayak oldukları görü. 
lürdü. Zeki, okur yazar ve cesur 
kimselerdi. 

P adişah, iliğine kadar sapsan 
kesilmişti. Belli belirsiz titre. 

meler geçiriyordu. Lakin ağlama. 
nın. sızlamanın faydası olmadığı. 

nı kavradığı için bildiği, bilmediği 
evliyaya kurbanlar, fukaraya sa. 
dakalar nezrederek soğukkanlı gö. 
rünmeğe çalışıyordu. Lakin sipahi 
liderleri, harekete geçmiş hirer ga. 
zap timsali vakarile, önüne geldik.. 
leri vakit bayılacak hale g-elmek. 
ten kendini koruyamadı, tahtın. 

dan düşecek gibi oldu. gamlı gamlı 
sağına soluna bakındı, sonra gü. 
1ünç bir telaş ile sipahi liderlerine 
baktı, ağhyan bir sesle onlara ilti. 
fat etmek istedi: 

- Buyurun, dedi, hoş geldiniz: 
Bileğinizi dinliyorum. Söyleyi. 
niz. 

Onlar ne eğildiler, ne diz çöktü. 
ler, hatta seliıın da vermediler. Şa. 
ha kalkmış bir adalet kanunu aza • 
metile dile dile geldiler, satır satır 
açıldılar. Yalnız Hüseyin Kalfa ko. 
nuşuyordu. Fakat üçü birden ko. 
nuşuyormuş zehabı husule geliyor
du. 

<Devamı var) 

TEFRi KA 

Fakat yorgun ve zayıftı. Buna mukabil, elindeki 
kocaman ve ağır tepside bir sürü bardak vardı: Bü
tun dikkatine ve gayretine rağmen, elleri titrediği. 
için, tepsi sallandı, ve kadehlerden birisi, taşlığa 
yuvarlanarak şangır şungur parçalandı. Zehra, bu 
sesi duyunca, neşesini birdenbire öldüren bir hid. 
dctle yatağından doğruldu ve aşağıya doiZru ba. 
ğırdı: 

"- Elin kırılsın, hınzır .. Ağzını açaca~ma, l!ÖZÜ

nü açsana?. 

Bir aralık, dışarıdaki rüzgar kesilir, ve her şey su. 
sar gibi oldu. Yalnız ara sıra, bir sokak köpeğinin 

havlayışı duyuluyordu. 

Fitil, o sırada, yeni aldıkları güvercinlerle mes. 
guldt... Bir taraftan onların yemlerini, sularını d~
ğiştiriyor, bir taraftan da ıslıkla: 
"- Atalan mı gavur kızı, atalım mı? 

Senin için hapislerde yatalım mı?" 
Şarkısını çalıyordu. 

Güvercinler, onun ıslığını tanımışlar, ona alışmış. 
lardı. Islığı duyuncn., her taraftan uçuşarak, koşu. 
şarak onun etrafına üşüşüyorlardı. 

Zehra, kocasının bu işleri bitirip içeriye girdiğini 
de ıslık seslerinden anladı. 

Mürüvvetin sesini duymaz olmuştu: 
"- Her halde, işini bitirmiş, giyinmeye başlamış 

olacak!" dedi. 
Şimdi, Çakırın burnuna, kahve kokusu geliyordu. 

Dem€k, aşağıdakilerden birisi, kahve kavurmakla 
meşguldü ... Bu da, cumartesi günlerinin mut:ıd işle. 
rinden biriydi. Zira her hafta o gün, kahve sarfiyatı 
iıç, dört misli artardı. 

Vakıa, bütün bunlar, ufak tefek şeylerdi. l"akoı.t 

Zelıı.rrayı yatağının içinde oyalamıya kafi geliyordu. 

Zebranın yattığı odaya, yani tavan arasına gece. 
ler, daima, başka yerlere gelişinden iki üç saat ev. 
vel çökerdi. Zira tavan arasına güneş ışığı, gün ışığı, 
bir çatlağa benziyen ufacık pencereden adeta zorla 
girerdi. Hele tavan arasının köşe kısımlanna, güneş 
ziyası, günün hiçbir saatinde yetişmediği için, ora. 
lar her zaman karanlık bulunuyordu. Azalan ışık. 
larla birlikte, Zebranın gözleri de karardı, ağırlaştı, 
kısıldı ve nihayet tamamen kapandı. 

F'akat çok geçmeden onu, meyhaneye gelen müşte. 
rilerin gürültüsü uyandırdı. Gözlerini açınca tavan a. 
rasını, tamamen karanlıklaşmış buldu. Aşağı katta 
liunbnlar yakılmış olduğu için, tavan arasının döşe- · 

medeki ~çık methali, kıpkırmızı bir murabba teşkil 
etmişti. 

Aşağıdan, MelŞhatin kahkahaları duyuluy.-:ırdu. 

Kahkahalarından, giyinmiş kuşanmış, allanmış, 

pullanmış olduğu anlaşılıyordu. Hatta kahkahala. 
rında biraz gevreklik, biraz yayvanlık vardı: Demek 
ki, birkaç tane de parlatmış, kafayı yarı dumanlamış 
bu haldeydi. 

Erkekler, Zehrarpn işitebileceği derecede yüksek 
sesle konuşuyorlardı. Bahislerinin mevzuunu, umu. 
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SOLDAN SAGA: 

·ı - Büyük su - Bir hayvan, 
2 - Gaye - Suda erir, 
3 - Bir \'illiyet - Taharri eder, 
4 - Bir harf - Bir har! - Haya - Bit· 

OKUYUCU MEKTUPLA~I -

Hastanın Türkü 
Almanı Olur mu? 

Sıraser\'ilerde bir Alman sıhhat miies- Kadıköy Yeldcğirmeni Yurttaş sokak 
sesesi \'ardır. Bu miiessc:sedc doğum işle- No. ıs 
rine de bakılmaktadır. 

Abdullah Yurdakui 

• Bu hastahanede tabii bir doğum için 
doksan üç lira ücret alınmaktaqır. Sebebi bilinmiyen ceza 

Benim hastanı çok bazik bir Tüı"k dok
torunun bıış hıbipliiini yaptığı Üsküdar 
Zeynep Kamil hastahanesinde muayene e
dildiği .zaman kendisinin güç doğurac<ığı 
teşhisi konmuştu. 

İstanbulda geçen günlerin bir gecesin
de ani olarak doğum arazı görüldüğünden 
bimecburiye Alman hastahanesine götü
riildil. Hastahanede doktor çocuğu ameli
yatla alacağını bildirmiş, hastaya danış -
mas1 kendisine tekli! edildiği ha!de "Bu 
'"ıastahaneye gelince doğrudan doğruya u
sullere riayet mecburiyeti olduğunu" ih
tar ederek bila mezuniyet hastanın kar -
nını yarmış ve çocuğu almıştır. Tabii do
ğum ücreti haricinde de (55) lira ame1iyııt 
ödemiş bulunuyorum. Bundan sarfınazar 

hastahanede bir Alman hasta ile bir Türk 
hastaya ayrı ayrı muamele yapılmaktadır. 
Tlirk hastalara yemek seı·visleri bile baş
larına vurulurcasına yapılmaktadır. Has -
talarm koltuklarında derecelerin 50 daki-

Geçen pazar günü saat 13 treniyle 'F'lor
yaya gittim. Tren durduktan sonra istas
yon boyunca Belediyece yapılmış olan 
dükkanlarda bir telaş eseri gördlim. Di.ik
kancılar: Geliyor!. Geliyoı·!. Diyerek dük
kanlarını kapamağa başladılar. Merak et
tim. Gelenlerin kimler olduğunu görmek 
için bekledim ve gördüm. Gelenler üç be
lediye zabıta memuru idi. Açık kolan dük
kanların bir kaçına ceza yazdılar. Yine 
merak ederek bu dükkancılara sordum: 
Sizin pazar günli açmak ruhsatiyenlz 
var mı? Evet vardır .. Peki size niye ceza 
yazdılar? 

- Bilmiyoruz... Ce\'abını verdiler. 

Ben bu işe hayret ettim. Çünkü bu dük

kanlarda satılan maddeler örtülü ve temlz-

di. Açıkta her türlü toz Ye toprağa maruz 

seyyar köfteciler ve şerbetçiler de orada 

satış yapıyorlardı. Bunlara ceza verilme-
ka bırakıldığı vakidir. Sıhhiye müdürki-

diğine göre bu işin sırnnı anlayamadım. 
:(ünün nazarı dikkatini celbetıneyi vatan-

Acaba niçin bu adamlara ceza vef.ll -daşlık namına kendime bir borç biliyo -
rum. miştir? Bu sualin ce\·abını bizzat cezaya 

Aydın Su isleri fen memuru Reıat Aytın çarpılan dükkancılar da bilmiyorlardı. 

hayvan, • Büyükada: Ekrem 

5 - Hayvan yatar - Bir zamir - Sız, Aç ve işai k ld 
6 - Bir hayvan - Masum - Bir sesli 1 z a ım 

---jo----

Hayatımı Kurtaran harf - Bir harf, 
7 - Bir ağaç - Meyilli, 
8 - Bir ağaç - Bir sesli harf, 
9 - Bir uzvumuz - İşve, yapmacıK, 

10 - Yüksek perdeden - Bir nota - bir 
nota 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Keder, sıkıntı - Tok değil - Bir 

har!, · 
2 - Olur mu? İyi mi? - Ced - Bir çalgı, 
3 - Nezahatli - Paraya müteallik, 
4 - Le - Sıcaklık - Işık - Ses - Bir 

hayvan, 
5 - Bir harf - Taharri. 
6 - Sarmaktan emir - Bir Sultanlık -

Bir harf, 
7 - Geniş değil - İymekten emir - Bir 

zamir, 
8 - Buutlar - Saha, 
9 - Vurmaktan fail - Bl.r renk, 

10 - Genişlik - Bir mevsim - Üye, 

Hatay Gümrüğü 
Hatayda kurulması kararlaştırı:.: 

lan gümrük teşkilatına ait kadro ha
z:rhklanna Abkarada devam edı

liyor. Bu takdirde memurlara tebl:. 
gat yapılarak bir an evvel Hntaya 
sevkleri temin edilecektir. ·------.. Daktilo Aranıyor 

"Ben Malatyalıyım, kimsem yok. İstan
bulda Kadıköy erkek orta mektebinde 
Halkevinin yardımı ile okutuluyordum. 
Bu sene sekizinci sın~ftan dokuzuncu smı
fa geçtim. Bir dersten m~zeret imtihanına 
kaldım. Ders kesimi olduğu için Halkevi 
yardımını kesti. Bir pansiyonda beş lira 
kira ile otw·uyordum. Bittabi yardım kesi
lince bu kirayı \'eremedim. Şimdi lokan
tadan yemek te yiyemiyorum. İş aradım, 
baş vul'madığım yer kalmadı, iş bulama
dım. Bütün geceyi sokakta dolaşarak ge
c:irdim ve bu sabah size geldim. Halimi 
g11zeteye yazın, olur ki bir acıyan bulunur 
ve bana iş veril". Sefaletten kurtulurum." 

Genci Arıyorum 
2 Temmll!da Floryada yüzerken 

bir kaza geçirdim. Boğulmak üzere 
iken bir genç beni muhakkak bir ö. 
lüınden kurtardı. Kendisini tanıma
dığım bu g~nce minneUarlığımı ve 
teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. 
Adresini bana yazmasını rica ederim. 

Beyazıtta belediye dairesi oda· 
cılarından Muharrem 

Pınarhisar • Kırklareli Maçı 1 

iyi fransızca bilen ve dolgun 
bir maaşla Karadeniz sahtı vi. 
!ayetlerinden birinde ciddi bir. 
müessesede çalışmak isteyenler 
bonservis ve iki fotoğraflarile 

Dördüncü Vakıf Han asma kat 
No. 10 a acele müracaatları. 

................. 1 

Pınarhiıar Zabitler takımı Üe Halkıpor takımı bfrarada 

Kırklareli (TAN) - Pınarhisardaki zabitlerden mürekkep bir fut
bol takımı buraya gelmiş, Halkspor klübü ile çok zevkli bir maç yap .. 
mıştır Halkspor, ikiye karşı üç sayı ile galip gelmiştir. 

No. 28 
miyetle, kaçak eşyalar teşkil ediyordu. Dantelalar. 
dan, ipekli kumaşlardan, altından, esrardan, eroin. 
den bahsediyorlar, ve bütün bu kaçak mallara ait 
taze hikayeleri, birbirlerine yüksek sesle anlatmak.. 
tan çekinmiyorlardı: Bundan da, hepsinin lüzumun. 
dan fazla kaçırdıkları anlaşılıyordu. 

Ara ~ıra sesler kesiliyordu. O sıralarda meyhane. 
ye, y~bancı bir müşterinin girdiği, ve içeriye, dışarı. 
nm soğuk havasile birlikte, henüz kafayı tütsüle. 
memiş bir insanın sükununu getirdiği belliydi. 

Fakat az zamanda, o da orada bulduğu insanlara 
benziyor, gürültülü bahse karışıp gidiyordu. 

Zehra, Fitili düşünüyor, onun bu geceki hayatın. • dan memnun olduğunu tahmin ediyordu. Zira iyi bir 
cunır.rtesi ·gecesinin başladığı, gürültünün, yani ka. 
labalığın, kahkahaların, neşenlıı bolluğundan beJ. 
liydi. 

O anda, kulağına Sarı Bekirin sesi geldi: 
"- Zehra abla ... Uğrayabilir miyiz?'~ diye yuka. 

rıya sesleniyordu. 
Zehra: 

"-Buyurun!" diye cevap verdi. Ve ellerile gayri 
ıhtiyari dağınık saçlarını düzelterek, yatağıııın için
de doğruldu. Kendisine, körlemeden ve alelacele bir 
çeki düzen verdi. 

Kendisinin ziyaret edilmesinin hatırlanıldığı, çok 

nadiren vAkidi. 
Biçare, ekseriya tavan arasında, lüzumsuz bir eşya 

gibi unutulup kalırdı. 

'11avan arasının methalinde, Sarı Bekirin zayıf sarı 
yüzı.iuü görünce, bir insan tarafından hatırlanmış, 
aranmış olmanın zevkinden ayıldı, ve mümü yakmak 
lüzumunu hissetti. Kendisini mazur gestermek için: 

"- Affedersiniz ... Mumu yakacağım ama, kibriti 
bulamıyorum!" diyerek, yatağından fırladı. 

Zehra yalancıktan kibrit aranırken, Sarı Bekir: 

"- Durun, ben yakarım mumu!,, 

Diyerek, kibritini çaktı ve rüzgardan sönmemesi 
için, kavuşturduğu iki avucunun aralık y~rindeki 

boşlukta tuttu: Kibritin titrek ışığında, Bekirin şef. 
faf gibi görünen ellerinin zayıflığı, kuruluğu ve sa. 
rılığı bü:;bütün belli oluyordu. Kibrit alevi biraz da. 
ha c&nlanıp, Bekirin san yüzünü iyice aydınlatınca, 
Zehra hayret duymaktan kendisini alamadı: Bekir, 
eskisinden çok fazla zayıflamış, çok fazla yıpranmış. 
tı. Gozleri daha derine gömülmüş, ve avurtları, in. 
san'l endişe verecek derecede çökmüştü. 

Bekir, konsolun kırık mermeri üzerine yapışttrıL 
mış VE: yartsı erimiş olan mumu yakarken, kesik ke. 
sik öksürüyordu 

Zehra dostane bir alakayla sordu: 
" - Biraz kayifsizsiniz galiba? 

Bekir, hasta görünmek istemiyordu: 
"- Hayır, dedi, bir şeyim yok. Kibritin dumanı 

genzime kaçtı da ... 
Bu sözleri söylerken, sesi, bir mağaradan gelir gi.. 

bi boğuk çıkıyordu: Belliydi ki, o kesik ôksurükler, 
gırtlağını harap etmişti. Zebranın kendisile daha 
fazla meşgul olmasına meydan bırakmamak, ve ken. 
disini üzen bu bahsi değiştirmek için sordu: 
"- Demek siz hala yataktasınız? Bu k.astalık ne 

zamana kadar sürecek Al!ahaşkınıza? .. 
~'.-Bilmem ki... Doktor her gelişinde: 

(Devamı ver) 
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Pusuya Düşen Takip Müfrezesi 
Takip Kıtası Kaşla Göz Arasında Pusunun İçine 

Düştüğünü Görmüş ve Şaşırıp Kalmıştı 
Bunu haber alan müfreze ku. 

mandam Halil Bey, çarpışmak
tan ziyade takip kolunun kuman
d,lnı ile bizzat temas etmek ve Tür
kiın varlığını, kudretini bilfiil gös
teı mek fikir ve maksadı ile terkoı 
ve Baklalı arasında, güpe gündiu 
bir pusu kurdu. 
Oğle vakti idi. Takip müfrezcsı, 

emniyet tertibatı almaya lüzum bi· 
le görmemişti. Müireze lmmanda
r.ı hayvanı ile önde, <.?fra: silahlan 
omuzlarında olduğu halde ardın. 
da ve yol kolunda ilerliyorlı:ırdL 

Biraz sonra da , pusunun kuruldu
ğu sahaya tamamile gh·mişlerdi. 
Ar.sızın çalınan keskin ve hırçın 
bir düdük sesiyle şaşkın bir vazi
yete düşen takip kıt'ası, kaşla göz 
arasında denilecek kadar az bir za
manda, dört yandan çevrildikleri. 
ni görmüşlerdi. Uzanan mavzer 
namluları karşısında müdafaa im
kanının kalmadığını anlamışlar ve 
aciz içinde birbirlerine baka kal
mışlardı 

B u esnada, milli müfrezenin 
kumandanı Halil ve :nnavi

ni mülazim Rıza beyler, çaresizlik 
içinde kıvranan takip mufrezesi 
kumandanına doğru ilerlediler. 

Halil bey, guler bir yüz ve na. 
zik bir tavırla sordu: 

- · Ne tarafa ve ne iş için gitti
ğinizi öğrenebilir miyim, kuman
dan? ... 
Zabit, sorulan sual ile gösterilen 

bu naziklik ve alicenaplık karşı. 
sında büsbütün şaşırdı. Kızardı ye 
kekeler gibi: 

- Biz mi ?. dedi. Ayazma ile 
Yeniköy arasında öldurulen hıris
tiyanların katillerim aramıya çık
tık. 

- Güzel.. Fakat, müsaadenizle 
~ormak isterim ku'::'lımdan? . Ayni 
y~rde öldtirülen isliımlıırın katille
rini, islam koylerini yakıp yagma 
edenleri niçin aramıyorsunuz? Üıt
fen söyler misiniz, ınsan:yet ve 
medeniyet, vahşi!eri himaye ve 
vahşeti teşvik etmek mı demek-
:.lr? .. 

Bu haklı suale verilecek ce
vap yoktu. Nitekim, zabit te bu su
ali manalı bir sükutla karşıladı. 
Utancından daha ziyade kızardı. 

Nihayet, yapılan vahşetleri itiraf 
mecburiyetinde kaldı. Kendini mü
dafaaya kalkındı . Zulme maruz ka
lan islamların kendilerine mı..iraca. 
at etmediklerinden, bizzat muka
beleye, intikam almaya teşebbüs 
ettiklerinden bahis ve şikayet etti. 
Bu yersiz iddiaları da Halil bey bi 
rer birer ve vakıa ve hadiseler söy
liyerek reddetti. Muhatabını taraf. 
tarhkla ve bilhassa 'J\irk dtişman
lığile itham etti ve sözünü. şöylece 
nihayetlendirdi : 

- Irzına, malına, canına ve aziz 
yurduna taarruz edilen Türk, dedi. 
Bundan sonra, gaspedilen hakkını 
kendi arıyacak ve koruyacak zabit 
efendi. Lutufkıirlığınıza hiç te muh
taç değildir artık. Milli bir Türk 
müfrezesinin kumandanı sıfatı ile 
size ihtar ve tavsiye ediyorum ki, 
muhabere ve bazı ihtıyaçların te
mini için takip mecburiyetinde bu. 
lunduğunuz Terkos ve Hadımköy 
arasındaki yo·un haricine badema 
~ıkmayınız. Aksi hareketin sizler 
için tehlikeli olacağını, çeteler hak
k1nda yapılan veya yapılması mu
karrer olan şiddetli muamelenin 
sizler hakkında da tatbik edilece
ğini bildirmeği bir vazife addedi. 
yorum. Bu günlük bu kad ı· zabit 
efendi. Geriye don, istikamet ka
ra rgahınız, ileri marş. 

Takip kıt'ası, milli müfreze ku
mandanının mert bir tavır ve sert 
bir lisanla verdiği emre derhal ita· 
at etmişti. Geri dönmüş ve koşar 
aclımla Terkos istikametine hare
kete geçmişti. 

• .. 
Başlarında kaymakam olınnk 

üzere Edremitin htirriyet 
ft ltiliı.!çıları, milli hareket ve mü-

Dramalı Taliit AVCI 

cadele lehine gösterilen coşkun 

tezahürlerden kuşkulanmış, telaş
lanmışlardı. Hemen topl.mmışlar 

ve verdikleri bir kararla mahalli 
zabıtasını ayaklandırmışlardı. Bü
yük bir suç addettikleri bu milli 
galeyanda, önayak olan Helvacı e
fe ile Tellıiloğlu Hacı Mustafayı 

nezaret altına aldırmtıjlar, halkı 

clağıttırmışlardı . Bir muvaffakıyet 
saydıkları bu hareketin verdı~i 

memnuniyet ve gurur ile onhr da 
yerlerine dağılmışlardı. 

Fakat... Tam o esncıda milli ku
mandan Hamdi bey, bir süvari müf
rezesile Edremite geldi. Doğruca, 

Niyazi Mahir ve Ruhi Naci ile ar
kadaşlarının toplandıkları !dman 

Kemiklerin, hiçbir türlü 7ora 
gelmeden, durup dururken gibi, 
kendi kendine kırıldıkları da olur. 
Mesela insan mendilini burnuna 
götürürken, köprücük kemiği kırı
lıverir. Burnunu temizlerken J.ı. 
rılsa kemik kırılınca görenler bel
ki: 

- l\la allah; amma zorlu ııefe. 
si \.'armış ... 

Diyebilirler. Halbuki daha men
dilini burnuna götürürken kırılır
sa bu hal acaip göriilür... Yahut 
insan bir bacağının ötekinin iizcri. 
ne koyarak şöylece bir keyif çat. 
ınak isterken uyluk kemiği ikiye 
aynlıverir. Daha garibi insan aya. 
ğa kalkarken ayak kemiğinin • pek 
ağır bir yiik altında kalmış gibi • 
ezilivermesidir ... 

Bciyle, acaip kırıklar ilkin ke. 
nıikte yahut hem kemikte hem de 
iliğinde iltihap bulunmasından i
leri gelir. Kemikte iltihaplar uzun 
siirer belli olur. Fakat, hatırda 
bulunsun, kemik iltihabı kara 
hu~~a haııtalıiından sonra da ge. 
lehılır.O \'akit kemik kendi kendi. 
ne kırılıverince kara humma has
talığının bu kadar garip bir netice 
':ermesine insan şaşar ... Kemik il
~ıh~bı en çok verem hastalığrndan 
ılerı ~elirse de kemik vereminde 
kemiğin kendi kendine kırılması 
pek az göriiliir ... Kemik kırılması. 
na sebep olar başka türlü muhiş 
~emik iltihaplarını da saymıyaca
gım. 

~. Fakat çoruklarda raşitizm dedi. 
gımız kemik hutalığının kemiğin 
ke~di kendine kırılmasına sebep o
lahıleceğini hatırdan cıkarmama
lıdır. Kendisinde hövle kemik has
talığı bulunan çocuk hir :l'iin uslu 
uslu. Yürürken uyluk kemi~i kırı. 
ln·erır. 

Bir de osteomalasi dediğim;z, 
kemiklerin yumuşaması hastalı. 
ih"""· Bu haııtalık artık (O· 
cuklara .~ahsus değildir. Her )'aş. 
ta R"elehılır, ancak daha ,;iyaffe ka
dınlarda !{ebelikte :'\'ahut do~nr
duktan sonra... Keıniklt'ltin kireci 
~zaldığından, \•iicude giren kir.-ç 
ıse yarı\'acak hale gelemediğinden 
kemikler ~·umusar. Rir gün. kendi 
kPndine gibi. pek hafif bir hareket 
üzerine bir kemik kınll\'erir. 

İhtiyarlıkta da kemikler delik 

yurduna girdi. Milliyetçi gençler 
ve gençliğin davetine icabet eden
ler, o sırada, yapılacak teşkilatın 
ı>saslarını müzakere ediyorlardı. 

Yapılan milli tezahürii menettiren 
kaymakam da, zevahiri kurtarmak 
\'C belki de, verilecek kararları an
layıp ona göre tedbir alnıal( mak
sıtdile, Yurda gelmiş bulunuyordu. 
Mavzer filintası elde, fişenkliği, 

bombaları belde, gümliş saplı kam
çısı elde olduğu halde, heybetli bir 
tavırla, Hamdi beyin ansızın mü
zakere salonuna girivermesi kay
makamı ürkütmüş, beklı?mediği bu 
misafire hürmet göstermek mecbu
riyetinde bırakmıştı. 

Hamdi bey. cid;li bir tavırla 
salonda hazır bulunanları 

~eliımladıktan sonra: 
- Beyler, dedi. Mıntaka ku. 

mandam Ali beyin selamlarını ge
tirdim sizlere. Kasabanızda yapı
lacak milli teşkilata ben memu. 
rum. Tabiidir ki, siz Edremitliler 
de milli cidal için kurulan cephede 
bir yer alacaksınız. Yurdun halası 
kin siz de kardeşleriniz gibi feda
karlıkla çalışacak, düşmanla sava
şacaksınız. Hemen elele verelim ve 
vakit geçirmeden işe girişelim. Ev
vela, gönüllü mücahitleri toplamak 
işi ile me ·gul olarak bir (Icra he. 

yeti) ve bu mücahitlerle kasabada 
kalacak ailelerinin iaşele~ni t~. 

min edecek bir (İaşe heyeti) ili. 
zım... Şimdi bunlan intih::ıp ede. 
lim .. 

(Ddvamı var) 

delik olduğundan ,tabii, pek muka
vemetsiz kalır... Yaşlı Ray~n bir 
gün merdivenden ağ'lr ağır inerken 
ayağı kayar, kendisi henüz düşme. 
den uyluk kemiğinin yukarısı kırı .. 
lır: 

- Mülahham vücut pek ağır, 
kemik dayanamamış ta kınlmı~! .. 

Derler. Kemiğin ağırlığa daya. 
namadığı şüphesiz. fakat kabahat 
,·ücudün ağırlığında değil, ~emi. 
ğin sünger gibi olmasında ... 

Murdar iliğe musallat olan ta. 
bes hastalığında ve umumi felç 
hastalığında da kemiklerin sebep. 
siz kırıldığı olur. Bu hastalkların 
başlangıcı pek kapalı geçer, bazı. 
larında kemik, hastalık daha anla. 
şılmadan kırılır. Onun için bir ke
mik pek ehemmiyetsiz sebeııle kı. 
rılınca, bir de sinir miltehassısı 
hekime muayene olunmak lazım. 
dır ... 
Bunların hepsinden ba~ka, ke

miklerin sık sık ve kendi kendine 
kırılmasına sebep olarak başlı ba. 
şına bir hastalık vardır. Hekim di. 
linde buna Osteopsatiroz derler. İs
terseniz .nazik kemik hastalığı di. 
yebilirsiniz. 

Bu kemik hastalığı ~ocuk daha 
doğmadan başlar, annesinin kar. 
nındayken kemiklerinden biri kı. 
rılıverlr. Ancak böyle olması na. 
dirdir, daha ziyade çocuk yeni yü. 
rümeğe başladığı vakit meytlana 
çıkar. Pek hafif bir hareket üzeri. 
ne kemik kırılır. Hem de bir defa 
ile kalmaz. C'stüste on sekiz defa, 
kırk defa, yüz defa, daha ziyııde bi. 
le kırıldığı vardır. Bereket versin 
ki .kırılan kemikler çabuk düzelir 
\'e bir sakatlık bırakmaz. Çocuk 
altı, yedi yaşına ıelince hastalık 
ta kaybolur. 

Yalnız, böyle pek a.azik kemikli 
çocukların birçotn • kırılan ke
miklerde sakatlık kalmasa da • 
normal çocuk olmazlar. Khnöinln 
gözlerinin akı çivit renrlnde ma. 
vi olur. Kimisinin kafa kemlİ'l ba. 
ı-ık, şakakları dışanya dotru cı. 
kık olur: Hasırdan kanoth·e llftk. 
linde şapka giymiş eibi ... eazıı'arı. 
nın da adeta şeffaftır. Bu tarife gö • 
re bunun da hormonlann bozuklu. 
ğundan ileri gelen bir hut~!ık 
olduğunda i1e ıüphe etmeıı:ıinb. 

iNSAN KRALI 
Yazan: Halikarnas Balıkçısı 

M üstesna teşkil edenler tu
valet eşyası alan kadın. 

Jardı. Fakat onların da sevinc1 o
radaki alışlarından ziyad.'.? sonraki 
satışlarına aitti. Tebessüm ve neza
ket alıcılarda değil hep satıcılarda 
idi. Cahalet asrında insanlar o va
zıyete düşmüşlerdi kı, herkes sat
mak istiyordu. Fakat hiç kimse sa
tın almağı istemiyordu. Sa.tmak 
mümkün olmayınca yetiştırdikleri 
pamuk, buğday, sığır, Slpa, her ne 
ise, topunu da yakıyor, kasıyor, kül 
ediyor ve Üzerlerine defi hacet e. 
diyorlardı. Damping, mambing diye 
bedava bile satmıya ~alkışıyorlar
dı. Satın almaktan o kadar tiksi
niyorlardı ki, malları bedava bile 
satın alan olmuyordu. Mesela koca 
bir muharebeden dayağı yemiş o. 
!&rak çıkan Almanya, tazminat o
larak vereceği para oltnaclığı için 
Ingiltere ve Fransaya mal yollu -
yordu. Fakat o devletler aman 
gönderme diye malları harp. yağ. 
ma ve ganimeti olduğu halde ge
risin geriye gönderdiler. 

O zamanın en akıldana iktısadi. 
yunu her kesin satacağı, fakat hiç 
kimsenin satın almıyacağı, çok 
pratik bir ekonomik tarzı hal bul
muşlardı. Fakat onu bir tı.irlü tat
bik edemedilerdi. Onu kesin olarak 
biz tatbik ederek işin içinden çık
tık. Universel ve genel dampingi
cat ettik vesselam 

Paraya gelince, para kağıt
tandı ve itibarı idi. Us

telik hiç bir para kendi iki baca[!ı 
üzninde duramıyordu . Sarhoş gibi 
sendeliyor, mark şilinge tosluyor, 
~iling do1arın sırtına dayanıyordu. 
Fakat ne de olsa para artık koca
mış hokkabaz gibi bir tıırlü muva
zenesini bulamıyordu. Madem ki 
paranın kıymeti matuftu. Biz de 
önümüze gelen mataha boı keseden 
verdik itibarı, bastık göziine kıy
meti. Siz böyle iş olur mu? diyor
s-:.ınuz. Bal gibi olur! O koca mu. 
harebede Ingiltere tahtelbahir teh
likesi dolayısi~. Afrika toprakla
rından çıkan altınını n<?fs Jngilte
reye getirtemiyordu. Fakat getir. 
miş farzederek, parasını kıymet

lendiriyordu. Ya o altın gelmesey
di'.' Biz bu mantıki çizgiyi mantı
ki neticesine vardırdık. Toprağın 
altındaki altını kendi cebimizin i. 
çinde farzediverdik . Hatta t"lprak
ları ve kürreiarzı bir altın top say
dık. Zaten bankalardaki ihtiyat al
tını, her ne olursa olsun sarfedil. 
memek, ve yeryüzünde fırdolayı 

dolaşan papelleri kıymı>tlcndirmek 
üzere, bankaların rnya ve kuma 
batmış tahtelarz kasalarında, kilit 
altına konarak sıkı fıkı muhafaza 
edilmiyor muydu? Madem ki her 
nt: olursa olsun bunlar kullanıimı
ys.caktı; ve yer altına gizlenerek, 
mintarafillah, kağıtlara rnu.:izevi 
bir kıymet üfliyecekle.rd1. Biz o 
nltınları kemafissabık yaratıldık
ları gibi, rahat rahat, yeraltında 
bırskırız dedik. Ve böylece bir sti
rü fuzuli kasa ve kiİit masrafla
rından kurtuldUk. 

C ehalet devri adamlarının 
hakikaten tuhaf bir hüvvi

yeti vardı. Mesela kasadakı nara
nın kağıda kıymet yell~yeceğine i
nanıyorlardı da; Musanın asasının 
engerek yılanı olmuş olduğuna, 

Ashabıkehfin köpekleri kıtmir ile 
beraber yedi yüz yetmij yedi se. 
ne şekerleme kestirdiklerine, ay 
tutulunca, onu şeytar.ın ısırmış ol
duğuna bir türlü in:ınmı~•orlardı. 

Mademki inanılan her şey geçer 
akçe oluyordu, biz de yeraltının 
bütün altınlarının torbada keklik 
olduğuna inand\}c. 

Bu suretle, mamul insanlar dün
y.mın en paralı, en 7.~ngin insan
!aı ı, ve bundan dolayı da en mü. 
reffeh ve mesut insanları oldular. 
Bu izahatımın birbirinı tutmadığı
na şüphelendiğinizi gözlerinizden 
görüyorum. Ay barbarlık asrında-

:d müesses sanılan vaziyetin bun
dan daha tutar yeri mi vardı?. 

M üesseseden ayrılırken , Min
distan, Çinimaçun, Dalay 

Lama imparatorlukları tarafından 
ısmarlafımış son sistem masnu te. 
baalar, kalabalık halinde fabrika
nın cümle kapısından çıkıyorlardı. 
Siparişin en büyüğü Dalay Lama 
tarafından verilmişti. Tıbetc ait te
baalara büyük otoma!ik klaksonlar 
takılmıştı. Lasadaki Lama payitah
tından düğmeye basınca elli mil
yon masnu Tibetli Kıb'eye doğru 

nam az kıldığı gib i Lam:l.ya doğ
ru da secdeye kapanıyorlar, "ulu
sun ey yüce Lama!,, dıye üç kere 
bağırıyorlardı. Alelade insan oldu
ğunu bilen Lama, elli m?Jyon klak
sonun "ulusun!,, diye bağıran ses
lerinin, teşkil ettiği mfmevi asan
sörle, kendi kanaatince, yüceliğe 

erişiyordu ve rahat ediyordu. 

Son sistem insan şirketı, Da. 
Jay Lama tarafından gönderilen 
mektubu, reklam olsun diye 
kataloğuna basmıştı. Lamanı.1 mek
tubunda: "Ne ben, ne ceddim, 
ne de Tibetin gelmiş ;eçmi~ ulu 
imparatorları, şimdiye kada: teba. 
o.nın, bu masnu tebaaiar kadar sa
dıkına ve mutiine fermanferma ol
mamışlardı. Amerikanm akıllara 

hayret veren bu endustrısı sayesin
de Tibet son sistem bir camiaya ma. 
lik olarak, en mütekamil milletler 
sırasına geçti.,, deniliyordu. 

T ibette mevcut bir adete gö
re, insan fırılda::t gibi kendi 

mihveri etrafında ne kadar çok dö
nerse, hem kendi, hem de Lama i
çin o kadar sevap kazanıyordu. iş. 
tc bundan dolayı akar suyla dönen 
iptidai yapıda su dolaplal'ı kullanı
yorlardı. Cayroskoplarla (fırıldak 

gibi dönen bir alet) teçhiz edilen 
son sistem insanlar ise biner softa 
kuvvetinde dinamolarla, dakikada 

yüz bin devir yaparak yüz bin do
lap dönmüş kadar sevap imal edi
yorlardı. Bundan dolayı asri Tibe. 
tin bir senelik sevap randımanı, es
K~ Tibetin bir asır zarfındaki ma
mulatından yüz bin kere fazla o
luyordu. 

Tibete gitmek üzere yola çıkarı
lan taptaze mamul insan lat" 1-.apı

tlan geçerken, gündtiz olduğu hal
de dışarısının gbz gözü göremiye
cek kadar karanlık olduğunu gö. 
rerek hayret ettim. Yuziıme ve göz
lerimin üzerine kara kadifeden bir 
kılıf geçirilmiş gibi oldu. 

Doktor Torna: 
"- Acaba güneş mi tutuldu?,, 

diye sordum. 
"- Hayır, dedi, bu ~ebaaları i

mal ederken, bütün gi.ineşin Radyo 
aktivitesini kullandık. Zaten et ve 
kemik insanların gıdası güneşin 

radyo aktivitcsiydi. Onlar güne
şin evlatları sayılabilirlerdi. Fakat 
onlar muhnik gaz yaparak bıribir. 
lerini öldürmek için havanın bü-

tün nitrojenini kullanmışlardı. Biz 
bu aksi hareketi, tersine çevirerek, 
düzelttik. Biz insan imal etmek i
çin güneşin ışığını ist ihlak ettik. 
Zaten anadan doğma insanların gı
dası için yaratılış evvela nebatatı 
peydahlamıştı. Nebatat yaprakları
nın topladığı, ışık, hidrokarbon ve 
vitamin o1uyordu. Bu peit dolam -
baçlı bir yoldu. Nebatat güneş ışığı 
toplıyacak ta, onu yemiş yapacak 
ta, insan yiyecek ve büyuyecek .. 
Yahut otu, yoncayı inek yiyecek te 
süt veya ktilbastı olacak. Hazme
dilecek, imtisas edilecek. Gtineş ı
şığı can olacak. insanın kafasında 
zeka olacak ta ondan sonra para 
kazanmıya başlıyacağız. Olme eşe. 
ğim ölme! Yonca bitsin de .. 

... Biz yoncanın bitmesini bekle
medik. Doğrudan doğruya ışıktan 
insan yapıyoruz, onun için güneşin 
ışığı söndü.,, 

Artık ilelebet gündüz olmı
yacaktı. Mamul insanlar 

zaten güneşi ne yapsınlar ? Onlar 
kapıdan çıkıp karanlıklara dalar
ken, zar zor çiçeklerini açabilmiş 
bir badem ağacının so!up dokülen 
çiçekleri, gece kar yağarmı~ gibı 
ağarıyordu. Bir ateş böceği gayre. 
te geldi, çaktı, ışıkla karanlığı del
di. ikinci çakışı daha söniik oldu. 
Gazı tiıkencn liımba mğı gibi di
rildi, sönC:ü. Yandı. Yine söndü ve 
sonra bir daha yanmadı. Fakat. .. 

,- B 1 T T l 

AD ANADA 
Güzel Bir Sergi 

Adana Kız Enıtitüıünden 
bu yıl mezun olanlardan 

bir flrup 

Adana lsmet Inönü Kız Enstitüsü 
ve akşam kız sanat okulunun yıllık 
el işleri sergisi açılmıştır. 

Çok rağbet gören bu sergiyi 30 bin 
kişı gezmiştir. Kızlarımızın biıyiık bır 
itina ve ince zevklerilc hazırladıkları 
elbiseler, tuvaletler, fantezi nakış iş
leri. suni çiçeklerle modaya nit muh 
telif ıarnitürler teşhir edilmiştir. 
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Akdenizde 
İtalyan 

Hazırlığının 

Manas ı . 1 

(Başı 1 incıde) 
rartan taarruza müs9.it bir vaziyette
dir. Bu fıakımdan ispanya, mihver 
devletlerine iltihak etse bile, İngilte. 
r<! ve Fransa için büyük bir can sı
kıntı~ı teşkil etmiyecektir. 

Fakat Ingiltere ve Fru•1sa Şarki 

Akdenizde zayıftılar. Bu zaaflarını 
izale için derhal Yunanistan ve Tür
kiye ile anlaşmıya mecbur olmu~br
dır. Türkiye ve Yunanistanla anla~
ma, Ingilterenin Şarki Akdcnizcleki 
vaziyetini müthiş surette kuvvetlen
dirmiştir. Korfo adasının Ingiliz elin
de bulunması, !taiyanın Adriyatikte
ki hakimiyetini tehlikeye koymuştur. 
Adalar denizinde, Selanikte ve Sala
mis adasında Ingiliz donanması için 
kuvvetli iis~er temin etmiştir. Türki
ye ile ittifak sayesinde de lta!y~rıın 
12 adadaki hakimiyeti tehlikeye dtış
müşti.ır. 

T ürk ve Yunan itfüakfarı Jngi
liZ ve Fransız donanma!~nna 

bir de Şarki Akdenizde sığınacak, 

tamir görecek, gıda tedarık edcc~k 
limanlar ve üsler temin etmi~tir. 

Cünkü bir donanmanın kuvveti, yal
~ız toplarının büyüklüğü, adedinin 
cokluğu ve efradının kahramanlığı 

ile ölçülmez, ayni zamanda kara ile 
irtibatının kolayca temin edi!mesi 
de donanma için en ~üyük kuvvet 
kaynağıdır. Bu sebeple Türk ve Yu. 
nan sahillerinin sevkülc2vş bakımın
dan ehemmiyeti pek b~jilkti'ır. 

Türk ve Yunan ittl:~klarmdan son
ra sulh cephesi Akdcnizde hakim 
'bir vaziyete girmiştir. Yalnız bu ha. 
kimiyetin tahakkuk ve devamı In
giJiz ve Fransız donanmalarının Şar
ki Akdenize kolayca gelip gitmeJeri
k mümkündür. Italya Orta Akdeni
ze olan hakimiyeti sayesinde Ingiliz 
ve Fransız donanmalarının Şarki Ak
denize geçmelerine ma'ı'ıi olmak Slt

retile Şarki Akdenizi tecrit etmiye 
muvaffak olabilir. Işte Italyanın On
iki adada yaptığı hazırlı!:'lıı, Yunanis
tan hududuna yığdığı askerlerin he
defi budur. Bir harp vukuunda Arna
vutluktaki ltalyan kuvvetleri derhal 
Yunanistan üzerine sarkmıya, seri 
denizaltı gemileri, torpıtolar ye tay
)·areler de Italya ile Oniki ada ara
~ındaki deniz yollarını kesıniyc tc
~ebbüs edeceklerdir. 

1 talyanlar bu hayal1erini haki
kat sahasına çıkarabilirler 

mi? Salahiyettar bir Ingiliz müte
hassısı Italyanın Akdenizdeki vaziye
tiııi şöyle anlatır: 

"ltalyanın Akdenizdeki tecavüz 
'k.ıbiliyetini küçültmek bir delilik o 
Itır. ltalyanın Akdenizdeki kuvveti, 
yaln1z donanmasına ve hava kuvv€t· 
lerine değil, coğrafi vaziyet~ daya
nır. Fakat İtalyanın kuv\•etli tarafla
rı olduğu gibi zayıf taraflar! da nr
ciir. Ingilterenin gerek Akdenizden, 
ıgerekAden denizinden Süveyş knnalı 
na hakim olması, Italya:mı hem Ş~r
ki Afrika müstemlekesi, hem Trab
lusla olan irtibatını tehdit eder. Son
ra bugünkü nziyette Ingiliz ve 
Fransız donanması gere:<: gemi, ge
rek top itibarile, İtalyan donanması
na üstündür. Italyanın cieniz kuv\'e
tı, seri modern kruvazörlerle rleniz
<ıl tı gemilerine dayanır. F'akat bir de

niz harbinde demokra.Sileri tehdit e
decek büyük gemileri mevcut değil
dir. Binaenaleyh, '.i'.talyanın Akdeniz. 
de: yapablleceği şey denizaltı gemile
ri ve tayyarelerle yolları kesmiye c-a
Iısmaktır. Denizlerde harp gemileri
ne, tayyarelerle ne derece zarar ve
rilebileceği henüz tecrübe cdilmemiş
t~r. Fakat Ispanyada yap1iai1 tecrübe. 

tayyarelerin iyi tahkim edilmiş şe

pirler, ve büyük harp gemileri icin 
bir tehlike teşkil etmediğini göster
miştir. Her halde şurası nıulıakkaktır 
ki, Ingiltere ve Fransanın Akdcnizin 

lıer tarafında mevcut deniz üsleri sa
yE:sinde, Italyanın deniz yolları ayni 
derccedetehlike altındadır. 

"Adriyatiğe ve orada~i deniz üsle
rıne fazla ehemmiyet vermiy~ değ

m ez Arnavutluğun işgalilc, Ilalya, 
Adriyatiğe hakim olmuştur. Fa1rnt 
cenuptan ltalyan sahilledle kapanan 
hu deniz Akdenizde cereyan edecek 
bir har~te hiçbir rol oynayamaz. Hat-

Italyanların Manasız 
Bir Hareketi 

T A N 14. 7. 939 

(Başı 1 incide) 
"Lisanı Almanca olan halkın Al. 

manyaya veya huduttan uzak bulu. 
nan İtalyan eyaletlerine nakledilme. 
si hususunda Berlin ile Roma arasın. 

da bir itiliı.f hasıl olduğu muhakkak
tır. Bu hususta niçin resmi tebligat. 

mıntakada büyük bir memnuniyetsiz 
lik tevlit ettiğini haber vermekte ve 
~öyle yazmaktadır: 

"Şehirlerde bu. plan b~r dereceye 
kadar tatbik edilebilirse d ;iağlar -
daki Alman köylüleri mükavcmete 
h::;zırlanmaktadırlar. 

Bir Ankara Radyosunun 
Haftalık Programı 

ta bulunulmadığını anlamak müm - ikinci ltalyan filosu Trablus 
Pazar, 16. 7. 1939 

kün olamamıştır. Adigede asırlar _ .. .. d l 12.30 Program, 12.35 Türk mUzi~i (Klfı-
onun e top anıyor sik program), Ankara radyosu erkek kü-

danberi yaşayan Alman cemaatinin Trablus, 13 (A.A.) - Ikinci !tal- ıne ,.e saz heyeti, 13,00 memleket saat a-
dağıtılması. Alman milli hissi için · l A. t l ·· h b 1 · 13 ıs yan deniz filosuna mensup 14 gemi yarı, Jans ve me eoro oJı a er erı, .. 
acı bir darbe teşkil edecektir. T bl l . t" Mi.ıı:ik (Kuı;ük: orkestra - Şef: Necıp Aş-

Almanya hüklimetinin bu elim ra usa ge mış ır. kın) 

ameliyenin sessizce yapılmasını ve Alman k ruvazörü l - Heinz Munkel - Karaorman pol-
.. Baltıg~ a rıhtı kası, 2 - Mozart - Re Major divcrtimen-

bunun için de butün ecnebi mü~ahit. ~ tadan nıenuet dansı, 3 _ Spero Kochınann 
]erin evvelden uza~laştırılmasını is- Tallin, 13 (A.A.) - Alman krm·a- - Ebedi arkadas, 4 - Schebek - İtalyan 
temiş olması mümkündür. zörü Admiral Hipper, burcıya gel- serenadı, 5 - Toman - Viyana hülyaları 

H ı dı·p _ miştir. 4 Aı"'man muhribi 15 ile 18 (Vals), 6 - Michiels - Çardaş No. 2, "Daily era d" gazetesinin 
tE:·mmuz arasında Rigayı ziyaret ede- 7 - Franz KÇ!nigshofer - Tirol enter -

lomatik muharriri ayni kanaati iz - mezzo, a _ Paul Lincke _ Emine (Mısır 
har etmekte ve İtalya hükumeti ta. cektir. serenadı), 9 - J. Brahms - Macar dansı 
rafından verilen kararın tatbiki es- Hitler Danz ig ayan No. 1 - 2, ıo - Hartmann - Thrym ef-
nasında bazı acıklı sahneler cereyan 
edeceğini belki de kan döküleceğini 
tahmin eylemektedir. 

Dünkü İtalyan tebliğinde bu mm. 
takada oturan ecnebilerin casusluk 
yaptıkları zikredilmekteydi. 

''Daily Herald" gazetesi tebliğde 
mevzuu bahsolan İtalyan gizli polis 
teşkilatının isnadlarını muhakkak 
gösterecek mahiyette bu mıntakada 
bir tevkif hadisesi veya diğer bir va. 
ka cereyan ettiğine dair İngiliz ma
kamlarına şimdiye kadar bir haber 
gelmcdio'ini kaydeylemektedir. 

Nevs Chronicle gazetesinin Loh:a
zıodaki hususi muhabiri, ltalya hü
kumeti tarafından verilen kararın bu 

reisile görüştü 
Berlin, 13 (A.A.) - Forster bu. 

!{Ün Bitlerle Berchtesgaden'de ol
dukça uzun bir milkaleme yapmı§-

lır. 

Danziger Vorposten bu husus
ta aşağıdaki tebliği neşretmektc

iir: 

Golaytcr Forster, yanında şefler 
den Gan amat Zarske ve Hcss oldu
ğu halde, Perşembe günii Fiihre
rin misafiri olarak Berchtesgadcn 
de kalmış ve Füh rerle oldukça u. 
zun bir m ü lak a t ta bulunmuştur. 

Hitler, Golayter ' i D anzig halkı
n a candan selamlarını bildirmcğe 

Hariciye Vekili İn9iliz Anavatan 
' 

Şehrimizde Filosu Seferber 
. cBaşı ı .~n~ide) Hale Getiriliyor 

sonra Pendıkten Kadıkoyune geç- (Başı ı incide) 

~~ş :.e evin~e istiraha~ etmiştir., üzere vaktiyle azamisi 118 binde tes
Şukru Saracoglu gazetecılere kısa. bit edilen tayyareci kadrosu, 150 bi
ca; 

- Be'..' altı giin kadar İstanbul· 
da kalacak. sonra Yalovaya gide-
ceğim . İstanbuln i!'t irahat 
geldim. Demiştir. 

Maliye Vekili de geldi 

için 

Maliye Vekili Fuat Ağralı dün sa. 
bahki eksprese bağlanan hususi va
gonla Ankaradan şehrimize gelmiş. 
tir. Doğruca Erenköyündeki evine 
giden Maliye Vekili, rahatsızlığı do
layısiyle tedavisi için bugün öğle ü
zeri deniz yoluyla Fransaya hareket 

edecektir. 

~---O·---~ 

Amerika Bitaraflık Kanunu 
Vaşington 13 (A. A.) - Tatil 

devresi başlamadan evvel bitaraflık 
kanunu meselesi hakkında kararını 

vermesi için Roosevelt'in kongreye 
bir mesaj göndereceği bildirilmek -
tedir. 

Söylendiğine göre mesajda şim -
dilik bitaraflık kanununun meriyet
te kalması keyfiyetinin doğuracağı 

vahim neticelere işaret edilecek ve 
bu kanun ile hükumetin kolları bağ. 
lanmı~ oldugu tebarüz ettirilecektir. 

--O--

Hava Karargahında Yangın 
Londra, 13 (A. A.) - Liverpool 

civarında kain Spekede "Royal air 
Force" hava meydanı karargahında 
dün gece bir yangın çıkmıştır. Yangı. 
nın çıktığı mahal, m~.;."l1 bir yar -
dımeı tayyre fabrİ&ası civarında bu
lunmaktadır. 

Royal Air Force idaresinin talim 
tayyarelerinden biri yangın netice -
sinde hemen kamilen harap olmuş. 

bir diğeri de ciddi hasara uğramıştır. 
Vaka mahalline çağrılan Liver -

pool polisi derhal tahkikata başla • 
mışlır. Hava meydanının itfaiye ser. 
visi ateşin tayyare fabrikasına sira. 
yet etmemesine uğraşmaktadır. 

---O--

Dünkü Zelzele 
İstanbul, 13 (A.A.) - Dün saat 16 

yı 20 dakika 52 saniye geçe şiddetli
~c bir zelzele kaydedilmiştir. Mer
kez üstünün lstanbuldan 280 kilo. 
metre mesafede bulunduğu tahmin 
edilmektedir. 

ta Yunan sahillerine Ingiliz ve Fran
sızlar sahip oldukça Italyanlar bıı 

denizden nakliyatı bile yapamazlar. 

"Binaenaleyh. Akdenizde Ingilte
r~ ve Fransa hakim vaziyettedirler. 
Akdenizde kuvvet muvaz:!nesf de
mokrasilerin lehindedir . ., 

ne çıkarılacaktır. 

/ ngiliz hava kuvvetlerinin 
yeni manevraları 

İngiliz hava kuvvetleri önümüz -
deki hafta bidayetinde Fransa üze -
rinde bir uçuş daha yapacaktır. 

Fransa hava nezareti, evvelki sa
bah yapılan gösteri uçuşlarından da 
çok memnundur. İngiliz hava kuv -
vetlerinin 14 temmuz şenliklerjnqe 

ikinci bir gösteri uçuşu yapmaları 
tesbit edilmiştir. 14 temmuz uçuşu -
na. Fransız hava kuvvetleri haricin
de, İngiliz hava kuvvetlerine men • 
sup olarak bin kadar tnyyareci işti. 

rak eyliyecektir. 
Fransız hava kuvvetlerinin de İn. 

giltere üzerinde uçuşlar yapması için 
projeler hazırlanmaktadır. Fransız 

tayyareleri, İngiltere üzerinde evve. 
la gündüz, bilfilıara de gece uçuşları 
yap~caklardır. , 

Ingiliz tayyare filoları, Fransa ü
zerinde yapacakları uçuşlarda, hiç 
yere inmeden muhtelif istikametle. 
re doğru seferler yapacaktır. 

Akdeniz üstünde de 
uçacaklar 

"Star" gazetesinin bildirdiğine gö. 
re 18 İngiliz hava filosunun Fransa 
ve Akdeniz üzerinde bir uçuş yap • 
ması için bir plan hazırlanmaktadır. 

Bir kaç gün içinde yapılacak olan 
bu uçuş esnasında katedilecek mesa. 
fenin yekunu 3.200 kilometredir. U
çuşa 1.000 pilot ve sair mürettebat 
iştirak edecektir. 

/ngiliz Harbiye Nazırı Pariste 
İngiltere Harbiye Nazırı Horc -

Belisha ve İngiltere havacılık genel 
kurmay başkanı general Nowall, 14 
temmuz bayramında hazır bulunmak 
üzere öğle vakti tayyare ile Londra. 
dan buraya gelmişlerdir. 

Dominyonlarda da 
mecburi askerlik 

Paris, 13 (A. A.) - Siyasi Fran. 
sız mahafillerinde söylenildiğine gö. 
re Londra hükumeti, Dominyonlara 
müracaat ec!erek bu memleketlerde. 
ki beyaz ırka mensup halkın 1ngil • 
terede olduğu gibi mecburi askerlik 
hizmetine tabi tutulmasını isteye -
cektir. 

Fırat Nehrinde 
Bir Boğulma 

Birecik (TAN) - Sancak mahal-
le.sinde oturan Mehmet oğlu l-Jasan, 
Fırata girerek serinlemek istemiş, su
lar tarafından sürüklenerek boğul. 
muş, cesedi kaybolmuştur. 

sanesi (bale), 
14,15 - 14.30 Müzik (Keman soloları 

- Pi.) 
18,30 Program, 18,35 Müzik (Şen oda 

müziği - İbrahim Ö7.gür ve Atı>ş böcekle
ri) 19.00 Çocuk saati, 19,25 Türk müziği 
(İnce saz faslı), 20,00 Memleket saat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji hnberleri, 20. l O Ne
seli plaklar - R .. 20.15 Türk müziği. 

1 - Hüı:zam peşrevi, 2- Hüzzam bes
te - Aldım hayali perçemin. 3 - Sadet
tin Kaynak - Hü7.zam şarkı - Bin hü
zün çktu, 4 - Bimen Şen - Segah şarkı 

- Sunda içsin, 5 - Kemençe taksimi, 6-
Halk türküsü - Bir yar sevdim Ku~adıılı. 
7 - Halk türküsü - Misket geliyor mis
ket. 8 - Bedriye HO$gör - Kürdilihicaz
kar şarkı - Mıtrıpta mı, 9 - Şemsettin 
Ziya - Şeteraban şarkı - Ey gonca açıl. 
10 - Osman Nihat - Nihan•nt ş:ırkı -
Yine aşkı bana dudağınla, 21.00 l\f(izik 
(Riyaseticümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Ktinçer). 

1 - Wagrıer - Lohengrin opeı·asının 
marşı, 2 - Waldteufel - Yals, 3 - H:ıle
\'y - 'La Juive" operasının U\"l!rti.il'ü, 4 -
Tschaikowky - ··ca,.sc - Noisette" bale -
sinden şark melodisi. 5 - Massenet -
Werther operasından fantezi, 

21 ,15 Anadolu Ajansı (spor scn·isi), 
22,00 l\Tllzik (CAzband - Pi.) , 22.l5 - 23 
Son ajans haberleri \'e yarınki program. 

Pazartesi, 17. 7. 1939 

• 12.30 Program. 12,35 Türk mliziğl - Pl, 
13,00 Memleket saat ayarı, Ajans ve me
tereoloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - Pi.) 

19.00 Program, 19.05 Mtizik (Debus,.y
"Prclude a l'apres - midi d'un faune".), 
19.ı5 Türk muzlğı (Fasıl heyeti), 20,00 
Memleket saat ayarı, Aj:ıns ve meteoroloji 
haberleri. 20.15 Konuşma (Doktorun ııırn
ti), 20.30 Türk müzlgi (Ses ve saz eserle
ri). 

1 - Hicazk[ır peşre\'i, 2 - Zekai Dede 
- Hicazkar best - Hicri lebiııde, 3 - İb
rahim er. - Hicazkar ş:ırkı - Yok hila
fım hem müdara, 4 - Keman trıkslmi, 

5 - Rakım - Hicazkar şarkı - Bekle -
dim ta fecre kRdar. 6 - Nuri bey - Yü
rük ~emni - Mızrabı gamı aşk ile, 7 - Hi
cazkar saz ı;emaisi. 8 - Muhtelif -;az eser
leri \'e oyun ha va lan. 

21.10 Konuşma, 21.25 Neşeli plfıklar -R., 
21.30 Müzik (Yarasa operetinin 1 inci \"e 
2 inci perdeleri - Pl.) 22.00 Müzik (Kü -
çük orkestra - Şef:Necip Aşkın), 

l - J, Strauss - Viyana ormanlarının 
efsanesi (Vals), 2 - Ganglbergcıt - Kü -
çük toplantı • (Revü - entermezzo), 3 -
Moussorgsky - Bir göz yaşı, 4 - FerC'İre 

- Ay - Ay - Ay, 5 - Haydn - yar:ıdılış, 
6 - Bizet - Arleziyen ~nu No. 1, a) Prti
lude, b) Menuetto, c) Adagletto, d) CF1ril

lon, 8 - Tschailkowsky - Aleji (hazin 
parça), 9 - Gounod - Ave Mnria, 

23.00 Son Ajans haberleri, zıraat, ı>ıı -
ham, tahvi]{ıt, kambiyo - nukut borsası, 
(fiyat), 23.20 Müzik (Ca7.band - Pl.), 
23.55 - 24 - Yarınki program. 

Sair, 18. 7. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk muı.ıgı, 
1 - Ne\'eser peşrevi, 2 - Sadettin 

Kaynak - ·Neveser şarkı - Hicranla ha
rap oldu, 3 - Selfıhattin Pınar - Niha -
vent şarkı - Hfıifı yaşıyor, 4 - Santur 
taksimi, 5 - Nihavent şarkı - Körfezdeki 
dalgın suya bir bak, 6 - Neşetkar - Ma
hur şarkı - Gücendim ben sana, 

13,00 Memleket saat ayarı, Ajan!'; \'e 
meteoroloji haberleı·i, 13.15 - 14 .MU:zik 
Riehard Strauss'ın eserlerinden - Pl.. 

19,00 Program, 19.05 Müzik (Lucienne 
Boyer'nin plfıklarından), 19.15 Turk mü
ziği (Fns~eyeti), 20.00 Memleket ~aat a
yarı, Ajans \"e meteoroloji haberleri, 20.15 
Konuşma, 20.30 Türk ıntiziği (K15sik pro
gram), (Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti), 21.10 Konuşma, 21.25 Neşell p!Ak
lar - R., 21.30 Orkestra programının tak
t\iml - Mendelssohn Ve Bizet hakkında 
Halil Bedi Yönetken tarafından, 21.45 Mü
zik (Radyo orkestrası - Şef: Praetorius), 
1 - .!.\lendelssohn - Bartholdy: Hebridler 
Uvertürü, 2 - G. Bizet - Senfoni Do Ma
jör, 22.30 Müzik (Schubert'in Liedlerinclen 
- Pl.) 23.00 Son Ajans haberleri, zira:ıt, 
esham, tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
(fiyat), 23.20 Müzik (Cazband - Pl.), 
23.55 • 54 Yarınki program. • 

Çarıamba, 19. 7. 1939 

12.30 Pro~ram, 12.35 Tiirk müzi~i -
Pi., 13.00 Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13.15 ~ 14 ~üzik 
(Riyaseti cümhur Bandosu - Şef: Ihsan 

Künçer), 1 - Saint - Saens - Geçid res
mi marşı, 2 - Tschaikowsky - Güftesiz 
:ıarkı, 3 - l\Ieyerbeer - Le pardon de 
Ploermel operasından fantezi 4 - Lincke 
- Serenad, 5 - Delibes - Lakme opera
sından fantezi, 

19.00 Program, 19.05 Mi.ızik (P, Dukas
Çırak sihirbaz: Senfonik parça - Pi.), 
19.15 Turk müziği (Karışık program) , 
19.45 Turk müziği (Halk türküleri ve o -
yun ha,·alan). 20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji hnberleri, 20.15 Ko
nuşma, 20.30 Türk müziği, 1 - Osman be
yin - Saba peşre\"i, 2 - Dedenin - Saba 
şarkı - Guşeyle gel biılbülleri, 3 - Aşık 

Mustafa - Saba şarkı - Bir esmere gö -
nül verdim, 4 - Kfü:ım Us - Hüzzam tak
simi, 5 - Keman taksimi, 6 - Mehmet 
Nasib - Hicazkar şarkı - Görmezsem e
ğer sevdicegim, 7 - Refik Fersan - Rast 
~arkı - Yakdı cihanı ateşin, 8 - Halk 
Tilrki.isu - Karşıda kara yonca, 9 - Halk 
türküsıi - İndim dağdan ovnya, IO -
Halk türküsü - Damından görünür bağ -
lar, 

2l.10 Haftalık posta kutusu, 21.25 Ne
~eli plaklar - R,, 21.30 Müzik (Saksofon 
soloları - Nihal Esengin tarafından), 
21.50 J\Itizlk (Melodi - Pl.}, 22.00 Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Askın), 

1 - Paul Lincke - Olur - Olur - Olur 
(Şen parça), 2 - Micheli - Buseler sere
nadı, 3 ~ Rachmanlnow - Seremıdı, 4 -
J. Brahıns - l\Iacar donsı No. 3, 5 - E-· 
duard Künneke - Dans Süitinden Blus, 
6 - Becce - Noturno, 7 - J. Strnuss -
Nesli vab operetinden (Bu5eler vatsı), 

8 - Ferraris - Çigan sevgiı;i, 9 - Carl 
Rydhl - .:\1elodi, 10 - Frnnz Lehar -
Göttergatte operetinden potpuri, 23.00 Son 
ajans haberleri, ziraat, eshanı, tahvilat, 
kambiyo - nutuk borsası (fiyat), 23.20 
l\fiizik (Cazband - Pi.), 23.55 - 24 Ya -
nn ki prgraın. 

Perşembe, 20. 7. 1939 

12.30 Program, 12.35 Ti.ırk ıntiziği, ı -
Kemençe taksimi, 2 - N'eyzen Burhan -
Suzinak şarkı - Haylı demdir , 3 - Ah -
met Rasim - Suzinak şarkı - Gel senin
le, 4 - Aril bey - Suzinak şarkı - Aş -
krnln yanmaktadır, 5 - Suzinak şarkı -
Bir nigfılıınla kapıldım, 6 - Suzinak saz 
semabı, 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 - Mü
zik (Karışık .program - Pi.). 

19.00 Program, 19.05 :r..ıuzik (Mil!öt"ker 
- Fakir talebe operetinden Portpuri - Pi.) 
19.15 Turk müziği (Fasıl heyeti), 20.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo
ji h:ıberleri, 20.15 Konusına (Ziraat saati) , 
20.30 Turk müzigi, 1 - Rast peşre\•i, 2 -
Abdi efendi - Rast şarkı - Senin aşkın
la çl\k oldum, 3 - I!'aik bey - Rast ş:ırkı 
- Bir dame di.ışürdü beni, 4 - Kanun 
taksimi, 5 - Lütfi bey - Hicazkar şarkı 

- Sana noldu gbnül, 6 - Arif bey - Hi
cazkar şarkı - Açıl ey goııcai sadberk, 
7 - Acl!mkürdi ı;;arkı - Bır vefasız yare 
dü~tüm, 8 - Şem~ettin Ziya - Hicaz şıır
kı ~ Kim görse seni, 9 - Selfıhatlın Pı
naı· - Hicaz şarkı - Sızlay;ın kalbimi sev, 
10 - Halk türkt.isü - Akşam olur ker -
van iner, 21.10 Konuşma (Markoninin ö -
lümünün senei devriyesi munasebetiyle), 
21.25 Neşeli phiklar - R .. :H.30 Müzık 

(Şan solo - Soı~:ano Şadan Candar tcıra
fından), 21.45 Müzik (Opera ayarları -
Pi.), 22.00 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın). 1 - J. Strauss - Cenup çi~ 
çekleri, 2 - Hans Stilp - l\tarş, 3 - Riıns 
ky - Korsakow - Sadko operasından dü
ğün şarkısı, 4 - Nieınann - CarUston 
(dans). 5 - Maurice - Dudaklarım, o _ 
peretinden (Potpuri), 6 - Eduard Kün • 
neke - Mai elbiselı hemşireler operetin
den, 7 - Tschaikowsky - Kanzonetta 
(Keınıın için konserto), 8 - Pauı Lincke 
- Darılma (fantezi), 9 - Offenbach _ 
Musette (17 inci asır dans havası), 10 _ 
Paul Lincke - Mizahi marş, 23.00 Son 
ajans haberleri, :ziraat, esham, tahvilat. 
kambiyo - nukut borsası (fiyat), 23.20 
Milzik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 Yarın
ki program. 

Cuma, 21. 7. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk mfü:iği 

Müzik (Opera seleksyonları - Pl ), 23. 
Son ajans haberleri, zil'aat, esham. tl'hV 
lat, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 23: 
Müzik (Cazband - Pi.), 23.55 - 24 Yarın 
ki program. 

Cumartesi, 22. 7. 1939 

12.30 Pragram, 13.35 Türk müziği: 1 -
Nihavent peşrevi, 2 - ismail Hakkı: Ni 
havent semai (Feryat ile yndeyler iken) 
3 - Nihavent şarkı (Söyle nedir baisi za 
rın göni.ıl), 4 - Rahmi bey: Niha\'ent şar 
kı (Saçlarına bağlanalı), 5 - Artaki: Ni 
havent şarkı (Koklasam saçlarını), 6 
Arif bey: Nihavent şarkı (Şarap iç gülfe 
minde güller), 7 - Saz semaisi, 14.0G 
.:\Yemleket saat fıyarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 14.10 - 15.30 l\Iuzik (Kabare, 
müzikhol, dans - Pl.) 

18.30 Program, 18.35 Müzik -(Offer 
bach - Orfeus vehennemde operetinden 
potpuri - Pi.). 18.45 Müzik (Ki.ıçiik orkes
tra - Şeş: Necip Aşkın) 1 - Delibes (Ko
pelya bnlesinden bebek dansı), 2 - Helm 
Walther: Dans eden kuklalar (Fokstrot). 
3 - Heuberger (Şarkta). 4 - Ziehrer 
(Eşkıya operetinden potpurı). 19.15 Turk 
müziği (İnce saz faslı), 20.00 Memleket sa
at :ıyarı, ajans \'e meteoroloji haberleri, 
20.10 Neşeli plaklar - R., 20.15 'rürk müzi
ği (Seçilmiş eski eserler), 20.50 Konuş
ma, 21.05 Temsıl, 22.00 Haftalık posta ku
tusu (Ecnebi dillerde), 22.30 Müzik (Ri
chard Strauss - Violonsel sonatı), Çalan
lar: Mesut Cemil ve Cemal Resit, 23.00 
Son ajans haberleri, ziraat, esham, tahvi
lat. kambiyo - nukut borsası (Fiat), 23.20 
Müzık (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 Yarın
ki program. 

----o~---

Kısalan Genç 

Her Yd l Santim 
(Başı Yedinddc) 

Hastaneden, bir doktor :ırkadd
şımla birlikte çıktık. O: 

- Bence, diyordu, Şah:mn her 
sene biraz daha küçüldüğü ctoğı ıı 
olmasa gerek. Vakıa, rnikzadeın de
nilen bir hastalık vardır. Ve bu 
hastalık insanın neşvünema culma. 
sına mani olur. Fakat böyle ınsanı 
tıpkı kar gibi eriten bir Iıasta!ık 

hatırlamıyorum. 

Doktor dostumdan mikzadem 
hastalığı hakkında biraz m::ıllım·ıt 
rica ettim: 

- lnsanın, dedi, gırtlağının ö
nünde. troit denilen bir bez v::trdrr 
ki. troit hormonu isimli bir madde 
ifraz eder. Bu madde, k;ıı1a ne ka
dar çok karışırsa, insanrn neşv11. 
nema kabiliyeti o kadar Htar Ba
zı kimselerde, bu gudde vazifesini 
layıkile göremez. Bu bir hastalık
tır ki, ekseriyetle çocuklara ·ir1z o. 
lur. Bu hastalığa tutulanlar d:ı, 

Şahin gibi, ayni boyu muhafaza e
derler ve daha fazla uzay~.m<ızlar. 

Fakat daha fazla küçülmezler! 

Güldüm ve: 

- Şu halde, dedim, bu bir has

talık değil, bir devletmiş azizim: 

ayni büyüklüğü muhafaza etmek 

ve küçülmemek isti:><en ne insa~ar 

var ki, bu hastalrğa tutulmak için 

can atarlar. 

Ş. s. 

Çocuklu Bir Adam, 

16 Yaşında Bir 

Kızı Kaçırdı 
Naailli (TAN) - Buradan bir sa-Pl., 12,300 Memleket saat nyarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri, 13.15 _ 14 Müzik ot uzaktaki Güzel köyde, geceleyin 
(Senfonik plii.klıır - R.). bir kız kaçırma vakası olmuştur. 50 

10.00 Program, 19.05 Müzik (Caruso' - · 
nun bir plôgı), 19.15 Turk mw:igi (Fasıl yaşlarında, evlı ve beş çoc~k babası 
heyeti), 20.oo __ Memleket saat ayarı, ajans oJıın Halil oğlu Şevket, sarhoş olmuş, 
\'e ıneteoroloıı haberleri 20 15 Konuşınn 1 b' 1 ·1· h ata k k H 

k . . • · ' ır e sı a ra oın.;usu acr (ha1talı spor servısı), 20.30 Turk müzigi I ~ 
ı - Ferahfeza peşrevi, 2 _ İsmail Hakk; Mustara karısı Fatmanrn evine teca-
-:-- Ferahfeza beste - Çaglayan cuyi si - vüz etmiş, Fatmanın 16 yuşmdaki kı-
ı·ışkle, 3 - İsmail Hakkı - Ferahfeza r • 

şarkı :-- Ateşin aşkın, 4 _ Santur taksimi. zı Zehrayı alıp kaçırmı~t1r h.enclı-
5 - Ishak Varan ~ Ferahfeza şarkı _ sine iki arkadaşı yardrm etmiştir. Kö
Seyretınek için, 6 - İsmail Hakkı Bey - yün muhtarı Mustafa Gülerlo;:ı bera. 
Ferahfeza şarkı - Mehtapta güzel olur, 
7 - Nuri Halil Poyrnz - Hüseyni şarkı
Artık yetişir, 8 - Rahmi bey - Müstear 
şarkı - Gel ey saki şnrabı talezelendir, 
O - Mustafa Nazif - Hüzzam şarkı -
Gönlüm nice bilir, 10 - Şükrü - Hüzzam 
şarkı - Adanın yeşil çamları, 21.10 Ko -
nuşma, 21.25 Neşeli plaklar - R. 21.30 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Praeto
rius), 1 - · Joh. Strauss - Gece kuşu ope
retinden üvertür, 2 - F. I.Char - Altın 
ve güm{ış (Va!;;). 3 - Joh. Str:uıss - "Ac
celerationen". Vals, 4 - R. Heuberııer -
Opera balosu operetinden Ü\'ert .. 5 - J. 
Offenbach - "Orpheus" uvertürü, 22.30 

ber on üç kişi bunları takibe çıkmış, 

uzun müddet aramış ve nihayet bir 

karpuz tarlasında, keyiflenni sütdi.ıl{ 

ten sonra kalkıp gitmiye hazırlanan 
Şevketle Zehrayı yakalamışlardır. 

Vukua gelen karışıklı:{ esnasında, 
Şevketin arkadaş~arı kaçm1şlardır. 
Şevket te, köy azasından birinin eli
ni bıçakla yaralamışsa d:ı bıçağı he. 
men elinden alınmıştır. Scvket ve 
kız, karakola sevkedibnıştir. 
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11 Eski Hikaye.. Şehrimize Gelen 
TAN 

İstanbul 4 iiııcü İcra Memurluğun
dan: "ARŞİMİDİS MÜESSESEŞİ .. 

(Başı 5 incide> s ahlar 
kendi yolunda yüriir; her nehi.r ken- eyy 
di yatağından akar. Biri öbürünün 200 Yunan amelesinden mürekkep 

l 1.- c mı· t 0 go··re bir seyyah kafilesi limanımızdan yo unu .Hol?Semez. e ye na 
kanunlar yapar <'ahsan kadın evi- transit geçerek Romanyaya gitmiştir. 

· · · · .: • 1• k ı Yunan ameleleri seyahat etmekte ol-nın lŞını ona gore yo una oyar. : 
A ı k d v • • 1 1 dukları Yunan bandırah Frungton 
nıe e a ının çocugu ıçın açı an .. 

k l h f h · d k. vapurile bu sabah Kosteııceden !ima. reş er, er sını , er sevıye e ı . 
k d v • • v lt 1 1 d nımıza gelecekler, hır kac saat içeri-a ının <'Ocugu ıcın coga l ma l ır. h . k k , .. 
Zaten ka~ çahşmı~·an , zengin kadın, sinde şe rı gezere a şam uzeri ay-

v 1 k.k. ·b. "b· b k ni vapurla memleketlerıne dönccck-çocuguna rn l l ır ana gı ı a • . 
. d•v• . t b' . lerdır. nuş, ona, J!'te ıgımız er ıyeyı vere-

bilmiştir? Bö~·lelerin çocuğu bir 
Fransız, bir Alınan mürebbiyesi e. 
linde kendi dilini bile bilmez bir 
halde, y;-hancı, aşılarla başunıza 

ucube kesili~·or. 

Alman Seyyahlar 
Dün sabah şehrimize 250 Alman 

seyyahı gelmiştir. Bunlar bu yaz Bal
kanlar için tertip edilen seyahate iş
tirak etmek arzusunu gföteren 1B ka. 

Rabia'ya borçlu İhsan'ın nısıf hisse
sine mutasarrıf olup tamamına 143 
lira kıymet takdir olunan Fatihte 
Hoca Üveys mahallesinde İmam so. 
kağında eski 6 mukerrer yeni 18 ka
pı sayılı Fatih yan~m haritasında da
hil ÜO No.lu adada 2533 harita No .• 
lu 47 metre murabbaı 73 santim ar-
sa. 

Hududu: Arkası emanet mah ma. 
haller CE:"nhesi tarikle mahduttur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttır
ma şartnamesi 17 • 7 - 939 tarihiden 
itibaren 938 / 1098 No. ile Istanbul 
Dördüncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
f::n:la mallımat alnı::ık istPvenlı:>-r 
isbu sartnameve ve dosva num:ır:>si. 
I~ memuriyetimize müracaat etmeli
dir. 

Otomobil Malzemesi Ticareti Türk Anonim Şirketi 
31 Temmuz 1939 Pazartesi günü 

Umumi Heyetin Fevkalade Surette Toplanması 
"Arşimidis Müessesesi" otomobil malzemesi Ticareti Türk Anonim 

Şirketinin hissedarları 31 temmuz 1939 pazartesi günü saat on buçukta 
Bl');voğlunda İsiklal caddesinde (30) numaradaki merkezinde fevkalade 
surette toplanacak umumi heyete davet olunurlar . 

E:1 az otuz hisse senedine malik olup bu toplantıda hazır bulunmak 
isteven hissedarların toplantıdan nihayet iki gün evvel hisse senetlerini 
şirketin idare merkezine tevdi eylemeleri icabeder. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Sermayenin tezyidi (Eski sermaye seksen bin lira, yeni serma

ye iki yüz bin liraJ. 
2 - Şirket esas mukavelenamesi yedinci ve yetmiş beşinci madde

lerinin tadili. 
Yedinci maddenin eski şekli : 

Geçenlerde bir arkadaşımın 

cuğu, anncrıine: 

- Mama, epolüm ağrıyor. 
Diye omuzunu gösteriyordu. 

ço. I filenin beşincisidir. Alman seyyah 
kafilesi, bir iki gün şehrimızde ka. 
larak her tarafı gezdikten sonra Var
M yoluyla memleketlerine dönecek. 

Dili bize yabancı olan bu cocukla· 
rın, şiiph~ etmi;yelhn ki, içleri de 

lcrdir. Henüz seyahate c;ıkm:rnuş o
lan diğer kafileler de peyderpey tur-

2 - Arttırmaya ist;r::ık iC'in yuka. 
rıda yazılı kıymetin vüzde 7.5 nisbE>
tinde pey veya milli bi~ ban~anın t_e- ı 
minat mPktubu tevdı edılecektır. 
(Madde 124). 

"Şirketin sermayesi beheri <yüz Türk) lirası kıymetinde (sekiz yüz) 
hisseye münkasim (seksen bin) Türk lirasından ibarettir. 

Hamiline muharrer işbu hisselerin tamamı müessisler tarafından 

teahnüt edilip dörtte biri tediye edilmiştir. , 
~2,500 lira kıymetinde 325 hisse bay Yorgi Papadopulo'ya, 
32,500 lira kıymetinde 325 hisse bayan Afroditi Papadopulo'ya. 

9.000 lira kıymetinde 90 hisse bay Pandeli Atanasyadis'e, 
::ı.oqo lira kıymetinde 30 hisse bayan Aspasiya Atanasyadis'e, 
3.000 lira kıymetinde 30 hisse bay Anesti Papadopulos'a aittir. 

neye başlıyacaklardır-. J ıJ kafilenin 
~·azacak değil- a·,·tıncısı ·· ·· h · · l pazar gunu şe nnuzc ge e-

yabancı kalıyor. 

3 - İpotek sahibi al~e::ıkMarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa. 
hinlerinin p;ayrr menkul üzerirıd 0Td 
haklarını hu<:usile faiz vP masrnfa 

Bu eski hikayeyi 
diın: hala aram17.da: cektir. nair ohm iddial::trını isbu ilan tarfüin. 
"Kadının çalışacağı yer, evinin den itih::ıren yirmi gün ;cbde evrakı 

köşesidir.,, diyen gerilere karşı bu ~----• -• müshih~lerile birlikte rrıemurivE:"timL 
,,,,,- Tashih ve ilan """Ilı 7.C hiJdirmeleri icap f'der Akc:i h?lde fikri müdafaa etmek için cevap ver-

Diinkü nüshada çıkan ilandı:ı hakları tamı sit"İli ile ı;ahit nlnrnd1k. mek, hir 'klımdan geçmiyordu; la- ı ı · 1 
:l' otomobil motör numarası yanlı§ ı C'a satTs hf'de inın pay a.~masından kin bu sabah, erken tramYayların h · k ı 1 

olduğundan mezkur numara ta5. arıc a ır ar. 
birinde giderken, köprüniin kaldı- 1 4 _ Gnsterilen eiinde arttırmcıva 

hih \'C yeniden ilan olunur. 
rımlarında, elinde kocaman bir iş 

1 
istirAk edenler Artbrma ~a:-t ... ames:. 

. b" ı Sahibi bulunduğum Stüd 1 nı· okumus ve lı""ızumlu m~ıu·m."t al-~antası, ü.~rınde eskice ır spor e • ... ., 
ı Bcyker markalı ve 4233.3 MoWr mıc: ve hıınlarr tcım::ımen kabul etmi<: hise, ayaklarında al~ak papuç ar, '{ ~ 

koşa koşa yiiriiyen bir tanadlk kadın nunıarah 19:J6 modeli Spor Oto. ı ad ve itibar olunurlAr. 
nıobiUnin satışma tcvessiH etti- 5 - Gavri menkul lfi • 8 - 939 ta. 

gördüm. Bir dakika gözlerime ina. ' 
1 ğimderı işbu satışa itirazı olan. rihine müsadif carc:Amb;:ı 11ıinii sAat 

namıyarak baktım; o idi. 1 ların nihayet ~ir haCtaya kadar 14 ten 16 ya kad;ır İstarıhul Dördün. 
Tahsili, görgüsü iyi, genç, güzel . 1 1

:.. •. cii icra memurlu,ğund;:ı üc defa bağı. 
kadın, iki üç cocuk yetistirdiktcn Istanbu Altıncı Noter ıgıne nın- rıldıkfan sonra en cok arthr;ın;ı iha. 

J ' 1 racaat "(mclcri. le edilir. Ancak arttırma bı:>deli mu. sonra kocası azıtmış, kadının şere. •I•••••• 
Latif Belt'n - hammen kıymetin vüzde 75 ini hul. 

Iini ezecek ~ılgınlıkla.r yapmıya maz veya satıs i~teyenin alaca~ına 
başlamıştı. Kadın, bu şercfsizJiğe ni- rüçham olan diğn alacaklılar bulu. 
hayet, çocuklarını büyiitünciye ka· şuyorsa, ne zarar? Ona, kurtardı- nuo fa bedel bun1ann bu ıtavri mf'n. 
dar, bin türlü isfırap icinde katlan. ğı şeref \"e haysiyeti yetmez mi? kul ile temin enilmİS aJac~klarının 

·r · · b. · d"kt Anneler kızlarını iktısadi esirli- mecmuundan fazlııva çıkmaz~a en mış, ,.e vazı esını ı tır 1 en son.ra, cok arttıranın tıı:ıhhüdii haki kalmak 
konaiYı da ı·htı'samı da bırakarak an gye bo~.·un egvdirmemek. kadınhk s.e· 

... · - - ·' üzere arttırma 15 gün daha temdit e.. 
cak kıymet verdiği insanlık şerefini reflerini muhafaza ettirmek, bir giiıı dilerek 31 _ 8 • 939 tarihinde Per-
lmrtarahi!melt için çalışmıya atıl- herhangi bir suretle ne yapacağını ~ ... ""'ı.." ,..;;~:;, "'"ı:>t 14 t""'I'\ Jfi v:ı 'k~,.:ı.,.,. 
mıstı. :şaşırmış bir halde ortada bırakma- İsbm!:nıl Dördüncü forıı memur1uğu 

İşte. hu ~·azıyı bunun için yazdım. mak için, onlara iyi, zengin koca odasında ı:ırttırma bedeli sah<: isteve. 
nin ı:ılaca~ına rüçhanı olan diğt>r ala. ... Hanm1cfcndi, elinde iş çantası, b ulmak yerine, iyi adam olmak, caklrlarm bu Payrİ menkul ne temin 

yıpranmış bir tayyörle sabıah işçileri mutJak bir i~İn sahibi bulunm ak edilmis alacaklar' mecrnuımcfan faz. 
arasında höprü kaldırımların"a ko- imkanı hazırlasınlar. l;:ıva cıkmAk ımrtilP Pn <'ok Arttır:>na 

M. M. VekCiletinden: 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isabet 

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

Lira Kuruş Lir a Kuruş 

ı. derece subaya 231 00 1. derece er'e 115 50 
2. ,, .. 

207 90 2. " " 92 40 
3. " t) 161 70 3. " IJ 69 30 
4. " " 138 60 4. " 

,, 
46 20 

5. " 
,, 

115 50 5. ., ,, 
23 10 

6. ,, ., 
92 40 6. u " 23 10 

Beher şehit ailesine 23 lira 30 kuruş verilecektir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliğ i Satınalma Komisyonundan : 

1 - Muhafaza teşkilatı için muhtelif boyda 750 tane milli bayrağın 
29. 7-939 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutarı 1030 liradır. İlk teminatı 78 liradır. 
3 - Şart,name ve şali nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde i1k teminat makbuzu ve kanuni ve

sikalariyle birlikte Galata rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanının ikin. 
ci katındaki komisyona gelmeleri (5164) 

3. Kor Komutanhğından : 
1 - 3. Kor İnşaat şubesinde çalışmak üzere (250) lira ücreti şeb. 

riyeli yüksek diplomalı bir mimar alınacaktır. 

Ta1iplerin 27 - 7.939 gününe kadar Çorluda Kolordu İnşaat şubesine 
istida ile müracaatları. 

2 - İsteklilerin diploma. hüsnühal kağıdı, tercümei hal, ve asker. 
lik vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikalarını istidalarına rap-
tetmeleri lazımdır. (5172) (129) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonu1tdan: 
Yapılacak iş 

Gureba H. Kulak, Boğaz, 

Burun kliniğinde yapılacak 

Keşfi Teminatı 

tahta mobilya. 1605 Li. , 121 Li. 
Gureba H. 2 ci Şirürji kli-
niğinde yaptınlacak tahta 
mobilya 3168 238 " 
Üniversite merasim salonu-
nun betona çevrilmesi 1583,47 119 " 
Soba kurulması tamiri boru 

İhale günü Saati 

27/7/939 10 

,, ,, ,, 
10.5 

,, ,, '1 
15 

ve teferruatının alınması 1683.90 127 " " " " 15,5 
1 - Yukarda yapılacak işler Rektörlükte açık eksiltmeye konul. 

muştur. 

2 - İsteklilerin tphta mobilyalar için ttniversite mimarlığından 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil. 
-"""'., ihale yapılmaz ve satış talebi 
dü<:er. 

6 - Gavri mf'nl(ul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veva verilen 

· mühlet icinde paravr vermezse ihale 
kararı fc-~holuna-r::ık kenrHsinrlen ev. 
vel en vüks0 k teklift<> hulunan kimse 
arzetmis olduğu bPdelle elma~ razı 
olursa ona. razı olmaz veya h11lıın. 
ma7sa hemen on beş ııün münnı>tle 
arttırmaya <"kar• h" Pn cok arthra. 
na ihale edilir. İki th::ıle anıc;;rnrlaki 
fark ve P"ecen P"iin ler i<'in v;izdf' fl tE>n 
hesao olun,,w> k fai?. ve n: 4c'r zarar
lar avrıca hiikme h:::ıc<>t ka1nı:.-ıks1Zın 
memurhrpfimi7"" alıcıdan tahsil O
lunur. (J'vTı:ıdde 133) 

7 - Alıcı arttırma bPd"'li haricin_ 
de olarak vı:ılnt7 tı:ınu ferağ h:ırcını. 
virmi senelik ''"kı"f taviz h<>nnlini ve 
ihale. karar pullarını vermiye mec-
burdur. · 

Miiterakim w•rıziler, tenvirat ve 
tanzifat ve dE>llalive resminden mü
t<'ve11it bPlediye rüsumu ve miitE>ra
kim vakıf icaresi alıcıv?. ait o1mavıp 
ı:ırttırma bedelinden tc{ı7Jl olunur. ls
bu 11ayri menkul v11k:ırıda pö,.terilen 
tarihtP İstnnbul Dördiinril İcra me. 
mıırluğu odasında isbu ilan vı:> f'iistP. 
rileıı arttırnıa c:::ırtnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memurlu.i:'l.m-
dan: J 

Toohanede Kumbaracı yokusunda 
13 No. da oturmakta ve sabun ima
llJe mMaul olan Al<'ksandras Sitopa. 
kisin ifHlsı 13 _ 7 • 93!'.I tArihihdP ı:ıcr. 
lıo fasfivesinin ~di sı>kil<le vapılma
sına kanır vf'rilmis olduğundan: 

1 - Miifliste ı:ılacai!1 olı:ınların ve 
istihkak iddiasıncfı:ı hulunanlarm ala
caklarınr ve ic:tihkakbrtnı il:lndan 
bir ay ic:nde İkinci İflas D::ıi~<>c;in_e 
e-elerek kavdPttirmeleri ve delıllerı
ni (scmı:>t ve deftE>r h11lac;;al:ırı vı:> sa
ire) asıl ve;va musaddak suretlerini 
tevdi eylemeleri. 

2 - Hi!Rfına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak ;1zere müf
lisin bor,.lnlarmrn avni mii<lciı:>t irin. 

de kendilerini ve borçlarını bildir
meleri. 

3 - Müflisin ma llar1m her ne su. 
retle olursa olııun ellerinde bulurıdu. 
ran1arın o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak sartile bunları ayni 
milMrl,:.t icinnı:> dı:ıire emrin<> tovni ,,.t_ 
meleri ve etmezlerse makbul maze. 
retleri bulunmadıkça cezai mesulive. 
te uğrıvacakları ve rüchan hakların. 
rfan m;:ıln•ımı k;:ılı:ıt';:ıf{lArt. 

Bu hisseler mecmuunun mevadı atiyede münderiç şekil dahilinde 
hissedar sıfatiyle i~tirak edecekler tarafından iştirasının taahhüt ve im. 
za ve bedellerinin tesviyesi meşruttur. 

Bundan başka müessisler arasında hisseleri nisbetinde tevzi olun
mak üzere bila bedel nama muharrer seksen adet müessis senedi ihraç 
olunacaktır. 

Yedinci maddenin yeni ,ekli : 
''Şirketin seksen bin liradan ibaret ilk sermayesi. beheri yine yuz 

Türk lirası krymetinde iki bin hisseye münkasım olmak üzere iki yüz 
bin Türk lirasına çıkarılmıştır. 

Hamiline muharrer hisse senetlerinin seksen bin liralık kısmı ev
velce tamamen ödenmiş olup arttırılan yüz yirmi bin liralık kısmı dahi 
müesı;isler tarafından tamamen taahhüt edilip bunun dahi dörtte biri 
tediye edilmiştir. 

Bütün hisselerin mevaddı atiyede münderiç şekil dahilinde hisse. 
dar sıfatiyle iştirak edecekler tarafından iştirasının taahhüt ve imza ve 
bedellerinin tediyesi meşruttur." 

Yetmiş beşinci maddenin eski şekli : 
"Sirketin masarifi umumiyesiyle ya mukavelename müdüriyete ve 

yahut herhangi bir vazifeye memur edilen kimseler umumi veya hususi 
1emettiiattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri 
gibi şırketç:e tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin hesap se. 
nesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterin. 
de tesbit olunan hasılatından badettenzil baki kalan mıktar temettüatı 
safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl olacak temettüatı safiyenin evvela 
yüzde (beşi) ihtiyat akçesine tahsisi ve saniyen itfa edilmemiş olan his
se senetlerinin bedelleri tesviye olunan kısmına yüzde (dokuz) nisbetin
de birinci temettü itasma kifayet edecek meblağ üraz edildikten sonra 
baki kalan kısmın: 

Yüzde onu müessislere, 
Yüzde on meclisi idare azasına 

Yüzde üç meclisi idarenin tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak 
nıemurine, 

Yüzdc- yetmiş yedi ikinci hissei temettü olan hisse senetleri esha. 
bına tevzi edilir." 

Y etmit betinci maddenin yeni tekli : 
"Şirketin masarifi umumiyesiyle ya mukavelename müdüriyete ve. 

yahut herhangi bir vazifeye memur edilen kimseler umumi veya hususi 
temett üat.tan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri 
gibi şirketçe tediye veya eiriki mecburi olan mebaliğ şirk~tin hesap se. 
nesi dhayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defte. 
rinde tesbit olunan hasılatından badettenzil baki kalan mıktar temettü. 
atı safiye teşkil eder. Bu suretle hasıl olacak temettiiatı safiyenin ev • 
vela yLizde (beşi) ihtiyat akçesine tahsisi ve saniyen itfa edilmemis olan 
hisse senetlerinin bedelleri tesviye olunan. kısmına yüzde (dokuz.) nis
betinde birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz edildikten 
sonra baki kalan kısmın: 

Yüzde üç meclsi idarenin tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak 
memurine, 

Yüzde doksan yedisi ikinci hissei temettü olan hisse senetleri esha-
bına tevzi edilir. İdare Meclisi namına murahhas Aza 

f stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksil tme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için satrn alınacak olan 3000 cift 
çorap açık eksiltmeye konulmuştur. • 

1 .- ~ksiltme 21-7-939 cuma günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtımaı Muavenet ~üdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir çüt çorap 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 90 liradır. 
~ - İstekliler. şartnameyi her gün Fuatpaşa Türbesi karşısında 

Leylı Tıp_ Talebe Yurdu merkezinden alabilirler. 

5 - Istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı 
kanurda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat gara~ti makbuz ve. 
y.a banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmele. 
rı. (4879) 

Darende Belediye Reisliğinden : 
1 - Kasabada yapılacak İdro elektrik tesisatı ve santral binasile 

su bendi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 'konulmuştur. 
2 - Bu insaatın keşif bedeli: 29476 lira 47 kuruş olup muvakkat 

teminat: 2210 lira 7 kuruştur. 
3 - İhale Darende beledivesinde 21 Temmuz 939 Cuma günü saat 

14 de Belediye encümeni tar~ından yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltmeye girebilmek için ihale gününden sekiz gün 

evvel ehliyet vesikası ibraz etmesi mecburidir. 
5 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 23 üncü madde mu
cibince ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye reisliğine vere
ceklerdir. 

6 - İstekliler bu işe ait Proje ve şartnameyi her gün Darende Bele
diye Dairesinde ve yalnız Şartnameyi Ankarada Saman pazarında 
Dişçi Bay Ahmet Ertem nezdinde görebilecekleri ilan olunur. 

Elbistan Kaymakamhğından : 

11 ,, ~ 

1 

AG A RAN 
SACLARA 

saç boyaları saçların tabü renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
maJda çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - İSTANBUL 1 
Istanbul Asliye 3 üncü hukuk malı 

kemesinden: Kasımpaşa Yahya Kfı.h .. 
ya mahallesi Aşıklar caddesi 7 N o. 
lu hanede mukim Hasan Ozbek tara .. 
fından ayni mahalde 3 No. da sakin 
Şaziye Samiye aleyhine 938/1783 nu
mara ile açılan tescili talak davasın
dan dolayı gıyaben icra kılınan mu
hakeme neticesinde- Taraflar kan 
koca iken 329 tarihinde mezbure Şa.. 
ziye Samiyeyi davacı mumaileyhin 
mahzarı şuhutta tatlik eylediği ve 
ondan sonra tescili nikah edilmediği 
dinlenen şahitlerin şahadetile tahak
kuk eylemesine binaen olvcçhile ta
lakın subut ve tesciline dair 17.5.939 
tarihinde verilen hükmü havi 939/ 
791 sayılı ilam müddeaaleyhin mez. 
klır ikametgahını terk ve yenisinin 
de meçhul bulunmasına mebni H. U. 
M .. K. nun l41 inci maddesine tevfi
kan ilanen tebliği tensip kılınmış ve 
bir sureti de mahkeme divanhanesi
nı:- talik edilmiş olduğundan tarihi i· 
landan jtibaren on beş gün zarfında 
müddeaaleyh Şaziye Saıniyenin tem· 
yizi dava edebileceği tebliğ makamı
nJ kaim olmak üzere ilan olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun .. 
dan: 
Beyoğlunda Altıncı Dairede Kıble 

sokağında 23 No.da ikamet eden ve 
Manifaturacılıkla iştigal eden Nesim 
Ovadya Francinin 11 - 5 - 939 tari.. 
hinde iflası açılıp tasfiyenin adi şe .. 
kilde yapılmasına karar verilmiştir. 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların a .. 
lacaklarmı ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde !kinci lflas Dai~esin.e 
gelerek kaydettirmeleri ve delillerı .. 
ni (Senet ve defter hulasaları ve ~a: 
ire) asıl veya musaddak suretlerını 
tevdi ey le mel eri. 

2 _ Hilafına hareket .. cezai ~e .. 
suliyeti müstelzim olmak ~zere ~':1f .. 
lisin borclularınm ayni muddet .ıcı_n. 
de kendilerini ve borçlarını bıldır. 
meleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne su. 
retle olursa olsun ellerinde bulundu .. 
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi 
etmeleri ve etmezlerse makbul ma. 
zeretleri bulunmadıkça ce?.ai mesu. 
liyete uğrıyacakları ve rüçhan hak. 
]arından mahrum kalacakları. 

4 - 24 _ 7 _ 939 tarihinde pazar. 
tesi günü saat 11 de alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile müs. 
terek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kim. 
selerin toplanmada bulunmada hak. .. 
ları olduğu ilan olunur. (19220) 

Beykoz sulh hukuk hakimliğinden: 
Beykoz Kavakdere caddesinde kun
duracı Mihranın evinde oturan kü. 
çük Saimeye ayni evde oturan halası 
Emine Onüral kabili itiraz ve itizar 
olmak üzere vasi tayinine karar 
verildiği ilan olunur. 

KAYIP : Kadıköy Belediye Brış. 
mühendisliğinden 4 _ 9 - 38 tarihinde 
almış olduğum hüviyet varakamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

• 
Kadıköy Ayar l\lemuru 

Halit Tiirkcr 

ihaleden beş gün pvvel vesika almaları, döşem.enin betona tahvili işi 
için de 1000 liralık bu gibi işlEµ" yaptığına dair İstabul Vilayetinden 
ihaleden 8 gün evvel vesika almaları, soba işi için de bu gibi işler yap. 
tıklarına dair vesika göştermeleri ve i..ütün isteklilerin 939 Ticaret 
odası vesikaları göstermeleri lazımdır. 

4 - 19 • 7 - 939 tarihinde carşam. 
ha ırünü saat 11 de alııcaklıl::trırı ilk 
içtimaa gelen sair kimselerin top. 

Kazamız köylerinin sağlık korucuları ıçın yerli elbise satın alına-
caktır Beherinin muhammen bedeli Elbistanda teslim şartiyle on bir KAYIP : Ortamektep şahadetna. 
liradan olmak üzere 11 adet elbise eksiltmeye konmustur. memi kaybettim. Yenisini alacağım. 3 - Bu işlere aid şartname, keşif ve dii?'er evraklar Pazartesi Pcr

ııembe uün lPri rt>ldnrliiJct,,. aii ·· ·· lanmada bulunmağa hakları olduvu İt · c san O 7-9 .a.üinü··~ .. cA.t...n· ........ .ı..... .. ~....%:1~--.ı...ı . ..-.--.ıı...ı....ıı....o...-.... ...... --~-------



I -
12 TAN 14- 7 - 939 

350 yi mütecaviz altln madalya ve zafer nişanlarile büyük mükôfat, birincilikle diplomalar kazanan 

L MON CICEKLERI .HASAN KOLONYASINI 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstrrabları azalta11 bu me,hur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Ve mem· 

leketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

NESRiN Kolonva ve Losyonları HASA ı n Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın hafif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmal< mümkün değildir. Hasan ve Nesrin 

losyonlarının bilhassa: Şipr, Fuier, Leylak, Beş bahar çiçeiji ko~uları herkesi hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

~ ........................... -. ......... _. ........................... .. 

Akümülatörlü 
ev ve otomobil için gayet kuvvetli 

RADYOLARIMIZ GELMISTiR 
Teşhir ve satış salonu: 

Motörlerini ve Santrifüi Tulumbalarını Tercih Ediniz. 
Galata, Karakö)·palas No. 16 

Elbistan Kaymakamhğından : Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR. 
Kazamız köylerinin sağlık işlerinde kullanılmak üzere Zündap ve. 

yahut İndiana marka bir sepetli motosiklet alınması eksiltmeye konul-Toptan ve perakende satış yeri: Galata Voyvoda 
Karaköypalas karşısında 

caddesi 84 

muştur. ' 

Osman Taşçıo vlu İsteklilerin en geç 20-7. 939 perşembe günü saat 10 na kadar Elbistan 
Mecmuasının 4 ncii sayısı çıktı. 

en güzel hikayeler 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
,_ Tayyare ve Otomobil Benzini Alınacak 

1 =- İdaremiz için 300 bin litre tayyare benzini ile 50 bin litre oto
mobil benzini kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teslim yerlerine göre hesap edilen mecmu muhammen bedeli 
74000 bin liradır. 

3 - Eksiltme 19 - 7 - 939 Çarşam h a günü saat 11 de D evlet Hava 
Yolları mum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartn~mesinde gösterilen va
sıflan haiz olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin 4950 liralık muvakkat teminat mektuplarile birlik
te mukavele ve şartnamede yazılı teslim yerlerine göre tesbit edilmiş 
fiat tekliflerini havi kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar Tayyare meydanındaki Umum Müdürlük binasında topla
nacak Alım Satım Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri. 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri ile mukavele projeleri Ankara
da Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden parasız alınabilir. 

" 2764" "4897" , ................................... . 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Par~ Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankasmda kumbar ah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 ihası iJUJtınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile c1!2ağıdak1 

pla na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1 .000 Liralık · 4,000 Lira 

" .. 500 Jj 2,000 ,, 
4 .. 250 ,, ı.ooo " 40 .. 100 .. 4,000 ., 

IOO .. ~r) ,. 5,000 
" 120 •• 40 .. 4,800 ,. 

IGO .. •2U ,, 3,200 .. 
DIKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

di.ışınıyenlere ikramiye çıktığı takd irde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar scncdt~ 4 defa , 1 Eylul, 1 Biı"incikanun. ı Mart ve ı Hazıran 
ta r ihler inde çekilecektir. ,. . , 

Kaymakamlığına baş vurmaları ilan olunur. (5192) 36 Sayfa 10 kuruş 

10 kuruşluk posta pulu yollıya
rak bir nümune sayısı isteyiniz. 1 

1 Posta kutusu 17 Fatih - İstanbul 

RadyolarJ 

. ·., . . 
~Devlet Oemiryollan ve Limanlan · işletme U. idaresi ilanları 

Ankra istasyonu civarında kalorifer, elektrik ve sıhhi tesisatı da 
dahil olmak üzere bir hastane binası inşası kapalı zarf usuliyle ve va. 
hidi fıyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 "iki yüz seksen beş bin" 
liradır. 

2 - lstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla
rının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 lira bedel mukabilinde ala. 
bilirler. 

3 - Eksiltme, 31.7.939 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara. 
da Devlet Demiry~lları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile 
birlikte aşağıda yazıl! teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar ko
misyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 15150 liralık mu. 
vakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - İsteklinin en az yüz bin lira kıymetinde emsali bir inşaat isini 

başarmış olduğuna dair vesika. 

d - Münakalat Vekaletinden ou ışe ma'hsus alınmış ehliyet vesika
sı. "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir isti • 
da ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine esas olacak hPlı;tPlf'. 
rin istidaya raptı lazımdır. (2891" "5045" 

Sahihi ve Neşriyat Müdürü Halil LQtfü DÖRDÜNCÜ, Gazetı-dlik "'" 
Neşriyat T. L. Ş. Basrldı itı :ver TAN Mathaa~ı 

. 

Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo- Or. SUPHI C!ENSES 
suna Koş. Hem ucuz, hem ya- 1 ~ · J 

kın, Hem Güzel, fdrar yolları ha~talıklan mOtehassıın 
'ieyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek-

Duhullye 1 O Kuruıtur. 
1 

IPr ııoıırtımnn. Fakirlı>rl" 011rı:ı<:1v 
.. _____ lli."ııilll~ --ııiı~•li'mll ~ ., ' "'el: 4:l!l? , 

~~~~~----------~ 
~ Yarın Ak,am•-------•, 

1 
. Büyükdere -ı EY AZ PARKTA ' 
Ml.İNIR NUREDDiN ve Arkadaştarı 1 

l 
3abaha kadar GREGOR idaresinde STR1NG - SVlNG CAZ 

ISPANYOL ARTiSTLERi 
• Pazar günü GREGOR CAZ ve varyete numaraları. •' 

M. M. Vekaletinden : 
Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptırrlacağmdan bu işlerle 

iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat şubesi müdürlüğüne müracaat. 
lan. <128 ) 15173) 

,------------------... ·-------~ 

1.---

Bestekar N. O. İsmail Hakkının ve 
Bayan Neriman tarafından okunan 

1 7 5 6 8 ASMALARDA 
·, ÇfÇE~LER , : \ ., . 

Bestekar .Zeki Duygulununr ve Ba~n · 
HamiY,et . Duygulu tarafı~dan okunan 

1756 ·~ · ·S;ANA YILLARCA .: ·' 
/~ .. : SEVDiGIM SÖYLE NED&N·-· 

Kolumbia ~~ô_!<la.rında Arayınız. _ .. 

H R$RRRT--:. 
51/lhahOizi 
tehdit! edigor . 
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