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se.firl: Cihan harbinden sonraki beynelmilel siyasl ve iı;tima! 

hAdiselerln yegAne tarihi 

Fiyab 150, ciltlisi 175 kuruştur, KANAAT KİTABEVİ 

lngiltere Deniz ve Hava 
kuvvetlerini seferber ediyor 

Gümrük ve lnlaüarlar Velıili Rail Karadeniz 
dün lnhiMırlarda tetkikat yaparken 

iktisat, Nafıa Vekilleri 
Kömür Havzasında 
T etkikai Yapıyorlar 

l 14 Temmuz 1
1 

M. lebrun 
Mühim Bir 

Nutuk Yerdi 
Paris, 14 (Hususi) - 14 Temmuz 

merasimi fevkalide muhteşem ol
mUJtur. 350 Fransız ve İngiliz harp 
tayyaresi merasime iştirak etmiştir. 
İngiliz askerleri milyonlan aşan bir 
halk kütlesi tarafından şiddetle al
kışlanmıştır. Geçit resmine iştirak e
den Fransız kuvvetleri 30 binden 

Du··n Sabah lstanbula Gelen lnhı·sarlar Vekili fazla idi. Tayyare, tank ve ağır top 
krtalan fevkalade alkışlanmıştır. 

Gazetemize Mühim Beyanatta Bulundu Cümhurreisi, Daladier nutuklar söy
lemiş ve bu nutuklar halkın heyeca

-:-ı Zonguldak, 14 (Tan Muhabirin- nını arttırmıştır. Halk bu gece sa-

F 
• ti 1 den) - Iktısat Vekili tetkikat yap- baha kadar eğlenecektir. -a C 15 ere mak üzere şehrimize geldi. Vali, hav. Rei.icümhurun nutku 

S za müdürü, Etibank Köıniır ve Tiir- Reisicümhur Lebrun milli bayram 

Göre Harp 
Mefhumu 

kiş müdürleri ile diğer zevat tarafın- münasebetiyle radyo ile verilen bir 
dan Çatalağzında karşılandı. Enstitiı mesajında bütün Fransızlara hitap 
müdürü ile Maden mildiirü Halil 

' ederek ihtilali hatırlatmış ve ezcüın 
Vekalet ileri gelenleri ve maden ınü- le demiştir ki: , 
hendisleri Vekile refakat etmekte. (So7'u: Sa. 10, ıü. 1) 
dirler. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL Vekil Zonguldak istasyonunda da 
merasimle ve tezahüratla karşılahdı. 

P 8§istler ve NtlZ ~ g6re Vekil vilayet, Parti ve Belediyeye 
~ ~'·'~~J~ "'"'f~. resmi zfyaretleıini yaptıktan sonra, 

Onun kuvvetine dayana~ ladi: 
rak ne alabilirsen, k Vekilin tetkikatı dotrudan dolru-
bilirsen karındır. ne opara- ya Havzadaki ıirketlerin blrleflllesi-

Faşizm emperyalisttir. Emper
yalizm milletlerin milletler 

tarafından istismarı nazariyesine da. 
yanır. Faşist ve Naziler dünya hege
monyasını kurmak için yeryüzünden 
bütün küçük milletleri kaldırmak la
zım geldiğine kani olmuşlardır. On. 
larca artık beynelmilel hak mefhu
mu kalmamıştır. Zayıf ve küçük ola
nın hakkı yoktur. Bu nazariyeye da
yanarak Habeşistanı işgal ettiler. Bu 
nazariyeye dayanarak Yugoslavya ve 
Avusturyayı işgal ettiler. 

ni, istihsalin fazlalaşmasını ve maden 
lerin rasyonel bir şekilde idaresini 
istihdaf etmektedir. 

Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili 
de bugün Zonguldaktan Ereğliye 
gitmiştir. Orada Ereğlide yapılacak 
liman hakkında tetkikat yapacaktır. 
Vekil Zonguldağa döndükten sonra, 
Ereğlide yeni bir liman yapılması mı 
yoksa Zonguldak limanın ıslah edil. 
mesi mi muvafık olacağı hakkında 
bir karar verilecektir. 

Iktısat ve Nafıa Vekillerinin bura
da bulunuşu, ikisinin de kömür hav
zasının muhtelif cephelerden inkişa

(Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

Amerika ela Vaziyeti 
T• • ••I t;Arüvnr 
V aılnıton, 1' (Huuai) - MiJ. 

ter lloolenlt ın.ıtln koqre,., 
ıönderdlii bir mesaj ile bitaraflı• 
.kanununun mutlaka bu istim• 
devresinde hallini btemiı ve bu· 
nun sulh için ve Amerika bttaraf
hiı için zaruri olduiunu anlatmıt
tır. Hariciye Nazırı Kordel Rull 
de bu yolda, Reis~dlmhurun tuvi· 

biyle beyanatta bulunmut ve si· 
li h ambarırosunun Amerikayı 
harpten koruyamıyacatını anlat
tıktan sonra ıimdiki vaziyetin teh· 
likell olduiunu, onua için bitaıaf· 
lak meselesinin timdiki toplantldı 
herhalde halll lizım ıeldijini izah 
etıniıtir. 

~.......--.--..-- __., ........... ,t=-· ~, ... - .. , ... , .... _...._.. .. "' .. ..__,,._~ .. --,.... -..,,--

deniz ve IVllNI /nwuetlerinden iki par~a müıterek manevrada 

Bu Karar, Ağustosta 
Patlayabilecek Harbe 
Karşı~ Verildi /Mo·H ı M 

Paris, 14 (A.A.) - "Jour - Eclio de Paris,, gazetesi, Lon
dra muhabirinden aldığı aşağıdaki mühim h~beri neşrediyor: Haberler 

Bugün Londrada alınan malumata göre, Ingiliz kabinesi A
ğustos ayından itibaren hava kuvvetlerini ve deniz filosunu ·----
hakiki ha1i harp vaziyetine sokmayı kararlaştırmıştır. Bu su- Alman Mümessili 
retle, tehlikeli olacağı sanılan Ağustos ve Eylw ayları, İngilte-
reyi gafil avlıyamıyacaktır. Moskovada 

Fakat bu istilalar medeniyet ale. 
minde umumi bir aksülamel uyan. 
dınnca nazariyelerini değiştirdiler. 
Ortaya bir hayati saha nazariyesi at
tılar. Açtırlar, topraklan kendi!erine 
dargeliyor. Genişlemek ihtiyacında. 
dırlar. Onlara yeni sahalar lazımdır. 
Bu sahaları işgal de onların hakkı
dır. Çekoslovakya işgalini bununla 
izah etmek istediler. Balkanları isti
la emelini bu nazaı:iye ile izaha ça. 
lıştılar. Akdeniz sahillerini elde et
mek için bu nazariyeyi ileri sürdü
ler. 

MIHVERCILERIN . BALKAN 
--=--ı İngiliz anavatan filosunun daha A-

H E D E Fi• / ğust~s~n .ilk ~ünlerinde ta~ sefer-
, ber edılmış bır hale gelecegi keyfi
yeti, yeni bir Münib yapılacağını 

Moskova, 14 (A.A.) - Havas: 
Müzakerelerin seyri hakkında bir 

malümat alınamamıştır. Bu arada 
Skoda fabrikalarının bir mümessili 
Moskovaya muvasalat etmiştir. Bu
nun Berlinin muvafakatile olduğu 
şüphesizdir. Bu mümessil prensip i. 
tibarile bazı mevcut i§lerin naili için 
gelmiştir. 

F akat bu nazariye de bütün 
milletleri totaliter devletlere 

karşı birleştirince iddialarını daha 
makul sebeplere istinat ettirmiye 
kalktılar. Danzigi istiyoruz, çünkü 
Almandır, dediler. Italyanlar Malta 
ve Korsika üzerindeki iddialarını 
burasının ltalyan ol~asına istinat et. 
tirmek istediler. 

Fakat ne o, ne bu. Naziler ve fa
§lstler sadece emperyalisttirler. Dün
ya üzerinde hegemonya kurmak sev. 
dasına düşmüşlerdir. Kuvvetlerine 
güvendikleri, mukavemet görmiye
ceklerine kani bulunduk!arı müddet
çe yürüyeceklerdir, ilerliyecekler. 

(Sonu, Sa 10; Sü: 4J 

Adliyede Terfi 
ve Tayin Listesi 

Adllye Vekfıletlnln hAklm ve 
muddeıumumllerlmiz arasında yap
tığı yeni terfi ve tayınlere ait 
liste onuncu ıay.famızdadır. ............... -

Tirol Almanları da 
Tehcir Ediliyorlar 
Belgrad. (Taymisin husu

si muhabiri bildiriyor) 
Mihverciler, her taraftaki as
keri hazırlıklarına ,J?errni ver
dikleri bu sıralarda Balkanlar
daki sivasi faaliyetlerini de 
arttırmıslardır. 

Berlinin hedefi, garanti huıı;usunda 
Ba)tık devletlerinin yaptığı hareketi 
Yugoslavya ile Bulgaristana da yap. 
tırarak sulh cephesine karşı Balkan. 
larda mukabil bir vaziyet temin et
mektir. 

Yugoslav, Bulgar yakınlaşmasının 
mihver tarafından teşvik edilmcs!nin 
hedefi: ''Bulgaristanı da, Yugoslav
yayı da sulh cephesinin tesirinden 
kurtarmak ve mümkünse Yugoslav. 
ya ile Romanya arasındaki münase. 
betleri soğutarak Balkan antantını 
dağıtmaktır,, Yani maksat, Bulgari!l
tanla Yugoslavyayı anlaştırarak Ro.. 
manya ile Yunanistanı tehdit etmek· 
tir. 

Londra, U CHususl) - Alınan ef. 

Danzlgdekl 
Almanlara 

HAZIROL! 
Emri Verlldl 

(Sonu: Sa. 10, aü. 1) Prens Pol, Belvat Biiyii/ı EIP,.iJe beraber 

söyliyenlere veyahut İngilterenin 
Avrupada yeni bir kuvvet darbesi 
manevralarına mukavemet azminde 
bulunduğundan şüphe edenlere, ve
rilecek en iyi cevaptır. Sulhü boz
mıya çalışanlara en enerjik nutuk
lardan çok daha kuvvetli surette ve
rilmiş olan bu ihtar bugün tahak
kuk etmiştir. 

Londra, 14 (Huımsi) - Gazete
ler ihtiyat filonun teçhizine ehem
miyet vermekte ve bunun tesirini 
tebarüz ettirmektedir. Diğer ta
raftan Amerikanın en nüfuzlu 2a
zetelerinin Berlin muhabirleri İn· 
gillz harp tayyarelerinin son uc:uş
lanrİın Almanlar ilstiinde bıraktı
iı tesirlere dair mühim yazılar 
yazmaktadırlar. 

Nevyork Taymisln muhabiri, 

Alman Casusları 
Londra, 14 (Hususi) - Bugün Do

nald Adams namında bir adam mu. 
hakeme olunmuş ve iddia makamı o
nun sonteşrındenberi A!manyaya üc
ret mukabilinde casusluk ettiğini an
latmıştır. Casusun bütün muhaberatı 
hükumetin elindedir. 

Pariste de iki gazeteci Almanya le
hınde casusluk yapmak tOhmetı ile 
tevkü edilmişlerdir. 

Isviçrede beş nazist 8 - 18 ay hapis 
cezasına uğramışlardır. Suçları Al
manya hesabına casusluktur. 

Almanlann herşeyden fazla bu Daladier, Yugoılavya Maliye 
uçuılann dilinden anladıklarını ve Nazınyl ·· ·· 

1 
.. 

d k ·ı · . b" .. e goruf u emo rası erm yena ır tecavuz p . 
vukuunda silahla mukabelede bu- .. arıs: 14 (A.A.) - Daladier bu-

gun Phıpps'i v ·· t • b y lunacaklarına inandıklarını yazı- ! . e mu e::ıı<ı en ugos. 
yor. 1 :avyanın Parıs orta elçisi hazır oldu-
?JO ·ı I ·ı· ı · al k gu halde Yugoslavya Maliye nazırı-

mı yon ngı ı.z ır ı nı kabul etm·şt· 
ı ır. 

müdafaa bütçai 
Dün kabul olunan maliye kanu

nu ile 1,400,000,000 İngiliz lirasına 
varan İngiliz bütçesinin 730 milyo
nu mildafaaya ait bulunmaktadır. 
Maliye Nazın Sir Jon Simon bu 
münasebetle şu sözleri söylemiştir: 

(Sonu Sa. 10 Sü. 2) 

Bülııref Elçimiz, Rumen 
Ba,uelıiliyle görüftü 

Bükreş, 14 <A.A.) - Bükreş Bü· 
yük Elçimiz Suphi Tanrıöver dün 
akşam Başvekil Kalinesko tarafın· 
dan kabul edilmiş ve kendisile uzun 
müddet JlÖrüşmüştür. 
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PENCEREMDEN 

ltalya 
Protesto Etmiş! 

15 - 7 - 939 

GÜNÜN RESiMLERi 
Yazan: M. Turhan TAN Yunan seyyahları abideye çelenk /o~ydular 

B elki güzel değil, fakat muhak· 
kak ki manalı bir fıkradır: 

Rahmetli Nasreddin Hoca, kendi 
hulyalarına dalarak sokak sokak 
dolaşırken önüne bir adam ~ıkar: 

- Hoca, der, şimdi buradan bir 
herif geçti, başında koca bir tepsi 
baklava vardı. 

Nasreddin, darına dağın olan renk 
renk hulyalarının hasretini gözlerin. 
de belirterek mırıldanır: 

- Bana ne? 
- O baklava sizin en götürülü· 

yordu. 
Bu sefer hocanın dudaklarında İn· 

cc bir tebessüm \'e zarif bir cevap 
belirir: 

- Sana ne? 
Halkını bir yana bırakalım; dağı 

taşı, bağı bahçe i, deresi ırmağı da 
halis Türk olan ve çünkü asırlardan. 
beri Türk bayrağı altında, Tiirk har. 
si irinde yaşamış bulunan Hatayın 
anavatana avdetini İtalya hükfıme. 

tinin -Fransa nezdinde- protesto 
ettiğini gazetelerde okuyunca Nas
reddin Hocanın bu fıkrasını hatırla
mamak elimden gelmedi. Fransız 
Hariciye Nezaretinin bu tamamiyle 
yersiz, tamamiyJe mana iZ prote to 
notasına karşı "size ne?,, manasını 
ifade eder bir nziyet aldığını, ~"Oni 
o notaya layık olan en güzel cevaJn 
verdiğini de gazeteler yazdığı için 
benim hoca fıkrasını hatırlamaklı

ğım adeta zarurileşmiştir. 

Fakat bu prote to hadisesinden 
biz siyasi ahlakın l\.fakyaveııer diya· 

rında nasıl bir seviye aldığına da 
intikal edebiliriz. l\lalum olduğu Ü· 

zere İtalyn, iiç dört yıl önce hür bir 
milJeti toptan esir haline koydu ve 
f talynnlıkla coğrafya, tarih, ctnog· 
rafya bnkırnından uzak, yakın hiç 
bir miina ebeti olmıyan Habe ülke· 

sini -medeni dün •anın protcstola· 
rına rağmen- go.c:.'hc.ı.·1..,)i iki iir nv 

e'"'el de -bütün in ani haklnrı, 

beynelmilel muteber knnunları çiğ· 

niyerek- Arnavutluğu i tila \"C o 

ma um hiiki'ırneti ilga etti. 
Bunlar, bu hadi eler bir milletin 

~·üzünii asırlarca kızartacak ga bu 

garet cümlesinden sayılabilirken \"e 
medeni alemin gerek Habeşistan, 

gerek Arnavutluk yağmagerliği yü· 

zünden duyduğu istikrah ,.e infial 

henüz yüreklerde ya arken Tlirk 

Hatayın annvatnna iltihakını itnlyn. 

nın protesto etmesi gerçekten gli· 

Hlnç bir harekettir. 
Hatay, bizim cebimhdcn bir ka7a 

neticesi olarak dü miiş kıymetli bir 
inci idi. Onu ele geçirenler bire ait 
olduğunu hiç bir zaman inknr et
mediler, sadece emanet şeklinde in-

clmlz.i saklamak i tediler. Bugün 
yapılan şey, emanet bir malın sahi· 

bine iadesinden ibarettir. Fakat Ha· 

beş ilinin, Arnavutlar yurdunun 
zaptı düpediiz siya i şakavettir. Şu 

halde itnlynya dü en ''azife, tamir 
olunmuş bir haksızlıktan ffö:uli su· 
rette heyecanlanmak değil , belki 
gubettiği memleketler halkına tar. 
z.iyeler vermektir. Bunu yapmamak 
ve kendine tanlli'ıkn olmıyan i lere 
-hem de protestolar yapmnk ure
tlyle- karışmnk, kendi giiziindeki 
merteği görmeyip tc başknlnrınuı 

göztindc çöp arıyan gafilleri hatırla· 
tır ki şerefli bir vaıiyet olmasa gc· 
rektir. · 

Belediye 
Semtlerde 
Açmasını 

Fırınların 

Dükkanlar 
Emretti 

lktısat Müşavere Heyetinin Vazifesi Sona 

Fabrikası Açılıyor Erdi, Bir Maya 
Belediye iktısat müdürlüğü, gü-ı namesinin üçüncü maddesine göre 

niın meselesini teşkil eden ekmek hiç bir fırm sahibi her ne mak::.atla 
hakkında etütler yaparken, iktısat: olursa olsun istediği zaman fırınını 
istişare heyetinin ekmek narhı hak- kapıyamaz, fırınını kapatmak ve ek
kında bundan on gün evvel verdiği mek imalatına nihayet vermek için 
kararın, fırıncılar tarafından kendi bir ay evvelden belediyeye müracaat 
lehlerinde tefsir edilmesi neticesi o- edip ruhsat alınası şarttır. Aksi tak
larak halk tarafından bir çok şika- dirde bu gibilerden nakdi aeza alın
yetlere yol açıldığı anlaşılmıştır. ması icap ettiği gibi bir daha ayni 
Verilen izahata göre meselenin iç- semtte fırıncılık yapmaması lazım 

yüzü şudur: gelmektedir. 
İktısat müşavere heyeti ekmek Bunun üzerine belediye dün bü-

narhına...zam yapmayınca fırıncılar tün kaymakamlıklara bir tamir gön
da "O hnlde biz de mahallelerdeki .A1>rPr kkrııhımtnsı""ı ,. 8\~iJa.11 Hl,\"t: bayilere ve tablakarlnra onawıK larını apıyan ınn ı . 

vermiyeccğiz.,, demişlerdir~ istişare adresleriyle mi tarlarının tesbıt e
heyeti bu işin kendilerine ait bir dilip merkeze bildirilmesini istemiş

Sıhhi maya yapılacak 
mesele olmadığını söylemek sureti- tir. 
le işin içinden sıyrılmıştır. Bunun 
neticesi olarak fırıncılar tablfıkarla

uelediye, ekmek işini tetkik eder· 
ken sıhhi şartlar dahilinde ekmek 
imalini de etüt ettirmiştir. Bu etüt 
neticesinde halen iptidai şekilde ha-

ra ve bayilere vermekte oldukları 
ondalığı kesmişlerdir. Halbuki ek
mekçilik nizamnamesinin sekizinci 
maddesi, her ekmekçi fırınını mahal 
lelerde sandıklarla ekmek satmıya 
ve ayrıca b~iyenin göstereceği 
semtlerde dü~iın açıp ekmek satıl
masını temine mecbur tutmaktadır. 
Bu maddenin bu sarahati iizerine 
belediye dün bütün fınnlara bir ta· 
mim göndererek ya mevcut bayilere 
ondalık ta verilmek suretile veyahut 
bizzat semtlerde dükkan açmak su
retiyle ekmek satışının genişlettiril
mesini bildirmiştir. 

Trost işi 
Belediye, fırıncıların bir tröst kur 

dukları hakkında vaki olan neşriyat 
üzerine de mesele ile me gul olmuş 
ve dün fırıncıları iktısat müdürlüğü 
ne davet edilerek keyfiyet kendile· 
rinden tahkik edilmiştir. Fırıncılar, 

bazı semtlerde fırınların kapandıf.ını 
inkar etmemişlerdir. Ancak yapmak 
istedikleri şeyin bir tröst olınadığını, 
beledivenin istediği sekilde sıhhi ek
mek ç~kannak için bir şirket kurmı
ya çalıştıklarını ve bu maksatla ser
mayeyi biriktirmek arzusunda ol
duklarını söylemişlerdir. 

Halbuki yine ekmekçilik nizam-

zırlanan maya ile yapılan ekmeklerin 
gayrisıhhi olduğu neticesine varıl
mıştır. Halbuki hususi ve fenni şe

kilde hazırlanan maya ile ekmekle
rin hem sıhhi ve hem de daha fazla 
lezzetli olduğu anlaşılmıştır. Bunun 
için belediye ekmek fabrikalarile 
beraber bir de maya fabrikası kura-
caktır. 

I ktı•at müşavere heyeti 
artık toplanmayacak 

Şehrin en mühim hayati meselele
rini teşkil eden ekmek, et ve gıda 
maddeleri gibi mevzular üzerinde 
iktısadt mütalaalarından istifade 
edilmek üzere belediyece teşkil olu
nan iktısat müşavere heyetinin ka
rarlarını havi raporlar belediye re
isliğine verilmiştir. Belediye bu ra
porlar üzerine faaliyete gcçmiye ha· 
zırlanmştır. İktısat müdiriyeti de 
raporlara göre icraaata başlıyacak
tır. Bundan dolayı iktısat müşavere 
heyetinin vazifesi bitmiş sayılmakta
dır. Heyet Pazartesiden sonra artık 
toplanmıyacaktır 

• • • 
Satıe Işı 

Tahkikatı Bitti 
-o--

Suçlularm Bankalardaki 

Hesapları Soruluyor 
Dördüncü sorgu hakimliği Satie 

binasından doğan tahkikatı sona er
dirmiştir. Ankaradan istinabe sure
tiyle istenilen ifadeler de gelmiştir. 
Müddeiumumilik iddiasını hazırla
mıya başlamıştır. Mevkuf ve gayri
mevkuf suçluların muhtelif banka
lardaki hesabı carilerinin de tetkiki
ne lüzum hasıl olmuştur. Müddeiu
mumilik bunu da aldıktan sonra id
dianamesini bitirecek ve suçlulara 
tebliğ edecektir. Tebliğden sonra ka
nun suçlulara üç günlük bir itiraz 
hakkı vermiştir. Azami beş gün son
ra dava mahkemeye aksetmiş ola
caktır. 

1smail isminde bir kiiçük memur, 
kanunsuz olarak Denizbanktan cıka
tt\i\~ı~b .,~ıç1r,lc}11rnıt'j'.iHnt' _s.ik.av~t 

mak istemiştir. 

Yugoslavyah ve 

Yunanla Seyyahlar 
Yunan memur ve amclesinden mü 

rekkep kadınlı, erkekli 307 kişilik 
bir seyyah kafilesi dün sabah Yu· 
nan bandıralı Frengton vapuriyle 
Köstenceden şehrimize gelmiştir. 
Seyyahlar öğle üzeri milli kıyafet
lerile toplu bir halde Taksime gide. 
rek Cü.--nhuriyet abidesine çelenk 
koymuşlar, öğleden sonra şehri gez
mişlerdir. Seyyahlar diin akşam ay
ni vapurla Pireye hareket etmi~ler
dir. 

Yugı~slav seyyahlar 
Dün Daçya vapuriyle şehrimize 

Yugoslav işçi ve memurlarından 
mürekkep 110 seyyah gelmiştir. 
Dün şehrimizi gezen bu kafile bu
gün ayni vapurla limanımızdan ay

rılacaktıaı. 

----o----
Kasaplara Etiket 

Şehir Meclisinde verilen bir ka
rara göre keçi ve manda eti satan 
kasapların bu etlerin üzerine (man
da eti, keçi, diye etiket asmaları lfı. 
zımdır. Bu etiketler belediye matba· 
asınca hazırlanmıştır. Kasapların bu 
etiketlerden tedarik etmelerinin te
mini lüzumu belediye zabıta teşki
latına tamim edilmiştir. 

• 
Hilmi Gürdal imzasıyle mektup )'olla- SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

,.ıın okuyucuya: 
Gönderdi iniz şiir, numaraladığınız şe

kilde okunamaz. İlkin sol, sonra s;ığ taraf 
yukardan aşağı doğru okunmak 1tızımdır. 
Zaten mısraların sonunn bakılınca Gllrln 
kafiyeli beyliler halinde yazıldığı ve sol 
tarafın ise bir gazel olduğu anlaşılır. 

Askeri Ehliyetname 
Şimdiye kadar orta mektep ve li

seleri ikmal eden gençlere diploma
dan gayri bir de askerlik dersi gör
düklerine dair birer ehliyetname ve
rilmekte idi. Badema bu gibilere as· 
keri ehliyetname yerine, alacakları 
diplomalara şerh verilmesi ve as
kerlik dersi görmiyenlere diploma 
verilmemesi alakadarlara teblii? e
dilmiştir. 

S - Yeni Baremde ilk nıcmu. 
riyete alınacak ortamektep me· 
zunlarına kaç lira maaş \'erilecek· 
tir. Yeni barem hanszi tarihten 
itibaren muteberdir? 

C - Yeni bareme göre ilk me
muriyete alınacak ortamcktep me 
zunlarına on dördüncü dereceden 
50 lira maaş verilecektir. Kanun 
neşri tarihinden itibaren muteber
dir. Ancak bu kanun mucibince 
emsa\j hasıllarının rtmasından ve 
derecelerinin ilgasından dolayı te
divesi icap eden faz\ tarla ücret-

!ile:re verilecek muvakkat tazminat 
ve ikinci muvakkat madde muci
bince yapılacak derece intibakı bu. 
mm neticesi olarak tenzili liizım· 
gelen farkların kesilmesi 1 Eylü 1 
1939 dan itibaren başlıyacaktır. 

' • 
S - Bugün asli maaşı 55 lira o· 

lan bir orta tedrisat muallimi yeni 
Barem Kanununa göre kaç lira 
maaş alacakt]r. 

C - Yeni baremde fi5 lira maaş 
olmadığına göre altmış lira asli 
maaşa terfi edilecek ve tahsisatı 

ile beraber 170 lira maaş alacak-
tır. .. , 

• 
S .=. Yeni Barem Kanununda 

Muallim Mektebi mezunlarının 
asli maaşları yirmi lira olarak ka
bul edildi mi? 

C - Yeni barem kanununun ü
çüncü maddesinin (C) fıkrasına gö. 
re lise ve muadili mekteplerden 
veya orta tahsille ayni zamanda 
meslek tahsili veren en az beş yıl
lık veya orta tahsilini ikmalden 
sonra en az iki yıllık meslek mek-

/ 

İmar Sahasına Yeniden . 

Yapılan Binalardan On~ 

Sene Vergi Alınmıyacak· 

Plana Göre Tadil Edilen Binalar da Beş Sene 

Müddetle Vergiden Muaf Tutulacaklar 
... .stanbul belediyesi, profesör Prost 

tarafından hazırlanan yeni plamn 
tatbiki için satın alınması lazım ge
len gayri menkullerin bir listesini ha
zırlnmaktadır. Evvela planın tasdik 
edilmiş olan kısımlarına ait istimlak. 
ler yapılacaktır. 

Istirnlak kanununda yapılan son 
tadillere göre, binalı, binasız gayri 
menkulleri, parası peşin verilmek 
şartile istimlake belediyeler salıihi
yettardırlar. 

Tasdikli plana göre bir hizada bu-
lı19J».S1 ı: 1A:7JıJ' .ITOIAn hh,nla.-A•,.. ı.,;,.., 

timlake tabi olacaklardır. 
Tasdikli imar planlarının tatbiki 

islerse o parçayı istimlake mecbur o
lacaktır. 

Gayri menkulün sahipleri on beş 
gün içinde takdir edilen bedel hak. 
kında asliye hukuk mahkemesine mü 
racaatla dava açabileceklerdir. Dava 
arzuhalinin mahkemeye kaydedildiği 
giinden itibaren sekiz gün içinde di
ğer davalara tercihan taraflar mahke 

meye davet edileceklerdir. Bu dava
lar basit muhnkemc usulüne tabi ola
cakhırdn· 

l· ~ ..... \.\e_ ,_ • v 
Isti i) "'-..sokrıgın veya l 1• 

şil sahanın yüzüne çıkmakm ve her 

ne suretle olutsa olsun sokağın yüzü 

artmakla, yahut yüzünde bulunduğu 
için: , .. 

a _ Mevcut binaların plana gore yollar genişlemekle kıymeti artan 
fazla olan katlarını; yerlerin komisyon tarafından takdir 

b - Yolların genişletilmesi için bi- edilecek olan yeni kıymetilc eski kıy
naların zemin ve bodrum ~at~arı~ın meti ara!>ındaki farkın yarısı şerefi
lüzumlu olan kısımlarını ıstımlake ye olarak bir defaya mahsus olmak 
belediyeler salahiyetli olmaktadırlar. . . 
Fazla katlan kaldırılan binaların üs- J v~ beş ~~nede beş :~ksıtte ~nhsıl e. 

t .. ·· derhal örtmek ve eski vasıfları dılmck uzerc bclcdı) e vcrgı ve re-
unu h-

dairesinde ikmal etmek belediyeye simlerinin tahsiline dair olan u-
ait olacaktır.Yoln kalbcdilen zemin, kümlere göre alınacaktır. 
bodrum katlarının duvarlarını yık- istimlak olunan yerlerde yapılma· 
mak ve bunların üstündeki bina kıs-

d k sı kararlı olan inşaat ve tcsısattan bc-mının eski metanetini temin e ece 
1 t ·s tmek ledı"ye vazgeçer ve muameleyi iptal kadar kuvvetli mesnet er esı e 

ve cephelerini eski vasıflarda yaptir- ederse veya istimlak muamelesinin 
mak ta belediyelere ait olacaktır. katileşmesinden itibaren üç sene i-

lmar planı tatbik edilen mıntaka. çinde belediyece istimlak lüzumunu 
larda açılan yolların, meydanların u- icap ettiren herhangi bir tesisat ya-
mumi bahçe ve yeşil sahaların etra- 1 Pılmıyarak istimlak olunan yer o -
fındaki adalardn, inc;aata izin veril-

d ·ı·b b' dugvu gibi bırakılırsa, sahipleri is. 
diğinin ilanı tarihin en ı ı nren ı_r 
sene içinde yapılmıya ba lanıp ta ı· timlak bedelini iade ederek o yeri 
ki sene içinde bitirilen binalar on sc. geri alabileceklerdir. 
ne miiddetle binn vergisınden munf Bu hükümler, Ankara imar mü· 
olac:ıklarclır. Bn gibi yerlerde evvel· dürlüğünce yapılacak isfünlaklt?rtle 
den mevcut olup ta üç sene içinde de muteber olacaktır. 
pliına uygun 5ekle kalbedilen bina
lar kin rnuafiyet müddeti beş sene 

olacaktır. 

Kısmen istimlak edilen yerlerin 
geri kalan parçasının havası veya 
ziyası kapanır ve yahut o parçadan 
istifade kabil olmaz veya sahipleri 

CEVAP 
tcplerinden mezun olanlar 13 iin
cii dereceye göre 20 lira asli ınuaş 
alırlar. • 

• S - Ortaokul mezunları deniz· 
banka girebilirler mi?. 

C - Denizbank 1Temmuz1939 
tarihinde lağvedilmiştir. Yerine 
Devlet Denizyolları ve Devfot li. 
man İşletmeleri Umum müdür
lükleri kaim olmuştyr. Buralarda 
münhal oldukça ortamektep pıe- ı 
zunları memuriyete kabul edile-
bilirler. 

T A K V 1 M ve HAVA 

15 Temmuz 1939 
CUMARTESi 

7 inci ay 
Arabt: 1358 

GUn: 31 

Cem evvel: 28 
GUn~~: 4,41 - Öğle: 
ikindi: 16,19 - Akşnm. 
Yatsı: 21,39 - İmstık: 

Hızır: 71 
Rumt: 1355 
Temmuz: 2 

12,19 
l9,40 
2,26 

_ Hava Vaziyeti -
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malı'.lmata göre dün hava yurdun 
Trakya, Kocaeli bolgelerlyle Orta Anado
lunun ve Karadeniz kıyılarının garp, E -
genin §imal kısımlarında çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Orta Anadoluda ve Karn
geniz kıyılarının şark kısımlan ile Doğu 

Anadoluda bulutlu, dlğer yerlerde aı;:ık 
geı;:mlş, rüzgAr Kocaeli ve Ege b5lgeleriyle 
Orta Anadoluda garbi, diğer yerlerde u
mumiyetle şlmaU, istikametten orta kuv -
vette, cenubu şarki Anadoluda kuvvetlice 
esml!itir. 

Dlın lstanbulda hava bulutlu geçmiş, 
rUzgdr şimalden ı.mniyede 5 - 7·metre hız
ın esmiştir. Saat 14 te hnva tazylkt lOlfl,7 
milimetre, suhunet en yOkc:ek 27,3 ve en 
dilşOk 18,S santigrat kaydedilmiştir. 
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IBUGüNI 
Moskova 
Konuşmaları 

Y ıu;an: Ömer Rıza DOCRU L 

L ondradan gelen haberlere göre, 
İngiliz hükumeti Moskovada • 

ki mümessillerine yeni talimat gön • 
dermiştir ve bu talimat müzakerele. 
rin dc·\'amını temin edecektir. Arada 
Baltık devletleri, tecavüze maruz 
kaldıkları takdirde yardım görmek 
için ntkubulacak teklifleri kabul e
dcmiycceklerini bildirdiler. 

Letonya hariciye nazırı, Taymise 
vukubulan beyanatında, Aflha önce 
de Rusya, Lehistan ve Almanyanın 

istiklallerini garanti etmek istedikle 
rini, fakat bu teklifin de reddolun • 
duğunu, şimdi de İngiltere, Fransa 
ve Rusya tarafından vukubuJan tek
lifleri ayni şekilde karşıladıklarını, 

çiinkü iki kuv,·etli komşularına kar
şı dürüst dostluk göstererek kendi 
istiklallerini korumayı tercih ettik -
)erini, bu suretle her müdahalenin 
önüne geŞJneyi umduklarını, bir taar 
ruza uğradıkları takdirde bu taarru -
zu bütün kuvvetleriyle defetmek e. 
melinde olduklarını söylemişfu. 

' 
Baltık devletleri bu fikirde ol · 

0

makla beraber, bir tecaviize uğradık. 
1

lan takdirde, mütecavize karşı bü • 
yük bir devletten yardım istemek 

0

hususunda serbest kalmak fikrinde. 
ıdirler. Bu noktai nazarda göriilen 
aksakllk şudur: Baltık devletlerinin 
istiklali şimdiden garanti edilmez ''c 
ona göre tedbir alınmazsa, tecaviiz 
vukuunda müessir bir yardımda bu
lunmanın son derece giiçleşeceğidir. 

Mesela Almanya Baltık devletle. 
ı:ine tecaviiz etmek ister, deniz ve 
hava yolu ile Baltık limanlarını iş -
gal ederse ve hariçten yardım gelme 
den ve bu yardım milli müdafaaya 
eklenmeden evvel, Almanlar mak -
satlarma ermiş olurlar. 

Bu noktai nazar isabeti gayet aşi. 
kardır. Çünkü bir Anupa harbi ko. 
par ,.c Sovyet Birllği ile Almany:a 

. se ıw : ·'.ı' ılı u<ı ıJK ,.c en rnumııı 1ıe. 
defi Baltık denizine hakimiyet ola. 
caktır. Rusya bu yüzden Baltıktaki 
Aland adalarının tahkimine itiraz 
etmiş, çünkü bu adalar tahkim olun
duğu takdirde Almanya nazarında 
daha Cazla kıymet kazanır, Almanya, 
burasını bir iis olarak kullanır ve 
Rus donanmasını Finlandiya körle • 
zinde abloka etmek ister. 

Diğer bir ihtimal de Almanyanın 
harp ilan etmeden ve harp etmeden 
siyasi tecavüze geçerek Baltık hüki'ı
nıetlerini de\'İrınesi ve hu mende _ 
ketlerde kuvvetli bir nıe\'ki sahibi 
olmasıdır. 

Fakat, İngiltere hiikumeti şimdi. 

ye kadar, Baltık dcYlctleri tarafın • 

dan ileri süriilen noktai nazan daha 

muvafık görmekte \'e bunlan kendi 

mukadderatlarına ait meseleleri ken 

di istekleri iJe tayin etmelerini is
temekteydi. 

!!'AN 

Sovyet • Mançuko hududunda Japon tayyarelerine karşı harbeden Sovyet - Moğol askerleri 

Rus -Japon Harbi 
Sovget-l'rlançu ll~dudunda 
Göğüs Göğüse . Çarpıştılar 

IMüHiM 
IHAB.ERLER 
Franko Romayı 
Ziyaret Edecek 
Roma, 14 (A.A.) - Frankonun Ro

mayı ziyaret etmesi için Kont Ciano 
tarafından yapılan daveti kabul etti
ği bildirilmektedir. 

Bu ziyaretin eyhllde yapıJacain öğ. 
renilmiştir. 

l spanyanın reıımı 
Londra, 14 (Hususi) - General 

Franko Lizbonda çıkan gazetelere be
yanafta bulunarak Ispanyol rejimı
nin Italyan veya Alman rejimi olma
dığını, bir harp çıktığı takdirde Is. 

1 
panyanın, şerefine ve menfaatine do
kunulmadığı takdirde, bitaraf kala
cağını söylemiştir. 

Yugoslavya • Slovaliya 
Ekonomik Anlaşması 

Bratislava, 14 (A.A.Y - Slovakya 
ile Yugoslavya arasında, tercihli mu
amele esası üzerinden altı ay mer1 
.olmak üzere bir ekonomik anlaşma 
imzalanmıştır. 

Romanyada Demir 
Malzemesi Suiistimali 

Bükreş, 14 (A.A.) - Romanyaya 
bir harp malzemesi satışı işinde met
haldar olan eski Rumen milli köylü 
partisi mebuslarmdan Molus Boila 
bir sene hapse ve mühim bir para ce
zasına mahkum olmuştur. 

3 

Yazan: B. FELEK 

G azinolarda, kır kahvelerinde 
hatta barlarda ekseri tesadüf 

ettiğimiz bir levha vardır: 
"Hariçten gazel memnudur! 
Çünkü orkestra ''eya ince saz ya. 

hut caz tatlı tatlı çalıp dururken: 
"Ciğerim yareledi hanceri cevrü si. 

temin., 
Diye süzinakten \'eya kürdiden 

birisi gazel okumağa başlar. İyi o • 
kusa ne ala! Ne kadar falso ses \'ar
sa onu çıkarır ve daha fenası bir 
makamdan tutturur, derken maka • 
mı kaybe:ler, bir tiirlii karar vere • 
mez. Dolaşır, dolaşır, ne okuyacağını 
şaşırır. Gazelin güftesi biter. l\leya
nı bir kaç kere tekrar eder. Yine baş
ladığı yeri bulamaz. Medetlere baş 
vurur. O da kifayet etmez. Aman, 
of gibi sadalarla işi yürütmeğe çalı

şır. Olmaz ve nihayet sustururlar. 
Her zaman da böyle nahoş ses • 

lerle müşterileri rahatsız etmemek 
için gazinoların. kahvelerin duvar
larına işte böyle: 

"Hariçten gazel memnudur,, Dl· 
ye yazarlar. 

Her ne zaman ki, bir münasebet· 
siz kimesne üstüne vazife ol'nıayaıı 
bir işe burnunu sokar ve tatsız bb 
nota çıkarırsa ona hemen: 

"Hariçten gazel memnudul''; der
ler. 

* Ge~en akşam radyoda,' muhtelif 
memleketlerin dünya haberlerini 
dinliyordum. İtalyan hükumetinin, 
Fransaya bir nota vererek (Hatay) ın 
bize iadesini protesto ettiğini öğren
dim. Dünkü gazeteler de bu haberi 
teyit ettiler. 

Fransa hükumeti. Türklerle mes
kôn ve Türkiyeden yirmi sene evvel 
nahak yere ayrllımş olan bir Tiirk 
vilıi,vetini bize iade etmekle bir hak-Moskova, 14 (A.A.) - Tass Ajan

sı bildiriyor: 
Mogol _ Sovyet kuvvetleri genel 

kurmayı, 6 ila 12 temmuz arasında 
l'!cıll. l.J at l.ı. .:1\.S'k-foin,s:u.:k.mrl :ı ... Np.ıxıf!n 
Mançu ve Mogol - Sovyet kıtcı.ları 
arasında mütekatti bir şekilde vuku
a gelen çarpışmalar hakkında aşağı. 
daki izahatı vermektedir: 

surette tutunmaktadır. / 
Mogol - Sovyet genel kurmayının 

verdiği malUmata göre, 6 ila 12 tem. 1--"Almanyada 
muz çarpı~malarmda Japon - Mançu ~ 
lrn .. yv_e_tlefmlr ., zeJ'Jf t! • • ~ .. !?l!.1 ~lt~~! 
bası, 15 zırhlı otomobil, 60 makine. 
1i tüfek ve diğer silah almışlardır. 

Telaş Uyandıran Haber navutıuğu silahla işgaliyle acaba i 
sızhğı izale etti. Lakin İtalyanın Al'· 

-------- hangi haksızlık iıale edildi. Çuknla-

5 temmuzda Mogol • Sovyet kıta. 
lan, hava kuvvetlerinin de iştiraki. 
le yaptıkları şiddetli bir mukabil ta
arruzla Japon • Mançu kıtalarını 

Mogolistan halk cümhuriyeti hudut. 
!arından dışarı atmışlardır. Japon • 
Mançu kuvvetleri, 6 temmuz akşa
mı tamamiyle Mançu arazisine sü
rülmüştür. 

8 temmuz sabahı, Mançuryaya ge. 

len yeni kıtalar, muharebe arabala. 

rı, ağır topçu ve tayyare kuvvetle. 

rile takviye edilen Japon - l\fançu 

askerleri, Nomon Han - Burdoba 
mıntakasında Kalkın - Göl nehrinin 
şark kısmında Mogolistan halk cüm. 
huriyeti hududuna şiddetli bir taar. 
ruza kalkm~şlardır. 

Esirler üzerinde elde edilen vesi. 
kaların arasında iki müh.m vesika 
mevcuttur. Bu vesikalardan birisi, 
Kvantung ordusu başkumandanı Ge. 
neral Ueda'nın ve 1532 numaralı bir 
emri, diğeri de 23 üncü Japon piya· 
de fırkası kumandanı General Ko
matabaranın 105 numaralı bir emri
dir. Bu iki vesika da Japon • Mançu 
kuvvetlerinin 1 temmuzda Kalkan • 
Göl civarında başlamalan icap eden 
taarruza ait bulunmakta ve bu yeni 
Japon sergüzeştinin uzun zaman
danberi hazırlanmış bir şey olduğu. 
nu göstermektedir. 

Mogol - Sovyet kuvvetlerinin, bu 
müddet zarfındaki zayiatı, 293 ölti, 
653 yaralıdır. 

ya many 

Mektupları 

opaganda 

Giriyormuş 
Berlin, 14 (Hususi) - Dünkü Fol-ı verilmediğini, hatta bunların gülünç 

kişe Beobahter gazetesi, yazdığı bir telakki edildiğini, daha sonra, bu Yl
makalede son zamanlarda !ngiltere- ğm yığın mektupların Almanya da
den Almanyaya binlerce mektuplar hilinde bozgunculuk yapmayı istih
geldiğini ve bunların Ingiliz propa- daf ettiği gorülerek vaziyetin tahkik 
gandasını neşrettiğini anlattıktan olunduğunu anlatıyor. Alımın gaze
sonra ilkönce bunlara ehemmiyet tesinc göre, tahkikat neticesinde, bu 

mektuplara imza · atan King Hall'in 
düşen Japon tayyarelerinin ımumi İngiliz hariciyesine mensup olduğu, 
yekunu 199, düşen Mogol • ~)ovyct ve bu ad:ımın Ingi1iz hariciyesi baş.. 
tayyarelerinin umumi yek(ın·ı da 52 müsteşarı Van Sittard'm emri altııı-
dir. da çalıştığı anlaşılmıştır. 

Sovyet • Mogol kumand~t·lığımn King Hall, yazdığı mektuplarda 

fikrince, Japon piyadesi, oldukça i

yi dövüşmektedir. Maamafih çok da-

ta rengi masumlarla meskun Habe-
şistan imparatorluğunda İtalyanın 
acaba etnik ve tarihi ne gibi alaka. 
sı vardı? 

Miimkiin ol~a da siyasi itilaflar, 
yapılan politika alemine de, çalgılı 
gazinohmia olduğu gibi: 

"Hariçten gazel memnudur" di
ye bir levha assal-. belki bahsettiğim 
nota gibi falso seslerin çıkmasını az 
çok önlemiş oluruz. 

Yugoslav Kabinesinde 

Değişiklik Olacak 

Bu yüzden her tarafı hoşnllt e • 

decek bir formül bulunmamakta ve 

Taymis gazetesi bu meseleye dair 

~·azdığı son yazıda şu mütaleayı ileri 

slirmektcydi: 

"Her ihtimali knYrayacak for -

nıül bulunamadığı takdirde iiç dev -

~etin üç taraflı miitckabil yardım 
nıuahedcsini imza etmeleri ''e ken
dilerine. yahut Almanyaya bitişik o
lup yardım isteyecek her de,·letin 
imdadına kosmayı taahhüt etnıeleri 
ınüm.kündiir." 

8 temmuzdan ız temmuza kadar, 
.Kalkın _ Göl nehrinin şarkında, gö
ğüs göğüse muharebeler olmuştur. 
Hava kuvetlerinin de yardımı ilE' 
Mogol • Sovyet kıtaları, şiddetli bir 
mukabil taarruz yaparak Japon • 
Mançu askerlerinin bütün hücumla. 
rını muvaffakıyetle püsktirtmüsler
dir. Mogol _ Sovyet kıtaları, Kalkın. 
Gölün şarkındaki arazide kuvvetli 

Mogol • Sovyet kıtalarına karşı 

yapılan harekete, Japon - Mançu ta
rafından 23 üncü ve 7 inci Japon pi. 
yade fırkaları, birinci motörlü Japon 
livası, yüz kadar hücum arabası, bir 
motörlü piyade alayı, birinci ağır top 
çu alayı ve altı ila yedi Japon • l\fan. 
çu süvari alayı iştirak etmiştir. 

Bu muharebeler esnasında Mogol
Sovyet hava kuvvetlerile tayyare 
dafii bataryaları, 61 Japon tasyaresi 
düşürülmüşlerdir. 

28 mayıs ile 12 temmuz arasında 

ha iyi dövüşmesi icap ederdi. Zira 

23 üncü ve yedinci Japon piyade 

fırkaları, en iyi telakki edilen Japon 

fırkalarındandır. Bu fırkaları 1 bu 

derece kolayca mağlup ol::naların:n 

sebebi, Japon piyadesi arasında ma. 
neviyatın derin surette bozulmıya 

başladığıdır. Japon hava kuvvetlerile 
muharebe arabaları kıtaları ise, Ja. 
pon piyadesinden daha zayıftır. 

bir harp koptuğu takdirde Almanya
nın neye uğrıyacağınr anlatıyor ve 
Alman halkını sulhten ayrılmamıya 
davet ediyormuş. 

Eu mektuplar dolayısile Doktor 

Göbbels, bugün bu mektupları ya

zan zata cevap vermiş ve bu mek

tupların İngiliz hariciyesi, hatta 
bizzat Lord Halifaksın malümatı da-

iresinde yazıldığı anlatıldıktan sonra 
bunu çocukça bir propaganda telakki 
ettiğini anlatmış ve bu vadide uzun 
mütalealar serdetmiştir. 

Belgrat, 14 (A.A.) - Belgradın sı 
yasi mahfillerinde dolaşan bir şayia. 
ya göre dün Brdo'da Naip Prens Pol 
ile Başvekil Çvetkoviç, ay ctn meclisi 
reisı Koroşetz ve münakalat nazırı 
Kulanoviç arasında yapılan mülakat 
esnasında kabinede bir değişiklik ya
pılması ihtimali mevzuubahis ol· 
muştur. Maçekin uzlaşma zihniyeti
le hareket ederek mutalebatmda pek 
ileri gitmemesi sayesinde IIırvatlar
fa yakında hasrı olacak itilaf Yugos
lavya kabinesinde bir değişiklik hu
sule gelmesini intiça edecektir. 

---0--

Atatürkün Validesinin 
Kabri 

Şimdilik vnzi~·et bu merkezde -

dir. Onun ne gibi taba\'Yiillcr geçi -

receğini göreceğiz. 

Pra9 Sinemalarında Alman 
Aleyhtarı Nümayişler 

Prag, 14 (A.A.) - Dahiliy~ neza

retinin bir tebliğine göre, resmi ma

kamlar, sinemalarda Alman filmleri 

oynatılırken vukua gelen Alman a

leyhtarı tezahürlerin bundan böyle 

önüne geçmek üzere tedbirler almış
lardır. 

Devlet makamları bu gibi tezahür· 

lcre sahne teşkil eden siııema1arda o~ 

yunu tatil edecek, sinemaları kapn

tacak ve bu tezahürlerde bulunan 

ümseleri tevkif eyliyecektir. 

H A D i S E L E R i N i Ç Y Ü Z ü; 
Bulgar hükumeti erkanından biri ile Sobranya 
Meclisi iizasından yirmi kişilik bir grup Sovyet 
hükumetinin misafiri olarak yakında Moskovaya 
gidecektir. · Bulgar Başvekilinin de yakında Ro
maya gideceği bildirilmektedir. 

* İtaly:'lnın Akrfcnizde on iki adada. tahkimat ;v:lphğ'ı 
habel'leri, İtalya hükumeti tarafından hususi bir mak. 
satJa işae edihııistir. Bu haber İtalyanın Kahitedeki 
ııjanları tarafınd~n ortaya atılmıştır. Zaten İtalyan1Rr 
hu on iki adt.da tahkimat yapmakla meşguldürler. Ha. 
her yerıi değildir. 

* Sovyet • / ngiliz müzakerelerinin ümit verici bir 
safhaya girdiği zannedilmektedir. Sovyetlerin 
son teklili gerek Paris ve gerek Londrada beğe
nilmişitr. Teklifin şekli ve mahiyeti gizli tutul-

• 

maktadır. Ve şimden sonra müzakereler gizli tu
tulacaktır. 

* Almanl·a, Romanya ile akdettiği iktısadi: an]aşmaya 

istinaden, lıu seneki hububat mahsuliiniin tamamen 
kendisine "·erilmesini istemiş, fakat Romanya Jıiikfı

ntC'tİ bu talebi kabul etmemiştir. Ayni zamanda Al: 
uıan:rnnın göndermekte bulunduğu makinelerle bir. 
likte t<•kni:cıyen göndermesini de reddetmiştir. Roman. 
yanın bu hareketi, Ye son zamanlarda almakta bu. 
lunduğu a!.okeri tedbirler Almanyayı sinirlendirmi~tir. 

* Alman Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop istirahat 
etmek üzere Salsburg' a gitmiştir. Orada birkaç 
halta kalacağı haber verilmektedir. Keza Alman 
Başkumandanı da tatil yapmak üzere Berlinden 
ayrılmıştır. 

ızmir, 14 (A.A.) - Atatürkiin va
lidelerinin Soğukkuyudaki makbere. 
leri güzel bir abide şeklini almıştır. 
Geniş bir parkın içinde kalan kabrin 

1 
kaidesi üzerine on tonluk bir granit 
yerleştirilmiştir. Buraya "Ebedi Şef 

·Atatürkün annesi Bayan Zübeyde 
burada yatıyor,, ibaresi hakkedile-
cektir. 

lnönü'nün Doğduğu Ev 
Izmir, 14 (A.A.) - Milli Şef Inö. 

nünün doğdukları evin müze haline 
getirilmesi için çalışmalara devam e
diliyor. Evin aslı bozulmamak şarti
Ie esash surette tamir edilebilmesi 
için bina askıya alınmtstır. Tamirat 
bitince müzenin hazırb~masma baş
lanacaktır. 

-·--<>-

Tekaüt Edilecek Valiler 
Ankara, !4 (Hususi) - ı\ıfevsuk 

bir habere göre bazı valUcr yakında 
tekaüde sevkolunacaktır. Hazırlanan 
kararname bugünlerde Yükse:t Ta~
dike iktiran edeeektir 
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M a.-h. ~ke ~~ ı er cİ'e· Yeni Denizaltı 
Gemilerimiz ı ' L E 'de 

BUGÜN 
il\ 1 , Budapegte Opera11nın meınur tenörU"' 

j J. KiSHONTi 
A L . . 

\ . . 

Eski Polis Müdürü 
Aleyhine Açılan Dava 
Bir Avukat Stafyeri Gayrikanuni Müşahede -

İngiltereye ısmarlanan dört deniz
altı gemimizin inşaatı ilerlemiştir. 

Bu münasebetle bir heyet tetkikatta 
bulunmak üzere İngiltereye gidecek
tir. Bu heyet yeni tahtelbahirlerimi
zin inşası bittikten sonra dalma tec
rüb~~erinde de bulunacaktır. 1 

1 • UÇAN VALSLAR 
GINGER ROGERS • 

FRED ASTAIRE 

Budapeşte Operası Sopranosu 

RUDOFY 2 • SON DÖVÜŞ 
E. G. ROBİNSON - nin refakatinde ve ınün\ahap 

BETTE DA VIS bir Orkestranın iştirakile bugı.in 
3 - En son Metro JURNAL 

Bugün saa.t 1 ve 2.30 da tenzi. .. NOVOTNY 
!atlı matıneler 1 

Yaz: fiatları: 20 _ 25 • 30 kuruş il.. Bahçesinde seanslarına başlıyor. 

- ı .. -· 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postala 
Türkiye Radyosu Ankara Radyo· 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K• 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 K 

Cumartesi, 15. 7. 1939 

Altına Alındığından Dolayı Tazminat istiyor 

Dıger taraftan, Haliçte yapılan A
tılay denizaltı gemimizin dalma tec
rübeler ine de gelecek ay bidayetle
rinde başlanacaktır. Ayni kızakta in
şa edilmekte olan "Yıldıray,, 30 A
ğustosta merasimle denize indirile
cektir. 

r---- latanbul halkına müjde 

13.30 Program. 13.35 Türk müziği: ı 

Şehnaz peşrevi. 2 - Dellcll Zade - Şeh 

naz şarkı - Etmedin bir Ifrhza ihya. 3 

j Şemsettin Ziya - Şehnaz şarkı - He 
Asliye beşinci hukuk mahkeme. kattir. Hatta bir gün sinemada hiz. 

sinde hukuk fakültesi mezunların- metçiyi bulmuş ve ona, kardeşime 
dan avukat stajyeri Şerif tarafından şimdiki kocasından daha mesut bir 
eski Istanbul polis müdürü Salih Kı- hayat yaşatacağını söylemiş ve ken- 1 

lıç ile maruf bir doktorumuz aleyhi- disinden bir de fotoğrafını istemiş

ne açılan tazminat davasına başlan. tir. 
dı~ Dava edilenlerden Salih Kılıç Dördüncü şahit. Büyükadada otu
gelmemişti. Kendisini avukat Faruk ran bir kadındı. Hakimin suallerine 
Haznedar temsil e.diyordu. Doktor şu cevapları verdi: 
gelmişti. Faruk Haınedar ayni ıa- - Bu adama hiçbir yerde rastla. 
manda bunun da avukatı idi. madım. Tanımazdım. Bize mektup-

Davacı Şerif te yerini aldıktan l::ır, risaleler, mecmüaiar gönderiyor
sonra sorgu başladı. İlk sözü davacı du. Ben her hafta keman dersine gi
ald.J. Davasını şöyle huli\sa etti. derdim. Beni daima ta:tip ediyordu. 

- Hiçbir kanuni sebep yokken po- Bir gün tramvaya binmiştim. Yanı. 
lis beni iki gün tevkif etti. Delidir, ma sokuldu: 
diye bir mahkeme kararı olmadan - Hanımefendi kemanınızı götü
tıbbıadli mliessesesinde müşahede al- rebilir miyim? Size zahmet olması!l 
tına aldırdı. Orada hazırhdıkları bir Dedi. 
ifadeyi bana.kerhen imzalattılar. Be. Ben !iü garip teklifi reddeltiın. 
ni adliye binasının önliııde yakala- Bu teklif tramvaydakilerin nazarı 
mışlardı. Bu ışe müddeiumumi Hik- dikkatini celbetti. Sonra bir gün bi
met Onatla muavini Feridun Bagana ze posta ile mahkeme ihbarnamele
da muttali oldular. Bana isnat edilen rinden resmi bir ihbarname geldi. Bu 
suçla hiçbir alakam yoktur. !simle- ihbarnamede ben suçlu, hemşirem 
rini saydığım zevatın şahit olarak şahit. Suçun vasfı (sirkati kalb• idi. 
dinlenmelerini rica etmiştim. Şimdi Her gün telefon ediliyordu. B~n 
onlar dinlenecekler. kendisini şiddetle reddederdim. Biz 

Ben Emniyet müdürlüğünde tazyik Adaya taşınmıştık. Bu izaçlar dev>m 
edilirken komiser Abdurrahman dai. ediyordu. 
ma bana Ceylan apartımanında otu- Davacı bu şahadeti d'' kabul ede
ran bir kadınla Büyükadada Güıel. miyeccğini söyledi ve şunları ilave 
.ler sokağında oturan bir başka kadı. etti: 
nı, nereden tanıyorsun, diye sualler - Benim tevkif edildiğimi o va
soruyordu. Adreslerini ve adlarını kit vilayet maiyet m~muru simdi 
oradan öğrendiğim bu kadın ]arın da Konyanın Hadım kazgsı ka;m;kamı 
şahit olarak dinlenmelerini istiyo. olan Melih ile şimdi Adana Sivrihi
rum, gelsinler, beni tanıyorlarsa sar kaymakamı olan Naci de bilirler. 
söylesinler, dedi. Bunların da şahit olarak çağırılma-

Bundan sonra Bomonlide Arpasu !arını isterim. 
sokağında 33 numarada oturan müd- Bundan sonra suçlu mevkiinde bu-
deiumuml muavinlerinden Haydar lunan doktor söz aldı: 
oğlu Feridun Bagananın şah2detine - .ou aaaun. a.P ......... -un~•LO.• vı ...... u ......... 

müracaat edildi. O bildii<'.t•ri:ıi §Ö)de beklerken kaç de!a gördüm. Bana di: 
anlatti: • , • - •· ı !ini çıkardı. Bunun akli muvazene-

- Bir. sene kadar evveldi. Adli- sinde bozukluk olduğıında·'l eminim. 
yeden Adadaki evime gitmek içın Dava salahiyeti yoktur. Tıbbı adliye 
:;ıkm1ştım. Şerifi asliye üçüncü ceza gönderilmesini isteriın, dedi. Avukat 
mahkemesinde stajyer olarak tanıyor Faruk Haznedar da: 
dum. Sıvil bir Kaç !<işinin bunu zor- - Ben de müekkilimin söyledikle
la götürmek istediklerini gördüm, rine iştirak ediyorum. Akli muvaze
Benaen istimdat etti, ben müdahale nesi olan bir adam bunları yapamaz. 
ettim Tetkikat yapmak ve hadisenin Tıbbı adli müessesesinde müşahade 
mahiyetini öğrenmek Için Şerifi al· altına alınması li\zımdır. Da va salii
dım. Müddeiumumi Hikmet Onatın hiyeti yoktur. Kendisine bir vasi ta
yanına götürdum. Vaziyeti anlattım yinini isterim, dedi. 
ve vapuru kaçırmamak için de dai- Davacı: -
reyi terkettim. Ertesi gün anladım _ Benim tıbbıadlı müessesesi tara 
ki, Şerifin melekatı akliyesine sahip fından verilmiş bir raporum vardır. 
olup olmadığının tesbit.i için tal::ibi Benim aklım, mantığım, şuurum ye
adliye sevki isteniyormuş. Bu bir rindedir. Bunları redd~derim, dedi. 
mani tedbir olarak kabul ediliyor- Avukat: 
du. Hadise hakkında müddeiumumi. _ Verilen raporda tımarhaneye 
lik tetkikat yaptı ve adliyeye taalliı-

k 1 d 
- .. a·· -.. . . r k l konacak derecede hastalık yoktur, 

u o ma ıgını gor llgu ıçın ev a ı 

mülkiyeye devr-;,tti. Ben kendisinden deniyor, dedi. 
cebir ve ikrahla imza alındığından Davacı: 
ve bu imza için tazyik edlldiğinden - Benim bu raporum meydanda. 
haberdar değilim. dır. Bu iddialar boştur, diyordu. 

Burdada davacı ,reisten, şahide şöy Hakim bu cihetin sonra düşünül-
le bir sual sorulmasını ric:ı. etti: mesine, hariçteki şah;tterin istinabe 
' - Feridun Bagana o gün bir ıa- suretilc dinlenmesine, müddeiumu
bıt varakası tutmuştu, acaba o ne ol- mi Hikmet Onatın tekrar çağırılrna . 
du? sına karar verdi ve dunı§mayı talik 

Şarul cevap verdi. etti 
- Zabıt varakası tutmadım. O 

günkü hadiseyi Dır muzekkere ile ma 
kama yazdım. Tahkik muamelesine 
mesnet olan da benim bu müzekke-

Beş 

Bir 

Çocuklu 

Suçlu 

Bir tayyare f ilomuz 
lngiltereye gidiyor 

"Daily Telegraph,, gazetesinin bil
dirdiğine göre Sabiha Gökçenin ku
mandasında ve kadın tayyareciler i- 1 

mizin idaresinde Türk bomba;dıman 

tayyarelerinden mürekkep bir filo 
Teşrinevvel bidayetlerinde İngilte
reyi ziyaret edecektir. 

O•----

Açıkta Kalan Denizyolları 
. Memurları Tazminat 

Alamadılar 
Mülga Denizbank Denizyolları iş

letmesinden açıkta kalan memurlara 
hala tazminat verilmemiştir. Deniz
bank liman işletmesinden açığa çıka
rılan memurlara, devlet liman isJet. 
mesi umum müdürlüğü, verilecek taz 
minata ait formaliteyi ikmal ettiği 

halde Denizyollarından açıkta kalan
lar için bu husustaki muamelatın a
ğır yürümesi, işsiz kalan memurları 
müşkül vaziyet~ sokmuştur. 

Dün de matbaamıza bazı memur
lar gelerek, tazminat husu5undaki 
müracaatlarına bile müsbet, menfi 
bir cevap alamadıklarından şikayet 
etmişlerdir. 

---·o--
POLiS : 

6 Yaşında Bir Çocuk 
Bir Ev Yaktı 

Silivri Çayırdere köyünde Musta
fa oğlu Karamanın oğlu 6 yaşında 
Nazmi ateşle oynarken yangın çık-

~°':;,e ~en~~.i~A~[~mil~ .Y.!W.;:!}ı_ş_tır: 
Evin eşyaları halk tarafından kur
tarılmıştır. Tahkikat evrakı Silivri 
Müddeiumumiliğine gönderilmiştir. 

Havagazı ile Yandı 
Pangaltıda Tuna apartımanın1n ü~ 

çüncü katında oturan Salih apartı
man çamaşırhanesinde çamaşır yı

karken hava gazi parlamış yüzü ve 
kolları yanmıştır. 

Fundalık Yangını 
Heybeliadada Rum yetim mektebi 

arkasındaki fundalıkta meçhul bir 
şahıs tarafından atılan sigaradan 
yangın çıkmış, yirmi metre murab
baı kadar bir yer yanmıştır. Yangın 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Kamvondan Düştü 
Dün saat 10,30 da şoför Ahmet 

Dinçoğlumın idaresindeki 3951 nu
maralı tuğla kamyonu Şişli meyda
nından ge9erken 50 yaşlarında ame
le Ömer oğlu Yusuf Yılmaz yere 
düşmüş ağırca yaralanmıştır. 

Kız.tayın 

Bir Tashihi -ı3-7-939 tarihli (Akşam) ve (Son Pos-
ta) gazetelerinde kinin satışı hakkında 
yanlış olarak neşl'edilıniş olan yazı ber -
veçhi itti laııhih olunur: 

Sıtma ve FirengJ Ufıçları monopolu 
2767 numaı-ah kanunla Kızılay CemiyEfUne 
bahş buyurulmuş olduğundan, kinin, nıez
kıir cemiyet tarafından memlekete celP ve 
ithal olunarak satılmaktadır. 

remdir. ........._ 
Şahit Müddeiumumi Hikmet Onat 

mezun olduğu için gelmemişti. Şa
hit olarak dinlenen ve Taksimde Cey 
lan apartmanında oturan lıir kadın 
da bildiklerini şöylece anlattı: 

- Bu adamı tanıyorum. Daima bi
zi takip ederdi. Bir gün yalnızken 
beni takip etti. Daha evvelden bize 
mecmualar, gazeteler ve (ŞJ remizli 
mektuplar geliyordu. Bu adam apart
manın önlinde dolaşıyor, pencerele!e 
bakıyor, bizi ne kadar izaç etmek 
mümkünse ediyordu. Hemşirem ke
man dersine giderken onu takip eder, 
sokakta hizmetçi kııı görse onunla 
haberler gönderirdi. 

Arşelusla Marika kapı karşı kom
~udurlar. Kumkapıda oturuyorlar. 
Bir gün Arşelus kocasına, Marik:ının 
kocasından şikayet etmiş, o da Mari
kanın kocasınİ bıçaklamış. r.ıarika 
da bundan müteessir okluğıı için Ar
şelusu dövmüş. Dün Sultanahmet 
sulh birinci ceza mahkemesinde bu 
tecavüzünün hesabını veriyordu. :\r1a ... 
rikanın en küçüğü bir, ve büyüğü se. 
kiz yaşında olmak üzet"e beş çocuğu 
vardı. Marika birer yaşlarındakileri 
göğsüne ikisini de omuzlarına al
mıştı. Böylece hakimin huzuruna 

çıktı: 

Toz halinde Kızılay cemiyetinden sa -
tın alınıp Devlet Kinini olarak Sıhhat Ve
kaleti taı·atından imal olunan renkli kom
prime kininlerin meçnleket dahilinde satı
şı evvelce Ziraat Bafıkası şubeleri tarafın
dan yapılıyordu. 

Bu devlet kinini satışının mütedavil bir 
sermayeye raptı hakkında çıkan kanunda: 
İnhisarlar umum müdürlüğünün h~men 
yurdun her tarafında teşkilfttı bulunması 

ve bu suretle halkça tedarik hususunda bir 
kolaylık olmak üz.ere, Devlet kinini ~atı -
şının, (geniş teşkilata nıalik olan) İnhisar
lar Umum Müdürlüğü tarafından yapıl -
ması kabul ve tastik olunmuştur. 

Biryaenaleyh, lirengi il<içları ile kinin 
ve müştakları, milhleri ve başka spesifik 
ve sentetik sıtma il:lçlarını ve bunların ha
zırlanmış şekilde olanlarını, kanunun çer
çevesi dahilinde, memlekete ithal ve mem
leket içinde yapmak ve yaptırmak Türki
ye Kızılay cemiyetinin monopolu altında 
bulunmaktadır. 

Davacı bu şahadeti kabul edemi
yoeeğini söylerken: 

- Bu şahit hakikat olmıyan şey

ler söyiüyor, dedi. 
Şahit bu itiraza cevap verdi: 
- Söylediklerim tamamen haki-

Hakim Reşit: 
- Bunları dışarda bıraksan olmaz 

mı? dedi. 
Marika cevap verdi: 
- Allahtan başka kimsem yok. 

Bunları evde nasıl bırakırım. 
Sorgu başladı. Marika isnatları ta-

mamen reddediyordu. 
Muhakeme de şahitleri'l 

ması için tehir edildi. 
çağırıl • 

Şanlı ordumuzun 

H A T 
kahraman erleri 

A y 1 
1 aldandım hem aldattım. 4 - Leıni - Hi 

\caz .şarkı - Neşem emelim. 5 - SalA. 

1 

hattın Pınar - Hicaz şarkı - Yüzü 

gülse de kızlar. 6 - Saz semaisi. 14 Niem 

leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha 

berieri. 14.10 - 15.30 ~Ii.izik (Hafif mü~ lşgal Ederken ..• 
Türkçe Sözlü film 

Ş ·ı K SİNEMADA 
muvaffakiyetle devam ediyor 

: Devlet Deiniryolları ve Limanları .işletme U. idaresi ılifaları 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz lokomotif ye

dekleri 28-8-939 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle An. 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko. 
misyon reisliğine v~rmeleri lazımdır. 

Sartnameler 287 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl. 
maktadır. (5064) 

Belediye Sular ldaresioden 
Açık pazarlık ilanı. 

İdaremiz müstahdemini için ceman 111 çift ayakkabı. 
İdaremiz müstahdemini için ceman 24 çift çizme, 
Yukarda cins ve mıktarı gösterilen ayakkabı ve çizmeler için 12 

temmuz 939 çarşa'l'lba günü idaremizde açık pazarlık yapılmışsa da mat. 
lup .ev:;afte. talip zııhur etmediğinden ihale tehir edilmiştir. Taliplerin 
bu ışe da1r. tanzim edilmiş olup idaremiz levazım servisinden parasız 
olarak verılen şartnameye harfiyen uygun olarak açık pazarlık günü 
olan 31 temm uz 939 pazartesi günü saat 15 te idaremizde mütesekkil 
komioyona müracaatları (5236) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
. Orta öğretim mli~sseselerine yabancı dil oğretmeni yetıştirmek maK

sa~ıyle F~ansızca !ııgılizce ve Aln:anca kurslarına yeniden talebe kabul 
edılecektır. Kabul edilenler ayda 30 ar lira harçlık ile bir yıl yabancı d ;ı 
~lfF~ll+IWı'L1ey;ım.!'8~ı:~.!s .He.teıl~i, ... J.U.."'""'"·'!~~~-·~- ,_,,__ -·L ~ ~ • . . 

Seçme sınavları 25 ve 26 eylı'.ıl pazartesi ve ~alı günlerinde İstanbul 
Üniversitesinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
l - Türk olm<>k, 
2 - Yerli vey• yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen 

okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir.) 
3 - Üniversitede 22 ve 23 eyliıl 193.9 günlerinde teşkil edilecek sağ. 

lık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bil
diren bir ıapor almış bulunmak şarttı r. 

Sınavda muvaffak olanlardan, tahsil mliddetlerinin iki misli Maarif 
Vek~leti emrinde çnlışacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. 

Tedrisat sahahtan akşama kadar devam edeceğinden kurs tale
besinin hariçte hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. 

Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflariyle birlikte 20.9-
939 çar~amba günü aksamına kadar Üniversite tedris isleri direktörlü. 
ğüne müracaatları. (5208) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komsiyonundan : 

Kpalı zarfla ~ksiltmeye konulan sıhhi müesseselerin umum kok ve 
kıripl<: kömürü m~yanında Heybeliada sanatoryomu kok ve kıriple 
kömı.itüne teklif edilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden k.apalı zarf. 
la ekslltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17. 7-939 pazartesi günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıh
hat v~ İçtimai Muı;venet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömürü için 1850 kıriple kömürü 1550 
kuru~tur. 

3 - Muvakkat garanti: 1436 lir~ 25 kuruştur. 
4 - istekliler şartnameyi hergün 523 kuruş mukabilinde hergün 

komisyondan alabilirler. \ 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve. 
ya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeler i. (4791) 

Liseler Al111\satım Komisyonu Başkanlığından: 
Muhammen fi yatı İlk teminatı 

re\'İ Miktarı Lira. Kr. Liı:a K r. 

Odun Meşe ve Gür. Çeki !JlO 2 50 258 00 
gen Mangal kömürü Kilo 29100 o 4 

Kriple maden kö. Ton 348 15 o 443 25 
Tüvenan 

" " 
Ton 60 11 50 

İstanbulda 40 adet gündüzlü okul un 1939 mali yılına ait ihtiyaç ları 
olan miktar ve muhammen fiyatlarile ilk teminatı yukarıda yazılı ya
kacakların 24/Temmu~/~;)fl Pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu İs
tiklal Caddesi 349 numı:r~tla Liseler Alım Satım Komisyonunda kapa
lı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve 
ticarethane namına hareket edenlerin Noter likten tasdikli vekaletna
melerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kan unun un t arifatı 
dairesinde hazırlıyacakları t ek lif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar sözü geçen komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri, şartnameleri gör mek ve Liseler Muhasebeciliği vez
nesine yatırılacak teminat tezkeresini almak icin Galatasaray L isesi-
ne mliracaatları (4909) 

zik - Pl.) 

18.30 Prograın. 18.35 Müzik (Kabare 

PJ.) 18.45 Müzik (Küçük Orkestra -

$e!: Necip Askın) 1 - \Villy Koester 

Hind ninnisi. 2 - J. Strauss - Bahar 

sesleri. 3 - Jiippmann - Seyahat şar

kıları (fantezi) 19.15 Türk müziği (İn

ce saz faslı) 20 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haberleri. 20.10 Ne

şeli plaklar - R. 20.15 Türk müziği 

(müşterek ve solo taganni) ı - Şehnaz 

puselik peşrevi. 2 - Lemi - Şehnaz pu

sellk şarkı - Narı firkat şule paş. 3 -

Sedat Öztoprak - Şehnaz puselik şarkı

Cuş edip göz yaşı. 4 - Deniz oğlu -Şeh

naz puselik şarkı - Yolun bulamam. 5 -

Arif Bey - Hicazkar şarkı - Bir halet 

ile. 6 - Lfıtit Ağa - HicazkAr :;;arkı -
Gönlümü bir tıflı dilbaz. 7 - Mahmut 

Cel.8.lettin Paşa - Karcığar şarkı - Vah 

meyusu. 8 - Rahmi Bey - Bayatı Ara

ban şarkı - Bana noldu değisti g - Sup

hi Ziya - Muhayyer şarkı - Titrer yil .. 

reğim. 10 - Dede - Gülizar şarkı __. 

Bivefa bi çeşmi bid'at. 20.50 Konu~ma 

(Dış politika hadiseleri) 21.05 Tem.sil. 22 

Haftalık posta kutusu (cnebi dillerde) 
22.30 Müzik (Operet seleksyonları - Pi.) 
23 Son ajans h,a,~berleri, ziraat esham 
tahvilfıt, kambiyo - nukut bors;sı (fiyat) 
23.20 Müzik (Dızband - Pi.) 23.55 - "l 
Yarınki program. -

Acı Bir Ölüm 
Müteveffa General Sami Kuranın 

torunu, Söke kazası hükumet dokto. 
r:u..Ba.v ..Ali..R.J7.::t K11'"1't-1'11'1>- :1-...'lr .. _,,_ 
raççının refikası Saliha Haraççı, he
nüz 19 yaşında iken müpteta olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak Haydar
paşa Nümune hastanesinde vefat et.. 
mişlir. Ailesine tazivetleriınizi ~ıın~
rız . 

Istanbul asliye üçüncü hukuk m~h 
kemesinden: 

Türk tebaasından olan rr:üekkili 
Marka De Leon, karısı Janet'i ahka
.mı sabıka dairesinde Haham Başılık 
huzurunda boşandığı halde keyfiyet 
nüfusa tescil edilmemiş olduğundan 
bahsile talak vakiin tesciline karar 
verilmesi hakkında mumaileyh Mar· 
ko vekili Avukat Nesım Adata tara
fından (Fransada Manton şehrinde 
Pavillon des Fleurs Avenue Riviera) 
da mukim Mişel Atias kızı Janet a. 
leyhine mahkemenin 938/494 numa
ralı dosyası ile açılan dav.ı. arzuhali 
müddeialeyhin hali hazır ikametga
hının meçhuliyetinden bahisle bila 
tebliğ iade edilmekle mahkemece it
tihaz olunan karar dairesinde arzu 
hal sureti divanhaneye asılmış bu
lunduğundan müddeialeyh Janetin 
bir ay zarfında müracaatle bu bap
taki arzuhal suretini tebelluğ etıric
si lüzumu ilan olunur. 

Kadıköy Sulh mahkemesi başkatip 
liğinden: Şüyuunun izalesi için 19.'1. 
939 günü müzayede sure tile satıla. 

cağı 17.6.939 tarihli (Tanı gazetesl'n
de ilan edilen Kızıltoprakta Zühtü
paşa mahallesi Itırdere sokağında ı 9 
numaralı evin (20 senelik evkaf ta
viz bedelinin ) müşteriye ait olacağı 
tashihen ilan edilir. 



15 - 1 - 939 TAN 

15 Temmuz 939 Muharrir, bu yazısını dün bütün Fransada 150 inci ylldönümü 
TAN 
ABONE 

TUrkiye 
BEDELi 

Ecnebi 

hararetle kutlanan büyük ihtilalin maarif siyasetine tahsis etmiıtir. 

Kr. • 1400 
750 
400 
150 

,. 
.. .. 

_.. 1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

:?800 
1500 

800 
300 

Kr. 
• 
• .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3.5 liradır. Abone bcdell peşindir. 

Adres değiştinnE:k 25 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul Ufıvesl ltızımdır. 

Fransız Ihtililinin 
mn:ııı:ıeı1111ıttJ• 

Harp Zihniyeti 

Maarif Siyaseti 
Yaratan 
Propaganda 

G eçen makalemde, insanlık 

tarihinde büyük ve hayır
h bir dönüm noktası olan Fransız 
ihtilalinin mahiyetini tebarüz et. 
tirmiye çalıştım. Bugün, ihtilalin 
maarif siyasetini ve bu alanda ta
hakkuk ettirdiği büyük işleri gös
tereceğim. 

r Yazan: 
ı Sadrettin Celal ANTEL 

D ün, Avrupadan yeni gelmiş 
bir Holandah dostumla ko· 

nuşuyordum. Tabii ilk sualim ~u ol
du: 

- A \"rupayı dolaşıp geliyorsu
nuz. intı:,aınız nedir? Harp olacak 
mı? 

Emin ' 'e müsterih cevap ,·erdi: 
- Ha~n. 

Sonra o bana sordu. 
- Sizin kanaatiniz ne? 
- Bence öniimiizdeki a~·larda 4\'

rupa bir harp tehlikesi ile karşı kar
~~-a kalabilir, dedim. 
Muhatabım yerinden fırladı. 

- Bir daha böyle konuşmayınız. 

Harp olacağına inanmayınız ve et

rafınıza bu fikri yayma~,nız. Siz ga-

zetecisiniz. Efkarı umumiye sizin 

vereceğiniz hiiküınlere bağladır. On-

lara harp olacağını söylemeyiniz. 

- Kanaatim bu, dedim. kariimi 

aldatmıyorum ki! 

- Aldanıyor ,.e totaliter de,·ıet-

lerin propagandacına alet oluyorsu
nuz. bili~·orsunuz onlar düşmanları
na karşı bir sinir harbi açmışlardır. 
l\liitemadi~·en diinyaya bir harp ha-
\'ası yaymakla meşguldürler. Gerek 
1;?tti"'1 .. 1r .. tı .. rind haUn, gerek dl· 

yorlar. l\laksatlan bulanık ~-ada ha-

Jık a\'lamak, milletlerin hu harp 

psikosundan istifade • ederek istila 
emellerini tahakkuk ettirmektir. 

Miitecavizlerc karşı sulh taraftarla
rının kullanabileceği en kuv\'etli si
lah. yer yiiziinde sulh hamsı yarat
maktır, bunun için de harp korku
sunu izale etmek, totaliter devletle
rin harp propagandasına alet \'e 
kurban olmamak Iazınıdır. 

* 
Muhatabıma hak verdim. Alman

ların ve İtalyanların mütemadi ha
zırlıkları yeryüzünde bir harp hava-

sı yaratmak, düşmanlarının sinirle

rini yormak içindir. Münih konfe

ransından ev,•cl böyle bir ha,·a ya

ratmışlardı. Bu sayede İngiliz Baş
vekilini telaşa düşürmüşler, ,.e ona • 
Münib anlasmasını imza ettirmis-

"' )erdi. 

Şimdı aynı .ha\•ayı yaratmakla 

meşguldürler. Ağustos içinde bir 

harp vuku bulacağı hakkındaki ri
\'ayetler o kadar kuvvetlendi ki, bu 
havanın te\•lit ettiği sinir buhranı 
içinde İngilterenin tekrar gevşemi
ye başladığını, Danzig meselesini 
Almanların arzusu dahilinde hal 
f çln P~lonya)•a telkinler l'aohi!:ını 
görüyoruz. 

Fransız ihtilali, umumi ideoloji 
bakımından olduğu kadar pedago
ji bakımından da doğrudan doğ

ruya on sekizinci asır filozofları
nın, ansiklopedistlerın '\'aris!dir. 
_Reusseau, Condillac, Helvetius, 
Diderot isimlerini zik!·etmek, bu 
asrın pedagojik zenginliği hakkın· 
da bir fikir vermek için kafidir. 
Şüphesiz bütün bu filozofların Ye 

pedagogların doktrinleri arasında 
farklar, hatta zıddiyetler vardı. 
Rousseau Emili hususi bir müreb
biye veriyor. Halbuki Hclv?.tius iç. 
timai ve umumi bir terbiye istiyor. 

Bunların hepsi şüphesiz yükse
len Tiers - Etat'nın ideologlarıdır. 
Fakat Tiers - Etat, mütecanis bir 
içtimai kuvvet, bir içtimai sınıf de~ 
ğildir; bir kaç sınıfı içine alan da
ha geniş ve gayri mütecanis bir 
gruptur ve filozoflar da terakki i. 
çin savaşa girişen bu büyiik ordu
nun muhte!if tabakalarını temsil 
etmektedirler. Aralanndaki !ark. 

şahnde ve tecrübeye dayanan faal 
ve müşahhas bir terbiye ve tedri
satla hayatın birleştirilmesi hak
kındaki fikirleri ne kadar yerinde
dir ve haziri kıymetlerini hala m'J. 
hafaza etmektedirler. 

Başka mebdelerden hareket 
eden Condillac'ın da, insa

nın aklına o derece itimudı vardt. 
Onun her şeyden evv~l istediği 
şey, çocuğa düşlinmeği, yani fıkir
Icrini birleştirmeyi öğretmektir. 

Onun için terbiyenin en miihim 
gayesi, insanı, hür tefo~kiır faali
yetinde bulunacak bir hale getir. 
mcktir. 

Diderot, herkes i~in tahsilin 
mecburiliğini, meccaniliğini ve la
ikliğini istiyordu: "Bir üniversite, 
kapıları istisnasız olarak herk<'se, 
nrilletin bütün çocukl3rına aı;ık 

bulunması lazım gelen bir mektep
tir. lstisnasız diyorum, zira, ce~i
yetin aşağı s·nıfl:mna mensup in-

lar ve zıddiyetler de bundan ileri 1 h 1 t hk. L • san arı cc a c e ma um e mc.~ 
gelmektedir. bir ahmaklıktır. Evlerin ve saray-

B 
unlardan bazıiarmm dok- ların, kuliibelere nazara.1 nisbeti 
trinlerindc mlirteci unsurla- on binde bir olduğuna nazaran, de-

rm bulunması da bu sebeptendir. hanın, istidadın ve fazi!etin, blr 
Rousseau'da bir çok tezatlar var- saraydan ziyade bir kulübeden çık-

'l'Y'Q•ı" ;ı.,.; ...... .,H nn hin r-lı:>fa rlııha fa7. 
· iklal içinde inkişaf etmesini is. ıauır.,, 
temektc, fakat kadın için bilakis Diderot, tahsilin sadece parası:r. 
itaat ve inkiyada müstenit bir ter- olmasın: kafi bulmuyordu. Halk 
biye tavsiye etmektedir. çocuklarının devletin mekteplerin-

Rousseau, zamanının parlak me- de, devlet hesabına beslenmelerini 
deniyetinin halkın ıstırabı üzerine 'le istiyordu: 
müstenit olduğunu gördü. Fakat "Çocuk mektepte. muallimler, ki-
bu vaziyetin sebeplerini yanlış i- taplar ve ekmek bulacaktır ... 
zah ettiği için devasını da yanlış 1şte Fransız ihtilali • adanılan, 
düşiindü, teknik ve kültür düşma. terbiye hakkında böyle geniş ve 
nı oldu ve insanı, iptidai bir ha- halkçı düşünceleri olan on sektzin-
yat seviyesine döndü.rmek istedi. ci asır filozoflarının !i!<irlerini ta. 
Rousseııu, ilrni bilgilerin kıymet ve hakkuk ettirmiye çahşınışlardır. 
ehemmiyetini hissetmedi. Şi.iphesiz 1789 - 1794 senelerinde ihtilal 
tedrisatta, müşahade ve tecrlibeyi, adamlarının milli meclislerde arz 
eşya derslerini, çocuğun zati faa- ve orada müdafaa ettik!c1·i fikir ve 
liyetini tavsiye etti. Fakat müşa- projelerin, kurdukları tahsil mües-
hnde eden çocuğun şahsi tecrübe- seselerinin bir listesi yapılacak o-
sını, mm temsil ettiği beşe- lursa, Fransız ihtilalinin terbiye a-
riyetin tarihi tecrübesine bağlıya- !anındaki şeniyetçi ve demokrat 
madıRousscau Emille,Robensondan büyük hamleleri 1{endiliğinder 
başka hiçbir kitap vermez, ona hiç meydana çıkar. • ·• • 
bir ş~y öğretmez ve her şeyi ihtira Condorcet'nin (Legislative) e ar-
ettircceğini iddia eder. . - ~ - zettiği raporunun esas tezleri. 
Zamanımızda bazı yeni pedagog- bugiin bile terbiyeciler ve devlet 

ların (serbest terbiye) namına yap. adamları için faaliyet direktifleri 
tıkları mübalağalar Rousseau'dan olabilecek mahiyettedir. 
kuvvet almaktadır. Fakat zahiren "Frnnsı7. mllletinr. XVIll incl asrın il-
pek ileri gibi gorünen bu fikirler, mi seviyesine, zihniyetine uygun blı 
hakikatte müterakki fikirler <le- tahsil vermek mecburiyetindesiniz:• 
ğildir. Zamanımızda, terakki 5leti Condorcet, tahsil ve terbiyederı 
olan ilmin bütiin kıymet ve ehem- geniş halk kütlelerini istifade et-
miyetini takdir eden müterakki iç- tirmek istiyordu: 
timai sınıflar, gençlere daha az de. İçtimai \'e iklısadi vaziyetlerı 
ğil, belki daha çok bllgi kazandır- ne olursa olsun milletin kız ve er-
ınak istiyorlnr. kek bütün çocuklarına müşterek 
Ş .. h · 18 · ve müsavi bı'r t h ·1 ·1 · · up esız ınci asır filozofları a sı verı mesını, 

zihinlerini meşgul eden bütün b~ r
meseleler için, unsurları kendi z:ı- l 
manlarındn mevcut olmıvan h;:ıl ca
r~lerini dlişlinemezlerdi. "ınsanın ii. 
zerine kuvvetli tesirler yapan bnş-
k . t' • 

. . 

Eğer Almanıar on propngannaıa
nnda devam ederlerse. demokrasi
leri yine mağlüp edebilirler- Onun 
için harbe inanmayını:ı, harp pro
pagandalarına ehemmiyet \'erme~·i

nlz. Bunun totaliter devletlerin bir 
oyunu olduğunu göz öniine getiriniz, 
ve maneviyatınızı bozmayınız ... 

* 

a ıç ımaı kuvvetlerin varlığını se-
zen Diderot, terbiyenin kadiri mut
lak olduğunu iddia eden Helvcti. 
us'e itiraz etmektedir. Fakat o da, 
etrafında l>u içtimai kuvvetleri 
keşfedememiştir. Diderot, Prusya 
kralı önünde eğildiğinden dol~yı 
~elve~ius'ü itham ettiği halde ken
dı ilerı fikir ve projelerinin tahak
kukunu !kinci Katerinden bekle
mektedir. 

Fakat harbe inanmamak demek. 
eliınizi kolumuzu bağlayıp durmak 
demek değildir. Düşman blöflerini 
kuvvete dayanarak yapıyor. Onun 
blöfünü bozmak için demokrasilerin 
ve bu meyanda bizim de kuvvete 
dayanmamız lazımdır. Kuvvetli ola· 
cağız, kuvvetimize güveneceğiz, ve 
böyle olduğu müddetçe de diişmanın 
harbe cesaret edemiyeccğini bilece· 
ğiz. 

Fakat bütün bu gölgeler. 18 inci 
asır peda ·· · · goJısının zenginliği ve 
parlaklığı içinde silinmckle.-lir. 

kabiliyetli unsurların en yüksek 
tahsil derecelerine yükselebilme
lerini ve bütün tahsil derecelerin· 
de tedrisatın meccani olmasını za· 
ruri görüyordu. 

En kalabalık olan Cakir sınıfla. 
rın cocuklarına istidatlarını inki· 
şaf ~ttirmek fırsatının verilmes! 
ve onların "vatan talebesi,, bm 
altında devlet hesabına tahsil et· 
tirilmesi lüzumunu şiddetle mü· 
dafaa ediyordu. 

C ondorcct halktan uçurumla 
ayrılmış bir mütefekkir 

ziimrenin teşekkülüne ve de'\·a
mına mani olacak tedbirlerin a
lınmasını şiddetle istiyordu: 
"Eski cemiyetlerde tahsil pahalı idi . 
Bundan nncak zenginler istifad~ ede
biliyordu. Bu \•aı.lyetin neticesi ne 
olmuştur? Aristokrasiye doğru iniş. 

Bir kelime ile: Bütün derecelerinde 
meccnni olan bir tahsil bulunmnksı -
zın , lıllmlere, filoz:oflnrn, münc\•ver 

po}ltikncılarn malik olal'aksını7.: fakat 
hnlk kitlesi hatalarını muhafaz:a ede -

rek ve aydınlıkların şaşaası orUı~ındıı, 

huı·a reler tara!ınd:ın idure .edilmiş o
Jııraksınız ... , 

Condorcet'nin yüz elli sene cv
\"el ihtilaİ meclisine teklif ettiği 
ve ihtil81in tahakkukuna çalıştığı 

bu projenin mülhem olduğu yük
'bt:K ve haıKçı llkırlerın onuncıe , 

samimi olan her halkçı, hürmet 
\'e takdirle eğilmektedir. 

İhtilalin diğer adamları: Lepe
letier, Lakanal, Daunou. Robes
pierre de esaslar üzerinde ba ka 
türlü düşünmüyorlardı. Girondin 

olan Condorcet'nin, Jacobin olan 
Lepelletier'd~n başka bir progra· 
mı vardı. <1789 - 1795) seneleri 
arasınr!a, tahsil ve terbi ve · mese
leleri etrafında de\'amlı ve şid
detli siyasi mücadeleler cereyan 
etmiştir. Ve ihtilal pedagojisinin 
müstesna zenginliği bundan ileri 
gelmektedir. Fakat şurası da mu
hakkaktır ki bu mücadeleler, da
ima büyük fikir ve ideallerin hf 
kimiyeti altında kalmıştır. 

Bütün ihtilalciler ve ıslahatçı
lar bilhassa tahsil ve terbiyeye 
ayrılan paradan ve muallimlerin 
maaşlarından tasarruf yapmak 
fikrine kati bir surette muarızdır
lar. Danton bu müşterek fikri 
1793 te şu suretle müdafaa et
mişti: 

" Jialk çocuklan, sen·etlerl rezale. 
derecesini bulan zenginlerin fazla pn
ralariyle tahsil \'C terbiye gôrecckler
dlr. Cümhuriyctın geniş tarlasını ekti
ğiniz zaman tohumun fiyatını hesap 
etmemrğe mecbursunu?.. Ekmekten 
sonra terbiye, halkın ilk ihtiyacıdır.,, 

J htilal adamlarının terbiye 
planlarından ihtimal en 

.ırnvvetlisi, Saint - Fargeau Le-

İşte diişman propagandasını 
•iz bırakacak panzehir budur, 

tesir· 
R~us.seau'nun hurafeye, cehalete, 

~kolastığc ve keliınecilige, bedeni 
ihmale karşı şiddetli itirazları; mü. 

Pariste 14 Tl.'mmuz ha~·ramının merkezini teşkil eden Arc de Triumph. 
Claki bir merasimde Fransız Ba~\·ekili \'e General Gamelin 

I 

pelletier'nin Robespierre tarafın. 
dan 1793 te (Convention) mecli
sine arzcdilen terbiye ve tahsil 
pliınıdır. 

Bu plandan çıkardığımız beş on 
satır, mahiyeti ve ehemmiyeti 
hakkınd~ viı:ııh bir fikir vermiye 
kafidir: 
" ... Erkek çol'ukların bcs yaşından on 
dört yaşına, kız: çocukların dn on bir 
yaşına kadar, hiç bir farksız ve istisna 
sız. Cilmhuriyct hesabına yetişmeleri
ni istiyorum. Bu çocukları, mukad
des mUsavnt kanunu altında, ayni cl
bi eler!, ayni gıdaları, ayni tahsili ve 
ayni ihtimamı nlacaklnrdır. Bu tahsil 
ve tcrbiYe müesseselı•rinin masrafla -
rını, size teklif ettlğım bir kanuna go
rc, zenginler ödeyeceklerdir. Bu su -
retle, bir umumi Cclfıket olan buyilk 
sen·et farklarını kaldım11ş olacaksınız. 
,,.Feodalite kalkmıştır, fakat halk için 
degil: 7.ira halkın hiç birseyi yoktur .. 
. .. l\lcdeııl ınllsnvnt tesis edilmiştir. fa
kat halk tııhsilden istifade edemiyor 
O, (vatandaş) sıCatmın biıtilıı yükünü 
omuzlarında taşıyor." 

Bu kadar halkçı bir ruh ve zih
niyetle meşbu olan, Danton ve 
Robespierre taraflarından müda. 
faa ve mürteciler tarafından hü
cum edilen bu plan, bugün bütün 
halkçıların tahakkukunu istedik. 
Jeri terbiye planıdır .. 

Lakanal'in, muallim mekteple
rinin teşekkülüne ait olan meş
hur raporunu da zikretmeden ge
çemeyiz. Lakanal düşünüyordu ki: 
"Ru muallim mektepleri sayesinde, 
kulübelerde doğmuş olan Ç'ocııklnr, re
Jnh kinde doğmuş olan çocukların bu
lnmadıkları muktedir mürebbılere 

tevdi edilebllcceldcrdir. Bu suretle, 
büytik bir milletin zekasında. ihti
i11Rmı11 ıraııaran KUc:'\IK satia ve bakım-

sız kalmı,ş gcnis çl>Iler bulunmayacak
tır." 

Bu rapordan, Fransanın hak
kıyle iftihar ettiği ve içinde bü
yük alim ve mütefekkirlerin ye
tiştiği (Ecole NormalP. Suoerieure) 
doğmuştur. 

Bundan başKa, convennon, 
Fransanın başlıca yüksek ilim ve 
sanat müesseselerini, büyük mek
tepleri tesis etmiştir. 

Eski kollejlerin yerine kurulan 
va -sonradan Napolyon tarafından 
lağvedilen (Ecoles Centrales) ler 
Fransadaki bugünkü liselerin te~ 
meli olmuştur. 

Convention meclisinde, halk ter
biyesinin hararetli müdafileri, 

mektebin içtimai karakteri ve 
fonksiyonu ve mekteple cemiyet 
arasındaki canlı ve zaruri bağlar 
üzerinde ısrarla durmuşlardır. Ve 
bu irtibatı tesis maksadile, halkla 
mektebi birleştiren büyiik (milli 
bayramlar) tertip etmişlerdir. 

f ransız ihtilalinin maarif si-
yasetine ait olan bu yazı

mı, biitün bu muazzam miicadele 
ve inşa devresine hakim olan Ro
bespierre'in, yukarıda mevzuu 
bahettiğim Lepclletier planını 
1793 te (Convention) meclisi hu
zurunda müdnfl\a ederken söyle
diği sözlerle bitirmek istiyorum: 

"... Lcpelletfcr bu plAnı tasavvur e
derken düşunmilştUr ki, CUmhuriye • 
tin muhııfıız:nsı icin, onu bütün ruh
larda köklP..ştirmek lllzımdır. Gayet i
yi hissetmiştir ki yalnız tnhsil ruhi r . • ar 
ızerı~c bu tesirı yapamaz; buna ter-
bly~yı de lla\·e etmiştir. Görmüştür ki 
fakır vatandaşlnr mektebe g" d . . . • on er -
dılderı çocuklarını beslc>yemedlklerin-
den, CümhuriyeUn bu çocukl::ırı h 
tahsıd'l ettirmesi, hem de beslemesi ~~ 
7.ım ır. 

Eğer bu p~nı knbul ederseniz, bir ço
cuıtun doğuşu, fakir bir aile için bir 
follıket olmıyacaktır Bu kl • çocu arın 

ilk ihtiyaçlarını CUmhuriyet temin e
decektir. 
... Bir tarartn, bu kanunu reddeden 
zenginleri, dlfcr tarafta bunu isteyen 
halkı "tıı.. go ...,orum. Artık tcreddlit ede-
me~ . .. Bu knnun kabul edilmelidir,.. 
Butun dünya .. t .1 . . . mur ecı erının 

maarif siyasetini "'e b 1 d ' 
~ u a an a 

yaptıgı büyük işleri pek kısa bir 
s1ur~~t~ anlattığım Büyük Fransız 
htılalınin isminden b'l d ı e ne en 

bu kadar korktuklan anlaşılır. 
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M0!!tia~ 
Sırası geldikçe : 

Dünyayı Taciz 
Etmek Hakkı! 

Yazan: Aka Gündüz 

C ebi bombalı, beli tabancalı, 

eli hançerli tasavvur olunan 
diinkü anarşist, bugiin aklı ba
şında, kalbi yerinde, zeytin dalı 
elinde, melek yaradılışlı bir insan 
mahiyeti almıştır: Totaliter gaze
tecilerin karşısında. 

Yıkıcı, yakıcı, devirici :t-ınılan 
diinkii anarşizma, bugün; düşünii
cii, tartıcı, bekleyici, insanlığa 

hürmet edici, hatta yapıcılığa yar· 
dımcı bir doktrin şekline girmiş

tir: l\lihverci gazeteciliğin karşı
sında. 

Eski anarşizmanın bir metodu 
• vardı ki vakit vakit miinferit ha
diselerle kendini gösterirdi: Var
lıklarını ve idcallorini hatırlat

mak, "şu dünya kazanında bizim 
de bir kaşık tuzumuz \'ar,, olduğu
nu unutturmamak için .. 

O seyrek, miinfcrit, kötü vaka
lar uzun yıllar, belki devirler var 
ki ortadan kalkmıştır. Vaktiyle 
onlar insaniyetsizlikle itham olu
mırlardı. Halbuki içyiizü bakı

mından onlar kendilerince bir ar
~i ideal insaniyet fikri giidcrlcrdi. 
En l üksek insanlığa \'C en geniş 
sullıe kavuşmak için bazı ameli
yelerin liizumuna inanırlardı. Ka 
naatlcri yanlış olmakla beraber 
nihayet samimi bir insanlık fik· 
rinc dnyamyordu. 

i te o anarşistle anarşizma, bu
giin, İn<;anlı~rın uğramakta olduğu 
haydutluklar öniinde durmuştur, 
ı;usmu tıır. faali~·etini bir halisüd
dem mason gibi uykuya yatır· 

mıştır. 

Giin giirnıiiş. hadire atlamrş her 
kıdemli 1111arşist, ~imdi totaliter 
mathuntçıların karsısında utancın

dan kızarıyor \ 'C hiddetinden titri
yor. 

Eşk\ anıır ist. silahını, uzun fa. 
sılalarla \'e tek tiik patlatırdı. 

Bugiinkü mihvcrci matbuat ise; 
kundağını, Avrupanın, dünyanın 

,.e insanlık cihanının her tarafı
na, her dakika sokmaktadır. 

Samyorlar ki şu yuvarlak Kiire: 
İzonzo'dan, Marn'den miras kal
nıı~ tapulu ~iftlikleri, ve üstiinde 
yaşıyanlar da paryalarıdır! 

Onun i~·in bii,•elck tutınu~ bo
ğalar, kuzu giirnıüş kurtlar çıl

gınlığı ile her yana saldırıyorlar. 
Fakat bunlara diinyayı taciz et

mek hakkı nereden \'crilmi~tir? 
Kim vermiştir? 

Utanmak, yiiksck ve ince duy
guların hir tczahiirüdiir, bun
lar ne diye bu ~metten ınahnım
durlar? Hem ötcdenberi. 

Cihanın her yerinde ahlak zabı
tası, belediye za bıtnsı. güriiltii ile 
mücadele zabıtası, siyaset \'e ada
let zabıtası \•ardır. Bunlardan her 
hangisine karşı saygısızlık göste
ren !er hemen cezalandırılır. Hal
buki ötesinden berisinden miin
haniye dönmiye başlıyan mih,·e
rin matbuatı (dilnyayı taciz et
mek hakk! Bizdedir) diverck o
lanca ı;;aygı ızlıklarını ol;nca per
\'asızlıklariyle bitc,•iye gösteri
yorlar. Bunun da bir zabıtası 
yok mudur? Yahut bunun 
için de bir zahıta teşekkül etmi
yecek midir? Bunun da bir zabı
tası olurdu, Eğer bir takım kom
binezon manisine uğramış ricalin 
hayalperestliğe \'&rzm nikbinlik
lcri hakim olmasl'.ydı. Fakat şim
di böyle hir . zahı:.,, te~ckkiil et
mektedir, belki de te ekkiil et
miştir. Sulh ve sük(ııı istiyen diin
~·aya bnkhrsa giiriiliir ki bu tnciz
liktcn usanç getirmiye ba lamış
tır. Bu usanç bir çığ halini aldığı 
giin onlar da yorulduklarını anh
yacaklar. diin~"a da rahat edecek. 
Şurası da bilinmeli ki diin\•anın 
hu ('ığlaşması ancak onla;ı ka
lemeden ''e dilden başka bir gü
riiltii aleti kullandırmnmın ma
tuftur. Yani ateşli hir badireve 
g-iremiveceklerine kendi kendile
rin('e kati hiikiiın \'erdirmek için
dir. 

l'a bıı hiikiiın l'...1<si cıkar a~ 
Dünya; o zamftn alınacak ted

ro~\'8nıı 1 o uncuda) 
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Atletizm Müsabakaları Yarın 
1 t Serbeıt ıütun ! 

Fene~in 

Düştüğü 

Vaziye t 

Yarınki atletizm müıabakalarına iştirak edecek olan 
:ıtletlerimiz, Mısır seyahatinden dönüşte 

YUNAN ve RUMEN 
Atletleri Bugün 

Şehrimize Gelecekler 
Mısırda da Muvaffak Olan Atletlerimizden 

iyi Dereceler Almalarını Bekliyoruz 
Haftal~rdanberi hazırlıkları yapılmakta olan beynelmilel at

letızm rnusabakaları, yarın, Fenerbahçe Stadında başlıyacak
tır. Bu işle meşgul olan atletizm komitesi müsabakaların inti
zamla cereyan etmesi için her türlü tertibatı almış bulunmak
tadır. 

/ Atletlerimiz bu müsabakalar için 

J:' ·n~rbahçe bu sene bir ti.irlü 
duzelmıyen makfHi taliini, ü

mit edelim ki, bu son maçı ile kapa
mış olsun. Ancak Fener • Beşiktaş 
oyunu, bir çok noktalardan takımın 
bünyesi hakkında esaslı tahlil vesi
leleri ortaya koyduğundan, Fener ta
kımını düzeltmek istiyenlere belki 
faydalı olur düşüncesile bir kritik 
yapmaktan kendimi alamadım. 

Kaleci Hüsamettin, Beşiktaş ma
çında bir tek şüt tutmamak ve kale
yi bulan dört topu da ıçeri almak su. 
retile, bir kalecinin ne kadar fena 
oynıyabileceğine nümune vermiş ol· 
du. Esasen bu sene yaptığı bir çok 
hareketlerle ve aldığı ceza ile takı
mını çok büyük zarara soktu. 

Her oyuncunun spor çağındaki 

münhanisi, hayat münhanisi gibi, bir 
yükselme, sonra bir tevakkuf ve ni
hayet bir sukut gösterir. Bunu tabii 
görmeli ve evvelden bilmelidir. Bir 
zaman elinde bulunan kıymetli kale
cileri idare edemeyip kaçıran Fe
nerbahçe, bugün de kalesini genç o
yuncu Muzaffere emanet ettiği gün
kü kadar talisizdir. 

TAN 

Salon Münevveri! 
Yazan: Naci SADULLAH c iddi gazetede, artık siyasi çam

lar devirememck mecburiye
tinde kalan Peyami Safa, şimdi de, 
"edebi., çamlar deviriyor. Onun 

1 
dünkü yazısı, şu ciimlclerle başlı

yordu: 
- İ~te size, diizüncsi on dakikada 

halled.ilen salon meselelerinden biri: 
Sanatın vatanı var mıdır, yok mu
dur?,, 

"- Yoktur. mon~er, olantaz. Bir 
Şekspir, hir Beethoven, bir Hügo, 
bugün, İngilterenin, A1man~·anın, 
Fransanın değil. beşeriyetin malıdır . 

"- Fakat mon~l"r, hunlar J?"Öktcn 
inmediler; ayrı ayrı topraklarda ye
tişti ler. 

'
4
- Öyle amma, escrlcrivlc hü· 

t ün dünyavı entcrcsc ettiler. 1\fondi· 
yal bir söhretleri \'ar monşer! 

14
- EYct. orası öyle! .. ,, 

"Bitti. Hele salon n1ünevveri bir 
de mc~hur adam vcrizcsi bulup söy
lerse, tarihin, sosvolojinin, estf"tii!in 
en eski n1cse1c1crlnden biri, kübik 
divanla. bri<' masası arao;;ında, ayak 
iistü, bir dnkikada hall~di l ir!., 

Bu c;;afırları okuduktan sonra. in. 
san Pcyan1i Saranın, bit' fok derin 
fikir mesf"lrlC'rinin, ~alon miinC'v
"erleri tarafından ~iiliin<"lc~tirilın<'· 

sinr isvan cderl'i':"ini ~anıyor. 
Ya7.ısmın alt tarafını okurken. 

bekliyorsunuz ki. iistat, o San\ malı 
l!ihi alacalı iislfıhiyle hu kabil mese
lelerin on ıiakikn içinde, on n1aknle 
i~inde, hatta on kitan icinde hallolu
namıvar~i!ını jc;;nat etc;;in. Fak~t Pc· 
''anti Safa. hö"lc yapmıvor. hil3kis. 
EveTC'St tepesi kadar yiikc;;ek. Bavknl 
gölii kn~ ar dc-rin saydı .~ı m co;:c) e:\-· i. 

o sihirli kalemiyle ve rın satırın icin· 

de halletmive ı:?irisivor, ve. san•lın 
vatanı olduğunu ic:pat icin rlivor ki: 

• 
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l~EKONOMi~I 
Altın Fiyatı 1405 
Kuruşa Çıktı 

Siyasi Vaziyetteki istikrarsızlık, Havayici 

Zaruriye Fiatlarının Yükselmesine Sebep Oldu 
Muhtelif piyasalarımızda toptan 

ve perakende satılan yiyecek madde. 
!eri ile giyim eşyası üzerind~ geçen 
aya nazaran yüzde 3 - 5 nisbetinde 
bir fiyat yüksekliği kaydedilmekte
dir. Bunun sebeplerini yakından tet
kik eden alakadarlara nazaran vük
selişin iki seb• pten ileri geldiğ,' ~nla. 
şılmaktadır. Siyasi hadiselerin istik
rarsız olması, normal piyasa vaziyet
lerinin fazla talepler karşısında bu
lunması bu hallerin tedr;ceıı fiyat 
yükselmesine saik olduğu görü1müş. 

Zahire Borsasında 

Yeni intihap 
Zahire borsasının idare heyeti se

çimi dolayısile tüccarlar arasında fa
aliyet artmaktadır. Bir kısım tüccar. 
lar kendi aralarında görüşmeler yap
maktadırlar. Eski idare heyeti aza
sındon biri dıin değlrmencileri dola
şarak kendine ve taraftarlarına şim. 

diden rey toplamıya çalışmıştır. Mü
bayaacılar dahi mübayaacılığın ısla

hı lazım geldiğini ve bu ıslahatı an· 
cak bitaraf ve şahsi menfaat beslemi. 
yen zevattan mürekkep bir idare he
yetinin yapabileceğini ileri sürüyor
lar. 

Bundan dolayı henüz kanuniyet 

kesbetmemiş olan yeni borsa kanu-
nunun bir an evvel Mill et Meclisin

den ~ıkarılması temenni edilmekte

dir. Tüccarlardan bazıları bugün de 

yeni seçim hakkında fikir müdavele-

tür. Bundan başka mevsim itibarile 
geçen senenin mahsuıatının ·tama
men stoku erimiş bir halde bulun
makta olmasınııı ve yeni mahsulün 
döküm vaziyetinde henüz piyasalara 
çıkarılmamış bulunmasının da fiyat 
yükselişinde tesirsiz kalmadığı :emin 
edilmektedir. Altın fiyatlarının da 
14.05 liraya fırlaması eşya fiyatları
na müessir olmuştur. Müstahsil al
tına göre malını kendi hesabile kıy
metlendirdiğinden mahsulünü elden 
çıkartmak istemediği de söyleniyor. 

Arpa, Bakla ve 

Deri Fiycitları 
Piyasamızın ihtiyacını karşılıyacak 

miktarda arpa gelmedığinden tı;lep

ler fazlalaşmıştı r. Evvelki güne ka
dar kilosu 4.10 kuruştan satılan ar
palara dün haha fazla fiyat verilmiş. 
tir. Çuvallı Ttakya arpalarının kilo
su 4,15 - 4,20 kuruştan ve istekli o
larak satılmıştır. PiyasJnın daha bir 
miktar yükseleceği tahmin edilmek. 
tedir. 

• 
Kuru bakla rekoltesin!11 fazlalığı, 

fiyatların bir miktar düşmesine se
bep olmuştur. Dün Çan•kkale bakla
larından yüz bin kiloluk bir parti 
kilosu 3,29 kuruştan, spekülatörler 
tarafından satın alınmıştır. Fiyatla
rın bir miktar daha düşeceği tahmin 
edilmektedir. 

• 
Dış piyasalardan son günlerde sı-

Galatasara-y- 1 çok muntazam bir şekilde çalıştırıl
mışlardır. Kendilerinden bu müsa
bakalarda iyi dereceler beklenmek-

Beklere gelince, havadan ve yer. 
den her an kolayca geçilebilecek bir 
müdafaanın nasıl olabileceğine daiı 

en güzel nümuneyi verdiler. Yaşa· 

rın bu vaziyette oynamakta ısrar et
mesi abestir. Lebip ise, yalnız ener
ji ve süratin futbolde mutavassıt d~
receyi aşm1ya kafi gelmiyeceğini ha
tırlaması lazımdır. Futbol ayni za
manda zeka ve hazan saniyeden çok 
daha az zamanlarda yapılması zaruri 
muhakeme ve mantık oyunudur. Rüz 
garlı bir havada, kavis çizerek scy'-

"- Amasva eln1asın ın , Yafa por. 
takalının , B rezilya kahvesinin hile. 
yetismek irin tahintf Pn istedikleri 

toprak ve iklim hıısusiliklcri irindc 

en az Tavn1is nehri kadar İngilizdir. 
Bu nehrin sularını bir milvar ıı;aıöz 
şişesine iloldurunuz, ,.c ~ifa njyetİ· 
n e . Sehilull ah. hiiti.in d ü nya~·a heda. 
va dağ1t1 n 17: , coj! t" nfvava onun İn e;İ · 
liz topTaC-1ndan çıktığını unutturabi· 

lir mi~iniz?,, 

sinde bulunmak üzere Toprak ofisin
de bir toplantı yapacakları gibi bir 

kısım tüccar da partiye müracaatlr 

hml'!!K~fl' ıııı-·naılı:zernst ımn tbm 

ğır der isi getirilmediğind~n yerli fab 
rikalarım:zın ihtiyacını karşılamak 

üzere piyasalarımızdan ve bilhassa 
~-· 

M a r!. Tar·ıh·ınl ~.ı·-~ Rumen atletleri bugün İstanbula 
Romanyadan tayyare ile gelecekler-

Y~kke;,"1bü\'ii;Sü~atn~"'\f ıayi1~~ 
ması gariptir. Işte yaptığı şu hata pa
zar günü takımının bir gol yemesine 
sebep olmuştur. Bence Lebip te bu 
vaziyette ideal Fener takımının mü
dafii olamaz. 

B enen m eı yor dir. Diğer taraftan Yunanlı atletler 
~ de vapurla gelmektedirler. 

Ankaradan müsabakalara iştirak 
edecek 10 atlet dün aksam Ankara
dan İstanbula gelmişlerdir. İzmirli 
atletler de bugün geleceklerdir. 

-<>--

Federasyon Nezdinde 

Teşebbüste Bulunacak 
Puvanlar, müsavi vaziyete girdik

ten sonra millı küme şampiyonlugu
nun tayini için Genel direktorlükçe 
Dem~rsporla Galatasarayın biri Islan 
bulda, diğeri Ankarada olmak üzere 
iki müsabaka yapmalarına karar ve
rildiği malümdur. Gene?l direktör. 
lük Istanbuldaki maçın Fenerbahce 
stadında, hasılatın da federasyona ait 
olacağını bildirmiştir. 

Sarı kırmızılılar artık mevsimin 
geçtiğini, havaların futbol oynana. 
mıyacal< cierecede sıcak olduğunu i
leri sürerek bu müsabakalarııı eylü
le bırakılmasını futbol federasyonun
dan istiycceklerdir. Çünkü Ga'atasa
raylı futbolcüler son maı;larını yap
tıktan sonra istirahate çekilmişler ve 
deniz sporlarına başlamı~lardır. Bu 
vaziyette takım çıkara.ra!c böyle iki 
mühim maç çıkarmak imkansız gö. 
r ülmektedir. 

Bu itirazla~ını bugün lstanbula ge
len genel direktöre de ayrıca serde
deceklerdir. Sarı kırmızılıların bu 
d ileklerinin kabul edilerek bu müsa. 
bakaların eylüle bırakılması muh

temeldir. 

Genel Direktör Geldi 
Beden terbiyesi genl!l direktorü 

General Cemil Taner, bu sabah ls
tanbula gelmiştir. Bu seyahatin da. 
ha ziyade yarınki beynelmilel atle
tizm müsabakaları için olduğu söy
lenmektedir. Istanbulda bulunduğu 
müddet zarfında Istanbul bölgesi iş
leri le meşgul olacaktır. 

Barutqüc:ü Sahasında 

Hatırlardadır ki İstanbulda yapı
lan Balkan olimpiyadı büyük bir a

laka uyandırmı~ Türk sporunda at
letizm sahasında bir dömim noktası 

olmuştu. 

Komitenin bu olimpiyattaki inti
zamla çalışması komşu milletleri 
hayretler içinde bırakmıştı. Olimpi
yatlardan sonra Türkiyede bu mü
sabakalar ilk beynelmilel atletizm 
temasıdır. Atletizm komitesinin bu 
teması hazırlamasını takdirle karşı
larken başarılı olacağında da şüphe
miz olmadığını kaydetmek isteriz. 
Atletlerimiz yukarıda da kaydettiği
miz gibi bu müsabakalar için iyi ça
lışmışlardır. Esasen Mısırda da al
dıkları dereceler göz önünde iken 
kendilerinden yarın iyi dereceler 
beklemek hakkımızdır. 

D. Demiryollarında 

Spor T eşkilcitı 
Başvekalete tabi beden terbiyesi 

umum müdürlüğü 400 den fazla işçisi 
olan müesseselerde beden terbiyesi 
teşkilatı yapılmasını alakadarlara 
tamim etmiştir. Bu gibi müesseseler
de hazırlıklara başlanmııtır. Bu vas
fı haiz olanlardan devlet demir yol. 
ları bliyük bir teşkilat yapınıy:ı karar 
vermiştir. 

Bir hayli zamandır, Fene:ı. .. takımı-
nın kalburun üzerinde kalmasını t~
min eden haf hattı da Beşiktaş ma
çında çok silikti. Haf hattı ile forlar 
arası boş kalmıştı. Sağ haf bek te, 
çok güzel oynıyan Ali Rıza ortada 
hafif kaldı. Bize senelerce haf bek
liğin en zarif oyunlarını göstermiş o
lan Mehmet Reşat, bu sene gitgide 
bozulan oyunlar oynuyo•. 

"Boncuk Omer,, in lisansı gelmiş
se, Reşadı bu vaziyette Fener idare
cilerinin nasıl oynattıklarını sormak 
lazımdır. Esadın yQkluğu takınıda 
dolması müşkül bir gedik açmıştı. 

Bence takımın bugünkü eleman
larla yapacağı en iyi haf halt: Omer, 
Esat, Ali Rıza, hattıdır. 

Forvet hattına ge'ince, biribirinln 
zıddı ovuncuların bir hat üzerinde 
sıralandığı bu terkibin pek fazla iş 
görmiyeceğini anlamak lazımdır. 

Bence, sabahleyin Dekatlon birin
ciliği alıp yüz metreyi bu sene ilk de
fa 11 saniyede koşan, cirldi 51 met
reye savuran ve öğleden sonra da 
futbol maçında en gayrimüşait şera
itte iki rakip oyuncu '.ırasında asgari 
20metre top sürerek birinci golü ya
pan Melihin aldıkları topu ezen bir 
sağ açıkla bfr sağ için yanında azami 
randımanını vermesi imkansızdır. 
tık yapılacak hareket sağ iç ve sağ a
çığı değiştirmek olmalıdır. 

Rebii, geçen pazar günü iyi idi. 
Arkasındaki hafın bozuk oyunundan 
ve forvetin sağ tarafının beceriksizli
ğinden şaşıran Rebii ne yapsın? Re
şadın bozukluğu onu ged oynamak 
mecburiyetinde bırakıyor. Verdiği 
paslar şahanedir. 

Fikret, çalıştığı zaman bermutat 
mükemmel, fakat umumi halile istek 
siz ve ne5esizdi. lhtimal takımının 
haline küskündü. ikinci Jıaftaymda 

zimini rica edeceklerdir. 
muş ve stoklar erimiye başlamıştır. 
Dün satılan miktar 12 bin kilodur. 

Klerinq Hesabı 

Bana kalırsa. Peyami Safonın a
lay etmek istediği o salon n1iincv· 

verleri, bu sahrlardan çok daha ma

kul konusmu~lar. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban. 

kasından alınan hesap hulasalarına 

göre, 8. 7 /1939 tarihindeki kliring 

hesapları bakiyeleri aşağıdadır: 

Salon mHnevverleri. bu n1esel r le· 
r i. k übik divanla bric masası arasın· 

da k on usn1uslar, Pc~·aın i Safanın 

:ıyn i meselervi halletmek i~in ortaya 
koydui?u 0 del8.ili iln1iye .. ise. ~unlar: 

u_ Amasya el ması , Brezilya kah

vesi, ve J!azoz sişcsi!,, Bu hcsapea, 
sorarım size: O salon münevverle· 
riyle P eyami Safa arasında ne fark 
var? H em üstelik, Peyantinin o sa· 
tırları da, sanatın değil , sanatkirın 
bir vatanı oldui!unu isoata eal ısı yor. 

Jlnlbuki şimdiye kadar hiç kimse 

ortaya çıkıp ta: 
"- Sanatki.rın ''atanı yoktur!,. 

~eklinde garip bir iddiada bulunma
d ığına göre, iistadın bu gayretine ne 

liizum var? 

Maçlar Tatil Edildi 
Genel direktörlük futbol mevsimi

nin geçtiğini, havaların oyun oynana
mıyacak derecede sıcak olduğunu 
gözönünde tutarak 12.7.939 günüİı. 
den itibaren mü•abakaların tatil e
dildiğini bütün bölgelere tamim et

miştir. 

neticesiz. 

Borçlu olduğumuz hesaplar 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasındaki kliring borçlu bakiyeleri: 

Memleket 
Mıktar 

T. L. 

Almanya a. Hesabında borcumuz 
\.099,800 

b. hesabında alacağımız 519.600 
580.200 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 

İspanya 
1sveç 
İsviçre 

İtalya 
LehiRtan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. t, 
Yugoslavya 
Yunanistan 

675,800 
3.t76.500 

756.200 
3.418.800 
6ıo.200 

11,689.000 
276.600 

3.079.000 
B3ı,400 

2.357.700 
ı88,500 

1.557 ,300 
624,100 
97,300 

1,288,100 
764,200 
ı83,00-0 

Alacaklı olduğumuz hesaplar 

r.ıuhtclif memleketlerin Merkeı. Ban -
kalarında tutulan Kliring hesaplarındaki 

alacaklarımız: 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İtalya b. hesabı 
Yunanistan c. hesabı 

Amerika Malları 

Mıktar 

T. L. 
38,500 

9.400 
0.27.100 

100 

Gümrük Tarifesinde 
Tadilat 

Gümrükleraen ithal olunan ham 
maddelerin tarife fiyatlarını tesbit 
etmek üzere bu hafta içinde şehri· 
mizde mütehassıslardan mürekkep 
bir komisyon toplanacaktır. Bu ko
misyonun yapacağı tetkiklere göre, 
ham maddelerin esas kıymetlerine 
göre tarifede yeni tadilat yapılması 
muhtemeldir. 

Kadife Fabrikası 
Şehrimizde bir Ingiliz müessesesi 

tarafından yeni bir kadife fabrikası 
kurulmasına başl anmıştı r. Yeni fab
rika bir anonim şirket tarafından te

sis edilmektedir. 
Resmi müesseseler in ihtiyaçlarını 

karşılamak maksadile yapılacak men 
sucat için büyük fabrikalarımız ta
rafından beş yüz bin metrelik taah-· 
h ütlere girişilmiştir. Bu itibarla muh 
telıf iç piyasalarımızdan yapak top
lanmaktadır. Fiyatlarda tebeddül , 
y ok tur. 

( 
1 

BORSA 
14 Temmuz ı939 

Londra 5,93 

Nevyork 126.6475 

Paris 3,355 

Mlllno 6,66 

Cenevre 28.555 

Amsterdam 67,335 

Berlln 50,825 

Brüksel 2ı.sı5 

Atlna 1.0825 

Soty3 1.56 

Prag 4.34 

MadMd 14,035 

Varsova 23.845 

Buda peşte 24,8425 

Bil kreş 0.905 

Beıgred 2.6925 

16-7-939 pazar günü Barµtgücü saba
ıında yapılacak müıııabaknlar e':\n~ardır: 

ı - Feneryılmaı. - Barutaücü ~ takım
ları saa l ı 7 .30 da, 

2 - Feneryılmaı. - Barut&ücü B ta -
kımları. saat 15,30 da, 

3 - Fencryılma7. - BarutgücU bb:;ik 
tetcıleri arasında sürat ve mukavemet 
enli abakaları, saat 17.30 da, 

4 - Feneryılmaz - Barutgücü atletiz.m 
nüsabakaları, saat 18,30 da. 

Devlet demir yolları J\nkarada bir 
beden terbiyesi müdürlügii teşkil e
decek ve her işletme mıntakasında 
şubeler açacaktır. Bütün demiry1)!)a
rı memur, işçi ve müstahdemleri sıh. 

hi muayeneye tabi tutularak sıhhi 
mazeretleri olmıyanlar ayrılarak be
cien terbiyesi mükellefiyetine tabi tu

tulacaklardır. 

Güre~ Federa syonunda 
Beden Terbiyesi Genel direktörlü

ğünce güre~ fcderasyontı teknik he
yeti azalıklarına fahri olarak eski gü
res federasyonu reisi Ahmet Fetgeri, 
Vehbi, Seyfi Cenap, Sadullah, Bur
han Felek tayin edilmişlerdir. 

çizgi üzerinden çevirip aldığı ve ka. 
leye kadar götürüp te bir türlii top 
çiğnemekten vazgeçmiyen ar~daşla
rına verdiği iki pas, yalnız kendisine 
mahsus iki harikuliide hareketti. Fik 
ret ve Rebii, bu iki üstat oyuncu Tür
kiyenin en kuvvetli tarafını teşkil e. 
diyor. Basri koşup didiniyor, fakat 

Naci, tak ımının' en inatçı oyuncu~ 
su rolünü, kimseye kaptırmadan de
vam ettiriyor. Bu iki oyuncunun 
dl'iplingli oyunile orta muhaeimle
rine ve takıma pek faydalı olacakla
rını zannetmiyorum. Hulasa Fener 
takımı başta bir kaleci ve iki müda
fi ile bir haf beke. bir sağ açık ve 
sağ içe ihtiyacı vardır. Tabiidir ki ge
lecek mevsim için ne yapmak llızım 
gelirse. Fener idarecileri onu yapa

caklardır. 
Biz, sadece en zayıf zBmanlar1nda 

bile bu derece dlişmiyen Fener takı
mını daima alıştığımız mevkide gör
meği istiyen bir sporc;'ever sıfatile, 
görüp düşündüklerimizi yazdık! 

Dr. t. Sedad AKAD 

Türk - Amerikan ticaret anlaşma

sının meriyete girmesinden bir müd. 

c!et sonra gümrüklere gelerek biriken 

Amerikan malları, son zamanlc • da 
Amerikadan ithalfıtımızın azalması 

dolayısile, tüccar tarafından tama -

men çekilmiştir. Gümrüklerde Ame

rikan malı ticaret eşyası kalmamış

tır Bu eşya, geniş gümrük tenzila

tından istifade etmiş olmasına rağ

men piyasada bir ucuzluk görülme

mektedir. 

Yokohama 34.62 

Stokholm 30.55 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1 
Sıvas - Erzurum ın 19.91 
Sıvas - Erı.urum V 19.91 \.._ __________ ..) 
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.Kocakafayla Egribacak 
·: 
ı 
ı 

i !..................................... ' .............................. . •• 
(Geçen haftadan de\•am) 

Eğribacak, onun bu soğukkanlı
lığına adamakıllı içerlemişti ama 
hiç ses çıkaramadı. O Kocakafanın 
kendisini boş yere kaldırmadığını, 
ergeç bir haltlar karıştıracağını pek 
iyi biliyordu. Karyolaya karşılıklı 
oturdular. Ortalıkta bunaltıcı bir 
sıcak var. Sivrisinekle:- sağa. sola, 
uçuşup vızıldıyor. Kocakafa Ei!ıi
bacağa döndı.i: 

- Şimdi ne dersem yapacaksın, 
anladın mı? Dedi. Sonra anlatmı
ya başladı. 

- Ilk iş olarak hemen şu Mız
mız Alinin yatağına gideceksin. O
nun yastığı altındaki üzüm dolu 
kağıdı alacaksın! Eğribacak: 

- Yoo! Bunu işte yapamam! 
Hırsızlıktır bu! dedi. Kocakafa: 

- Ne hırsızlığı, buda\n, diye ba
ğırdı. Bir adamın bir şeyiııi büs. 
bütün alırsan o hırsızlık olur. Biz, 
öyle yapmıyacağız ki, yarın üzüm
lerini fazlasile ona geri vereceğiz. 
Buna hırsızlık değU, şaka, daha 
doğrusu alış veriş, derler. Üzüm
ler onun yastığı altında saklı ka
lacağına, bizim karnımızda dura. 
cak. Eğribacak: 

- Eh, öyleyse alırım, dedi. U
sulcacık yere indi. Sürüne sürüne 
Mızmız Alinin yatağına gitti. Ko
l~nu maşa gibi uzatıp paketi çek
tı, Kocabaşa getirdi. Iki çocuk 
iki candan arkadaş neminki gibl 
karyolanın içine karşılıklı oturdu. 
lar. Kocaknfa üzümleri birer birer: 

- Bu senin, bu benim, bu Mız
tnTzın, bu senin bu benim bu mız
mızın, diye uçc ay1rdı. Bir sayar-

.,/ .,, .. - .... -r:>- ----
lana, sulana kendisine bakan Eg-
ribacağa başını. kaldırarak: 

- Ne bakıyorsun öyle, önffne 
bak, diye çıkışıyordu. Paylardan 
birini alıp pijamasının cebine koy
du. 

- Bu, Mızmızın hakkı, dedi. 

Paylardan ikincisini sol cebine 
koydu. 

- Bu, benim hakkım dedi. 
Paylardan üçüncüsünG de İğri

bacağa verdi: 

yapmaya koyuldu. O birer ikişer 
Kocakafanın yatağındaki tahta ku
rularını toplayıp kağıda doldurur-

Kocakafa çoktan bütün tahta 
kuruları temizlenmiş olan yata
ğında mışıl mışıl uyumaya baş
lamıştı. 

İğrihacak: 
- Hele o b 1raz uyuya<lursun .. 

Sıra benim yatağıma gelince, ben 
de onu uyandırırım. Diye düşündü. 

o 
Artık sabah olmak üzereydi. 

Mızmız Ali, elini bir ensesine, bir 
kulaklarına, bir göğsüne götiirü
yor, sağa sola dönerek: 

- Of! of! diye üfleyip püfliye
rek vücudundaki tahta kurularını 
gözleri kapalı avuç avuç ezerek 
yere atıyordu. 

Bir aralık, tam burun deliğinin 
içine bir tahta kurusu girdi. O za. 
man, silkinerek doğruldu. Karyo
lasında oturdu. O kadar yorgundu 
ki, gözlerini bir tiirlü açamıyor, ne 

. 

ir-yapacağını bilmiyordu. Aklına, b 
denbire, gece yatarken yastığın 
altına koyduğu üzümü geldi. P 
keti bir yakalayışta ağzına dik 

ın 

a-
ti. 

Çiğnemeye başlamasile büyük b 
çığlık koparması da bir olmuşt 

Kocakafa da, bütün odadaki c 
cuklar gibi bu acı çığlıkla uya 

ir 
u. 

o-
n. 

mıştı. 

e - Bu da ne?.. Delirdin mi b 
Ali? Yoksa rüyanda uçurumda 

mı düştün? Kuşlar üzümünü m 

yediler, zıbar, yat uyusana! Diy 

n 

Ü 

e 
bağırdı. 

la Zavallı ~fızmız. aj!zının kan 
burnunun pis bir kokuyla dold 
ğunu, pis tahta kurularının dilin 

u-
e 

e, damağına yapıştığını, dislerind 
1udaklarının içinde hareket ett 

ğini gördükçe saçları alev alev y 
nıyordu. Başını iğmiş, boğazın 

kemik kaçanlar gibi durmadan 
i?urüvor, tükürüyor, hıçkırıyord 

i-

a-
a 

ö-
u. 

(Devamı var ) 

iI.TE BUNU 
BİLMİYORDUM! 

l 

-

* Resimde solda gördüğünüz Amerikalı köpek, yaman bir beyizbo 
şampiyonudur. Topu dişlerile tutmakta ve gayet güzel idare etmektedir * Cigara sözü İspanyolca cigara sözünden alınmıştır. Bu, tıpkı ciga 
raya benziyen bir böceğin adıdır. 

. 

- Bu da senin, al! Ama önce 
seninkini yiyelim dedi. 

* Resmin üstünde gördüğünüz domuzun en çok sevdiği yiyecekle r-

Beraberce yemeye başladılar. 
Sonra Kocakafa: 

- A dur, dedi. Sen çok yiyiyor
sun, ben haksızlığı sevmem. Şim
di bu üzümleri ikiye pay edelim 
herkes hissesine düşeni yesin, dedi'. 

Zavallı İğribacağın üzümü bitti
ği zaman ortaklık ta bitmişti: 

- Haydi, şimdi seninkini yiye
lim, dedikçe Kocakafa: 

- Herkesin malı kendine diye 
karşılık veriyor. Daha çok kızınca 
da: 

- E çok oluyorsun, artık, şim. 
di herkesi uyandırır, hırsız diye 
adını yayarım, diyordu. 

İğribacak artık yapılacak bir 
şey kalmadığını görünce olduğu 
yerde uyuklamıya başladı. Koca_ 

kafa onu sarsarak: 
- Hey bana bak, öyle sütçü bey

giri gibi başını sarkıtmış ayakta 
ne uyuyorsun. Şimdi yaptıkları
mızın belli olmaması için ne lazım. 
sa onu yapacağız, dedi. 

İğribacak bön bön bakıyordu. 
Kocakafa anlatmaya başladı: 

- Şimdi şu kağıdı al, önce be. 
nim karyolamdan başla ne Jr_,adar 
tahta 

1
kurusu varsa topla, şu pake

tin için koy. Benimki bitince ben 
de seninkini toplarım. Paketteki 
üzümler kadar tahta kurusu top
lıyacağız. Sonra bu tahta kurusu 
dolu paketi olduğu gibi Mızmızın 
yastığının altına koyacağız anla
dın mı? Mızmız eğer gece yarısı 
uyanır da elini pakete götürürse 
iiziimlerinin gittiğini anlamasın, 
dedi. 

İğribacak parmağını ağzına gö. 
türmüş düşünmeye başlamıştı. 

- Böyle şey hiç olur mu? di
yordu. Ama ister istemez bunu da 

den biri de çıngıraklı yılanlardır. 

-* Domuzun altında gördüğünüz hayvan resmi. Filoridada. insan eli 
le değil, bir kayanın üstüne, tabiat kuvvetleri tarafından oyulmuştur 

D iinyanın en uzım yolu Birle
şik Amerika devletinde hu

lunmaktııdır. Nevyorktan haşla • 
yan hu ~·olun uzunluğu tamam 
5955 kilometredir. 

Amcrikada daha böyle uzun • 
luğu dört beş hin kilometreyi bu p 

lan yollar pek ~oktur. 

s 

• B azı tesirlerle saçların, bazı 
insanlarda daha pek gen~ 

)'aşta ;ken birdenbire ağarı,•erdi -
ğini bilirsiniz. 

Kaliforniyada bulunan Kesta • 
ne renkli bir ördek günün birin -
de birdenbire korkmuş ve hemen 

iicudü bembeyaz olmuştur. 
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Bu karelerin içinde gördüğünüz siyah noktaları, numara sırasına göre birleştirin! Kur· 
şun kalem yerine renkli kalem kullanırsanız, daha iyi etmiş olursunuz .. 

... ıı,ı ~- . 

NE .DERSIN1Z? 
• 'C ~ ' ·, ' 

Her DükkCin 

Nerededir? 
Küçük bir sokağın karşılıklı iki 

tarafında 6 şar dükkan var. Her 
altı dükkan tam bir hizadudır. 
Yine altı dükkandan her biri di
ğer sokaktaki dükkanlardan biri. 

I nln tamam karşısındadır. 

Şimdi sözlerime iyi dikkat edin! 
Kasap, fırıncının tamam karşı

sındadır. İşkembeci manavm kar. 
şısındaki dükkandan iki berıdL-ki 

diikkandndır. 

Işkcmbccinin karşısında ahçı, 

ahçının yanında berber. berberin 
iki dükkan ôtesinde tütüncu bu
lunuyor. 

Tütüncü manavla. m__aoifa~uracı 
şemsiyeci ile, şemsiyeci kitapr;ı ile 
sucu fırıncı ile, terzi ahçı ..ıle v&n
yanadırlar. Manava en uzun mc
saf ede bulunan fırıncıdır. Sucu 
berberin tam karşısındadır. 

Şimdi size soruyorum: 

- Bana: Bu sokak üstünoe, ma
navın, tütüncünün, manifa~uracı

~ın, terzinin, fırıncının, s•ıcunun, 
ışkembccinin, şemsiyccini.n, ah".1-
nın, kasabın, kitapçının, b~bPrm 
dükkanlarını gösteren bir kroki çi
zebiHr misiniz? Bunlardan hangi
sinin neresinde olduğunu göste
rebilir misiniz? 

o 

Acaba Nasal 

Gidecekler ? 
Can, Sami, Kaya, Talat. Nuri. 

a~ni şehirde oturuyorlar. Başka 
bır şehre gezmeye gidecekler. Ca
nın bir motosikleti var. Bu moto
s 
ş 

ikletc kullanandan başka bir ki. 
i daha binebiliyor. 

Canla Samiden başka hiç biri 
motosiklet kullanmasını bilmiyor. 

y 
Bir çok sebeplerden dolayı: Ka

a, ne Sami, ne de Taliitla bir ara
a gitmek veya bulunmak isted 

g 
miyor. Talfıt ta Nurile beraber 

itmek ,·eya beraber bulunmak 
rzusunda değil. Şimdi size soru
orum: 

a 
y 

ö 
Bu beş arkadaşı. bir sehirden 

hür şehire nasıl seyah;t ettire
eksiniz?. Kim kimle gidecP.k, na. 
1 dönecek, tekrar kimi alacak 
ülasa, seyahat nasıl devam ede~ 
ek? .. 

c 
sı 

h 
c 

ni 
Bilemez ve C'ak merak cderse
z ben size söyliyeyim; Amma 

aha evvel siz düşünün! d 
s 
s 

ami ile Talat gider. Sami döner. 
ami ile Can gider. Can döner. 
anla Kaya gider. Sami döner. 
ami ile Nuri gider. 

c 
s 

gi 

za 

Hepsi de böylece öbür şehre 
tmiş olurlar. 

Cebim Yol< 
- Ben oğlum, hayata atıldığım 
man, cebimde on para yoktu ... 
- Benim cebim bile yok baba

cı~ım. 

B ir avcı kafilesi, Afrikada 
sekiz Gor)l yakaladılar. 

Onları resimde gördüğünüz gibi 
kapalı yollarla birinden ötekine 
gidilen demir kafeslere koydular. 
Goriller, gördüğünüz gibi, numara
lanmrşlardır. 

Fakat sonra. a\'cılar, bu hay
vanları, soldan sağa doğru, numa
raları sırasına göre kafeslere 
yerleştirmeyi düşündüler. 

Ancak, iki hayvanın birleşme
me i, 1rnrşı1aşmaması da Hızım. 
Haydi siz bu işi yapın bakalım! 

Onları yerleştirin! 

Mesela evvela. hangi numaralı 
hayvan nereye gelecek, onun ye. 
rine hangi numaralısını getirecek
siniz?. Ve bu iş sona kadar nasıl 
devam edecek?. 

o o 

o o 
o 
o 

o 

o 

o 
00 

o 

.y alnız, dört doğru çizgi kul
lanarak, bu kareyi muh

telif parçalara bölüni.iz. 
O şartla ki, her parçada iki 

yuvarlak bulunacaktır. 
B ir tarla var. Bu tarlaya, do

kuz doğru çizgiden her bi
ri üzerinde beşer ağaç olmak üzere 
19 ağaç dikilecek. 

Acaba bu mümkün mü?. Müm
künse nasıl. ve tarla ne biçim
dedir?. 

Bu şekilde, 12 eşkenar üçgen 
ve tıı.m ortada meydana 

gelmiş bir 6 kenarlı Poligon gö. 
rüyorsunuz. 

Üçg~nleri iki misline çıkararak 
bir yerine 8 tane 6 kenarlı Poligon 

ihtiva eden yeni bir şekil mayda
na ıretirebilir misiniz?. 

Niçin Almazlar? 
- Babn kadınlnrı niçlp askere 

almazlar? 
- Her gün başka bir elbise gi

yerler de ondan! 

• 
Satıcı 

Merhaba, Bay Rıza! Epey. 
dir gorüniirlerde yoktun! Şimdi ne 
işle meşgulsün? 

- Mobilya satmakla meşgulüm .. 

- Nasıl, kazanç oluyor mu,işler 
iyi gidiyor mu bnri? 

- Eh, fena değil .. Şimdiye ka
dar yalnız bizim evdeki mobilya. 
ları satmakla meşgul oldum. 

• 
Ken i Yol Yermiş! 

- Ne o? Sen çalıştığın yeri bı
raktın mı? 

- Evet! 
- Peki, patronun senin işi bı-

raktığını görünce kızmadı mı? 
- Hayır! Bana kendisi yol ver

di. 

• 
Kim Saçmalıyor? 

Oğretmen - Can, sus! Size bir 
şey sordugum zaman söylersiniz .. 
Her halde burada öğretmen sen de
ğilsin. 

Can - Hayır efendim. 
Oğretmen - Oyleyse ne diye 

saçma sapan söylenip duruyorsun? 

• 
Mahir Kayakçı ! 

- Nasıl, patinaj işini iyice iler
lettin mi? Artık bir ayağın hava
da, tek ayak üstünde kayabilmi
ye alıştın mı? 

- O da lm mr. ben kaymıya 
ba~1adığım zaman. ikı ayaklarım 

tamam iki karış yerden havaya kal
kıyor. 

B ·ı- L .~ M~~E C . E 
& U·L MAC A 

- A 
Ben yedi harfli bir memleket 

adıyım. 

Birinci yedinci altıncı harflerim 
pisliktir. 

Beşinci, altıncı, yedinci, birinci 
harflerim bir mey,·adır. 

Bırinci, ikinci ,altıncı harfıerim 
kışın bulunur. 

İkinci, birinci harflerim bir 
renktir. 

Haydi bulun beni bakalım? 

- 8 
:::iıze tamam iki tane kıbrıt v.::

riyorum. Bana bu kibritlerle hem 
bir, hem iki, hem beş. hem de on 
sayılarını teşkil edebilir misinz?. 

• 
Bu bilmeceleri doğru halle· 

den/erden yirmi bef kişiye muh
telif hediyeler verilecektir. 

Bilmecelerimizde kazanan· 
ların adlarını yarınki 
savımızda bulacaksınız. 
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Kellelerini isteriz 
Padişah Titremeler Geçiriyor, Bön Bön Sağına 
Soluna Bakıp Yutkunuyor, Buram Buram Terliyordu 
Yavaş yavaş sahneye giren ve 

padişahın ardında yer alan bir iki 
boluk yeniçeri ve bütün sipahiler 
bu zehabı taşıyorlardı, kulakları
nın olanca hassasiyetile onları dln. 
liyorlardı. Hüseyin Kalfa şöyle 
diyordu: 

- Memleket viran, halk peri
şan, kucaktaki çocuklar bile • ada. 
letsizlikten, zulümden, şakavet

ten ötürü- giryan, yalnız sarayı 

hümayun adamları şad ve handan. 
Cenabınızın da olup biten işlerden 
haberiniz yok. Çünkü her şey siz
den saklanıyor. yahut size her 
sey ters söyleniyor. Dikenler gül 
gösteriliyor, dertler derman ola. 
rak anlatılıyor. 

Padişah, kelimeleri sille gibi 
kullanan cesur sipahinin önünde 
küçüldükçe küçülüyordu. Bir yan
dan da -mevsimin kara kış olma
sına rağmen- ter döküyordu. Hu. 
seyin kalfanın, sözüne yeni bir a
henk vermek veya zihninde topla
nan düşunceleri sıraya koymak ü
zere bir liıhza durduğunu görünce 
kendisinden bir şeyler beklendiğini 
sandı: 

- Söyleyin, söyleyin, dedi, si. 
zi haz ile dinliyorum. 

Hüseyin kalfa, heybeti derece 
derece artan bir sesle sözüne de
vam etti: 

- Erzurum eyaleti Gazanfer 
paşanın leventleri ve sekbanları e
lindedir. Onlar köylunün hem ek
meğini, hem ınınl. lokTnca. 'lolır. ..... ~ 

yiyorlar. Sıvas Alaca atlının, Asi 
Ahmedin malikanesi. O eyaletteki 
halk bu şaki hesabına ömür tüke
tiyor ve ne kazanırsa götürüp o. 
na veriyor. Karamanda sizin for
manınız değil, Deli Hasanın bu
yurultusu geçiyor. Mcrzüonln 
Kastamonuda Kara Saitle Uzun 
Hasan saltanat sürüyor. Hülasa 
btitün Anadoluya eşkiya tasarruf 
ediyor. 

Sultan Mehmedin dudakları oy
nar gibi oldu ve bu korkak hare
ket katip Cezminin gözünden kaç. 
madığı için o, Hüseyin Kalfanın 

sözünü kesti: 
- ŞevketlCı Hünkar, dedi, gali

ba bir şey söyliyccek. 

Sonra yüzünü padişaha çevire
rek ilave etti: 

- Buyurun, söyleyin. 
Safonun tacdar oğlu alrnl moru

mor bir voziyette kekeledi: 
- Ben Anadolu eşkiyası üzerine 

serdarlar yolladım, haklarından 

geldim. 
Hüseyin Kalfanın, yataklı bı

yıklar altında bir nara hokkası, 

bir sayha kumkuması gibi kapalı 
duran dudakları sert bir gürtiltü 
ile hemen açıldı: 

- Serdarlar yolladın ama eş
kıyanın hakkından gelemedin. 
Cünkü eşkıya senin serlarlarını 

birer birer tepeledi, kepazeye çe
virdi. İşte senin gafletin burada 
meydana çıkıyor. Vezirler. serdar 
gonderelim, diyorlar. "Peki" di. 
yorsun. Sonra gaflete dalıyorsun, 
o kadar masraflar yapılıp yola vu
rulan scrdocların ne yaptıklarını 
sormuyorsun!. 

Sultan Mehmet bir daha keke
ledi: 

- Haklısınız, gaflet etmişiz. 
Şimdi dileğiniz ne?. 

- Dileğimiz sizi gafletten, Ana
doluyu şakavettcn, halkı hakaret
ten kurtarmaktır. Bunun için sizi 
aldatan. size beyazı siyah ve siya
hı beyaz gösteren hainleri cezalan
dırmak lazım. Yarın affetmek için 
hapsettiğiniz saatçi Hasan paşayı 
biz ölüme mnhkum ettik. İlkin o
nun kellesini isteriz. Dördüncü ve-
•"• .rr"'.ft.~ u---- .,ı ____ : -1..ı_ .... __ 

!ardan biridir, onu dahi öldürece. 
ğiz, senden izin isteriz. Sonra ha
remdeki hainler var. Bunların en 
azılısı kızlarağası Osmanla kupı
ağası Gazanferdir. Her ikisini bi
ze teslim edeceksin. Valide sulta
nın kırdığı koz da kırkı aştı. Artık 
elini, eteğini devlet işlerinden çek
sin. Köşesine çekilsin! 

Kendi ser katibiyle rüşvet eli 
olarak kullandığı üç kadın da tay. 
yolunsun, giderilsin!. 

Padişah, yine titremeler geçir
meye, bön bön snğa sola. bakınıp 
yutkunmaya başlamıştı. Saatçi 
Hasanı da, Tırnakçı Ha.sanı da fe
daya hazırdı. Fakat kendisine her
kesten yakın ve herkesten sadık 

"- Sakın kalkayım demiycsin!" diyor. Halbuki, 
bnna kalsa, kalkacağım. Çünkü kendimi çok iyi bu. 
luyonım: Bir şeyciğim yok maşallah ..• 

Bekir: 
"- Aman, dedi, sakının kendinizi .. : Doktor ne 

söylüyorsa, onu dinleyin ... Boşuna doktor olmamış ya 
aclamcağız .. Elbette bir bildiği, bir gôrdügü var ki, 
böyle söylüyor. \ 

Hem zaten havalar da berbat ... Bu soğuk, sağlam 
insanı bile yere seriyor .. 

Zehra, bir cevap vermiş olmak için: 

gördüğii Osmanla Gazanferi öl
dürtmeye riza göstermek elinden 
gelmiyordu. Zaten bu işe, nnasile 
görü;:meden karar verecek kadar 
cesur da değildi. Onun için bir 
hayli bocaladıktan sonra kendin. 
ce bir kurtuluş yolu buldu: 

Saatçi Hasan. dedi, Yedikule
den, Tırnakçı da konağından bura
ya getirilsin. Sipahi kullarım ya
nında soyletilsin. 

Berikileri, ağalarla kadınları,. 

bu iki kurban sayesinde unuttu
racağını umuyordu. Halbuki, kız
larağasile Gazanfer ve valde sul. 
tanın ser katibiyle kelleleri iste. 
nen üç kadın, sipahilerin·bu kor. 
kunç dileklerini duyar duymaz te
laşa di.ışmüşlerdi, can korJ:usiyle 
Safonun eteğine sarılmışlardı, va
veylaya başlamışlardı. 

Kızlarağaıı Osman, kapıağası 

Gazanfer - söylemeğe hacet ol
madığı üzere - Hadım kişilerdi. 

Fakat o güne kadar erkek geçini
yorlardı ve milyonlarca erkek ü. 

zerinde hüküm yürütüyorlardı. 

Şimdi o iğreti, o sahte erkeklikten 
sıyrılmıŞlnrdı. Ölüme mahkum 
dört kadınla birlikte ve kadın gi. 
bi çırpına çırpına ağlaşıyorlardı. 

Safa da ömrünün en buhranlı 
dakikalarını yaşıyor gibiydi. Os
manlı tarihinde bir valde sulta
nın katline misal yoksa da, misal. 
lerin hadiselerden doğmasına na .. 
zaran azgın sipahilerin böyle bir 

kündü. Onun için olanca zekasını 
seferber ederek, nefsi için kurtu

luş çareleri arıyordu. Lakin bu 
çareleri bulmak ta kolay değildi. 

Çiinkü harem dairesinin ynmba
şında suçlar tesbit ve suçlulara 
ceza tayin etmekle meşgul olan 
sipahiler, ölüme mahkum ettil:leri 
ağalarla ser katibesini ve üç k::ı. 

dını - akıllarına uyup - sorgu. 
ya çekerlerse, onlara yüklenen 
bütün günahhırda kendi parmağı 
olduğu ve daha doğrusu kızlara

ğasırun, kapıağasının, ser katibe
siyle muavinlerinin ancak aldık

ları emirleri yerine getiren birer 
alet bulunduğu meydana çıkacak. 
tı. (Devamı var) 

BULMACA 
DUnkü bulmacammn 

halledilmi~ tekli 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Bir renk e Bıraz evveı, 

2 - Bir hay\ an e Bir sebze, 
3 - Bir me\·siın e Uıhıa e Gö~üsten 

aşağıda bulunur, 

4 - Nimetler e Bir hayvan, 
5 - Bir zamir e Bir futbol Ulbiri 

6 - Aşk e Bir harfe Utanma, 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanbğından: 
1 - Deniz lisesinin birinci ve ikinci sınıfına güverte ve makine kı. 

sımlarına üçüncü sınıfına haritacı yetiştirilmek üzere okur kayıt ve ka. 
bulüne başlanmıştır. 

2 - Münıcnat müddeti 10 ağustosta nihayete erecektir. 
3 - Şeraiti ö~renmek ve kayıt olmak için istanbuldaki isteklilerin 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna İstanbuldan başka yerdeki 
isteklilerin de bulundukları mahallin askerlik şubesine müracaat et· 
meleri. (5130) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğün~en : 
2. 3. 939 çarşamba günü saat 15 te 1stanbulda Nafıa Müdürlüğü ek

siltme komisyonu odasında (9886.86) lira keşif bedelli İstanbul Yüksek 
Deniz 'l.'jcaret mektebi havuz inşaatı açık eksi1tmeye konulmuştur. 

l\lukavele. eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni şartname. 
!eri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde gö. 
rülecc!ı:tir. 

J\fovakkat tem~nat (742) li ır. 

isteklilerin en az bir taahhütte (5000) liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına daiı idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İ~tanbul vila. 
yetinden yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri (5125) 

Afyon Lisesi Direktörlüğünden : 
1923 senesinden itibaren lisemizden mezun olup ta direktörlüğe pul 

ve diploma kabı parası veren ve diplomalarını kapsız alan ve halen dip. 
lomahırtnı almıyan mezunlarımızın biran evvel direktörlüğümüze baş 
vurmaları ilim olunur. (5153) 

Başvekalet istatistik Genel Direktörlüijü 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 11 aylık harid 
ticaret istatistik mecmuasıdır. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi 250 - 300 dür. Yalnız kanunuevvel ay
lığı 400 - 500 olacaktır. 

3 - 11 aylık mecmuanın forma yekunu 343 tahmin olmuştur. 16 sa
hifelik beher forması için tahmin olunan tabı bedeli 27 liradır. Tutarı 
olan 9261 lira üzerinden % 7,5 muvakkat teminat olarak 695 liralık 

banka mektubu veya makbuz verilmesi lazımdır. 
4 - Eksiltme temmuzun 20 inci perşembe günü saat 16 da umum 7 - Söz dinlemek e Hap, 

8 - Afrikadadır e Baba değil 

Bir harf, 

e müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır, Bir saat 
evvel zarfların komisyon reisliğine verilmesi lbımdır. Bu baptaki şzart
name komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune dairede görülecek-1 9 - Bir harf e Kullanmak, Gördüt

mek e Bir sesli harf, 
l O - Hane e Bir sayı e Uzuvlar 
YUKARDAN AŞAGI: 

l - Gölge e Salataya konur, 

2 - Belli e Eski bir Turk devleti e 
Bir harf, 

3 - Bir ad e Kifayet eden, 

4 - Bir harf e Bir semt e Bir nota, 

5 - Bir nota e Bir hayvan e Kısa 

1.aman, 

6 - Bilen, bilgin e Sanat, 
7 - Bir zarf e Örnek, 
8 - İbadet yeri e Ters okunursa gök

te ~ulunan bir &ey olur e Bir sesli harf, 
9 - Bir hayvan e Bir renk e Kaın, -

Bir sesli harf, 
""l ----.,.---

YENi NEŞRiYAT: 

HUKUK GAZETESİ - Cevat Hakkı 
Öz'Qey tarafından beş senedenberi Tilrkçe 
Hukuk gazetesinin iJçilncil cHdinln 37 - 38 
ve Fransıca olarak neşredilmekte olan 
numaralı nushaları intişar etmiştir. Milli 
Şef İsmet inönlmiln ilUfatlarmı da bildi· 
ren bu nushada Unıvcrsite Ordinaryüs 
Profesörlerinden Rize saylavı Rc~it Belge
sayın Fransız ve İsviçre Temyiz rmıhke -
me i kararlarına, profesör Sabri Ş:ıklrin 

fcrtı ııılahatına, Cevat Hakkı Özbeyin ce -

tir. "2740,, "4838,, • ......... ... • .... 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman Amenajman işlerinde kullanılmak üzere: 
200 adet pergel tnkımı. 
200 
200 
ıoo 

200 
200 
200 
200 
200 

" Dublu desimetre, 
,, Mail D)esafeyi ufka tahvil cetveli, 
,, Mıkyası hendesi, 
11 Çelik şerit, 
,, 45 derecelik gönye, 
,, 60 derecelik gönye, 
,, Minkale, 
,, Mira, 

nAA ~ 

200 11 Tecessümat burgusu, 
100 ,, İrtifa barometresi, 
50 ,, Pilanimetre. 
50 ,, Dürbünlü plançete 

satın alınacaktır. 

Bu ::ıltıt ve edevatı vermek isteyenlerin son tadilatı gösteren katalog
lar ile cins ve nevi, fiyat, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklii 
mektuplarını 1-8.1939 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde te. 
şekkül eden komisyona getirmeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri 
7. ağustos - 1939 saat 10 da teklif eyledikleri aliıt ve edevattan birer nü. 
mune ile bunlar hakkında her hususta. izahat verebilecek bir mümessil 
bulundu,.malarıfazımdır. (2937) (5098) 

miyetlcr kanununa, profe 5r Dobrctsber - T l:J z LA 1• ç M ELER 1. gerin Endiıstriye alt enteresan yazıları ile , .. __ • -, 

fcsôr 1shnkın ve daha sair U!\ atın maka -
Şurayı Devlet azasından Cudi Özalın, pro· ı 

leleri, eUldlcri vardır. Tatbikat kısmında 1 Trenlerinin Vapurları : 6,25 . 7,30 • 9 • 11 • 11,50 • 
da istıfadell kararları, ilmi çalısmalara &. 

•müteallik resimleri de ihtiva elmcktedlr. -.-----12,30 - 13,15 • 15,45 · 19,10 dadır. , 

"-· Oylc!.. 
Sarı Dekir, Zehranın yatağına sokularak, elini 

uzattı: 

"- Eh .. Ben de gideyim artık ... 
Zehra da elini uzattı: 
"- Güle güle ... 
Beni yokladığına teşekkür ederim. 
Sarı Bekir, Zebranın elini sıkarken ilave etti: 
"- Şu hastalığı çabuk atlatmıya bak, Allah aş. 

kına .. 8ensiz, aşağının tadı tuzu kalmadı. Senin a. 
yağa kalkman hepımiz için iyi olacak! .. ,, 

"- Evet, dedi, bu sabah ta, sıkı bir poyraz esi
yordu',, TEFRiKA No. 29 

Sarı Bekirin, bu son sözleri de, ba sözleri söyler. 
kcn, takındıgı eda kadar manidardı. Fakat gozleri, 
Bckire gcisterdiği beşiğe dalmı~ bulunan Zebranın 
dimağı, bu imaları seımesıne imkan bırakınıyacak 
kadar başka hülyalarla dolmu~tu. Dalgın dalgın: 

Şimdi ikisi de susuyorlardı. Zaten konusmıya oelr 
o kadar alışkın değillerdi. 

Biraz sonrr. Zehra sordu: 
"- Aşağısı kalabalık mı? 

"- Epeyce .. Prafa partileri başladı .. 
"- YabanC'ı var mı? 
"- Yok .. Hep bildiğin adamlar .. 
Ve yine sustular... Bu sükutu bozmak gayretini 

sine Çnkır Zehra gösterdi ve Bekire: 
"- Otursanıza... Dedi, niçin ayakta kaldınız? 
Bekir: 
"- Oturmıyayım.. Şöyle bir hatırınızı sorayım 

dedim .. Ineceğim zaten ... Dedi. 
Fakat böyle söylediği halde, bir türlü, vedalaşıp, 

aşağıya inemiyor, yutkunuyordu: Zebraya bir şey. 
ler soylemek istedigi, fakat cesaret edemedi~i iışi. 

kürdı. Nihayet, ilk defa olarak: 
"- Sen',, Diye hitap ederek sordu: 
"- Yatakta daha çok kalacak mısın? 
"- Dedim ya? Doktora bağlı .. 
Bekir, söze cesaretle başlamış, fakat cürctini ya. 

n yolda tüketmişti. Kısa bir sükuttan sonra, ayni 
derecede manasız bir sual daha sordu: 

"-- J<itil tek başına işlerin hakkından gelebi· 
liyor mu bari? 
"- C!Plivnr HPm o valnız dPi!il ki Mclah::ıtle, 

Mürüvevt te var .. 
"- Mıiri.ıvvet işe yarar amma, Melahati geç .. : 
Bekir, yine susmuştu: Gözleri, çok uzaklara ba. 

kıyormuş gibi dalgın, durgundu. 
Zehra, Meliıhnti müdafaa etti: 
"- Neden? Dedi, kadıncağız elınden geleni ya. 

pıyor pekala .... 
Aşağı katta, Prafa partilerinin kızıştığı belliydi: 

Zira masaların mermerlerine şiddetle atılan isknm. 
bil kağıtlarının, bir~ şamar gibi şaklayı~ı tavan 
arasından duyuluyordu-. 

Bekir; ''Sen,, diye konuşmıya devam ederek: 
"- Sen, dedi, şükret ki, Sakız Hasan sık sık gel. 

miyor. Yl)ksa, o geldi miydı, Meliıhatin giizleri, iŞ

leri değil, dünyayı görmüyor.. Fakat, Sakızın sık 
sık gelmemesi de, bir bakımdan fena! 

Çakır, merakla sordu: 
"- l'ie bakımdan fena! 
Sarı Bekir, mütereddit, yutkundu. Sonra, mi\him 

bir sırrı ifşaya mecbur kalmış gıbi kekeliyerek: 
"- Pena, dedi, çünkü uzun müddet erkeksiz ka. 

lan genç bir kadın, pek uslu oturmaz gibi geliyor 
bana!. .. 

Sakız gelmezse, Melahat bir mün::ısebetsizlik eder 
diye düşünüyorum. 

Zehra güldü: 

"- - Canım, sen de amma fesatmışsın ha! Kadın· 
cağızın işten baş alabildigi mi var? Biçare, sokağa 
çıkmıya bile vakit bulamıyor! 

Sarı Bekir, imalı bir eda ile cevap verdi: 
"-Daha fena ya? 
"-Neden? 
"- Arasıra sokağa çıksa, evin içinde uslu durur 

da ondan! 
"- Eviıı ic·nde uslu durmayıp ta ne yapacak ki? 
Bekir, söylemek istediğim da.ha fazla gizliycmc. 

di ve: 
"- Canım, dedi, Fitil erkek değil mi? 
Bu ima. Cakırı fena halde hiddetlendirmişti: Bu 

adam, evinin en mahrem mevzuuna müdahale et. 
mek hakkını nereden buluyo!"du? 
"- Ne münasebet? Diye haykırdt. Ve tavan ara. 

sının köşesinde duran küçük beşiği gösterer•:k, ila. 
ve etti: 

"- Görmüyor musun? Fitil yakında baba ola
cak! 

Zebranın hiddeti, Bekire de, zaten çekine çekine 
açtığı bu mevzuu değiştirmek lüzumunu hissettirdi. 
gülümsemeğe çalışarak: 

"- Ooo .. Dedi, maşallah .. Demek nihayet mura. 
dınıza eriyorsunuz? 

7,ehra. soi!uklasmıs bir erla ile cevao verdi: 

"- lnşallah!,, Dedi, ve Bekir aşağıya inerken, 
mumu sondurerek, karanlıga, ve kendi içine ~ö
nıüldii! 

-15-
Ayşe hanım, bir elinde gaz şişesıyle, ve ötekı e. 

linde bır kilo ekmekle bodruma inince, doktor ~lcl'ft. 
duh Şerüie burun buruna geldi. 

Doktor Memduh Şerif, küçuklerdcn birinin aya. 
ğındaki yarayı muayene etmekle meşguldü. 

Doktoru orada görmek, Ayşe hanımın olanca ka. 
nını beynine sıçratmıştı. Içınden gelen hareketleri 
yapmamak, ağzına dolan ağır kelimeleri dökmemek 
için. çok buyuk bir gayret harcıyarak, dışıeı mı 

sıktı. 

Doktor, ayağını bıraktığı çocuğun çenesini tuta· 
rak, Ayşe hanıma döndü ve: 

·- Küçuiün ayağı fena... Dedi. Bunu bir hns
taneye ynurahm? 
Ayşe hanım, aksi bir sesle cevap verdi: 
"- Lüzum yok .. Çocuğun ıyileşeceği varsa, bu.. 

rada da iyile;ir .• Hastanede keramet yok ya? 
"- Buroda ivi bakamazsını:ı! ., 

f0P\r::ımt V~Pl 
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ıreffrlka Ne. 105 

Edremitlilerin Milli Müfrezeleri 
Müfreze, Halkın Büyük Tezahüratı Arasında 

Edremitten Çıkmış ve Milli Kuvvetlere iltihak Etmişti 
!lamdi beyin sözleri, teklifleri 

salonu dolduran haık arasında 

derhal bt.iyük bir alaka uyandırdı. 
Kaymakam, b•Jlunduğu kösede ve 
yapılan emrivaki karşısında ezi. 
ı,p büzülürken, halk intıhaba baş
ladı. lcra hej•etine, Dramal,ı Ccmul 
bey reis, Hidayet Efe, Hacı Kabak
çı oglü :;\fustafa, Bahriye mutekait
lerinden Avni beyler aza seçildi. 

Iaşe heyeti de Sivanlı Hacı Isma
il efendinin reisliği ile Hacı Eşref, 
Salih reis oğlu Hacı Kazım, Tellal 
oğlu Hacı Mustafa, Damat oglu 
Hakkı, Şeyh oğlu Emin efendiler
cien teşkil edildi. Umumi reisliğe 
fabrikatör Seyit, katipliğe de Ru. 
hi Naci beyler tayin olunclu 

T
eşkilat, 'Hamdi beyin unu. 
tulmaz himmeti ile yapıl

mış, sıra maddi fedakarlığa gelmiş
u. Buna da, butlın Edremitlilerin 
sevdiği ve saydığı Seyit bey öna. 
ylik oldu. Hamiyetli bır hamle ile 
soze atıldı, ve: 

-=:... Arkadaşlar, dedi. Her iş para 
ile döner. Yurdun muhafazası için 
canlarını fedaya koşan fedakarları 
biz de fedakarlıkla k3rşılamalıyız. 
Onların şerefli cephe.sine malımızı 
ve paramızı sacarak katılmalıytz. 
Ben, bugün için servelimh yarısr. 
nı yurdun halasına tahsia P.diyo
rum. Hemen işe başlıyabilmek ü
zcı e de beş yüz lira takdım ediyo-
rum. -·-

Bu hamiyetli ses, bir ilham ne. 
fesi gibi bütün ruhlara işleyiver
mi ti. Yarım saat içinde nakdi te
berruat on bin lirayı germişti. Bu .l--· _, ,..,..1 __ 
:nitin milli bolügünu teşkil etmiş. 
ti. Bu sırada, (Havran) köyü de, 
Hamdi beyin teşviki ve Hafız Hak
kı, Kayalı Muharrem, Mehmet bey
ler gibi ateşli gençlerın himmet ve 
gayretleri ile tam teçhizatlı bir bö
luk meydana getirmiş ve Edremi. 
tc göndermişti. O gün, milli müfre
zeler, Hidayet Efenin kumandası 

altında kasabadan çıkarken, kay
makamın susturduğu zurnalar s:ıl
gın nağmelerle, milli hisleri. bo. 
ğulmak istenilen halk hırçın nara
larla, davullar esrarh gümbürtü
lerle fedakarları tesyi ediyordu. .. 

Türklerin ana yurduna ve 
Türkün istiklaline tecavuz 

edenler kimler olursa olsun onlara 
bütün milletçe mt.isellaha:ı muka
bele ve onlarla mücadele edilme
si lüzumunu amir olan Mustafa Kc. 
mal Paşanın işarı, Antep mutasar
rıfı Celal Beyi de harekete getir
miştir. Fakat mutasarrıf bey her 
neden ise, yapılması emrolunan 
milli teşkilat ile bizzat meşgul ol
mağı münasip görmemiş ve bu işi 
tahrirat müdürü Ragıp Beye ha. 
vale etmişti. 

O sırada, Antebin de ulema ve 
eşrafı arasında bir fikir ve içtihat 
ayrılığı vardı. Vatanını ve milliye
tini cidden çok sever, malünıatlı ve 
muktedir bir zat olan tahrirat miı
duru Ragıp Bey, kar~ılaşacagı mu
halefet ve müşkulata ehemmiyet 
vermemiş ve hiç tereddiıt etmeden, 
kendisine tahmil edi!etı bu miUi 
vazifeyi ifaya başlamıstı. Jlkonce, 
halkın üzerinde bt.iyük bir nüfuz 
ve tesiri oldugunu bildıgi (Çemi. 
yeti Islamiye) azalarını ve mem
leketin esrafını davetle, Mustafa 
Kemal Paşanın işaret ve irşadın· 

dan münasip bir lisanla bahsetmiş, 
halkın tenviri hususunda yardım
larını dilemişti, fakat, munatapla
rından bir kısmının muhalefet de
ğilse bile tereddut ve ademi muva
fakatleri ile karşılaşmıştı. Fakat, 
hiç tc yeise ve ümitsizliğe kapıl
mamıştı. Derhal teşebbüsünün şek
lini değiştirmişti. Birtaraftan fik· 
ren müsait gördügü eşraf ve ulema 
ile ayrı ayrı temas ve muzakere
ye devam etmiş ve di ıer taraftan 
:la doğrudan doğruya halk ile tc
ır.ns carelerini arastırmıva basla. 

mıştı. Bu meyanda, ~imdi Gaziler 
caddesinde Ucuzluk pazuı sahibi 
olan Hacı Ahmet Ugurlucre de mıi
racaat etmişti. Ragıp Bey, Cihan 
Harbi esnasında, Şamda iaşe baş
katipliğinde bulundugu esnada Ha
cı Ahmet te orada askeri miiteah. 
hitligi ile meşgul idi. Biribirlcı·ini 
oradan tamyorlardı. 

Hacı Ahmet, Ragıp Beyin da-
veti üzerine bir akşam en

cümen başkatibi Eşref Beyle bir
likte, Nergizhane mahallesindeki e. 
vine gitmişti. Biraz dereden tepe
den görüşüldükten sonra, nagıp 

Bey, ınevzua girmişt i. :vrustafa Ke
mal Paşann Anteptc de milli hır 
teşkilat yapılm;ısı hususundaki e
mir ve arzusundan bahseyledikten 
ve bazı eşraf ve ulemanın göster
dikleri tereddütten, cesaretsizlik
ten şikayet ettikten sonra: 

- Bilmem ki ne yapmalı, Hacı 
Ahmet, demişti. Pazaı başı Zade 
Nuri ve Ahmet Muhtar, Doktor 
Hamit, jandarma yüzbaşısı Esat, a
lay katibi Nuri beylerle, bir kaç 
zat müstesna olmak üzere diğer
lerini bu işe pek alakalı göremiyo. 
rum. Çok müteessirim bundan. 

Hacı Ahmet, özü gibi sözli de 
doğru bir adamdı. lcabıncla, hatır 

ve gönül tanımaz, eşraf ve ayan 
tanımaz. fikrini açıkça söylemek
ten sakmmazdu Memleketin mii -
dafaasına taallük eden bu hayati 
meselede Ragıp Beyin karşılaştı

ğından bahis ve şikayet ettiği ala. 
kasızlık onu da çok müteessir et
miı, adeta sinirlendirmi!jti. Ve: 

- Hakl sınız, demisti. E~raf de
nıle zorba rın o noırıeruc uoguş. 
maktan fakir ve fukaraya kafa 
tutmaktan başka bir hünerleri var 
mıdır sanki. Onların canları da 
paraları gibi çok tatlıdır. Girmez
ler böyle işlere. Benim aciz aklıma 

kalırsa bu iş için, doğrudan doğ
ruya halk ile anlaşmak daha ha
yırlı ve muvaffakıyetli neticeler 
verir. Niçin böyle yapm•yorsunuz.? 

- Bunu düşünmedim değil Ha
cı. Fakat, müracaatimin işgalcile
rin kulağına gitmesinden ve binne
tice teşebbi.isümüze mfıni olmala
rından çekiniyorum. 

- Bunda da haklısınız . Ancak, 
memleketin özü gibi dili pek ev
latları pek çok. Bunların vasıtası. 
le arzu edilen milli teşkilat p~k a
la meydana getirilebilir. 

- Böyle bir kaç kişi bulabilir 
miyiz? 

- Birkaç değil, Beyefendi. Yüz
lerce, binlerce kişi buluruz. 

E rte;-i gece, Hacı Ahmet, An
tebin, eline, beline ve dili. 

ne güvenilen sayılı yiğitlerde::ı tü
tüncü Halil Efendi ile Zincir Mus
tafa ve Şerif ağaları, Ragıp Beyin 
evine götürdü. Biraz sohbetten son 
ra, bu babacanların tahlifleri ya
pıldı. Mesele açıldı. Silahlı teşkila. 
tm esası kuruldu. Hacı Ahmet tc 
dahil olduğu halde, o geceden iti
baren tahlif edilen ferlakilrlardan 
her birinin en ziyade itimat ettik
leri üçer kişiyi getirmeleri ve bu 
suretle teşkilatın kuvvetlendiril
mesi usul ittihaz edilrli. Böylece, 
üç gece içinde elli iki fedakar teş. 
kilata kaydedilmiş oldu. 

Uçüncü geceden sonra, tahllt ve 
kayıt muamelesine, Kale altında 

Kazaz mahallesinde Hacı Ahmedin 
ve Kürttepe mahallesinde Şerü a
ğanın hanelerinde devam edildi. 
.n.ynı u uıun t.cntnKı, nnııu ve ka-
yıtlarının sık sık tebdili suretile, 
sekiz on gün içinde silahlı teşkila
ta giren fedakarların adedi binleri 
buldu. 

(Devamı var) 

En Çok Kırdan Kemikler 
İstatistiklere göre, kırıkların 

yüzde otuzu kolda, o da dir
sekle bilek arasındaki kısmında 
olur. 

Mektepteyken okuduğunuz ders. 
lt!rden hatırınızda kalmış olsa ge. 
rektir, kolun bu kısmında iki ke. 
mik \•ardır. Bu iki kemiğin a~ n 
a:rrı \'e yalnız basına kırıldıkları 
da olurs~ da, en c-;,k defa ikisi bir. 
den kırılır. Fakat kırığın çocuk
larda \ 'C gençlerde. yahut olgun ve 
Ya~h adamlarda olmasına ~öre, bü
Yiik bir fark \'ardır. 

Bir çocuk yahut bir gent; ko5ar. 
ken - mesela futbol oynıyan spor. 
en - elleri havada avucu iizerinc 
diişerse, dirsekle bilek arasındaki 
kemikler - o yaşta henüz yumu. 

• akça olduklarından - hiishiitiin 
kırılma7.lar da bükülürler: Birden 
bire iddetli sancı. arkasından kol. 
da o kısmın sekli değişir. Diiz iken 
kolun arkasına doğru bir kiinbet 
~apar. Cocuk bileğini oynatama7.. 

Halbuki, avucunun üzerine dii. 
""n olgun bir adam olurııa o '"l
kit kemiklerin ikisi birde~ büs
hütiin kırılır. İki kemiğin vukarı. 
da \•e asağıda kalan parcaları hir. 
birlerinden 87. \'C\'a <'ok ~uzaklaşır. 
lar. kolun o kısmı biçimsiz bir şe. 
kn alır. 

En <'ok kırılan kolun hu kısmın. 
d?.kl kemikleri olduğu hald~. en 
gııc terfavi edileni de hu töirlii kı
rıktır. Su kadar ki. ÇOC'uklarda \'e 
genclerde olunca. kemikler valnız 
biikülmiiş olacağından teda\

0

isi de 
kolayla_ır. 

iki kemikten yalnız birinin bir 
t?rafından kırılması, düşmekten 
:ııyadhe! kemiğin üzerine ağır \'e 
st•rt ır sev rliismesinden vah ut 
hir t.ara.fa p~k siddetli c~rı;mak. 
tan ılerı gelır. Zaten bövle kırı. 
kın ayırdedilmesl de ancak Roııt
gcn ışıklarında muayene ederek 
111Ümkün olur ..•• 

Kolun dirsekle omuz arasında 
bulunan uzun kemiğin kırılması 
bir kaç türlü olur. insan omuzu. 
nun üzerine dü~tüğü vakit, ağır 
bir şey omuzuııun üzerine düşer· 
se, kemiğin ti yukarıdaki kısmı 

kırılır. O vakit, omuz düser, kol 
gogsun üzerine doğru biikiilür, 
etlerin arasına kan )'avılır, deri ii· 
zerinde koyu mavi lekeler peyda 
olur ... Bu türlii kırıkta, kemik par. 
<'aları omuz mafsalının etrafında 
iltihaha sebep olacağından, kırık 
ilkin ehemmiyetsiz göründiiğü hal
de, sonradan iş a<'Rbilir. Bereket 
versin ki, kolun hövle ti vukarı 
kısmında, omuz ü:ıı:~rine dÜstnf'k. 
ten ileri gelen. kırık narlirılir. tn. 
~an omuzu ii7:t>rinc ciii .. tiiii'ii ,•akit 
daha ziyade köprücük kemiği kı· 
rılır. 

Kolun yukarı kısmmda kemi
jlin ortasından kırılması, vuknrı. 
dan kırılmasına nisbetle dahn zl. 
"ade miimkiindiir. Ru da kolun o 
kısmı iizerine dfü•mekten, yahut 
ora,·a aii'tr bir sevin diismesirulen, 
sö:ıdin kı .. ası. kemiuin 7ora gelrnr
sinı1f'n olur. Bu tiirHi kırıi!1" ala
metlerini görmek te ko1avdır: 
Şiddetli aP.•1ftan !'lon~a. kol ~Ynı· 
yamaz, şeklini ka~·beder, !5iser. 

Hu tiirlii kırıkfa ran sıkacak 
Sl'V, Jcemiji'in carr~huk lm·ılmaı;ın
dan dolavı sivri olan hir kemik 
pı-rcasının etleri ~·ararak dısan 
<'•kmacı. kırıe-ın arasıntfa hiiviik 
bir sinir girince. ao;aj?'ı;ts-ki kı~1m. 
)ara felc gelmesirfir. Böyle olun. 
<'a tedavisi güçleşir. 

Bu büyiik kol kemiP.-inin, bir 
de. acağı kısmından, dirseğe ''a
kın bir yerinden kırılması vstrdır. 
Soorcu genrlerde ve cocuklarffa 
olabilecek kol kırıkları da en zi. 
yade hu türliisüdür. Gençlikte en 
miihim olan bfü·Je kol kırığı ayn· 
ca bir yazıya deler. 

~ ~ ~ 
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N işanlandığının ilk günü, ni
şanlısı Bartolino'ya: 

"- Adım Karolina değildir. Li
nadır. Rahmetli kocam beni öyle 
anardı. Yine onun andığı gibi çağ
rılmak isterim. Bana hep Lina de
yiniz. Bilmezsiniz rahmetli ne iyi 
udamdı,, dedi. 

Ve ilk kocasının, gültimsiyere,., 
\'e şapkasını çıkartarak aldırmt" 

olduğu fotoğrafisini göstereli. 
Bartolino, farkına varmadan du

varda asılı resmı selamlarmış gibi 
eğildi. Lina derin bir ah çekerek 
sözüne devam etti: 

"- Bakınız. Oturduğum ev 
merhumun bana yaptırdıgı e\'dir. 
eşya da öyle. Dtinyad:ı neyim var 
neyim yoksa, hepsini ban:ı bırakan 
odur. Onun için sizden, onun aile 
ismini değiştirmememi yalvaraca
ğım.,, Dedi. 

Bartolino kızardı bozardı, "e
vet~,, diye cevap verdi. Yine gözü 
ilk kocanın resmine kaydı. O yine 
gulumsüyor, ve şapkasını çıkartı
yordu 

B artolino çalışkan, fakat ~e
hir, ve kalabalık gorıncmiş 

acemi ve utangaç bir gençti. Bala
yı seyahatine çıkarken, Bartolino
nun amcası Linaya Bartolinova 
dikkat et., demişti 

Lina da: 

"- Sen hiç meı ak etme,, de
mişti. 

Zaten balayını geçirmek için Ro
maya gidiyorlardı. Liıı:ı altı sene 
evvel balayını ilk kocasiyle yine 
Romada geçirmişti. Onun için ne 
yapacağını biliyordu. istasyondan 
çıkar çıkmaz, şofore otel Viktorya 
diye adres verdi. Altı sene evvel 
kocasiyle o o e !,de ~·atmı~lard O
telde 19 numaralı odayL istedi. 
Çünkü, altı sene evvel, rahmetli 
ile gelişlerinde o odayı işgal etmiş
lerdi. lşte bu şeylerin hepsini Lina 
kocasına tıkır tıkır anlatıp duru-

yordu. Arada sırada: 

"- Hoşuna gitmiyor mu Barto· 
lino?,, Diye soruyordu 

O da: a 
"- Sizin hoşunuza giden herşey 

benim de hoşuma gider.,. Diyordu. 
Gece olunca Bartolino, yatağa 

bir göz gezdirdi. Karısı altı sene 
evvel Signor Taddei ıle bu karyo
lada yatmıştı. Neden bilmedi, fa
kat hayalinde Signor Taddei'nin 
~apkasım kaldırarak alaylı alaylı 
gülümsiyerek ona " Buon Gior
no!,, Dediğini işitir gibi oldu. 

B ütün bal ayının imtidadınca 
Bartolino yalruz karısının 

ilk kocasiyle oturduğu otelde otur
makla, ve yattığı yatakta yatmak. 
la kalmadı, fakat ayni restoranda 
yemek yediler, ayni manzaraları 
gordüler, ayni müzelere ugradılar, 
ayni bahçelerde gezdıler, ve ayni 
tiyatrolara gittiler. 

Çok pısırık olan Bartolino, Lina
n ın ilk kocasının zevklerine göre 
yaşamaktan tiksindiğinl, bu halin 
cnun için bir balayı değıl bir zehir 
zakkum ayı olmakta olduğunu bir 
türlü söyliyemiyordu. Zevce ise 
bu yoldaki tarzı hareketinin genç 
kocasına yaptığı acı tesırin farkın
da olmuyordu. 

Uzun veya kısa, her say1h vak. 
tin ergeç tükenip sona erdiği gibi 
balayı da bitti ve karı kocaya yer
lerine dönmek düştü. 

Lina ile Bartolino'nun izdh·aç
larını hazırlamış ve onları biribir
lerine kavuşturmuş olan Signor 
Motta ise çifte kumrular balayın
da iken birdenbire ölüvermişti. Ka
rısı Artensia kocasının ölümü ke
derile yanıyor, hiç teselli kabul 
etmiyordu. 

Lina ile Bertolinayı dönüşlerin
de, istasyonda karşılıyanlar ara. 
smda Ortensia da vardı. Kendini 
tutamıyordu, istasyonda hüngiir, 
hüngür ağlıyordu. 

Eve dönünce Lina kocasına: 
"- Mutlaka Ortensia :>:apmacık 

yapıyor. Kocası öleli on gün oldu
tu halde, hala hüngür hünjtilr af!· 

\ 

A 

Saatçi Hasan, dedi, Yed:kule. 
ya getirilsin. Sıpahi kullarım ya. 
lıyor. Halbuki şimdiye kadar 
yası dinmiş ve yatışmış olması 15 
zımdı,, dedi. 

l şte bu sözlere Bartolina şa. 
şa kaldı: 

"- Ağlamasın da ne yapsın ko
cası ölmüş a.,, 
"- Onun kocası babası yerind<.> 

bir adamdı. ihtiyardı.,, 

"- Peki! Babası yerinde bir a
dam olsa bile, insan babası içiıı 

ağlamaz mı?,, 

"- lyi ama babası değildi ki!,. 
"- Peki senin kocan olünce sen 

ağlamadın mı:',, 

"- C:ınım benim kocamın bu iş
le ne münasebeti var. Ilk evvela 
kocam ..... ,, 

"- Gençti, aiyecc'ksin. Onu bi. 
liyorum.,, 

"- Ben kocam için ağladım, di
yecektim. Evet ağladım. Gözle
rimde yaş kalmadı da gözlerim 
kanadı. Fakat tutmıya da gayret 
ediyordum ki, etrafımdakileri üz
miyeyim. Eninde sonunda da ken. 
dimi tutmıya muvaffak oldum. 
Yaşlarım kurudu. Ortensia ise hiç 

böyle bir şey yapmıyor? Yaşlarını 
ı>nlıverip gidiyor. lçine ıçmirmeye 
çalışmıyor, dedim a. Hep gösteriş .. , 

Bartolino, Ortensia'nın yaşları

nın yalancıktan olduklarına. inana
mıyordu. Için için kızıyordu. Fa. 
kat karısına karşı degil, mütema
diyen karısını kışkırtan, ve elan du 
varda asılı çerçeveden, şapkasını 

kaldırıp "nasıl hoşuna gidiyor mu· 
yum? 
Görliyorsun ya nasıl fit verip du
ruyorum?,, dermiş gibi gülümsi. 
yen karısının eski koca::.ına öfke
leniyordu 

A rtık can sıkıntısını gizliye
miyordu. Sulh ve sükunun 

mı ayaklı bir timsali olan Bartoli
no, sinirli, huysuz, hırlayıcı bir a. 
Clam olmuştu. Eski kocasını hatır
layıp durmak adetinden karısını 

vazgeçirmek için ara sıra hırçın
lığını kasten de meydana vuruyo:
du. Fakat gerek kasti, gerek gayri 
kasti, Bartolinonun huysuzlukları. 
na karşı yine karısı: 
"- Ah o cancağınızı sevsinler, 

rahmetliyi hatırladım. O da tıpkı 
böyle idi, tıpkı böyle yapardı,, di
yordu. 

Kocasının eski huysuzluklarına 

benzedi~leri için o hoysuzluklar
dan hoşlanıyordu. 

Nihayet Bartolina, karısı Linayı 
kıskandırmayı düşündü. Bu iş için 
Ortensianın yardımını istiyecekti. 
Orte~siaya vardı. Fakat ona ni
yetini açmazdan evvel, Ortensia, 
evlenmezden evvel ona aşık oldu. 
ğunu söyledi, Opüşmeler oldu. Fa· 
kat bu öpüşmelerde Bartolinanın 
hissesi, elbiseleri vitrinlerde gös
termek için, kullanılan bir kukla 
kadardı. Bir aralık Ortensi:ı odadan 
çıktı. Bartolino şaşkın §aşkın et
rafına bakınırken kilimin üzerin
de küçük bir altın kutu gördü. I
çini açtı. 

Kutunun içinden Signor Paddei 
şapkasını kaldırarak gülümsüyor
du. Demek ki, merhum da bu yol
lardan geçmişti. Kendisi de ne et. 
se, yine merhumun peşi sıra mer
humun yolunu takip ediyordu. ,-

lstanbul Belediyesi -ilanları 
Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden : 
Kasımpaşa Karaman mahallseinin Arnavut Mehmet sokağında 34 

No. lu harap ve maili inhidam binanın hissedarlanndan Osmanın göste. 
rilen adreste bulunamadığından ihtarname tebliğ edilememiştir. 15 gün 
zarfında mahzurun izalesi için ihtarname makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (5241} 

• İlk Muhammen 
tcmiııat bedeli 

39.02 520.24 Ak~aray yangın yerinde 22 inci adada 1097 harita 

13.34 

4.01 

4.30 

19.38 

numaralı arsanın sol tarafındaki 3.80 metre yüzlü 
ve l 30.06 metre murabbaı sahalı arsanın satışı, 

177.75 Fatih yangın yerinde Bedrettin Simavi sokağında 

59,25 metre murabbaı arsanın satışı, 
53.46 F:.ttih yangın yerinde 130 uncu adada 1,75 yüzlü 17.82 

metre murabbaı arsa satışı, 
57.30 Fatih yangın yerinde 215 inci adada 3,25 yüzlü 28.65 

nf tre murabbaı arsa satışı, 
258,37 r'atih yangın yerinde 98 inci adada 73.82 metre mu. 

rabbaı arsanın asatışı, 
Yıllık kira 

2,25 30,00 Koca Mustafapaşa Akarca sokak 32 numaralı Emine 
hatun mektebinin kiraya verilmesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıktarları yukarıda yazılı Beledi
ye emlakinin satışı ve kiraya verilmesi ayrı ayrı açık arttırrhaya konul. 
muştur. İhale 24-7.f\39 pazartesi günü saat 14 te daimi encumende yapı
lacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görüle. 
bilir. Taliplerin hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile ihale günü rnunyyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5016) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 1525.40 (bin beş yüz yirmi beş lira kırk 
kuru~ tutan peşel malzemesi C. İ. F. İstanbul acık eksiltme usuliyle sa. 
tın alınacaktır. 

!? - Muvakkat teminat (114,41) liradır. 

3 - Eksiltme 7. 8. 939 pazartesi günü saat 15 te Metro han binas1. 
nın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun. 
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden para
sız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat temin tı ·ı ·1· Prl'l .. a an ı e ı an 
1 

''" ımn ve saatte Komisvonda hazır bulunmaları. (4145) 
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Mihvercilerin . lngiltere Deniz ve Hava Faşistlere Göre 
Balk an Hedef ı - • Harp Mefhumu 

kinunmmiyc; it~~;:: 1T:~~~tc- Kuvvetlerı Seferber 
ki Almanların tehcir edileceklerine 

{Başı 1 incıdc) 
=. Milletimiz ne olursa olsun 

memleketin hürriyetini, emniyetini 
ve kuvvetini temin etmek için lazım 
gelen herşeyi bulmağa azmetmiş
tir. , 

Bu toplar, hep beraber faaliyete 
geçerek 7000 metre ytikseklige, da
kikada 50 hesabile, 56 şar librelik 
obüsler atabilmektedirler. 

ln::ilterede intihabat 
tecil edilecek 

(Başı 1 incide> 
dir ve yeryüzünde huznr bırakmıya-
c<.klardır. " 

• 
O rtaya boyle isterik ve megalo

manyak iddialarla çıkan bu 
devletlerin, Hatayıtı Türkiyeye ilh<ı
kı karşısında aldıkları vaziyet haki
katen güli.inctiir. Milli Şef ismet lnö-

dair olan haberlere ancak bugıinkii 
gazetelerle muttali olabilmi~tir. 

Şimdiye kadnr Alman mat
buatında ıncsk(ıt geçilen hu ha. 
herler \'erilirken, tehcirin Almaıı

italyan münasebetlerinde bir ger
gi nliğe sebep olduğu hal.kında 

mu irrane dolaı;an sayiaların tek. 
zibine bilhassa ehemmiyet 'eril
ıniştir. 

Tirollü Almanlar zorla 
tehcir edilecekler 

Anavatan kuvvct]('ri umumi mü
fettişi General Sir Kirk bugünku be
yanatında "İngilterenin tarihte ilk 
defa olarak, muhtemel bir buhrana 
karşı bütün insan kuvvetlerini or
ganize etmiş ve bu işi muvaffakıyet
le başarm'~ olduğunu., anlatmıştır. 

Siyasi mahfcllerdc söylendiğine nüni.ın Daily Tclegraph ı:!azelesi m ı. 
gorc beynelmilel vaziyetteki gergin- hahirine verip yalnız 1'AN'da çıkan 
lik tamamıyle .zail olmadığı takdirde mühim ve tarihi mülnkatında, Ciım· 
gelecek sonbaharda umumi intiha- hurreisimiz Hataydan bı:ıhseclerken: 
bat yapılmıyacaktır. - Biz emperyalist değiliz, kendı 

Gelecek haftalar kinde bu husus- topraklarımız bize yeter. Halayın il-ı 
ta bir fikir edinilmesi kahil olacağı hakı, Tlirkiyenin kendi topraklarını 
muhafazakar mahfcllerde söylen-

1 
tekrar elde etmesinden başka bir şey 

mektedir. değildir ve bu davanın halli toprak. 

ltalya - İsviçre hududunda bulu
nan "Daily Express,, gazetc:ıi muha
birinin bildirdigine gore, sözlerine i. 
timat edilebilir lngiliz ve Holanda 
yolcuları Tirol'lü kadınların ve genç 
kızların Tirol halk şarkılarını söyle
dikleri için Chuisa'da hapseclildik1c

Dün İngilterenin bir cok sanayi 
merkezleri üzerinde gece hava taar
ruzu tecrübeleri yapılmış ve bura
ları santlerce karanhklar içinde kal
mış ise ele ortalıl'!ı kaplıyan karan
lıklnr içinde de bütün fabrikalar ça
lışmıştır. 

Bütiin partilerin muhtemel umu· tan ziyade kazanılan dostluklar ba
mi intihabata hazırlnndıkları, fakat kınımdan mühimdir,, diy.)rlar. 

rin? beyan etmişlerdir. 
Diger cihetten "News Chronicle,. 

gazetesinin Bolzano muhabiri bu 
mıntakayı dolaştıktan sonra yazdığı 
bir yazıda, halkın şimdiki haleti ru
hiyesi sükunet bulmadıgı takdirde, 
Alman ahalinin tehciri için jandar. 
malara yardım etmek üzere İtalyan
ların askeri kıtalar göndermek mec
buriyetinde kalacaklarını kaydet
mektedir. 

ltalyan gazetelerinin tevili 

Müthis tavvare topları 
Londra, 14 <A.A.) - Heyecanlı 

bir başlık altında "Star.. gazetesi 
yeni tipte 94 milimetrelik bir İngiliz 
tayyare dafi topunun "sırlarını., öğ
rendiğini bildirmektedir. Dördü bir 
araya getirilmek suretile bir grup 
teşkil edilen bu toplardan her biri 
tayyarenin teskil ettiği müteharrik 
hedefe elektrikle tevcih edilmekte 
ve namlu hedefi otomatik hir suret
te takip eylemektedir. 

şimdiki miişkiil şerait kinde bunun 
sonbaharda vanılmasına ihtimal ve
rilmedH!i. ctinkii intihabata baslan
dığı takdirde totaliterler muhtelif 
gayelerini elde etmek kin vaziyet
ten istifadeve calı~acakları ayni 
mahfellerde ilave edilmektedir. 

Sureti umumivede hasıl olan kana 
ate göre beynelmilel vaziyet müsait 
bir safhaya girdiği takdirde umumi 
intihabat gelecek ilkbaharda hattfı 

1935 te intihap edilen mebusların 
vekalet miirldetlerinin son haddi o
lan gelecek senenin sonbaharında 
yapılacaktır İtalyan gazetelerinden Pikolo, Bol. 

zano'daki ecnebilerin, Alman ordu-

larının Brenner'den geçerek İtalyayı lkiısat ve Nafıa Haf ayda Ad-lı""" 
doldurduklarına dair yalan şayialar 

yaptıkları için buradan çıkarıldık:a- Vekilleri Kömür ~eşkı·/a"""fımız 
rını, ve Brenner'in mihverin en has-
sas noktası olduğunu söylüyor. H d K l 

Muamele bütün yabancılara teş. QVZQSln Q UrU UgOr 
mil olunduğu için İngiltere hükume- (Başı 1 incide) Ankara, 14 (Tan Muhabirınden)-
ti mukabil tedbir almıyacak. yalnız fı ve ve ıslafıı için tetkıkat yapması Adliye Veka1eti hakim ve müddeiu
tebaasına ait malların bir zarara uğ- halkı mütehassis etmış ve ümitlere mumiler arasinda yeniden bir tayin 
ramamasını temine bakacaktır. düşürmüştür. ve tr.4fi listesi hazırlamıştır Euı'llnr 

H atay, totaliter devletlerin ü
zerinde ha~< iddia ettiklerı 

toprakların hiçbirine benzemez. Biz 
ne hayat sahası peşincl"'yız. Ne bas
kalarının topraklarına göz dikmi~z
dir. Hatayın ilhakile sadece yakın ta
rihin yaptığı ve bütün diınyanı:ı ta
nıdığı bir haksızlığın tamirini temin 
etmişiz. Bizim bu kazancımız, ltal
yanın Akdeniz sahWcrıne, Nazilerin 
Orta Avrupaya sahip olma'< iddiala
riJe karşılaştırılamaz. Biz Hatay ha
tasını kuvvetimizle değil. hakkımlla 
dayanarak düzelttirdik. Bizim gave
miz harp değil, cihan sulhi.ine hiz
mettir. 

Böyle olduğu halde totaliter dev
letler Hatayın Türkiyeye avdetini 
bir türlü hazmedemediler. Fran~ayı, 
kendilerinin tanımadıkları Milletler 
Cemiyetine hıyanet etmekle, :yine 
kendilerinin giiİiinç öufdukları man
da prcnsipin€' rfayet etmemekle it
ham ettiler. Simdi de Habyın ilhakı· 
nı tanımıyacaklarını bildiriyorlar. 

Danzigdek i A lmanlar / h. l arasında yenı teşkil cdılen Antakya 
n ısar ar V eki/inin Anlaşılıyor ki demokrasiler ye tetik üstünde bekliyorlar t . b vilayetine yapılan tayinle~ de vardır. 

Danzig'den gelen haberelere göre, .. g~ze emız~ eyanatı. . 90 lira maaşla tayin edilenler: bu meyanda biz, Habeşistan 
bugün zabıta, 17 Almanı sosyalist Gumr~ık ~:e Inhısar~ar Vekılı Raif Antakya ağır ceza reisliğine Ma- ilhakını tanımakla hata etmişiz. Fa-
olmak suçu ile tevkil etmiş bulunu- 1 Karadenız du? s~bahkı e~spresle An- latya reisi Sadık Erden. Istanbul h~- kal ltalyanın bu hareketi, Arnavut

karadan Ş"'hrımıze gelmış, Haydar- kimliğine Aydın müddeiumumisi Ra- luğun, Avusturyanın ve Çekoslovak-
yo~iğer taraftan Danzig Ayan reisi- paşada Gümrükler başmüdiirii Met· şit Maykut. 80 lira mnaşl:ı Rize ha- yanın ilhakını tanımamak lazım ıı:el
nin Alrnanyadan Danzlg Almnmıı- hi ve umrük muhafaza başmiidüriJ kimliıli.n Bolıı miicldei~~rnif:i Ni- dığini gösteren hir misaldir. Onlar 

l lasan tnrnfmoan kuşı1anmıştrr. zamettın Aca B d ın ··-···--- ----··--· • - · 
rına Hl"tlerı·n selamını taı:1yarak dön- .. .. . . . r, ur ur a ·ım 1oıne 1 r G k h f - ı ı · Iıkları tanımamız garip o ur. 
d 

.. ğ.. D . 'd 1 h 1 k umru mu a aza moLorı c stan· Gıresun rei i Kazım Tokmak, Uskü-u u ve anzıg e yapı an azır ı -
1 k d 

.. b t b" t h .. 1 bul tarafına geçen Raif Karadenir., dar hukuk hakimliğine Bilecik hu-
ann ya ın a mus e ır a avvu e . . . . . . • . 

. t" "k 1. 1 d t 1. t 1 dun butun gun ınhısarlar ıdarcsınde kuk hakimi Murat Hu!iısi Türkmen. 
ın ızaren ı ma ı yo un a a ıma a - . .. ~ 
d 

~ b.ld" .
1
. meşgul olmuştur. Vekıl ogleden ev. 70 lira maaşla tayin edilenler: 

ıgl ı ırı ıyor. 1 • h" 1 •t · 1 ·- · d 
E Alb F t 

,. d d ve ın ısar ara aı ıs er uzerıl'l e u- YayJadağı ceza hiıkimliğina Rize 
sasen er ors er ın rn yo a .. .. . .. ~ 

Al l h ·t b . d mum mudurden ızahat almıs ogle· eski bidayet ceza reisi Halil Vehbi 
Danzig man arına ı a esın e: .. .. .. .. • . . 

, 1rn .
11

. t• h den sonra butun şube mudurlerının Yaylalı, Giresun reisliğine Burdur 
'A an mı ıye ıne mensup er. . . . . . 

P 1 t t 1 l.d ıştırakıle yapılan hır toplantıya rı- hiıkimi Yahya Güvenli. 60 lira ma-
kes o onya aarruz ve e ıc ı ıne . . . 

k Al 1 
... "'d f . . h yaset etmıştır. Bu toplantıda inhı- aşia Antakya hukuk ha:dnıliğine Pa-

arşı man ıgı mu a aa ıcın azır 
1 

. .1• . l .. . d 
lm 1 d 

.. 
1 

. . t hAlA sar ara aıt bı umum ış er uzerın e zarcık hfıkimi Sadık Aşkın, Antakya 
o a ı ır,, soz erı vazıye ın a a ay- .. .. .. .. 

. h . h f tt" . d rı goruşulmus, bazı kararlar alınmıştır. müd'deiumumiliğine Elmalı mudd~i-
nı va ametı mu a aza e ıgıne e ı R "f K d. . b . 1 ·· • d · · E 

l 
aı ara enız azı ış e:- uzerın c umumısı min Nami Giiven. hcyha-

sayı ıyor. ·· d"' 1 · d. k•"fl · t" • • • • • ,., mu ur ere yenı ıre ·.ı er vermıı; .r. niye ceza hakiliğine Biga eski ınüd-
Sılezya ahalı•ı ı•tıhkamlarda Vekil, bu toplantıdan sonra inhi· deiumumisi Hiısaınettin Bengli, Has 

çalışacaklar sarlar umum mudürlüğü bürolarrnı sa hukuk hakimliğine Kolp eski haki 
Varşova, 14 (A.A., - Polonya ga- gezmiş ve memurların çalışmrı !arz- mi Şemsettin Akbay, Arsus sulh hfı 

zetelerinin Alman Silezyasında Op- hırını tetkik ederken her birine va· kimliğine Edirne eski bidayet mah

I• talyanlar Hatayın ilhakını ta
nımamakla, sadece Anadolu 

sahillerindeki emellerini meydana 
vurmuş oluyorlar. Göz diktikleri, al
mak istedikleri toprakları Türkün e
line geçtikten sonra bir daha elde e
demiyeceklerine kani oldukları için, 
onlar Hatayın ilhakında k'?ndi rüya
larının zevalini görüyor ve bundan 
dolayı üzülüyorlar. 

Onun için Italyanın bu hareket! 
karşısında bize düşen şey sadece diiş
manımızı daha iyi tanımak ve l!İılüp 
geçmekten ibarettir. 

pelu'den alarak neşrettikleri haber- zifclerinin mahiyetini sonırak izahat kemesi miıddeiumumisi Affan Du· Eren, Bursa müddeiumumi:lğinc Yal 
lere göre, neşredilen bir ilan muci- almıştır. rakoğlu, Seyhan kada..<:trn hiıkimligi- vaç muddeiumumisi Abdiissamet 0?
bince, Silezya hudut mıntakasında Raif Karadeniz, bugün vc bir kaç ne Seyhan tapu ve kadastro azası miralp, Eskişehir kadastro hakimliği-
bulunan her müessese, amelesinden giın daha tetkiklerine devam ederek Cevdet. ne Seyhan kadastro hakimi Ekrem 
ikisini hudutta istihkam inşaatında inhisarlar idaresinin fabrikalarını, 50 lira ile tayin edilenler: Ragıp, Kırklareli azalığına Kadirli 
kullanılmak üzere Alman makamla- K b t t k" b .. d .. 1 .. k d . . . Antakya ceza hfıkimlinine Odemic:: hakimi Tahsin. a a aş a ı aşmu uru aıresını ö :ı 

nnın emrine verecektir. Ayni ilana müddeiumumısi lsmail Zeybekorrlu, 35 lira ile tayin edilen'er: 
gezecek, gumruk islcrile de mcst?ul b 

göre, bu amelenin yevmiyelerini, İskenderun hukuk hfıkimligiııe Erme Antakya aza muavinliğıne lJıyar-
müesseseleri tediyede devam ede- olacaktır. nak hukuk ha·kı·mı" Seyfı· ı.~ yer, Is- h ·'). bakır müddeiumumi muavini Mu -
ceklerdir. Vekil, diitı ınhısarınr ıaarcsınde kenderun ceza hôkimlii•inc, Çimrin 

E l · d b b l h k b 1 tt• -· b" h · · · · h ö sin Gürsel, Antakya müddeiumumi v erın e om a ve sici a u e ıgı ır mu arrırımızın mu - ceza hfıkimi Mahmut Karaman, Ua-
bulunan 70 Danz.igli telif suallerine cevaben ~u beyanatta sa ceza hakimliğine Antaly:ı sulh ha- muavinliğine Balıkesir sulh baKimi 

Cemal !ren, Antakya sorgu hakimfi

ğine Islahiye sorgu hakimi Hasan A-
tevkif olundu bulunmuştur: kimi Ragıp inanç, Sıiveydiye sulh 

· 14 (AA) 1. "- inhisarlar, gümrlik ve muha- hakimliğine Tarstıs eski muddehımu· 
Dantzıg, . . - Po ıs, dün 

akşam Dantzig halkı arasında umu- faza işlerile meşgul olm:.tk, bu teşek- misi Rifat Yüre, Ankara hakimliğine ral. Iskenderun hakim muavinliğine 
• 1 d b l küllere bağlı mtiesse.,eleri gezerek A,dlı"ye Vek,,.·,erı· zat lşlcrı· umum mı··l- A k h'k" .. R . K 

mı araştırma ar a u unmuş ve 70 - yancı a ım muavını asım, ı-

k D · 1. · kü · tetkikat yapmak Üzere Istanbula gel· dürti bac::muavini Vedat, Amasya a. adar anzıg ıyı tev etmıştir. ~ nkhan müddeiumumi muavinliğine 
Tevkif edilenlerin evlerinde silah ve miş bulunuyorum. Buraılaki meşgu- zalığına Akşehir azası Husniı Krıra

liyetim bitine~ lzmire gHecek ve Ve. caoglu, lstnnbul azaiı ... gına Istanbul bomba bulunmuştur. Tevkü edilen-
h . k:ılete bağlı miıesseselerd-:ı tetkikatı· sulh hiıkimi Tahsin Istanbullu, An-

ler, mefsuh serbest şe ır sosyalist 
ma devam edeceğim. kara sulh hakimligine Çubuk müddei 

Dörtyol müddeiumumi muavini Sa

kıp Giineş, Kırıkhan sorgu hakimli

ğine Emirdağ sorgu hakimi idil U-
partisine mensuptur. 

14 Temmuz 
rnaşı 1 incideJ 

Bu miihim yıldönümünde fikir ve 
ruhlarımızı cedlerimizinkile birleşti
relim. Onların faziletlerinin varisi 
olarak 14-7-1790 yeminini hatır
lıyalım. Bu büyük hatıranın bize 
yurdumuzu bütün kuvvetimizle mü 
dafaa etmek, hürriyeti ve müsavatı 
ve beşerin ve vatandaşın diğer mu
kaddes haklarını idame ve çocukla
rımıza devreylemek ve nihayet hür 
ve alicenap ve kuvvetli olan büyük 
Fransız camiasında sıkı bir surette 
ve kardeşçe birleşmiş kalmak husu
sunda kati bir azim verm ini dile-
rim. 

Zararlı bir içki 01mnsı miinasebc- umumisi Reşat Baynıınoğlu, ral, Kırıkhan hakim muaviııliğiııc 

tile rakıya karşı açtığımız mücadele- 40 lira ile tayin edılen\er; Tavas müddeiumumi muavini Şı.ik-

ye şiddeUe devam edeceği:.:. Çünkü Antakya ağır ceza azalığına De- rü Eroğlu, Yayladağ müddeiumumi 
bu mucadele takip edilmesi kararlaş- mirci müddeiumumisi Kudre: K::ıra- muavinliğine Seyiteli miiddciumu
tırılmış olan muhim bir prcnsipin i- bay, Antakya ağır ceza azalığına 
cabatıdır. Kangal hakimi Sabit Somllirk, isken 

Bira fabrikası bütün tesisatile, ka- derun müddeiumumi muavinliğine 

misi Feyzi Boran, Reyhaniye müd 

deiumumi muavinliğine Tokat eski 

müddeiumumi muavini Mustafa Gür

tekin, Bolvadin ceza hakimliğine 
nun mucibince, 31 temmuzda inhi . 
sarlara devredilmiş olacaktır. Bira i-

mali ve satışı bize geçtikten sonra fi

yatlarda tenzilat yapmak uzere şim
diden tetkiklere devam ediyoruz. 

Torbalı müddeiumumisi N'nhit, Kırık 
han hukuk hakimliğine Akseki ha

kimi Feyzi Atahan, Burhaniye hukuk Burdur ceza hakimi Gaiıp Tolon, ls
hakimliğine Adana sulh hakimi Meh
met Ali Altınay, Beylan sulh hakim
liğine Anamur eski müddeiumumisi 

tanbul sulh hakimliğine Adapazarı 

sulh hakimi Ayşe Lfıtfiye, temyiz 
başmüddeiumumi muavinliğine An
kara müddeiumumi muavini Mehru-

Imkiın dahilinde azami ucuzluk te- Hikmet Tüzer, Adapazarı azalığırıa 

min etmek prensipimizdır. Bu hu - Mü1 miiddeiumumisi Şükrü Güney-
ınen. Midyat hakimliğine Kemaliye re Esin, Bilecik müddeiumumi mua

sustaki tetkikatımız henüz bitmemiş-

tir. Fakat tasavvurumuz. Türkiycnin 

her tarafında bir şişe birayı 20 ku

ruştan aşağı bir fiyata satmaktır.,, 

muddeiumumisi Asaf, Vakiıkebir hô- vinliğine Adana icra memurıı Ahmet 
kimliğine Reşadiye hakimi Nejat E- Batur, Samsun müddeiumumi mua
ğemen, Ankara müddeiumumi mua- ''inliğine Hafik müddeiumumi mua
vinliğine Ankara icra memuru Rr.mi vini Şeref Barkut. 

- -
-----:-:::-

15-7-939 

Dünyayı Taciz Etmek Ha k ! 
(Başı 5 incide) 

birlerin, şimdiden alınını · olduğu

nu görmekle miistcrih olabilir. 
1914 jin m~.sulü veya mcsulleri 
meçhul kaldı. Fakat 1939 un ve ö--tesinin mcsullcri daha bugünden 

meydanda durup duruyor: Bü

kük mihverin matbuatı. 

nolunur ki dünyada harpçilere ve 
kundakçılara karşı bitaraflığı bir 
marifet sayanlnrın hu fikirlerin
den vazgeçtiklerini mm edecekle
ri giine kadar. Bu yiizde yiiz hata
lı fikirden döniilccek güniin ile u
zak olmadığı tahmin edilebilir. 

Bu gramofon matbuat; aunya

nm huzurunu ve umuıni vicdanı

nı kundaklamakta ne zamana ka

dar te vik ve te ci edilecek? Zan-

Bize öyle geli ·or ki diin)'ayı ta
ciz etmek hakkı! knfi derecede 
kullanılmıstır. hundan sonraki 
numara, atesi hnrutln söndürmek 
oyununa döner ki hokkahatlığa 

ığınaz. 

l~tanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20 - 7 - 939 Perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafia Müdürlüğü 

Eksiltme Komsiyonu odasında (41142.35) lira keşif bedelli İstanbul 
Teknik Okulu Kalorifer tesisatı ve Kazan dairesile Kömürlük inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mt•kavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şartna

meleri. proje, keşif hulfısasile buna müteferri diğer evrak (206) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir 

Muvakk"1t teminat (3086) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az (25.000) liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 20-7-939 
Perşembe günü saat 14 e kadar lstanbul Nafia Müdürlüğüne verme-
leri. "4567,, 

Maarif Vekilliğinden : 
Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğü kadrosunda "Depolar hesap 

kontrol merr.urluğu" münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kırk liradır. Bu 
işe alınacak memurun en az orta Ticaret mektebi tahsili görmüş, asker
lik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş olması şarttır. 

Talipler arasında yapılacak müsabakada kazanacak namzede 3659 
sayılı kanu!l hükümleri dairesinde tahsil ,.e hizmet durumlarına göre 
ücret verilecektir. Müsabaka sonunda seçilen memur evvela en az altı 

ay namzet olarak çalışacaktır. ' 
Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile birlikte 

20-VII-1939 perşembe günü akşamına kadar vekilliğimiz neşriyat mü
dürlüğüne miiracaat etmeleri ıtızımdır. Müracaat sahiplerinin, müsaba
kaya iştirak etmek üzere 24-VII-1939 pazartesi günü saat onda vekilli
ğimiz neşriyat m~idiırlüğünde bulunmaları rica olunur. (2983) (5139} 

Kartal Gençlerbirliği Avcular Kolundan : 
Maltepe Dıragos dağı istikametinden Kaplankaya ve oradan Soğan

lık köyü. Cavuşoğlu deresi, Pendik hududu istikametinden kaza merkezi 
dahil olmak üzere bu hudut dahilinde kolumuz azalarından başkalarının 
avlanmaları memnu olduğundan kolumuza mensup azaların ycdlerindeki 
cüzdanlarını tebdil' ettirmek üzere temmuz 939 nihayetine kadar hergün 
18 den 20 ve ve pazar ı?linleri de 12 den 16 va kadar kolumuz :kitabetine 
ıııurac:ınıtrnn nan oıuımr. 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 
63GOO lira bedeli keşifli Belediye elektrik tcsısatı ıçın ıkı aaet ou

har kRzanı iki adet buhar makin~si ve iki adet alternatörile birlikte te. 
ferruatı 7-~939 tarihinden 22-8-939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22-8.939 salı günü saat 14 te encümeni belediyece icra edi. 

lecektir. 
Eğreti teminat 4440 liradır. 
Bu işe ait keşifname, şartname. vesair evrakı 319 kuruş bedel mu. 

kabili isteyenlere verilir. 
Tnliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz olmaları ve tek

lif mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu miiteakip maddeleri çer
çevesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce encümeni belediyeye ver
melerı \'e mukabili bir makbuz almaları lazımdır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları 
veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 

Mobilya Y aptırdacak 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yeni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobil

ya kap:ılı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel 50.017 lira 76 kuruştur. 
c - İstekliler fenni şartname ve resimleri almak için Ankara 

mektepler muhasebeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları 

makbuzla Fakiılte hesap memurluğuna müracaat edeceklerdir. 
Ç - Yüzde 7,5 µıuvakkal teminat bedeli 3750 lira 33 kuruştur. 
D - İhale 27. 7-939 perşembe ~iinü saat 15 te Ankara mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evveline kadar mezkur muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulun-
ması lazımdır. (2582) (5039) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 
Amasya Cümhuriyet Halk Partisi llyönkurul 

Bc.şk~nhğından : 
1 - Amasyada yaptırılacak Halkevi binası inşaatı kapalı zarf usuli

le ve 21 gün mi.ıddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (42523) lira (9) kuruştur. 
3 - Bu işe ait ke ·ifname, eksiltme şartnamesi umumi ve hususi fen. 

ni şartnameler silsilei fiyat mıık vele ve proje cetvelleri ve planları 

arzu edenler ilyönkurul başkanlığından 222 kuruş bedel mukabilinde 
istiyebilir ler. 

4 - Eksiltme 31 - temmuz - 939 tarihine müsadif pazartesi ~ünü 
saat 15 te ilyönkurul huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (3189) lira 22 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girmek istevenlerin 2490 numaralı kanuna gorı 

muktazi vesaiki ve Vilayet Nafia Müdürlüğünden ihale tarihinden se 
kiz gün evvel alacakları ehliyetnameyi teklif mektuplarımı koymalar 
ve bu mektupların dördüncü maddede yazılı miaddan bir saat evvelE 
kadar makbuz mukabilinde ilyönkurul başkanlığına vermeleri ve pos. 
ta ile gönderilecek mektupların dahi ayni zamanda gelmiş ve dış zarfı
nın miihür mumu ile kapatılmış olması lfızımdır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. (4996~ 



- - - - ---- - --- .. - ------- ------· - . 

15 - 7 - 939 TAN 

Cep Kitapları Serisi Devam Ediyor 

40 Her genç neler 
bilmelidir? İsmet İnönüniin 

Rik~a' 
Rudyud .Klpllng 

Turkc;eye çeviren: 

42 
Borjiyaların 

Cinayetleri 
AlekHndr Duma 

Ömer Rıza DoOrul 
Leo Markunı 

l'ilrkçeye Ce\•iren. 
hay ah 

B. Deniz 

BUGÜN ÇIKTI BUGÜN ÇIKTI 

48 Yaz Tatilinde Çocuklarınıza Niçin Rüya 
Görürüz? 

Kitaplar : Cep Kitaolan 

Okutacağınız En Favdah Yazan: Leo Markum Serisidir. 

45 
Ölüler E,•inin 

Hatıraları irade Nedir 
47 

Şimal Hikayeleri 

Yazan: 
Yaroılav Hagek 

B. Deniz 

37 = Cihan Harbinin kısa bir hu
lasası 

35 - 36 - Sanayi Kralı ı - U 
34 - Tolstoy. Hayatı ve Eserleri 
33 - Artistin ölümü. 

32 - Ingilterede sanayi inkılabı 

31 - Yahudi düşmanları 

30 - Lord Nelsonla Ledi Ramrnon 

29 - Ege kıyılarından 

Yazan: Leo Markum 
1'Urkçeye çeviren: 

B. Deniz. 

Yazan: Leo Markum 
Tilrkçeye çeviren: 
Ömer Rıza Doğrul 

- Şimdiye ,Kadar Çıkan ,Kitaplar -t ··ıi 

28 - İspanyada istiklal savaşı 
27 - İtalyan hikayeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınları 
25 ·- Ablam nasıl evlendi? 
24 - Çinin kurtuluş kavgası 
23 - Kırmızı saçlılar cemiveti 
22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekamülü 

20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkları 

18 - -Kendi kendimizi tahlil 
17 - 26 erkek ve bir kız 
16 - Yirmi yıl sonra 

14-15 - Karmen 
13 - Büyük Katerina ve aşkları. 

11 - 12 - Demokrasi ne demektir? 

Senelik abone 8 lira. 
Abone Şartları: 

Altı aylık abone 4 ! lıradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci k!ıt, Posta ku

tusu 97. 

Ynznn: Jnk London 
Türkçeye çeviren: Efdal Nogıuı 

10 :_ Nasrettin Hocanın hayatı 

9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. 
8 - Nefse itimat. 

7 - Kazazede. 

6 - İspanyada engizisyon. 

5 - Acemi bir köylü kızı. 

4 - Markopolonun sergüzeştleri. 
3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 
2 - Rip Wan Winkle. 
l - Atatürkün hayatı. 

"·------·

1

--... , , ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
1 

270304 
tahtında 

No. 

SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

• 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 ki,ilik en güzide bir saz 
hey'etini, lokantacılıkta yüksek san'atkirlığı memleketimiz
de maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefiı büfeyi 
hamil 74 numaralı vapurumuz bugün Köprüden 14.30 da kal
karak muayyen iskelelerimize uğradıktan ıonra Boğaziçi ve 
açığında cevelan yapacak, 20.45 te Köprüye şrelecektir. 

&~6~h&h~de~~ey~b~~~~~nb~vff~h~m~a~~tı~ ~~~----------~ı•ı•••••••••••••••~ 
Kartal Belediye Riyasetinden : tSTANBUL BELEDtYESt 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlü9ünden : 

Tramvay hareket müstahdemleri için 1500 metre kışlık elbiselik 
ve 750 metre paltoluk kumaş satın alınacaktır. 

Alôkadarların tekliflerini 24 temmuz 1939 pazartesi günü saat 12 
ye kadar kapalı zarfla ve "Tramvay kısmı" kaydiyle umum müdürlüğü
müze göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Bu ise ait şartname Metro hanının 4 üncü katında tramvav leva-
zım dairesinden parasız olarak alınabilir. "5103,, 

, Yeşil Bursa Ovasına hakim, emsalsiz manzaralı • 

ÇELiKPALAS OTELi 
Yeni ucuz tarifeyi tatbika baılamııtır. 

Yemekler dahil tek yataklı Odalar 3 lira 

" " çift " " 6 " 
,, ,, Banyolu tek ,. " 5 ,, 

,, " " çift " ,, 8 " 
Rahat bir yolculuk, mukemmel istirahat, bahçede her akşam 

Kapah Zarf Usuliyle Arttırma ve Eksiltme Uônı 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kartal kc.ı~abasının (6) kilometre mesafedeki Yakacık köyünün 

1,5 kilometre garbında ve köyün Hıdıroğlu mer'ası denilen mahalden 
eskiden kısmen toprak künk ve kısmen demir borularla isale edilmiş 
bulunnn içme suyunun madeni boru dahiline alınarak sıhhi ve fenni 
şeraıte göre isale ve bu işe ait tesisat inşaatı olup Nafıa Vekaletin. 
ce musaddak projeleri mucibince bedeli keşfi "38646" lira "71" ku
ruştur. 

2 - MU\•akkat teminat "2898" lira "50" kuruştur. 
3 - Münakasa 9 - Temmuz • 939 dan başlayıp 24 • Temmuz - 939 

pazartesi akşamına kadar devam eder. 
4 - Ihale 25 temmuz 939 salı günü saat 15 te Kartal belediyesi 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek isteyenler bu işe ehil olduklarma dair Tak

simd~ İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Umum Müdürivetinden ehliyet 
vesikası almaları. 

6 - 939 yıhna ait Ticaret Odası vesikası, • 
7 - İstekliler ~artname, proje ve merbutatını Kartal belediyesinde 

her gün görebilirler. 

"5921'' '--------• Müzik bulwıur. ________ ,, L t.ı.r. 
8 - İsbu insaatın ihale bitiminden dört ay sonra ikmali şart. 
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ElbisE!eilnizl 
GÜVELeRE_ 

Harsı Horujiinuz ~ 
.:~ -:-,. 

FLiT daima ÖLOIJRUR 
, 
• >-Umumi MJllU : ı. 11m,ın, latıdııl, liıtıtı, "'''"' MH ı 

=--~---------------, 
ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 

Sayın lialliımızın 

KÜÇÜKSU PLA:JI 
11e Gazino ve Lokantasına 

Gösterdiği büyük rağbet üzerine bu kere Bebek ile plaj ara-

d bu Pazardan itibaren Pazartesi günlerinden maada her-srn a .. 
gün için binek otomobillerine mahsus Araba Vapuru aervıaı 1 

1 ihdas ec:IHmiftİr. Hareket vakitleri ~rif ede yazılıdır. Ücrette 

& deiitiklik yoktur. Kartlar muteberdır. "' .. -----··-
Ordu Hastabakıcı Hemıireler Okuluna Ait 

Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabu1 Şartları: 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta
hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu zııman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylul 939 da tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
bulunmnk. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazifd 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak: 

D - Kendisi, an:ı ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po
lısçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır . ., 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musadd~k olarak 
eklenecektir.,, . 

F ~ Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan
larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,, 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenırıe>k suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 
veyahut ~ıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep ır.nsrfalarmı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrşk sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 

9 - 6. cı maddedeki ~vrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada· 

kiler M. M. v. Shh tş Dairesine, diğer vHayet merkezlerindekiler vali
likjerlne, kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır . .Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. l\'I. V. Shh. !ş. 
D. ne hitaben yaz~cakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

"10i6.. "3559.: 

M. M. Vekaletinden : 

Muhtelif mahnllerde benzin tanklan yaptırılacağındnn bu islerle 
iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat şubesi müdürlüğüne ınüracaat. 
ları. {122) (5113) 
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Otuı senedenberi dünya sergilerine mutlaka İJtirak ederek 350 den fazla altın madalya, büyük mükafat ve zafer niıanları kazal\an, daima ve muhakkak 
birincilik elde eden ve diplomdonör ve Horkonkurla tasdik edilen 

üslahzaralı 
ÜSKÜDAR, KADIKÖY Altıyol • IZMIR Kemer altı Şubelerini de Muvaffakiyetle Açtı. 

Beyoğlu, Karaköy, Ankara ve Anadoluda açtığı satış yerlerinde fiat birdir. Limon çiçeklerf kolonyaları, bilhassa Fuier, Bahar, Şipr losyonları, lavantaları, lirem• 
leri, briyantinleri, sürme, rimel, alhk, r11i: tırnak cilaları, saç losyonları, çiçek ve gül su ve esansları, traş bıçağı sabunları, Dantos diş macunile diş fırçaları, 
zeytin, fıstlk ve badem yağları, glüter. mamulatı, özlü unları, Fayda, Far il~ kuvvet şurupları, öksürük pastilleri ve muhtelif ıtriyat ve müstahzaratı ısrarla isteyiniz. 

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

kın, Hem Güzel. 

Duhuliye 1 O KuruJtur. 

J O R J 
Kadın ve Erkek Berberi 
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi No. 

75 Beyoğlundaki Marsel berber salo

nunda 15 senedenberi Erkek kısmın

daki Baş kalfası Atanaş bizim ber

ber salonunda çalıştığını sayın mi.iş-

HangiAenk 
Sizi Mesut Eder? 

Istanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Müflis Bedros Şahinerin masasına 
gelt>.'l Rafael Şamenin istediği 300 li
ra 46 kuruşun senede müstenit ve 
listeye dahil bulunmuş olduğundan 
6 ıncı sıraya kayıt ve kabulüne iflas 
idaresince karar verilerek sıra def
teri düzeltildiği ilim olunur. ( 19250) 

Istanbul asliye dördüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Radyoları 

T. C. Ziraat Bankası vekili tara • 
fından Ziraat Bankası Lüleburgaz a~ 
janlığı sabık mukayyidi olup Istan
bul Süleymaniyede Elmaruf cadde
sinde 15 No. da oturan Mustafa Ne. 
cati aleyhine, sahte havale mektubu 
ile zimmetine geçirdiği 1355,50 lira
nın maafaiz tahsili talebile açılan da· 
vadan dolayı dava arzuhali müdean
leyhin gerek Istanbuldaki ve gerekse 
de Lüleburgazdaki adresine gönde. 
rilmiş ise de mumaileyhin mezkur 
adresleri terkederek bir semti meç
hule gittiğinden bahisle tebliğ edil
meden geri çevrildiği anlaşıldığından 
mahkemece, talep ve istek veçhile 
müddeaaleyh hakkında ilanen tebli
gat yapılmasına ve bir ay mühlet ve
rilmesine ve muhakemenin 4.10.939 
günü saat 14 de talikin~ karar veril
diğinden yukarda adresi ve adı ya
zılı müddeaaleyh ilandan itibaren 1 
ay içinde mahkemeye müracaatla 
dava arzuhalini tebelluğ etmediği ve 
yazılı gün ve saatte mahkemede ha
zır bulunmadığı veya bir vekil gön. 
<:etmediği takdirde hakkında gıyap ÇOK SIK IAf YI· 

KAMA, PERMA· 

HANT, SAÇ BOYA· 

Si, GÜNEŞ ve RÜZ· ' fi 
GAR SAÇLARI SERT· lı 
LEŞTIREREK KIRAR ~ 

T ·'~ 
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Terki bindeki hususiyet itibarile 

saçların kırılmasına ve kuruya

rak kepeklenmesine mani olur. 

Saçları harici teıirattan korur 

Tatlı bir yumutaklık ve ta

bii bir parlaklık bahteder. Her Eczane ve ıtriyat 
mağazalarında bulunur 

• 

Daima Genç 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratındar: 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

Fena renkte bir pudra, yiizünü
ze korkunç bir makyaj manza
rasını verir \'C sizi olrluğunuz
dan daha fazla ya )ı göste
rir. Teninize uygun renkte bır 

' pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafın~a 

10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

,.. --- . .. 
arzuhali de mahkeme duvarına 

asılmış olduğu ilan olunur. (19232) 

Floryaya Gideceklere 
Florya Havuzlubahçe dahilinde Is • 

tanbul fiyatı üzerine sebze, meyva, 
kavun ve karpuz satılmaktadır. Flor
yayı teşrif edecek s:ı.ym müşterileri
mizin nazarı dikkatlerini celbederiz. 

Is mail 

!kinci iflas memurluğundan: 

Müflis Bedros Şahinere ait, para

ya çevrilmesi kararlaşıp evvelce i. 
lan edildiği halde müşteri çıkmayan 
muhtelif kasket ve sairenin açık art
tırması 17.7.939 paznrtesi günü saat 
15 te yapılmasına idarece karnr ve
rilmiştir. 

Istiyenlerin !stanbulda Mercanda 
Tığcılar sokağında 9 No. lu mağa
zada hazır bulunmaları ilan olunur. 

(19250) 

, ......................................... , 

bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün. 

size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazıp renklerdeki 'fo
kalon pudrasile yapınız. Bu ,·e

ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihriımiz bir göz. tam ,.e 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

dairesinde "Krema köpüğü,, ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmcsinc ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklarm zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz. dalma kutularm 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz

de lütfen İstanbulda 622 No. po~ 
ta kutusu adresine <Tokalon 

lstanbul dördüncü icra memurlu. 

ğundan: 

il 11 

it 

Müıterilerine şük.ran borcunu ödeyebilmek için 

Yünlü; İpekli, Keten, Pamuklu, Organti Reveraibl, 
Avrupa Emprimeleri, Trikotaj fiatlarını Ticaret Oda
sının müsaadei mahsuıasile 15. 7. 939 tarihinden 
itibaren it:tilmemt bir dereceye indirdi. 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 282 Tel: 49341 
İstanbul, Çakmakçılar No. 183 Tel: 22991 

isimli 2 şaheseri. bütün dünyanın e:ı 
mükemmel ~üzellik müstahzarlan
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki

binde snklıyan en ciddi ve şayanı iti· 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görü.nmiyecektır. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

pudrası servisi 22 No.) vaki ola
cak talebpe size memnuniyetle 
muhtelif renklerde ııümunelik 
altı ufak paket oudra 2öndere
ceğiz. 

mat markadır. Genç ve ihtiyar bü- ,-••••••••••••••••••••••••••-lllıı.. 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç· ı 
tır. Cildin letafet ve taravetini art-ı 
tırır. Yağlı. yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

1Z1 L y 
Eksir Balsamin Kanzuk ı Hastabakıcı 
Cildin daimi yumuşaklığını temin Hemşireler 

eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serinlik 
verir. 

İn~iliz KANZUK eczanesi 
BEYOCLU - iSTANBUL 

- Saç Bakımı --~ 1 Güzelliğin en biri:ıci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dôklılmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilaçtır. 

• ı 

Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni dera yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve para

sızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemti

re yetittirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç aydır. Teorik ve Pratikdir. Dersler hu

susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. istek

lilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmit ol

maları f&rttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat .için yazı ile ve

ya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde Okul Di
rektörlüğüne müracaat edilmesi. 

15 Eylül 1939 dan sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Kira borcundan dolayı hapsedilip 
paraya çevrilmesine karar verilen 
37 parçadan ibaret bir takım hane 
e~yası Beyoğlunda Tarlabaşında 12 
N 0 , lu AYBAR apartmanında açık 
arttırma suretile 22 temmuz 939 cu-
martesi günü saat 9 dan itibaren sa
tılacak ve teklif edilen bedel muham-

1 men kıymetin y~zde 75 ini ~ulmadığı 
takdirde o günku satış gerı bırakıla. 
rak 2 inci arttırma suretile 26 tem-

1 muz 939 çarşamba günü ayni saatte 
1 ve ayni yerde satılacaktır. Ilan olu

i nur. 

'------~~~~~-
' KA YlP - 3 - 937 tarıhinde H. Pa-
l şa }isesi ikinci devre birinci sınıfın. 
dan aldığım tasdiknameyı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Kadıköy Yelde
ğirmeni sokak No. 35. Reşat. 

Türkiye Sanat Mektepleri Me-

l 
zunlnr Cemiyeti Başkanlığından: 

15.7.939 cumartesi günü saat 5 te 

1 
Istanbul Sanat mektebinde verilecek 
tanışma çayına bu yıl mezun olnn. 

ı ·n . !arla eski mezunların teşrı erı rıca 

olunur. 

DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve l''htrlyat 

Sahibi ve Nefrlyat M UdUrll •bili LQtfU 

T. L. ş. Buıldıllı VP.I' TAN Mıath•uı 


