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GÜNAH BENDE Mi ?. 
Kerime Nadir 

Kitap Halinde Çıktı 

Fiatı 50 Kuruı 
INKILAP Kitabevi • lstanbul 

T uncelinde Son 
·Kalan Asi Aşiretler 
de Tenkil Ediliyor 

Dahiliye Vekili, Mukavemette lsrar Eden Birkaç 
Aşiretin de Peyderpey Teslim Olduklarını Anlattı 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) - Büyük ne tedip edildiklerini, bir kısmının da hükumeJ 
Millet Meclisi, bugünkü toplantısında Tunceli te teslim olduklarını söyledi. 

Ordumuzun Hataya girişi yJJönümü münasebetiyle Halayda yapılan mera•imde, Orgeneral · 
MuzaHer, Hataylı yavrularla sgörüşüyor (Diğer resimler yedinci Mıylamızdadır:) 

vilavetin~n idaresi hakkındaki kanun hüküm- Dahiliye Vekili, Kalan . nııntakasındaki aşi
leri~in 1942 yılına kadar uzatılmasına dair o- retin ele artık hükumetin tazyikine mukave
lan layihayı müzakere ve kabul etti. Dahiliye metten ümitlerini kesmiş vaziyette olduklarını, 
Vekli Faik Öıtrak, bu münasebetle beyanatta pıwdcrpey teslim olmağa başladıklarını anlattı. 
bulundu. Dersim hadiselerinin kısa bir tarih- Daha sonra, Dersim mıntakasında bugüne ka
çesini yaptı, bu mmtakadaki asi aşiretlere kaf- dar J.4:.59.3 silah toplandığını, bunların hepsi
sı tenkil faaliyetini ve 1938 yılında üçüncü or- nin de son si.stem olduğunu ifade etti. 
~1unun iştirakile yapılan kati temizleme aıııe- Faik Ö:ltrak, Tuncelindeki büyük imar işle-
liyesini anlat.tı. · . rini de izah ettikten sonra küçük bir parçası 

İngiliz • Sovyet 
Müzakerelerinin 

lçyüzü Nedir? 
Ycızan: M. Zekeryia SERTEL 

1 ngiliz - Sovyet müzake
. relerinin bir türlü müs
~et bir neticeye varmaması , sulh 
cephesine bağlı devletlerin ü
nıitlerini kırmağa. mihver dev-
1Ptl ı:>r1·n"' Nı;ıı Uf!ni hir ~cmhro. ~ni:n 
nazır anmak nususunda cesaret 
vermeğe başlamıştır. , 

trç aydanberi devam eden ;ıüzake
reler şimdiye kadar muhtelif safha
lar geçirmiş, fakat bir adım ileri at
:tn~şsa, mutlaka iki ad1m geri gidil. 
:tnıştir. Bı.i şerait oahilinde İngiliz -
Sovyet müzakerelerinin akamete uğ
l'Iyacağından korkanların telaşların
da haklı oldukları anlaşılmaktadır. 
. Evvelki yazılarımızda böyle. bir ıt. 

tifa.kın iki taraf için de zaruri oldu
~unu, sulh cephesinin de böyle bir 
ıttif k a a muhtaç bulunduğunu izah 
ettiğimiz için, bu nokta üzerinde tek
r~r durmak istemiyoruz. Fakat bü
tun demokrasi erkamharpleri bütün 
~ "b ' . cru eli diplomatlar ve sulh cephe. 
sınde bulunan bütün memleketler 
Sovyet Rus ittifakına tarafta~· ol~ 
dukları halde müzaker eler niçin uza
f~P gidiyo:? Nede~. iki taraf bir tü_r
b anlaşabılecek. mu~terek ~ir zemın 
Ulamıyorlar? Şımdi herkesın merak 

~ttiği budur .. 

1 ngiliz - Sovyel müzakereleri-
nin muvaffakıyetle neticele

rıernemesinin en büyük sebebi iki 
tarafın biribirine tamamen zıt mak
sat Ve gat'eler takip etmeled, ve bu 
gayeleri barıştırma imkanını bula
nıarnalarıdır. 
t lngiliz Başvekili Chambeylain, Ö-

edenberi faşistlerle birleşer-ek Sov
Y"'t Rusya a1eyhine bir cephe kur-
?rıak sı· . d' l • ç·· k·· Yasetıni takip e ıyorc u. un-
f t•. lngiliz mubafazakar!an Nazi ve 
kaşı,.<ıtlerin ye."\ :jzünden komiinizmi 

balctırmak icin türedik!erine kani' 
uı · 

le .unuyorlar.dı. Onlar da demokrasi. 
.rı avutmak için kendi aralarında 

~~kYa "Antikomintern tı\birini ver-
\ıı ler' 1 " . . 
1 . 1 an aşmalar vucuJe getırmış-
erdı B·· 

ili\ · oyle olduğu için dt? demokrn-
er Japo l\ . d' p ne ve ç· .nyanın '.Iançukoyu ış..,a ·-

ını istila etmesbe ses çıkar-
madılar Al . 
r:" • manyanın ~enişlemesme 
... o:r kapadı ... 
ı; b . ı ar. Hatta Mussolınmın 

a eşısta · ?n .. · n ve ispanya seferlerıne 
UF'iamaha ile baktılar 

ak · 
gnl ecl~t _vakta ki, Çekoslovakya i5-

d _ dı. Almanlar Sovyet Husyaya 
ogru de~·ı 

•nrk gı · Cenubuşarki Avrupası 
l'l'luhınfıya basladılar. O vakit in · 

a azak· 1 · Ch ar arı ayılır gibi oldı 
aınberl · •· 

:nes aın ın fikir orta <h qjpn 
gazetesi " .. ,.., .. 

evvelce muşterek 
(Sonu; Sa: 1~, Sü: 1J 

1Müstakil Grupun 
Takrirleri Bugün 

Fakat,· Koç ve Kalan mıntakalarında birkaç müstesna olmak üzere bütün Tuncelinin hu
aşiretin sarp dağların arasına ve mağaralara zur ve emniyete kavuştuğunu izah etti. ı 
sığınarak mukavemette ısrar gösterdiklerini, Dahiliye Vekilinin bu beyanatını 9 uncu 
Koç mmtaknsındakilerden bir kısmının bu se- sayfamızda bu1acaksınr ..... 

\..---~·---.....-..-..----r-w .......... ..,.....,,.. .... ...._,... ........ _..._.,..,;.. _ _ _ _______ _ _____ ___ _ 

Satie Binası işinden 
Doğan Yolsuzluk 

Görüşülecek 
Dün Birçok Kanunlar Görüşüldü, Hatay 

Teıkilat Kanunları Kabul Edildi ...._ __ TahkikatıYeniSafhada • 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) - laşmasından ve Hatayın ilhakındl\ıı 
Altıncı büyük Millet Meclisi, birinci sonra Almanya ile aramızda hadis o
faaliyet senesine yarın (bugün) niha. lan siyasi vaziyetin ihracatımız üze. 
yet verecektir. Bu toplantıda konuşu- rindeki hakiki tesirleri de bu beya. 
lacak olan en mühim meselelerden natla tavazzuh edecektir. 
biri müstakil grup reis vekili Ali.Ra- Ticaret Vekili bu arada kliring ve 
na Tarhanın harici ticaretimizde t at genel ithalat rej imleri hakkında da 
bik edilmekte olan usullerin tadili yeni tedbirler düşünülüp düşünülme-

Mamt. Kev1Cep, Hakkı SükQt Olarak Kendisine 
4000 Lira Gönderifdiği İddiasını Ortaya Attı 
Satie binası Denizbank tarafından 

satın ·alınırken yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk tahkikatı . yeni bir !:afhaya 
girmiştir. 

tldana .Parti Mület.titi 
Haaari Reşit Tankut 

için ne düşünüldüğüne ve hayat pa. diğini anlatacaktır. 1 
halılık ha"Kkmdaki tetkiklerin ne za- Yine Ali Rana Tarbanın beynelmi
man tatbik sahasına intikal e:deceği- Iel münasebetler ve m emleketimizin 
ne dair Ticaret Vekaletinden sorduğu harici politikası hakkındaki sual tak
~üahi suallerin takriridir. Ticaret Ve ririne karşı da Hariciye Vekilirpiz 
kili bu hususta beyana tta bulunacak. izahat verecek t ir. 

Mevkuflardan Reasünın:; ikinci 
müdürü Malik Kevkep ve avukat A
tıf Odül, eski Reasürans müdürü Re
fı Bayarın satış işinden komisyon al
dığını ileri sürmüşler, bu iş hakkın
da tahkikata başlayınca tlıı tevkifle
rine takaddüm eden günlerde Refi 
Bayarın kendilerine sükut hakkı o 
larak dört bin lira verdiği iddiasını 
ort aya atmışlardır . 

tır. Bilhassa İngiltere • Türkiye an. (Sanrı. Sa: to, S ü: 5) 

V arşova, Danzigde Bir 
Hükiimet Darbesi 

Olacağından ~n~işede 
. • I I 

Almanlar, Askeri Hazırlıkları Arttırdılar, Polonya 

Danzigdeki 

Müddetçe 

Menfaatleri Haleldar Olmadığı 

Hiçbir Teşebbüste Bulunmıyacak 
Londra, 7 (Hususi) - İngiltere 

Başvekili Mister Chamb~rlain, gele
cek hafta içinde, belki pazartesi gü. 
nü, Avam kamarasında I~gilterenin 
Danzig meselesi karşısındaki vaziy<"
tini en kati ve en ~sarJJ:ı şekilde tav
zih edecektir. Mister Chamberlain, 
bu' beyanatında Danzige hariçten bir 
focavüz vukuu, yahut Danzigte da
hilden bir darbei hükumet yapıldığı 
ve Danzigin stat üsü değıştirildiği 
rnkdirde, Ingilterenin alacağı vaıi. 
yeti tesbit edecek ve bütün dünyaya 
bildirecektir. Bu beyanat, Ingilter e 
Fransa ve Lehistan ile temas edile
rek hazırlanmaktadır. 

Bu suretle vaziyet tamamile ay· 
dınlanmış olaçak ve her tecavüzür~ 
mesuliyeti munhasıran mütecavize 
ait sayılacaktır. - ..,-

* Danzigte hiçbir yeni hadise wku 
bulmamıştır. Fakat bir dar bei hüku
metten korkulmaktadır. 

(Sonu.: Sa. 10, ru. 2) 

• 

Maraş Parti Müfettişi 
Dr. Galip Kahraman 

Malik Kevkebe göre, Refi Baya?' 
istifa ettikten sonra bir ~ün Milli 
Reasürans odacılarından Abdullah 
çavuşla bir zarf gönderıniş, içinden 
ciört bin lira çıkmıştır. Kendisi, bu 
parayı başka bİ.T zarta koyarak a\'U
kat Ekr eme göndermiştir. Malik Kev 
kebin iddiası budur. 

Reli Bayar ne diyor? Malik K evkep 20 Parti 
Müfettişi 

Seçildi 

H albuki, Refi Bayar, kendisinin ı--
200 lira gönderdiğini ve bu paranın K • • • f 
kotra tamirine karştlık olduğunu söy- o s e 1 va n o 
!emiş ve şöyle demiştir: 

' "- Rahatsızdım. İstinye ko
yunda demirJi b ir kot ram vardı, 

bu kotranın t amire ihtiyacı görü
lüyordu. Hasta olduğum için biz
zat meşgul olamıyacaktım. Bunu 
Malik Kevkepten ıica ettim. Meş
gul olmayı \ '&adetti ve ben kot ra-

Berlinden 
Ayrıldı 
---oı----

Müfettişler Bugünlerde 

Vilayetlere Gidecekler nın tamir bedeli olara k AbduHah Müzakereler Müsbet 
Çavuşla kendisine 200 lira gön-

Ankara, 7 (A.A'.) - C. H . Pı:ırtisi- derdim. Bu· 200 liranın nasll olup 
nin memleketin umumi hayatında ta 4000 lira olduğunu, avukat Ek-
tak ip ettiği yüksek maksat ve gaye- r eme ne için ve ne sebeple gön-
lerin tahakkukunu temin ve ~arti derildiğini bilmiyorum." 
ve Halkevi faaliyetlerini tezylt e- Şimdi, sorgu hakimliği. tahkikatın 
melile, Partinin bütün teşkil ve te- bn safhası ile meşgul olmıya başla. 
sislerini merkezin sıkı bir kontrolü I mıştır. 
ve devamlı bir rehberliği altında . / 
bulunmasını temin esasını kabul e- Aptullah çavuş anlatıyor 
den Beşinci Büyük K urultay P arti Bir muharririmiz, bu meselede a-
nizamnamesine koyduğu hükümle, dl geçen Abdullah çavuşla görüşmüş 
Parti rnüfettişlikleri ihdas eylemiş ve şu tafsilatı almıştır: 
bulunmaktadır. "- Refi Bayar, beni çok <:everdi. 

Bu hükme göre memleket 20 tef. Kendisi umumi müdür oldukta, son
tiş mıntakasına ayrılmış ve her rn beni yanına aldırmıştı. Işinden 
mıntakanın müfettişi tayin edilmiş, ayrıldıktan sonra da arada. sırada 

vazüe ve salahiyetleri gösteren tali- köşke gidip kendisini ziyarete başla-
(Sonu Sa: 10, Sü: 3) (Sonu.: Sa. 10, sü. 6) 

· Bir Netice Vermedi 
Berlin, 7 (A.A.)- Kös~ivanof. Ha. 

rıciye nezaretinde yapılacak bir ka
bul reminden sonra, gece Münibe ha
r~ket .edecek ve oradaki nasyonal -
sosyahst teşekküllerini zivaretten 
sonra Salzburga geçerek oradan Bul. 
garistana dönecektir. 

Bulgar Başvekilinin Berlin ziyare
ti münasebetile bu akşam neşredilen 
resmi tebliğ, "yapılan t{Örft:;ımelerdc 
umumi vaziyetin ve ıki meml cKeti a
lakadar eden meselelerin bahis mev
zuu edildiğini,. bildirmekte ve bu gö. 
rüşmelerde "iki memleket in gerek 
kendi aralarında, gerek Italya !le o-

(Sonu, Sa: 10: Sü. 4) 
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PENCEREMDEN 

Değiştirilen 
isimler 

Yazan: M. Turhan TAN 

B ir arkadnı1, enikonu heyecana 
kapılmıştı, kellmeleri inlete 

inlete anlatıyordu: 

- Kadı Zadei Rumi'yi tiirkçe okur 
yazar olup ta, bilnıiyen elbette yok. 
tur. Çünkü Türklerin müshet ilimler 
üzerinde gbsterdikleri derin kavra. 
yı ın hu zat adeta timsalidir. Bursa. 
hdır, SultanönU kö) linde doğıııu~

tur. Adı Salahnttin Musadır, hahasy 
nın ismi Mehmettir, dedesininki ~ i. 
ne Mehmettir. Şu farkla ki, dedesi. 
ne Koca Molla likabı da ''erilıııi§ti. 
Zaten Snli\hattlnin Kadı Zaılellği de 
dedesinden geliyor. Çünkii Koca 
l\lolln Mehmet, Kadıydı. 

Salahattin, malfım olduiu iizere, 
Horasana gitti, Se)) id' Şeriften ders 
aldı. Sonra Maveraünnehre geçti. 
Uluğ Beye intisap etti, Semcrkant 
rasathanesinin kuruluşunda ve yiik. 
selisinde o bii) ük fılime büyük yaı. 
dımlarda bulundu. 
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Bu hakikati herkes bilir. Avrupa. 
lıların ise, bizden daha iyi hiJmeleri 
lizım gelir. Çii.nkil ilim yolunda hn. 
kikate Aşık geçinirler. Öyleyken 
Hcrblot adlı bir zat bizim Kadı Za. 
dei Rumidcn bahsederken, sadece 
Salahattin diyor. Histoire ıenerale 
des arabcs aılh eserin sahibi Sedillo 
büsbütiin sapıtıyor, Kadı Zadeyi Ha. 
san Çelebi diye gösteriyor. Ben, bu 
isim deği~ikHklerine aldınş etrnek 
istemedim. Lakin l\1ontucla adlı bi. 
rinin Bursalı Kadı Koca l\lolla Meh. ' 
medin torunu Salahattin l\lusa)ı 
''Rumi,, lakabını. Romnya matuf ve 
mahmul sayarak, İtalyan yrıpmı) a , 
yeltendiğini duyunca sinirlendim. 

Yeni Yuaosıa,•ya ve ispanya elçileri dün CUmhurreisimize itlmatnamelerini verdiler. Bu resimlerde, Yuıoılav 'sefirini ltimatnamesini vıerdikten sonra Cankayadan tıkar
ken, İspanya sefirini de Çankayaya gelirken görüyoruz. .. 

istimlak 
Kararı 

Çarşamba Günü ln9iltereden\ _Hil?e. 
Şehrin1ize Bir Heyet Geliyor Bır Hadıse 

Arkadaş burada sözünü kesti, yii. 
ziıme baktı. Ona ~u fıkrayı anlattım: 

- Anadolu şehirlerinden hırinde 
''Yiğit lakabiyle anılır., söziine m·. 
gun olarnk boynu b ... hı diye anıf~n 
- hay İ) etli, faziletli \'C ser , t1' 

-0-

Unkapanı Yolu için 

Menafii Umumiye 

Kararı Verildi 
~lediyentn hazırlımmtş olan imar 

planının tatbikine, Eminönünden 
Unkapanınn kadar uzatılacak cadde. 
nin iki tarafında yapı:acak istimlak. 
]erle işe başlayacağını yazmıştık. 

Bunun için Bal~hane binasının 

LIMANLARIMIZIN 
Ing~iz Gibs müessesesi mütehas. 

sıs miıhendislerinden mürekkep biı 

heyet İstanbul, Trabzon, Çatalağzı, 
Ereğli ve İskenderun limanlarında 
tetkikatta bulunmak uzere önümüz
deki çarşamba günU Londradan şeh
rimize gelecektir. Heyette M. Gibsin 
muavini ile iki teknik miiJavir de 
bulunmaktadır. 

bir zat vard Bi ü 'e 1 7 arkasından itibaren Çukurhana Mo& _ 1• r g n u:ıakca hır da d Heyet buradan dojru Ankaraya 
mıntakadald çlftllilnclea •1,· • r evam eden ıaha dahilindeki 'clecek hükibn tle temaslardan 

. ıl' l'ab ... einllK'\ı\ ~ltrhe bat\1ftıtiiftır. "M. ıı ,,. e 
ma gebr, kenclis\nl aTam.,._ ltoyulnr. rada ist\mll'lt edttec~lt: emlAk !5od ım.. sonra fehr\mlze <t~nerek ıetklkata 
l\leğer ;) ana~ma ne efendisini ~ör. sur parçadır Beled ' d . ,. hŞ aya tır. 1ık tetkikat Tra~on 

.. . . b 1 • . . . ıye aımı encu - t 
muş, ne ennı e lenuş ımıs. Bu se- 'meni bü emlakin iStimlfilcİ fla'kkında limanında yapılacak, müteakiben s. 
heple sokak sokak dolnsırken aradı f" . k tanbul lünanının tetkikatı yapıla -
x. • h • ' • mena ıı umumıye aran vermiştir 
sı evın, atta efendinin ömine ka K tudlk dil . · caktır. İstanbul limanının Yenlkapı. 
d 1. Çil kl' f d' • arar, e mek uzere dün Da. 
ar ge ır. n ı e en ı, kendi ko- hilı'ye Vek·ı t' .. d .1 'şt' da mı, Haydarpa- ile Salacak ara-:r...- • a e :ıne gon erı mı ır. Y-

INŞASI iÇiN TETKiKAT YAPACAKLAR 
İstanbul gümrüklerinin 40 memuru 
ile takviye edilecektir. 

latanbal limamnan iktuaclt 
vaziyeti üzerinde tetkikler 
Devlet Liman işletmeleri umum 

müdiirü Raufi Manyas ve muavini 
Hamit dun vali ve belediye reısı 

Lutfi Kırdarı ziyaret ederek İstanbul 
limanının iktısadi vaziyeti üzerinde 
miihim görüpneler yapmışlardır. 

İstanbul limanının iktısadi faali· 
yetinde bir kat daha inkişaf temini i. 
!rlu bt:lı::1.Uj t: Jlt: llıuarı ı~Jcımc:.,ı uıU~· 

tereken çalışacaklardır. Bu gaye ile 
iki a'aire arasında temas ve müzake. 
relere devam olunacaktır. 

Almanyaya evvelce ısmarlanmış 

ve A vrupaya yeniden sipariş edile • 
cek olan vapurlar teslim alındıkça 

ticaret filomuz zenginletecek ve ti
caret eşyalarımızın kendi vapurları
mızla daha emin ve seri nakli, sev
kedilmek üzere eşya bekletilmemesi 
bakımından, liman hareketlerinde 
bariz inkişaf mcydnna getirecektir. 
Almanyaya sipariş edilen Etrusk tipi 
vapurlardan Tırhan önümüzdeki çar 
şanba günii limanımıza gelecektir. 

Üzerinde ehemmiyetle durulan 
ıut:vt.uıcuu.ı11 unııu ıu ... i ..... v • u -

nının turistik bakımından rolü teş
kil etmiştir, Beledıye ile liman işlet
mesi bilhassa bu noktai nazardan 
teşriki mesai etmişlerdir. 

Bazı Arazi Sahipleri 

Kabzımallar Gibi Mal 

Satmak istediler 
Dün sabahleyin sebze halinde, 

kendilerine bahçevan süsü veren bir 
kaç kişi bir hadise çıkarmıştır. 

Bunlar ötcdenberi küçi.ik müstah
sile para vermek ve onları borçlan
dırmak suretiyle zebun bir vaziyete 
sokan kimselerdir. 

Bu arazi sahipleri, borçlandır · 
dıkları kuçt\k mustahsilleri sıkıştı 
rarak is tih al ettlkled malların ken. 

1 ri ı n e1tııacagını uerı 

si.irmüşler ve buna razı olmıyan kfi • 
çük müstahsillerden de kabzımal 

ücreti namı ile bir iıcret talep etmiş. 
lerdir. Bu vaz:yet karşısında kalan 

naau.ın selimlık dairesi kapm ünU. Vekalet tarafından tasdik edilir sında mı kurulacağı, bu heyetin tet-
ne iskemle a~armıı, tiç beı dostiyle edilmez bu saha dahilinde istimlak- kiklerinden sonra verilecek karar ne jjiiİİİİİııİİİİİııiiiİÔıııiİİİiıııı!!!!~!!!iiiıii!i~~~~~~iii!i!!!!iii 
ka~~e ~ohbetı yapıyorınuı. lere başlanacaktır. ticesinde belli olacaktır. Trabzon li-

Dün Maarifte Bir 

Toplantı Y aplldı 

küçük müstahsil de malını bunlar 
vasıtasıyle sebze haline sevketmeğe 
mecbur kalmıştır. Bu şekilde sebze 

Çıftlık yanaıması, bu küçük ce.mi. manı için lazım olan tahsisat ayrıl. 
.. t bil • Gaziköprüsü üzerinde yaptlmıc: 0 • 
/C e yanaıır ve mıye bilmiye e- -ı mış olduğundan, İngiliz heyetinin tet 
ft>ndlıılnln koltuğu dibine sokularak lan tramvay raylarının söktürülme. kikleri biter bitmez hazırlanacak 
sorar: si, dün Nafıa Vekaletinden Belediye. plan dahilinde inşaata başlanacaktır. 

- Boynu Fena Zadenin evini bi. ye bildirilmi§tir, Yeni köprü üzerin. Daha sonra Ereır.u • Çata\a1':ı li. 
liyor musunuz? li li 

den tramvay geçirilmemesi iki se • manı meselesi halledilecektir. Bu ci. 
Efendi, ılilUnıalyerek •u et.vahı 

verir: :ı hepten ileri gelmektedir. Bu hususta het henüz ihtilaflıdır. Karadenizde 

- Oilum, bir ad da 'bana, sen tak. ilk gözönünde tutulan mahzur, tram. kurulacak yeni limanın Ereğlide mi. 
rna. Boynu b .... lu nun evi burasıdır vayların köprüyü fazla sarsarak tah- yoksa Çatalajzında mı inşasının da • 

h'b d ' ha muvafık olacağını İngiliz mühen-ev sa ı i e benim rip etmesi düşüncesi olmuştur. Son . 
Ve ilhe ettim· Şi h . disleri tayin edeceklerdir. 

· ra f ane ile Azapkapı arasındakı H 
- ~adı Zadei Rumi de belki höy- yokuşun fazla meyilli olması da atayın Aanavatana ilhakında• 

le istihza ederdi. Fakat o bUyiik a· tramvaydan va .1 . d sonra bir kat daha ehemmiyet kes . • zgeçı mesın e bir ae· 
lım zamanımızda )'apsaydı, isminin bep telakki edilmiştir. beden lskenderunda asri icaplara 
detittirilmeıine delil, ıu veya bu uygun bir liman vücude getirilecek. 
millet arasında haksızlıtın hak, ta. Nahiye Müdiirlerlne tir. İngiliz milhentiisleri İskenderun 
arruzun himaye olarak ta\'sif olun. limanı için de mahallinde esaslı tet. 
ınasından, yani mAnaların de~lst'ri1. Direktif kikat yapncak ve bir plan hazırla . 
mek istenmesinden sinirlenirdi: Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır • yapacaklardır. 

dar, İstanbul vilayetine bağlı btiti.ın Diğer taraftan İskenderunda ye . 
Bira Ucuzluğu nahiye miıdurlerlnl, şehir meclisi sa- niden vucude getirilmesi kararlaştı. 
için Haıırhk lonunda dun bir toplantıya davet et.. rılan gumrük teşkilatı için tetkiKatt.a 

Beynelmilel 
Şimendifer 
Kon9resi 

E) lul ayı içinde şehrimizde 

toplanacak olan beynelmilel şi
mendifer koniresi için hazır. 

lıklara başlanmıştır. Kongre, 
Yıldız sarayında toplanacaktır. 

Kongreye ait huıwıata belediye 
ile birlikte tesbit etmek üzere 
Nafia Vekiıleti tarafından şeb-
rimize bir memur ı:öndcrilmiş· 
tir. Kongrede beynelmilel şİ· 

mendifer tarifesile katarların 

hareket zamanları tesbit edile. 

Bir Kız Boğu~du 

1 haline gelen ve giren bu arazi sahip. 
. teri müstahsil sıfatiyle mallarını sat. 

Dün Maarif müdürlüğünde, lise mak üzere kendilerine yer gösteril -
ve orta mektep müdürleri ve Maarif mesini hal idaresinden istemişler '. 
Vekôleti umumi müfettişlerinin işti. halin dahili nizam~amesine mugayır 

. . ılmı tır Bu olarak, getirdiklerı mallarn kabzı • 
rakıyle bır toplantı .yap ş · mallRT marifetiyle satmak istemedik· 
toplantıda, mevcut lısc ve ort~mek- lerini ileri sürmuşlerdir. Hal idare
teplerin halihazır vaziyetleriyle ye- si, malların, ancak mevcut usule gö. 
ni ders senesi başında ne kadar ta • re satılabileceğini ve bu usule tevfi. 
lebe alabilecekleri tetkik edilmiştir. kan bu malın satış birliği vasıtasiyle 
Bu husus tesbit edildikten sonra ne- satışa çıkarılacağını bildirmiştir Bu. 

• nun iizerine alilkadarlar bazı resmi tice bir raporla Maarif Vekaletine 
dairelere müracaatle şikayette bu • 

bildirilecektir. Vekalet bu rapor ü- lunmuşlardır. Bu şikayet üzerine be. 
zerine şehrimizdf yeniden açılacak lediye iktısat mudürü Saffet Sezen 
ortamektepler hakkında karar vere. dün sebze haline giderek icabeden 
cektir. tahkikatı yapmıştır. Bu tahkikattan, 

b sikayctte bulunan arazi sahiplerin 
Alınan netıceıere gorc u sene • 

den istenilen paranın, hal nizamna -
ilkmektıplerin son sınıfından mezun ınesi mucibince verilmesi icap eden 
olan talebe mıktarı 6 bin kişidir. Or. rusumdan ibaret olduğu ve hal ida-

!:yübün Veıirteke ~anallesinde tamekteplerln son sınıf imtihanlann. resince nizam harici hiç biJ para is· 
Şifa yokuşu 2 - 4 numarada oturan da muvaffak olamıyan talebenin a _ tenilmediği anlaşılmıştır. 

komisyoncu İsmail Ceridin besl~~e- dedi de nazarı dikkate alınacak 0 • -.---------------. 

si on beş yaşlarında Safiye, Alıoey d'•rt b t T A K v 1 M ve H Av A 
bo"'ul _ lursa yeniden ve o eş or amek • köyü deresinde yıkanırken ;;; 

muştur tep açılması zaruri görülmektedir. 

Bira imalinin inhisarlar idaresine miştlr. Lutfi Kırdar, nahiye müdür. bulunmak üzere latanbut gümrülr 
devri hakkındaki kanun layihasının lerinden, mıntakalan dahilindeki i . lerinden iki eski, tecrübeli memur 
Buyuk Millet Meclisinde kabulü do. m~r faaliyeti hakkında izahat iste . İskenderuna gönderilmişlerdir. İs _ 
layısıyle hazırlıklara başlanmak ü • mış ve kendilerine bu husus hakkın- kenderun gumrilk teşkilatı kısa za _ 
zeredir. İnhisarlar idaresi Ankara -ıda yeniden bazı direktifler vermiştir. manda meydana getirilecek ve kadro 

daki fabrika tesisatını devralıp bira ----------------------..... ------------------------------ 8 Temmuz 1939 
CUMARTESi satışlarına başladıgı zaman ilk iş ola-

rak ucuzluğu temin edecektir. 
Yalnız Balkanlarda değil, belli • 

başlı Avrupa devletlerinde de bira -
nın, bize kıyas kabul etmiyecek ka
dar ucuz satılması, iptidai maddesini l 
hariç memleketlere ihruç edebildiği. 
miz bu içkinin memleketimizde de u. 
cuzluğunu temin için tedbirler alın. 
masını icabettirmiştir. 

Miknatıı Ada111 
"Mıknatıs Adam" adı verilen Çek 

mühendislerinden M. Rudolf Pollak 
bir kaç gündenberl şehrimizde bu • 
lunrnaktadır. 

Benliğinde garip bir mıknatıs 
kuvveti olan mühendis Rudofl bera. 
berinde taşıdığı iki tarafı top.uzlu bir 
aletle bir saha üzerinde dolaştığı va. 
kit bu sahanın altında maden varsa 
e>nu ke fettil!iinf iddia etmektedir. 

SUAL 
S - Namı müstearla yazılan 

yazılardan kim mesul olur? 
C - Hem yazıyı yazan, hem 

de basan ve neşreden. Namı müs. 
tear, yazı sahibini mesuliyetten 
kurtarmaz. 

SORUNUZ, CEVAP YEREi.iM 

det 'zarfıhda evlenmeğe mani ka. C - Mahlas ile müstear isim 
nuni bir mahzur zuhur etmezse arasında hiçbir münasebet yoktur. 
evlenmesi tescil edilir. Bu tescil MahlAs, şairin kendi karakterinı 

muamelesini muteakip her şeyi uzak veya yakından ifadeye de 
bitmiş, çift, karı koca vasfını al • yarar. Bir ismi seçmesinden ve onu 
mış olur. Bugün bu muamelelerin 'iirde marka gibi kullımmasından 

• istilzam ettirdiği masraf da iki üç ibarettir. Çok defa mahlbı, şairin 
S - Evlenmek ne ılbi prtla • lirayı geçmez. Şimdi bu masrafın üstadı • bir mahlisname yazarak • 

ra tabidir? da kaldırılması kararlaştınlmış • verirdi. Mesell meıhur Kemal Be-
C - Evlenecek adam sıhhi tır. ye Namık mahlasını Eşref Paşa 

muayenesini yaptırdıktan sonra • vermişti. 
belediyeye müracaat ederek bir S - Eskt divan edebiyatında Mahlasın kıdemi, divan edebiva 
beyanname tanzim eder. Bu be • şairlerin kullandıkları mahlas ile tının kurulmasına kadar yükselir. 
yanname, dogduğu ve kayıtlı bu • namı miistear arasında ne müna- İranlılarla Osmanlı, Azeri ve Ça. 
lundugu mahalle, koy veya kasaba sebet vardır? Namı müstear usulü ğatay Ti.ırklerinde vardır. Garp 
da 15 gun askıda bırakılır. Bu müd. ha~ka milletlerde de ,.ar mıdır! milletlerinde müstear isimle yaz. 

• 

CEVAP 
mak adeti mevcut ise de mahlfıs u
sulü yoktur· 

• 
s - Bazı ecnebi gazetelerde 

"Hindin hayat uzatan otu" gibi 
ve bunlara benzer bazı madde ve 
eşyanın reklamları var, bunlar 
dotru m•dur, ve memleketimizde 
bulunur mu? 

c - Bunların aslı yoktur, para 
cekmek için tutulmuş yollard Bu 
kabil şeyler bizim memleket 
bulunma%. Türkly bu 
halkın aldatılması 

lunmaz. 

7 nci ay 

Arnbt: 1358 

GUn: 31 

Cem. evvel: 21 
GUneş: 4.36 - Öğle: 
İkindi: 16.14 - Akşam: 

Yntsı: 21.44 - İmsak: 

Hızar: 64 

Rumi: 13!l5 
Hıız.irnn: 25 

12.18 
1 9.43 
2 .19 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilkôy meteoroloji istasyonundan alı-

nan matümata gorc, hnva yurtta Egenin 
şark kısımları ile Akdenizln garp kısım
larında az bulutlu, diğer bölgelerde umu
miyetle çok bulutlu ve yer yer yağışlı 
geçmiş, rQzgfirlar Akdeniz kıyılarında 
garbi, diğer bölgelerde şimali istikamet• 
ten orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice, 
Karadeniz.in garp kısımları ile Marmara 
ve Ege denizlerinde şimali istikametten 

tedll fırtına şeklinde esmiştir. 
lstnnbulda hava çok bulutlu ge(-

f91 zgfir şimalden saniyede 1 • 9 met-
hızla e. miştlr. Saat 14 tc hava tazyiki 

15,5 mılıbar ldı. Suhunct en yüksek 
26,0 'c en dl\ ük 18,0 santigrat olarak 
kaydedllmlstlr . 
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[BUGÜN j 
Suriyede Buhran 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L s uriyeden gelen haberlere göre, 
Suriye Cümhurreisi riyaset

ten İstifa etmiş ve Suriyede başgös
teren buhran daha geniş bir mahi. 
Yet almıştir. İstifanın sebebine dair 
alınan malfıınata göre Fransanın 
l>ürzilere, Alevllere ve Cezirelilere 
ltluhtariyet temin etmesi, Suriyeli 
lt\akamlar tarafından iftirakçı bir 
siyaset sayılmış, ve bu da Suriye 
Cünıhurreisini istifaya sevketmiştir. 

Esasen Suriyede iki aydanberi iş 
başında bir hükumet bulunmamakta 
Ve istifa eden kabine hükumet işle
l'ini vekaleten idare etmekte, , .e bu 
Yüzden mesul bir hükumet salahiye
ti ile hareket edememekte idJ. İş ba· 
§ına mesul bir hükumetin gelmeme. 
sine sebep, Suriyeliler ile Fransız si
~·aseti arasında açılan derin uçu
l'UJndu. Suriyeliler 1936 muahedesi
tıin mutlaka tasvibini ve tatbikini 
istiyor, Fransa ise bu muahedeye bir 
ta.kını ilaveler, ve zeyiller katmak, 
llıuahedeye kendi bakımından bu
günkü şartlara daha uygun bir şekil 
Ve mahiyet vermek diliyor. Fran
sa, Dürzilere ve Alevilere, kendi ta
leplerine mebni daha ' 'asi muhtari
Yet vermek, Cezirede daha geniş sa. 
lahiytler deruhte etmek kararında
dır. Suriyelilr bu tedbirleri, "mem
leketin birliğini altüst eden, Suriye 
hUkWn.etinin otoritesini zaafa uğ
:ratan, Suriye kanunu esasisinin hük. 
l'lliinü bozan" mahiyette saymakta
dır. 

Bu ayrılık yüzünden, Suriye mil· 
liyetçilcri iş başına gelmekten istin
kaf ediyor ve Suriye CüınhUJ'reisi
nin vaziyeti de bu yüzden müşkülle
§İyordu. Çünkü Suriye Cürnhurreisi, 
tn.illiyetçilerdendir ve 1936 muahe
desini imzalıyanlardandır. 

Bu istifayı takip edecek hadiseler 
her halde takibe değer. 

Acaba Fransız makamatı, bu ha
diseden sonra bütün Suriye idaresi. 
b.e vazıyed ederek yeni kararlar mı 
\lcrir, yoksa istifa eden Cümhurre
.......... J'<>.uıu ·~ı;a• """"'""'A ı.nış.tı;a Dır 

kimse mi bulur? 

Şimdilik muhakkak olan nokta, 

Suriye milliyetçilerinin hüklimctle 
ilişiklerini kesmiş olduklarıdır. Su
riye miIIiyetçilerinin bugünkü şart
lar içinde iş başına gelmeleri beklen
lt\ez. Çünkü hunların noktai nazarı 
ile mandater devletin noktai nazarı 
arasında çok geniş ayrılık hulun
lllaktadır ve bu ayrılığın kolay ko
lay bertaraf edileceği zannedilmez. 
Onun için Suriyeli milliyetçilerin, 
ltlandater devlete karşı menfi bh 
Vaziyet almaları son derece muhte
~eldir. Belki de bu menfi nziyet 
hır mücadele mahiyetini de alır. 

Mareşal . 

Muğlaya 

Gidiyor 
--0-

lzmirde Dün Hava . 
Kuvvetlerimizin Yaptığı 

Tatbikatta Bulundu 

!I' A N 

1 s · c·· h 1 

1

1 

urıye um ur j 

Moskovaya 
Yeni Teklif 
Gönderildi 1 Reisi istif aya i 

Mecbur Kaldı 11 Gayre+ıerB.oşaGiderse 1 

1 

1 
Mahdut Bır Anlaşma 

l ı için Çalışılacak 
İzmir, 7 (Tan Muhabirinden) - Ma 

1 

reşal Fevzi Çakmak, bugün, refaka
tinde Orgeneral Altay, Çalışlar, Kor 
general Muğlalı, Tüın general Ak. • 
tuğ bulunduğu halde deniz ve hava ! 

birliklerini teftiş etmiş, hava kuvvet 1 

!erimizin yaptıkları tatbikatta hazır ' 1 

bulunmuştur. Mare!j!ıl, havacıları- I 
~ızın yüksek müdafaa kabiliyetleri 

1 ıle alınan müsbet neticelerden mem. il 

nun kalmıştır. 1 

• 1 stifaya Sebep, Alevilere, Dürzilere 

ve Cezireye Otonomi Verilmesidir 
Londra, 7 (Hususi) - İngiltere ve 

Fransa hükumetleri bugün Moskova 
sefirlerine yeni talimat göndermiş. 

Berut, 7 (Hususi) - Suriye 
Cümhurreisi Haşimiilatasi bu. 
gün Cümhurreisliğinden istifa 
etmiştir. İstifanın sebebi, Fransız 
mandasının, Alevilere, Dürzile
re ve Cezireye otonomi vermesi. 
dir. Son neşrolunan beyanname· 
lere göre bu muhafızlıklar: 

altı senedir: ı lerdir. Bu talimat dairesinde yeni 
4 - Aleviler ve Dürzller mu- müzakerelere bir kaç gün içinde baş. 

hafızlığı yeni adli teşkilat yapa. 1 lanacaktır. 
cak, bu teşkilat ali mahkemenin 1 ' İngiltere ile Fransa Holonda)~a ve 
kontrolü altında kurulacak ve ali 1 tsviçreye teminat vermek hususun. 
mahkemenin reisi bir Fransız o- 1 da ısrar ediyor ve bundan başka 

lacaktır. doğrudan doğruya tecavüz ile bil. 
5 _ Muhafızhklar tam mali 1 1 vasıta tecavüz arasındaki farkın ta. 

muhtariyeti haizdir. Muhafızlı- ,ı rifini ~tiyorlar. Mareşal şerefine, bu akşam saat 1 

20 de Ticaret ve Sanayi odası tarafın 1/ 

dan deniz gazinosunda mükellef bir I 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette askeri 
rical ile vali, belediye reisi, vilayet / 
ve belediye rüesası, parti erkanı, Ti- 1 

caret alemi mensupları ve daha bazı 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

1 - Suriye bayrağını kulla
nacak, fakat her biri kendine 
mahsus bir Jşarcti kullanmak 
hakkını haiz olacaktır. 

2 - Her muhafızbkta merke
zi hükumeti temsil eden bir ida. 
re adamı bulunacak ve bu ida
reci mahalli hükumetin reisi ola. 

ğ'ın başındaki idare, bütçeyi tas- Yeni birkaç formül 
vip için meclise takdim eder. 

6 - Kanunun tatbikinden, ni. 
zamm muhafazasından, tayin-

lerden mesul olan makam, mu

hafızlığın başındaki idare adamı

dır. 

Paris, 7 (A.A.) - Son Sovy~t kk-
li.flerine İngiltere ve Fransa hüku. 

1

, metleri tarafından verilecek cevap 
hakkında Londra ile Faris arasında 

l derhal bir itilaf hasıl olmuştur. Lord 
j · Halifax ile Bonnet, Londra ve Pa
l ~ risteki Sovyet elçilerine dün Mosko. 

Büyük Erkanı harbiye reisimiz, 
yarın (bugün), Selçuk ve Muğla isti. 
kametinde seyahatine devam ve bu 
havalideki birlikleri teftiş edecektir. 

Atış poligonu açıldı 

Kültürparkta inşa edilen kapalı 

atış poligonunun açılma merasimi 
dün kalabalık bir halk kütlesi huzu
runda İzmir'in büyük misafiri sayın 
Mareşal Fevzi Çakmak tarafından biz 
zat kordela kesilmek suretile yapıl. 
mıştır. 

Behçet Uz'un &özleri 
Belediye reisi Behçet Uz, Poligo

nun açılışında söylediği nutukta de. 
ı:nistir _ki: . . 

Azız Mareşalımız, atış poligonu. 
nun kudretli ve uğurlu elinizle açıl
ması , Kültürpark tarihi için çok kıy

metli bir hatıra teşkil edecektir. Bu 
poligon, yiğit Türk milletinin asil ruh 
lu çocuklarının kahraman Türk ordu 
suna atıcılık sahasında da tecrübeli 
bir unsur olarak iltihak etmesine va. 
rayadaktır. İzmire bu değerli rllüe~se 
seyi kazandıran İnhisarlar Vekaleti

ne ve bu müessesenin tanziminde bi

ze lutfen yardım eden yüksek Komu 

tanlarımıza huzurunuzda da teşekkür 

etmeği bir vazife bilirim. 

Belediye reisi Behçet Uz'un nutku
nu müteakip bir tepsi içindeki maka
sı alan Mareşal, İzmir belediyesinin 
gösterdiği bu muvaffakiyetten dolayı 
İzmirlileri tebrik ederim ve İzmiri
lilere saadetler diliyerek açılma 

törenini yapıyorum diyerek kordela
yi kesmiştir. 

cak; mahalli hüklimet, her 
hafızlık meclisinin sülsanı 

seriyeti ile seçilecektir. 

mu
ek-

3 - Alevi muhafızlığı mecli-

Şamlılar bu siyaseti, Suriyeyi 

parçalamak mahiyetinde telakki 1

, vaya gönderilmiş olan bu cevabın 

1 metnini tevdi etmişlerdir. ettikleri için protesto ile karşı. 

lamışlar ve nihayet Suriye Cüm- / 
hurreisi bu yüzden istifa etmiş- / 1 

si seçilen 17, Dürziler muhafızlı-
1 • ğı meclisi 12 azadan müteşekkil 

1 olacaktır. Her meclisin müddeti 

Doludan Zarar 

Gören Halka 
Yardım Y apllıyor 

tir. \ l j 

' 
lnönü. Yugoslavya 

ve ispanya Sefirlerini 
Kabul Etti. 

İzmir, 7 (A.A.) - Kemalpaşa ka- Ankara, 7 (A.A.) - Yugoslavya. 
zasında 30 haziran cuma ak§amı vu. nın yeni Ankara sefiri ~or .ŞQ
kubulan dolu ve kasırganın zararla- menkoviç bugün saat 11 de Çankaya 
rını mahallinde tetkik eden ko-

1 

köşkünde Reisicümhur !nönü tara. 
misyonun hazırladığı resmi rapora fından mutat merasimle kabul edil. 
göre, zarar nisbeti Kemalpaşa mer. miş ve itimatnamesini hldim eyle. 
kezinde yüzde 70, Armutlu köyünde miştir. 

yüz~e 80, üren köyünde yüzde 40, Kabul esnasında Hariciye Vekaie
Aşagı Kızılca köyünde yüzde 95, ti genel sekreteri Numan Menemen. 
Yuk~~ı Kızılcada yüzde 85, Ansrzca. cioğlu da hazır bulunmuştur. 
da yuzde 80, Yenmiş, Akalan ve Ek. Ankara, 7 (A.A.) _İspanyanın ye. 
meksiz köylerinde yüzde l!lO dür. ni Ankara sefiri Lopez Dorika bu. 
Bağ ve zeytinlerin gelecek sene- gün saat 11.45 te Reisicümhur İsmet 

lerdeki verim kabiliyetleri de mühim İnönü tarafından Çankaya köşkünrie 
miktarda azalmıştır. Zarar gören mutat merasimle kabul edilmiş ve i

timatnamesini takdim eylem!ştir. 
halka icap eden azami yardımın ya. 

Kabul esnasında Hariciye Genel 
pılması için kaymakamlıkça tedbir- sekreteri Numan Menemencioğlu ha. 
ler alınmıştır. zır bulunmuştur. ' 

Diplomatik mahfillerde ::;öylendi. 

ğine göre, İngiliz ve Fransız n ümes. 

sillerine umumi bir pakt akdi husu
sunda mutabık kalmak için son bir 
teşebbüste bulunmak imkamnı ver. 
mek üzere Sovyet taleplerini isaf e. 
den bir kaç fonnül bulunmuştur. 

Mezkur itilafın komşu memleket.. 
lere teşmili için sadedilen gayret
ler boşa gittiği takdirde İngiltere i. 
le Fransanın ağlebi ihtimal üç hü. 
kıimetin müşterek beyannamesi şek. 

linde ifade edilebilecek olan mahdut 
bir anlaşma akdine çalışacakları, ay
ni mahfillerde ilave edilmektedir. 

lsviçrenin bitaraflığı 
Bern, 7 (A.A.) - Federal Konsey 

bugün Hariciye N azırmın beynelmi. 
lel vaziyet ve bilhassa tsviçrenin bi
taraflığına"' temas eden beynelmilel 
müzakereler hakkındaki beyaı13tını 
dinlemiştir. 

Nazır ezcümle demiştir ki: 
"İsviçrenin bitaraflığı tamdır ve 

hiç bir halel kabul etmez. Buna bi. 
naen her hangi bir teşebbüste bulun
mak için sebep yoktur.,, 

Orta Akdenizde ltalyan 
Donanmasının Manevraları 

ler ve davetliler tarafından 
yapılmıştır. 

atışlar 
• o Roma, 7 (A.A.) - İtalyan donan. 

Slovakyadan Çıkan masının iki filosunun iştirakiyle 2o 
Yahudiler ile 30 temmuz arasında Orta Akde. 

Bratislava, 7 (A.A.) Şimdiye nizde büyük manevralar yapılacak. 
kadar 15.000 yahudi, Slovakyadan tır. 
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Müşteri Mahn 
Değil, Satıcının 
Meclubudur 

Yazan: B. FELEK 

s anınz ki; alış veriş ettiğimiz 
dükt-.tmın malı bütün diğer 

akranından üstündür. Biraz düşün
sek bu mülahazanın yersizliğini he
men görürüz. Lakin neyliyelim ki; 
herkes yaptığı harekete kendine 
mahsus bir suni mantık uydurur. 
Onun için herkes alış verişini haklı 
gösterecek şeyi arar ve aldığının iyi. 
liğini sanmayı tercih eder. 

Halbuki ne derseniz deyiniz, bizi 
şu veya bu dükkana alıştıran şey, 
orada satılan mal değil, satıcıdır. 
Şu halde, bir ticaret evi kendi 

şöhreti icabı iyi mal satmıya mecbur 
olduğu kadar satıcılarının halka iyi 
muamele etmelerini de temin etme
lidir. 

Kendimizden pay biçelim. Gitti
ğiniz zaman size güler yüz gösteren, 
hemen ne istediğinizi soran ve müm. 
kün olduğu kadar sizi memnun et
miye çalışan bir satıcının sattığı or
ta kalitede bir malı mı, yoksa nob
ran, kaba saba, yiizü gülmez ve ter. 
biyesiz birinin sattığı iyi malı mı ter. 
cih edersiniz? 

Bunları yazmaktaki maksadım 

şudur: Pek yakınlarımdan birisi iki 

üç gün evvel Yerli Mallar Pazannın 

müteaddit mağazalanndan birinde 

bir mübayaa yapmak istemiş. Alaca. 

ğı malı satan tezgah.ta bir tek adam 

ve önünde altı müşteri varmış. 

Bir müşteri beş dakika zaman al. 

sa altıncının 25 dakika beklemesi la

zım geleceğini düşünen yakınım: 

7 Acaba buraya bir · başka satıcı 

daha Jel em ez mi? diyecek olmuş. 
Satıcı: 

- Görüyorsunuz meşgulüm. 
- Evet! Görüyorum da onun için 

bir başka satıcı arıyorum. 
- Buranın satıcısı benim. Her

kes sırasına razı olur. 

- Öyle şey olur mu? Bir ticaret
hanede müşteriye sıra bekletilir mi? 

- Ey! Bizim usulümi.iz böyle! 
İşinize gelirse! 

Tabii bu cevabı alınca hemen dük. 
kandan çıkmış. Bana akşam anlattı 
ve böyle haleti ruhiyede satıcı kul
lanan o mağazaya bir daha gitmiye· 
ceğini söyledi. 

llakikatte Suriye meselesi, miiz. 
lllinleşmiş bir buhran mahiyetini al
dı. Senelerdenberi de\'am eden bu 
0'U.hran, Suriye halkını son derece 
hı:tpalamış ve ezmiştir. Herkesin, 
buhrandan kurtulmak ıçın can attı
ih sırada buhranın daha had bir 
;afhaya girmesi, her halde derin bir 
llkisarı hayal uyandıracaktrr. 

Poligonun içerisi gezildikten son:·a 
atış yerine gelen Mareşal ilk atışı 

yapmış ve müteakiben diğer general. 

Bu açılış merasiminden sonra Fu. 
ardaki göl gazinosunda Mareşal şe

refine belediye tarafından bir ziya
fet verilmiş ve ziyafet samimi hasbı
haller arasında geç vakte kadar de-
vam etmiştir. 

ayrılmıştır. Yakında yeni muhacir 48 saat sürecek olan bu manevra. 
kafileleri yola çıkacaktır. Hicret e. !ara bir kaç denizaltı filotil1ası ile 
den yahudilerin büyük bir kısmı ser bir çok deniz tayyareleri ve bindiril. 
best meslek erbabıdır. 1 miş tayyareler iştirak edecektir. 

Ben, satıcı hakkındaki tenkidini 
haklı, mağazaya karşı iğbirarım 

miifrit buldum. Fakat itiraf ederim 
ki; bu küçük hadiseyi bilhassa bü
yük bir ticaret müessesemiz için pek 
yersiz gördüm. Gerçi bir müessese en 
küçük satıcısına kadar bütün müs. 
tahdemlerile meşgul olamaz gibi ge
lir ama böyle yerlerde ya mağaza
nın müdürü veya satış müdürünün 
mütemadiyen mağaza dahilinde do
laşıp müşterilerle satıcılar arasında. 

ki münasebetleri tanzim ve müsteri
lerin bekletilmeı~v:ısini, malları~ iyi 
arzedilmesini temin etmek ilk vazi
fesi olmalıdır. , llu derin inkisarın bu sırada bir 

1llfllak rı ahiyeti almaması, ve bu 
had safhanın ferahlığa doğru gidi-. ' 
Şırı. ilk alameti olınası temenni olu. 
lllıı-. 

Suı-iye meselesi, ger~i. karışıktır 
\re r,·;şküldür, fakat halledilemiye. 
tek bir mesele değildir· Gerçi Suri
Ye siyasilerinin acemiliği ve kıy
llıetli fırnatlardan istifadeyi bilme. 
lt\~leı-i, şüphe yok ki, karışıklığı ve 
llltışkülliiğü .arUırma<ta sebep ol
lt\lJştur. Fakat bunları: da artık iki 

ita~af lll.enfaatlerini telif etmeyi daha 
:\•ı ••v d 
• 0~enıniş olmaları icap e er. 
. ~tıhakkak ki Surive meselesi 

dıkk ' . . 
al atıe takibe değer bir nıahıyet 

lllıştır 

~================ 
lngiliz Generali 

lzmire Gitti 
Çanakkale 7 (TAN) - tnaHiz Ge-

nerali O ' "' 
tep · M. Lund ve maiyeti Koca· 
11,1 .e :tnuhribiyle buraya geldiler. 

Ustahk . 
d elll. mevki komutan! tarann-

an karş ı ! Tz :tne · ı andılar. :Misafirler, ngı ı 
7..arJıkı .. 

t ahk arını ziyaret ettiler ve mus· 
len ~lll. mevki ve ordu evinde veri
te h zıyafette bulundular. Gece lzrni-

areket ettiler. 

• 

• 

HAD i SELE R i N i Ç Y UZ u· 
Parh:tp de\•eran eden bir rivayete göre, Hitlcr Daıuig'i 
ilhak ettikten soııı a demokrasilere Avrupa meselclcı i. 
ni suJhen hal için müzakereye hazır hulunrluğunu 

hilılircn bir nota verecektir. Fakat demokrasilerin ka .. 
ııaatine güre, Hitler böyle bir teşebhiiste bulun::ıhiJ. 
nıek i~in evveliıDan2ig işinde hüsnü niyetini göste:L
nıeğe mecburdur. 

• Sovyet Ruıyanın lngiltereye verdiği ıon cevap 
o/o 95 müsaittir. Yalnız Finliındyanın vaziyeti 
açıkta kJlmıştır. Almanya, şimdi Finlandya üze
rinde kuvvetle çalışmaktadır. Geçen hafta Fin. 
lô.ncflyayı ziyaret eden Alman Generali Halder'in 
kanaatine göre, Finlandya Almanya ile aakeri 
bir ittifak akdine mütemayildir. Bu sebeple Ha
riciye Nazırı Fon Ribbentrop'un yakında Fin
liındyayı ziyaret etmesi muhtemeldir. Ribbentrop ' 
ayni zamanda diğer Baltık memleketlerini de do
lasmak ni:vetindedir. 

* Alm:ınya, Italyanın Jlabeşistanın tabii kaynaklarını 
i~letmck Ü7ere teşkil ettiği şirketi ele geçirmek üzere. 

dir. Bu şirketin şimdiye kadar % 51 sermayesi İtal. 

• 

• 
• 

yaıılaı·nı, % 49 hissesi Almanların elindeydi. Şimcti 
Alınan sermayesiyle bu şirketin sermayesi bir kaç 
misline çıkarılacaktır. Ve Habeşistanı Almanlar jstıs. 
mar edeceklerdir • 
l\luhtelif İtalyan tayyare karar&ahlarında Alman kı
tal:ırı görünmektedir. 

* lngiliz radyosu, Almanya ve ltalyaya karşılıklı 
yekdiğerinin radyo teşkilatından iıtilade etme. 
lerini teklif etmiştir. Almanya ve ltalya kendi 
radyolarında lngilterenin istediği gibi konuşma
ıına müsaade ederlerıe, lngiliz radyosu da Al. 
manya ve ita/yaya kendi &tüdyolarını açacak ve 
onlara iatedikleri gibi propaganda yapmalarına 
müsaade edecektir. 

* l\lussolini Hitlere, Danzig ve koridor yiizi.inden bir 
ıı~~·b,c s<•hebiyet vermemesini tavsiye etmiş ve İtalya. 
nm "uyle bir dava için harp etmiyeceğini bildirmiştir. 

11-
lspanyanın Astorya mıntakasında eski muharip-
/erden bazı gönüllüler, hükumet aleyhine çete 
harbine baflamışlardır. Hükumeti hayli rahat1ız 
etmektedirler. 

Londrada, Pariste biiyük küçük 
hangi mağazaya gitseniz satıcılar 
hemen: 

- Size hizmet edebilir miyim? di
ye öniinüzc çıkar ve istemediğiniz 
halde bile: 

- Yalnız görünüz, almayınız! di. 
ye mallannı görmenizi rica ederler. 
Onlar da aylıklı ·memur, onlarm ça
lıştığı yerler de ticaret evleridir. 
Hem de milyonluk. 

Diyecek şudur ki; bilhassa böyle 
milli müesseselerimiz satış memur
ları, diğer bütün ticarethanelere nü
mune olacak derecede nazik, tatlı, 
bıkmaz ve sabırlı olmak lazımdır. 
Bu yalnız bir ticari zaruret değil, 
milli müesseselerimizin şöhreti nok. 
tasından da ayrı bir vecibedir. 

Üstündağ Hakkındaki 
Karar Bugün Veriliyor 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -
Eski İstanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Üstündağ ile arkadaşları 
hakkında Sürpagop yolsuzlukları da. 
valarının kararları yarın (bugün) 
temyiz dördüncü ceza dairesinde ve. 
rilecektir. 
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Mllletleraraaı po1ta itUhadına dahil 
olmı)-an memleketler için abone 
b9dell mtıddet mulJ!• IO, 11, ı, 
... lir.cfır. Abon• Dedeli peflndtr. 
Adres dellftirmeık aa kuruetur. 
Cevap için melctuplara 10 lNrull~ 
pU1 qv..ı llzımdır. 

GUNLİN MESELELERi 

Bulgarlı tanın 

Bugünkü 
Temayülü 
8 .ı,ar Bqveldlinin Berlindo hu· 

lundutu ıa aarada, BaJsaria. 
tandalri temayüllere ltir ıös atnuuun 
l.Uyilk fayd•ı varda. Son Bulıar 
sueteleriDİll aepiyaU, bbe bu kü· 
çilk Balkaa devletinia temayülleri ve 
dutbetııleri hakkmda ltir fikir vere. 
bilir. Bu nqriıat, Bulıaristannı bi
taraflıltm ve latıınllni 1'orumak i. 
çin çare arafıiJm, bu çareyi de an
cak Balkanlılar aranada tanı bit bh·. 
lepne tefkll etdli lumaatlade bulund..,_. ıilltermektedlr. 

30 huiran 939 tarihli Sıovo sue. 
tesia.. Smnanof "Balkanlılar an. 
lapıabda,, aerlevluw altında 1udı· 
iı INapaakalede diyor ld: 

"Bllytlk devletleria menfaat Pi'• 
pıpnalan ve üyaal ............ IEup. 

sıada •att1a Belbn mDlederfnfn e
lele vererek anlapnalan, birbirleri. 
ne bailanmalan, ve yekdiierine yar. 
dım etmeleri lh&nıdır. 

Bb B~arlar pek ~ok çekük. His. 
aiyatma kllfl)ank ft1111'1111U kayH
den insaalana .... ı milthiı felaket. 
lere silrtllrlea111_..,... pk iyi bili. 
ria. Budalalık, inat ve buna benzer 
sebepler yüzünden insanlann kendi 
m 

olmut balunu1onız. Tesa.dftflere gıt. 
venmek doğru delildir. Tesadüfler 
bqiln verdijini yarın vermez. Bun. 
larda istikrar yoktur. Bunların hu. 
zur ve •tlkiin ve iyi komıuluk mtlna. 
sebetleri temin etmelerine fınkia 
)'Oktur. 

''Kendi milletlerlnin mukadderat· 
lannı ellerinde tutanıal', miistakbel 
neslllen eotrafya atlulunada kendi 
Yurtlunun hadatlarıaı aran .. Jannı 
llÜrM bırakmamalıdırlar. 

'Baa en yeni miAU labık Cek 
Clmllariyetfdir.,, 

Yine Sleft'da Gospofi" Staynof 
''BeJdemek sanatı,, ......... makale. lia.. ''Beklemek,, ._ "81•--ft-L ,...,.ll&&UI:,, 
..n.am1an tiserblde teclilder n 
tallllller yapmaktadır. M11Jaarrıre ıL 
re, bttarafbk politikada eıtki bir 
ınevaidir. Fakat, bunan ha1atı ebedi 
olama.~ mUU ...... o

lan bir memleketia ilinlha1e bitaraf 
kalmu ... lmlrAa yoktu. 11u ıibi 
devletler, buan kendi rıaalanylo 
ltuan da nulan hıJafına bitaraflık. 
taa a)'rllarak bir tarafa iltihak et. 
lllek mecburiyetinde4ir. 

Balpriataa ıibi aliWderini ve la
teklerini bilitered•Bt " apk bir 1. 
lade1le llia edn bir .....ıeket, bun
lara talaaldnık ettirmek i~iıa ''Bellle. 
..._ Hbumaa lal•etmektedlr.,, Jlo. 
lllanya ve Yunanistan da 'Ula beJde. 
lllektedh. CoiraO vdlr•ti dij'er BaL 
kaa .....w.tleriM ..-YU Tilrki. 
)'e ise, artık ba beklemekten ayrd
llllf ve muaaum bir kudret olan İn. 
lila.re7e iltihak etmiftir. Buaanla 
._aber, Belslb da dahil olduju 
haW., ltiitiin kU~iik •evletler lıi~ 
beklemektedir. Bu itibarla büyflk bır 
teluabet Jıiulyle laer sün bir kat da. 
laa alllhlanmakta olaiı biiyilk dev· 
letıerden her Jıuıi biri, ldlçllk dev. 
letıer1a ba "Beldeme,, )erine kamı•· 
h i1ak1uı ola•a•, Ba itte ıatih~ °' 
... nokta. Nklemek utiyen kflçttk 
"-•letla badlliae apf yolda rflril
heek kolDf'l)ar bularak bir birlik 
~dana ptirebilmesldlr. Çtınka 
··8ekJemek içiıı yalım kalmamak 
..,._ ve ita beklemeni• vereceji 

.... leri ••lb:wık faal bir tliplo
...... J'e ihtiyaç vaNır.,, 

'I' A N s 
il ilk ,ro1111z lltHl811nin 150 inci )'lldi11iiıni yolıında meraılınfe lcutfanacakfır. Multarrir, bu 
.!.ıeıfade lhtll•lin manasını, hüviyetini feba rüı ettiriyor Ye bili• cihana hllrriyel Ye demok
rasi lııymellerl•i getiren lhfll81in blfün demokrat milletler tarafından lrutlanacağıaı anlatıyor. m·ı-mm . 

• • • Fransız ihtilalinin 

Franısoz ülhtnoaon 
150 inci 
Yıldönümü 
Yaaan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Nas o~ Dog<dllUI? 
Fransıa thtililinfn HO inci yıl· 

tlaaflmil Fransa m~tbuatında 
ltt178k mlukaıalara 1ellep oldu. Bu 
mh•kapnıa serpinti haliade bizim ... t....._ da akaettllinl cörilyf)l'1U. 
Dlaldl Clmhurlyet ıazetesinde Pe.. 
J'mal s.fa ba mtbıakaplan mevzuu 
••• .. erek Pnmıa ihtilalinin Tark 
ialblAM7le Jdifflk bir muk~yesesini 
)'aptıktan IOnra, Fransıa lhtilUini 
~artitmek irin mahalif Framıa pze. 
teleıind• aldıjl lwılı vakalan tef· 
lalı M17or. Meleleyi bu tekllde tot. 
kik edtfl, mulıanlrin Fransız 1htili. 
Uae kaqı Franaadaki reabl1oaer 
matbuatla hemfikir oldutunu ıöste. 
riyor. 

Bütün Fransız milleti. 
on dört temmuzda, bü

yük ihtilfillerinin yüz ellinci 
yıl dönümünü kutlulamağa 
hazırlanıyor. Bu büyük gü
nü, bütün hür ve demok
rat milletlerin müştereken ve 
büyük bir heyecanla kutlu -
lamaları tarihi ve insani bir 
vazifedir. Çünkü bütün mil· 
letJerin hürriyete ve demok -
rasiye kavupnalannda onun 
büyük bir hissesi vardır. 

Bu kuUama bilhaaa bugi\n, fa
şist §ellerinin ve ldeologlannm, 
ihtil81in büyük adamlarına ve bü
yük prensiplerine vahfi bir kin ve 
hiddetle hucum ettikleri bir za
manda buauai bir eheınm!yet ka. 
zanıyor. 

Sinyor Muuolini fa,Umi on se
kizinci asır mütefekkirlerinin, 
ansiklopedinin yarattıjı büyük fi· 
kir hasretine karp bir reakaJyon 
olarak tasvir etmekte ve Fransız 
milletini, tarihinin en terefli bir 
devresinden dolayı tahkir etmek· 
tedir. 

Her Göbels, aklın ve fikrin, se. 
ciyenin tepkkülü i9in bir tehlike 
olduğunu iddia etmektedir. 

Umumi kiıltürü ihmal eden Al
man dirijanlan, orta tahail zama. 
nım kısaltml§lar ve bütün dersle
ri üç ese mevzu ettafmda topla. 
mıflardıt: Kindar ve intl\tamcı, 

ı . 
Spol'. 

Fakat demokrasi, hürriyet ve 
insanlık ve cihan sulhünüıı düş
ırıanları, ne yaparlarsa yapsınlar, 
tarihi hakikatleri tahrif edemezler. 
Bunlar elli ıene evvel bütün dün
yayı saran ve sarsan büyük ihUli
lin hüviyet ve mahiyetini degi1-
tiremezler. 

Fransa ile beraber bütün cihan 
hiirriyet ve demokrac;i kıvmetı.ari
rıi getiren Fransız ihtilAlinln yiie 
t;llinci yıldömimü, h1irriyet ve de
mokrasinin laymetini çok iyi bi
len, takdir eden ve kıymetleri her 
,eye karp koruyacak kudreti 
kendinde bulan Türk milleti de, 
büyük bir tevkle kutluhracalctsr 

* 1 htllAl, bir cemiyetin tekA. 
mülilnön istiianıet degi§tir· 

mesidir. 
Her büyük ibtilll kendlall~ be

raber, büyuk fikirler ve idealler 
getlrtr. 

Fransız ihti!Ali de, Fransada ra
dikal bir reJlm dejişlkUgi yapmak
la beraber dünyaya en geniş ve 
)1.Uuek fikirler ve idealler getir. 
mittir. 

IhtiW, kendisine karşı birleı· 
nıif, mürteci devletlere kartı mem
leketin müdafauuıı başarmak için 
bin bir müfkill içinde ujraşırken 
blle, kOltür faalf7etlne lnkipf ver
meli kendlıfne en büyük bir vazl. 
fe bllmi§tir: Bac:.on'un eaerlerini 
tercüme etürmtı, sanat eaerlerinin 
muhafazası için tedbirler almış, 
büyük kefif ve ihtlralar için m :ı
klfatlar tesis etmif, ilmi tetkik se
yahatleri, masrafını Uıetln9 almıt
tır. 

lhtilllin maarif •lyuetinl, ve bu 
alanda tahakkuk ettirdiiif büyük 
itleri bunu takip eden makaler.ıiz. 
de tetkik edeceliz. 

Bu,an ;,alnız, l'ranstz lhtlWlnln 
mamlllu, hlvlyettnt, eh~!yetl· 
ni tebarilz ettlrmiye. tiJihpcalJL 

"it 

U mumfyetJe ~ tarih kf. 
taplan, J'ranaıs lhUWini, 

bir takım ıiyul ve Udncl derece
de ehemmiyetli aebeplerin, mese. 
il, büldlmet adamlarının ldaresiz
likleri ve suilstimallerlle izah e-

Yazan: 
Sadrettin Celal ANTEL 

derler. Onlara göre, mese!A ~r
got'nun Akıline siyaseti devam e. 
debllseyt:li, 89 ihtilalinin önilne ge
çllebiJirdl 

F"akit bu feldl izahlarla Fran
sır ihtUalinln: (mülkiyetin ve ha
kimiyetin, ruhbanı ve asalet sı. 
nıfların1n elinden burJuvazi ve kıs
men köylü sınıfının eline geçmesil 
ile hulasa edilebilen hakiki inkı
lapçı vasfı saklanmış oluyor. 

Fransız ihtilAUnin hakiki ve de
rin sebeplerini anlıyabllmeic için 
eıki rejimde hAldm olaıı kuvvet. 
lert ve bunlarm aruındald tezat
lan, on 1elı::tzinci umla meydana 
gelen lktıudl dejlfikllklerl ve bun
larm meydana Çıkardıtı yeni kttv· 
vetleri ayn ayn tetkik etmek ıa. 
zımdır. 

Eski rejim cemiyetini anlıyabil
ır.ek için, içinde içtimai zıddiyetle

rin inkişaf ettiği devletin bünyesi
ni tetkik etmek IAzımclır. . 

17 inci asırda, tazylkler ve ver. 
giler altınc;ia ezilen zanaatkarlarla 
köylülerin zaranna olarak, asalet 
ve ruhban sınıflarlle ~urJıav• sı
nıfı aruında bir ~vanne tM.GS 
etmişti. Kl&l, hem feodalite şefi i
di, hem de, bürokrasisi ve ordusu 

y e utanfiiri: 
vazi sınıf mı himaye <?diyordu. Or-
ta zamanlarda memleket, az çok 
kendi kendine klfi ıelen kilc;ült zi
rai cemaatlere ayrılmıftı. Fakat ti
caret hayatı inkltaf ettikten son. 
ra, devlet içinde yeni idare or
ganlennın meyderia gelmesi icap 
etti. Bunlan yaptmai için ise pa
raya lhtf)'Bç vardı. Bı.ınun neticesi 
olarak, devlet, kapitalist burjuva
zinin tabltyeü altına girdi. Fakat 
kral ayni .amanda en büyWc top. 
rak sahibi ldı ve hu sıfatla, burju
vazlnfn lstedlji 11lilhah kabul e
demezdi. If~e Turıot.. gtbl nazırla
rın temsil ettikleri ktal ıdyue~ln 
tereddütleri ve tezatlan bunuhla 
fzah edileblllr. 

Göçen mazinin kuvvetleri, asalet 
ve ruhban smıflanmn etrafında 
toplanmı9tı. Eski feodal sistemı 
bilhassa toprak UıerJnc istinat e. 
diyordu ve bu iki sınıf toprağın en 
büyük kısmına sahiptiler. 

Fakat, iktısadl nüfuzları ve 
fonkslyonlan gittikçe azal· 

dığı halde dev'et idaresini, siyasi 
kuvvveti ellerinde tutmakta devam 
ile bu iki büyük içtimai grup, a
ralarında ııkı münasebetler, müt
terek idealler ve mezıiaatler bu. 
lunmıyan, biribirlerine zıt muhte
lU kategoriler halinde yaııyorla!'· 
dı . 

Bunların en bapnda (yüksek a
aalet sınıfı) bulunuyordu. Topra. 
ğın en büyük kısmı, saray hizm~t
leri ve vilayetlerin idaresi, bu sı
nıfın adamlarmın elinde idi. Bun
lar, paralarını hesap etmeksizin 
ıarf ve israf ettiklerinden borçlan • 
mıpar ve maliyunun ellerine duş· 
müşlerdi. Ayni zamanda ahlak ve 
adetleri de saray hayatı içinde bo
zulmuıtu. Btt çokları, içinde faal 
bir rol oynuy.acaklan bir devleti ta 
hanüJ ed17orlar ve bundan dolayı, 
burjuva mütefelddrler tarafmdan 
u.n .aıuı. lldrleri, ... anu
Jenna,,. ••faıtl8riM &ön a7arb 
1uat. kabul ec:U7orlarcb. 

Bunun altında bir (küçüa asalet 
sınıfı) vardı ld, bu •ınıfm memup
ları, sap1 hayatından uzak. vili• 
yetlerdeki ptolanııda oturuyorlar. 
eh. idari ve iktıaadf (onlulyonları 
kalmadığından ve bu yüzden ıe-

lirlerinin mühim bir kısmını kay· 
bettilderindeh vergil~r ve angar
yalarla köyliı1eri eziyorlardı. Bun. 
Jar, maziye hasret çekiyorlar, sa· 
raydan 'nefret ediyorlar, gittikçe 
çoğalan vergiledn yükünden §ikil· 
yet ediyorlar ve devlet sarfiyata
nm kontrolünü istiyorlardı Fakat, 
burjuva ıslahatçılarmın tezlerini 
kabul etmiyorlardı. Çunkü onların 
ıdeali istikbalde detil, mazide idi. 

Bu küçük asilzadeleı·dcm servet. 
leri tamaQJi1.e mahvolan kuçi.ık bir 
kıamının yavq yavaı Tierı1 Etat'ya 
iltihak ettiji düşünülürse, asalet 
cephesinin, düşmanlarına karşı bü
tün kuvvetlerini teksif etmiye mec
bur olduğu bir zamanca, ne kadar 
zaylfladığını anlam•~ kolay olur. 

R uhban sınıfına gelince, mev
cudu 130 bini bulan bu ıı. 

nıf, memleket arazisinin be.te bi
rine sahip bulunuyordu. Bu sınıf 
ta, asalet sınıfı gibi vergilerden 
muaftı ve kendi köylerden çok ağır 
vergiler topluyordu. 

Zenlin rahipler, ,.nit naaHJYne
lerlnde ,,. ............. ,.,..... 
lüks ve sefahat hayatı surüyorlar, 
tu(eyli olarak ynşıyorlar. Hattfı dı-
ni vazifelerini dahi yapmıyorlar. 
dı 

Buna mukabil, küçük rahipler, 
Cures'ler, büyük rahiplerin ver
gileri altında eziliyorlar, şefleri ta

rafından tahkir ve tazyif ediliyor. 
lar, çok çahııyorlar, sıkıntılı ve 
yoksul bir bayat yaııyorlardı. 

Köylülere çok yakın olan ve on. 
!arın hayatını yapyan bu Curfıı'
Jerin, iht.lWin 1aiııi çabuk dU1JDA· 

lan w .._ ~"'
enSt.li 7ı_.f#...._f; 
ıa,.t Wıl ldl. 

a..Men evvelkl ıeJlmdekl im. 
t~-.utıann ~n fU n ... 
ta.;f cabnbillda: 

.QııelMI patlacİılr zaman bütGn ~"' 
mürteci ve lmtlyulı ıınıflan bü
yük bir anarp ve dıtJlAf içinde bul
muttur. Bunlardan bir kısmı mQte. 
nddlt, dijer bımı açıkça dlfman 
tanfısıda ldL Mürteci, faJrat mut
labyeı. ~Cbalif olan ~ar 1u1ma, 
hararetle mali .... u 

-.-ı~lııY• pıtı olu ~ I• 
rlne IW bir~,..,..._ olan 

diler bSr --·~~ ..... v..-. ..... 1'1ahata tama-
nılle muarmlı. 

Imt1Jularına llkı bir nrette 
bitJı olanlann aruında, enerjik, 
cmar, fakat cahil ve deVleti ida
reden Aciz olu inaanlar bulundu
ğu aibl. malQmatrı, devlet tılenne 
akıllan eren, fakat enerjisiz ve 
karaktersiz alanlan da vardı. Bu. 
tün bu hizpler blriblrile miicade
le ediyorlar, olan ,eylerden biri
birlerini meaul tutuarlardı. Za
man zaıı1an, onlarda!'blrinln te. 
siri altında kalan saray, bazan ce
bir ve ıtddet kullanıyor. bazan da 
zelUlne bir gev19kllk gösteriyordu. 

Ifte hiklm ve imtiyazlı sınıfla
rın ihtllAl ba§langıcındaki vaziyet
leri bu idi. 

idare mJkinesinde ls! anarşi o 
dareceyi bulmqtu Jd, blnat kra. 
ım, en yakın memurları tarafın· 
dan b1Je sözü dinlenmiyordu. 

15 inci uırdanberi bürokrut ma
kfnesi muattallapn•ftı, devlet me
murlan çojalmıştı, hatta (peruka. 
lar kontrollüiü) aibi garip ve 
manasız vazifeler ihdas edilmişti. 

Bütün bu memuriyetler vera.,et 
tatikile intikal ediyor ve bir nevı 

( elbile asaletıj •ınıfmı te§ltil edL 
yordu~ 

Bilhassa, kapitalist lstihaalln ln
kipfı hAkimler •mıfw çojaltmıt
tı. Parlements'lertn kuvvetleri ve 
iddialan hııunla izah edılir. Bu 
sınıf, mutlakıyet hiametind~ imtt. 
yazlannı kazandıktan sonra ona 
karşı koymıya baş:amışfır. 

U mumiyetle ihtiialler, halk 
kiıtleJerlnin eski idareyi ar

tık istemec:lıkleri ve müesses niza-
mm müdafileri de bu nizam1 koru
yamadıkları saman patlclrla. 

Fransız lhtilili de böyle olmu1-
tur. 

Fakat, imtiyazlı ve hikim sınıf
h.rın karıılannda yükselen ve kuv
vetlenen bu yeni sınıflar hangileri
dir? Eski nizamı kemıren ikt.ısadi 
kuvvetler nelerdir? 

Kapitalizmin teı.kklsl 18 inci a. 
sırdaki iktısadi değişiklikleri hula
sa eder. 
Şüphesiz on sekizinci a~dıı da 

küçük korporasyon endUstrisi bir
çok sınıflarda dev8J11 ediyordu, fa
kat 1750 den sonra, modern istih. 
saJin zaruretlerile telif edilemi
ycn kooperatif rejimine karşı hu
cum ve itirazlar yil"'&<selmlye başla
mıştır. Turgot, 1776 da korporas. 
yoıdarı l~Avetmişti. Fııkat vazife. 
sinden çekilmesi, bu mühim ula· 
h&bll ~una .-ı oJmUf&u. 
!788 da, bOtüa yflbek burJuvolar, 
tuccarlar, serbest meslek sahipleri, 
müttefikan bunu istemişıerdi. 

Köyliılere, korporasyonlara gir
meksizin her nevi kumaş imaline 
müsaade eden l '7d2 fermanı neti
cesi teşekkül e\ien köy stıınayii, o 
zaman iktisadi nizamın baş'~ıt iki 
mesnedi olan korporasyonları ve 
sanayiin tahdidini baltalannştır. 

Büyük sanayi de, bilhasıııa 1730 
denberi ciddi bir surette inkipfa 
bapamııtır ve kapitaliznı. sanayi 
üzerindeki hAJdmfyeünl kuvvet
JendlrmJ.ftlr. Evvelce mCistakU ola
'8k çalıpn unaatklrlar. sana
yi miltsieseltrfnde ncreM işçiler 
ha•ine gelml§lerdir. Büyiik sanayie 
makine girmlf, sınat ~emerküz ha. 
reketf başlamıştır. 

Sanayfin inklpfına muvazi ola
rak, 18 fncl Hırda ticaret .ıayct 
Hrfh bir ı1trettP t-•1rld etmfıııtlr. 
Yollar çotalmıı. nehlrler.ie seyni
sefer arıınıı, kanallar açılmı~tır . 
Fakat münakale çok ağır ve paha
lıdır. Dahili gilmrükl•r, sanayiln 
inkişafına, milli piyasanuı te,ek· 
külüne mini olm~tadır. 
Dıt memlekeT.erıe ticari müna

sebetler çoğalmıt. Amerikl ve ln
giltere ile ticaret muahedeleri im· 
zalanmıştır. Franıta şark ticaretin. 
de birinci pllndadır. l'akaı en ınu
hinı ticareti Antillea'l~rJedir. 
~~!ô.1789 ıenelert arasmda Fran

sanm ticareti dört misli arımq. 
tır. 

Fransada Pransız ihtilaline kar~ı 
münakaşa yürütenler kimlerdir: ~ 
it kralhk taraftan olan aksi) on 
Farmeır. matbuatı, Bitlere, Mussoli
niye teveccühü olan fa~ilil kılık. 
Fransa İhtilillnia taafiye· ettigi de. 
rebeylik ve ariatokusi aaaıfının son 
varisleridir. 

1189 İhtilali, on sekizinci asırda 
knlların mukaddes istibdat hakkını, 
derebeyler sınıfının halk iizerinde 
yaptığı keyfi taıallüp ve iclarei, a. 
ristokrulyl ta1fi)'e etmiıür. Fran.~u 
lhtilili derebeylerinin, krallıtın, 
rühban sınıfının tahalddlmilnil orta
dan kaldırıacıya kadar devaın etmlı 
bir halk milcadelealdir. Lui'lere ve 
Napolyon'lara kaqı açılan, üçüncü 
cümhuriyete kadar devam eden bu 
mücadelede kan dökülmesi, teklmlll 
kadar tabii bir hidiscdir. Kamız lb. 
tilal olmaz. Diln)·aya demokrasi, 
htlrriyet, mtlsavat, \ 'c insanlık aki • 
delerini getiren bu ihtilalin feyizli 
teairleridir ld medeni memleketlerde 
vaaıatiathk ve insanlık haklarını 
kurmllf, tabakktlnı ve saltanat ida
relerini ortadan kaldırmıştır. 110 lfW 

nedenbcri bütün milletlerin seçir. 
dikleri inkılaplarda, bu ihtilalin bil· 
yük tnirleri vardır. 

BUSün Franuda, Btiyilk JlatlWe 
kin besliyen, lhtilllin tasliye cttfll 
bu sınıflana varisleri ve halka dOi· 
ra giditten zarar gören ve yeni tL 
reyen zümrelerdir: Framada Kont 
De Laroque'an kwnanduı ütuula 
tef9kkül eclen fatilt kılık ta, l'nn. 
Nda otokrat bir idare kurmak ıa1e• 
siyle giriftitl mflcadelede, ~Uphnlr. 
dir ki, Fransa..• thtililine kin belli. 
yealer ar ...... dır. Fr8Dlada Dil7fik 
İhtllile hücum eden, rcaksi3 oneı ve 
atiat matbuat, küçük bir eka114'et 
qkll eder, bunlara rajmen l'ranars 
hUk6ıneti ve halk bu ihtilali bflytlk 
merasimle teside hanrlanmaktadır. 

Tilrk halulablyle, Franna bıtilill 
&rUIDda )'apılan ma.lt111 ... 70 ıella. 
ce, biaim inkılibıwıa, Framn lnb 
libımn kopyuı detllclir, dotru. Fa
kat ayni hedefe doiru giden in.kılip. 
lardar. Türk İnkılabı da salt11natı 
derebeylJiin tecallübünü, rulaban ..ı 
tanatını yıkmak itibariyle, Frauıa 
lhtiWlnin istihdaf ettiji insani SQ• 
leri sütmüş ve ayni yoldan ıeçmlttlr. 
Bu inkılaba, kansıa inkılap ta diye. 
me) iz. Meırutiyet reformu, hatci 
ondan daha evvel yapalao Landmat 
ıılilaatr, hep bu inlulilJın ilk baoJaa
gıçlandır. Cümhuriyet ancak bu te. 
kAnıül devreaindea sectlktea sonra, 
bt'I Wr darbe1le saltanatı ve otek. 

B u sanayi adamlan, tüccarlar, ruiyi YıkmışGr. Bu mücadelelerde, 
vapurcular, müstahsil aını- istiklal Harbinde saltanat @nlu.m na. 

fı, daha doğrusu. tabii kaynaklan mına inkrl6pçılara ıaldıran Aıızavur 
ve it kuvvetini en iyi istismar e- mücadelesinde dökülen kanlar, J,iJ. 
den sınıfı teşkil ediyorlardı. Fakat hassa istiklal Harbinde dökülen kan 
cemiyet içinde yeni yiijtselen ve e- bu inkılabı yapmak için döldilınöş. 
hemmiyet kazanan bu ıınıf, müa. tilr. Biltiba bu mücadelelerden sonra 
tahsil kuvvetle:in lnkı'8fın1t set vardatnnıa Cümhuriyet rejiminin ~
çeken bir devlet teşkil3tı karşısın- 188 prensipleri, Fransız İhtilalinin 
da bulunuyorlardı. dünyaya getirdiLri insani premipie. 

Bu sınıfın mensuplan, asiller ve rin aynidir. Bir buçuk asır•lunberl 
dünyanın tekimüliine ileri seyir v.

rahlplerle Jl)iısavi olmağl, istihsal ren, insan ceıniyetlerini daha yük. 

hürriyetine mlni olan korporas- sek inıan cemiyetlerine iten BU)'ilk 
yonlann, nizamlann ve ticareti thtililin beşeriyete kazaııdırdıklannı 
ıtıçleıtıren dahW &ümrüklerin kal- topyek6Ja iDklr eclealer, beşeriyeti 
dınlmaıını J.stiyorlardı. Dijer cL. 19rlye, oto~uiye ıflrilldemek, n. 
betten, u çok müphem bir surette ltbn ve tahalddimil seri fevirmek 11-
hissedlyorlardı ki. mll1i piyasa .on· tlyenlerdir. Bu, Franaada akslyoa 
cak, köylüler, angarya, haraç ve Franaezcilerin fafiat lulıiJmn reabl 
bütün vergilerin yükünden kurtul- yonerlerin davasıdır. Bu mtlnalaıta
dukları zaman teessüs edebilecek- ların bizim matbuata bu şekilde alw 
tir. ııettirilmesine ne sebep ve ne Hizam 

ı evamı 8 incide) var, anlamadım. 
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Yenicami Kuruluyor 
Temelin Atddığı Yere Mütemadiyen Deniz Suyu 
Doluyordu ve Bunun Birçok Zahmetine Katlanlldı 

Hurrem Sultan için Kanuninin tan Mehmet, onun vezir oğlunu 
yaptırd1ğı camiden çok yüksek bir muhtelif vilayetlerde vali olarak 
eser vücude getirmek, İstanbullu. bulundurmakta devam etti. Fakat 
larm gözlerini kamaştırmak isti. damadını, maslahat icabı, azlet-
yordu. Mimar başı Davut ağa, Sa. mek zorunda kaldı. Şaı.r)et, bu 
fonun bu dileğine müşahhas bir hadiseyi şu şekilde teebit etmif. 
şekil verdi, güzel bir plan lı \·ır- lerdi: 
ladı. ' Dinlesin nushil pendl dünle ennnı 

O sırada Eminönü - Sirkeci lrti .. dır veren cihana u1ia 
arasında yahudiler oturuyordu. Azlolundukta Kazı ukerl rum 
Yapılacak camie gerekli arsa bu Hasıl oldu cihana behcetl tam 
mıntakada seçildiği için, bir çok Saldı Damadı Rn:.ı:ıye karıstn 
istimlake lüzum vardı. O meyan. Kuş kaldırnıağa idip ikdam (1) 

da Bizanslılar devrinden kalına Gi.rdi çıktı sarayı iunireye 
bir kilise ile bir yahudi sinago. Dedi hayfa ki, sat olaydı anam 
sunun yıkılması lazım geliyordu. Safo, artık hakiki hükümdar du. 
Safo, yıktınlacak evlere kıymet. rumundaydı. Gerçi eşinin zama. 
Ierinin iki misli nisbetinde fiyat nında ve oğlu tahta çıkalıdanberi 
takdir edilmesini ve bu paranın devlet işleri üzerinde büyük bir 
hemen verilmesini emretmişti. nüfuz yürütmekten geri kalma-
Başka bir mıntakada mevcut ve mıştı. Fakat şimdi her iş, onun 
tamamile viran bir kilise ile bir emriyle yapılıyordu ve başta pa. 
sinagonun tamiri suretiyle de yı- dişah olmak üzere bütün devlet 
kılmasını zaruri gören rum ve ricali onun ağzına bakıyordu. 
musevi mabetlerinin tazmin edil. Halbuki o, haris bir kadındı. 
mesini münasip görmü§tü. Son derece para canlıydı, impara. 

Temel bir muharrem ayında ve torluğu sülük gibi emmek istiyor. 
bir cumartesi günü atıldı. Fakat du. Zaten Kirayı ve hekim Salo-
arsa deniz kenannda dağ eteğiy. mon Natan Ekinazi gibi madrabaz 
di. Boyuna su çıkıyordu. Onun i.. yahudileri - bütün dedikodulara 
çin büyük zahmetlere ve masraf- ratmen-hJmaye etmeli, koruman 
lara katlanıldı, uzun bir zaman da, bu para hıraI yüzündendi. K1. 
tulumbalar kullanılarak arsanın ra ile oğullan, gelinleri ve hekim 
sudan kurtarılmasına çalışıldı. Salamonla avanesi taştan para, 

Kirayı kullanmak suretiyle yi. ağaçtan altın sızdırmak sırnnı bi-
ne hazineler düzüyordu. Likin lir kimselerdi., Memurlard~ ti.. 
devlet iflerine müdabale etmez clrlerden, kadılarclan ve herkuten 
gibi görünerek, hocayı , Gazanfe. valde sultanı ho§llut etmek baha-· 
ri, oğlunu 0 işlerde serbest dav- n esile cer yapıp duruyorlardı. Ki-
randırıyordu . Bu fettan •siyaset, ra, gümrük mültezi.miydi. ?,u .sı. 
oğlunun kendinden fikir sormak, fatla memlekete giren ve memle. ı 
yardım dilenmek ihtiyacını duy. ketten çıkan bütün eşyadan dile-
duğu güne kadar devam etti ve diği kadar baç alıyordu. 
bu ihtiyaç hasıl olunca, - hoca Gerek bu çalıp çırpma işlerin • 
Saddettini de kendine rimede • deki çirkin ifrat, gerek Eflakta ve 
rek - sadrazam Cerrah Mehmet Avusturya hudutlannda birbirini 
Paşayı, b_ir çok ağır inhizamlara kovalıyan bozgunluklar, nihayet 
uğramış olan serdar Satırcı paıa- orduyu galeyane getirdi ve ıara. 
yı azlettirdi, evvelce olduğu gibi ya karşı bir ayaklanma vukua gel. 
densizlik yapmamak şartiyle da- mesine sebep oldu. Vlkıiyı, o dev-
madı İbrahimi, tekrar sadrazam rl bizzat yapyan tarihçi Selanikli 
yaptırdı. Zade Muatafanın kaleminden ok\ı. 

tşte bu arada Raziye kadın da, yucularımıza naklediyoruz: 
öldü. Oğlu Mustafayı vezir, dama. "Bir ramazan günüydü. Yeniçe. 
dı, Mehmedi kazasker olarak gör. riler şeyhülislAma vardılar. Bize 
müı ve saadet içinde gözlerini ulufe deyu verdikleri fasit akçey. 
hayata kapamış bulunuyordu. Sul. le yiyeceğe dair aldığımız şeyler 

'f 

Çakır: 

- 10- -
"- Bu, dedi, ipekli çarşafların üçü de Meliha. 

tin!.. Alt gözlerde de benim eşyalarım var. Bu 
ipekli kombinezonların, bu sutyenlerin, korselerin, 
mendillerin hepıi Halepten geldi. Kocamın bir ar. 
kadaş: var. lkide birde, oraya gidip geliyor. ller 
dönüşünde de, blı· yığın kaçak eşya getiriyor. Ora
da ipek kumaşlar, buradaki basmaların liy:ıtına 

mal oluyormuş. Onun için, bütün bu gördi.iklerin 
bizeı sudan ucuza geldi. 

helAl mıdır, diye sordular. Müftü 
efendi "Helal değildir,, dedikte, 
[Yahudi Kira kadın gümrüğü ilti· 
zam eylediği içkı böyle kalp ak. 
çeleri hazineye veriyor, oradan u. 
lufe olarak bize dalttılıyor. Suç 
bu yahudinlndir ve soyunun so
punundur. Bb anlan öldürürüz] 
deyip fetva istediler. Müftü efendi: 
"Zimmi bir kadının katli caiz de
ğildir. Amma tehirden süriılaün 
ve durmasın gitsin,, cevabmda 
bulundu. Yeniçeriler bu cevap ü. 
zecine dile ve kaleme gelmez söz
ler söylediler, türlü türlü fitne ve 
fesada cüret ettiler, nice hezeyan.. 
da bulundular. Mültü efendi, işin 
sarpa sardığını görünce, onları ya
tıştırmak istedi. 

- Varın, dedi, dileklerinizl ar. 
zuhal ediniz, bana getirinlı. Mu. 
radınız ney.e padiph huzuruna 
götüreyim. Hattı hümayun ile ce. 
vap versinler. 

"Fakat ne nza gösterdiler, nl' 

müteselli olup auıtular. Hatta ol 

mahalde biııbirlerlyle andla9tılar, 

ahtlqtılar, m1n akıya tttlfak ettl· 
ler. Zrteli 8i1n Mff*r vakti aztm 
bir cemiyet ile Rlklp 1caymıkamı 
Halil pap.nın kapınna vardılar, 

divanhaneye doldular, "Yahudi 

Kira kadın meydana gelmek ~e •. 
rekUr,, deyu 9•1nftılaıt; muhkem: 
ayak bastılar, hattl 19\'k~~ pa.. 

dişahı alemi penah hazretlerine 

şerrütur kasdmda oldular, meram
ları yerine getirilmezse, hünkara 
suikast edeceklerini açıkça söyle. 

diler. 
"Halil paşa hemen l&t'aya telhis 

gönderdi, ceiniyetten maksadın ne 

oldutunu anlattı, yahu~i Kiranm 
kaçıp saklandığını, ele geçerse a. 
man ve zaman verilıniyecejini ve 
bulurunazaa "Kirt :rnüfkül olaca
ğını,, arzetti. "Elbette bulunmak 
gerektir,, deyu ferman çıktıjından 
çavuı batı Ömer ağa, kaptcılar 
kihyaaı Nasuh ağa - sakı tenblh
lerle, sert ihtarlarla - Kirayı a. 
ramaja çıkanldı. Beride cemiyet 
gittikçe ziyade olmakta ve asller 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Vasıl olan • BU)'Uk anne. ı - za
af • Blr ay. 3 - YUz kuruı - Bir mem
leket. 4 - Blr komtu devlet • Gökte bu
lunur. 5 - Bir hart • Denizde bulunur -
Bir ıeall harf. il - İddiayı hak - Bulut. 
7 - Sonu olmıyan • 8 - Dürtmek, ten· 
bih • Sarhoşluk. 9 - Bir maden • Bir 
batlama 9'cıatı • Bir zamir. 10 - Qenlıll· 
ti - Ve - Arz. 

YUKARDAN AfAÖI: 

1 - Mallllp delll - Blr flloıof, 2 - h· 
çl ıUndellkçl, ücretli - Ele batar, 3 - Pa• 
ra • Halk, f - Minarede olur - Vazeden, 
5 - Bir harf • Ok için lA.ıım • Bir bal· 
lama lclatı, 8 - Falı - Bir mtwk tAbl· 
rl • Bir harf, '1 - Kaald, meram • Keçi, 
8 - Ad • Yeni defli: ' - Bir ot • Bir ••• 
yı • Blr ••11 harf, 10 - Qenlıllk - Dün· 
ya • Bir l87J. 

laba11nı Kovan Çocuk 
MahkGm Oldu 

Balıkesir - Deynıkçiler mahalle. 

sinde;::..ım~ .C•JD!lettln, baba. 
mud ~~t 
mahkemesine verilmi§ttr. Cemalet -
tin mahkemede, 65 yaflarrndaki ba. 
basının arınesfyle lavga ettiği için· 
bir kaç gün eve gelmediğini ve o 
günlerde yemeksiz kaldıklannı, son
ra babasının eve geldiğini görünce, 
kızgın olduğundan, "Sen ne hakla bl. 
zim eve geliyorsun" diye onu ittiği
ni, yoksa dövmediğini söylemiştir. 

İhtiyar baba da dinlenilmif, mah • 
keme, küçült Cemalettin! para ceza • 
sına mahkılm etmiıttr. 

ıuna buna kabahat ianat ederek, 
yayıarayı coialtmaktaydılar. 

(Devamı var) 

(l) Raziye kadının damadı azlolu
nunca 7erlne Kuı Jlkaplı Yahya Efen· 
di tarin olunmı.aıtu. Bu mısrada o ta• 
yine telmih vardır. 

s. 7 • 939 -
Fransız ihtilali 
Nasll Dogdu? 

(Başı 5 incide) 
Sefil köylü kütlesi onlar için çok 

ehemmiyetsiz müşterilerdi. Halbu • 
ki, iktısadi ve mali manialardan 
kurtulan köylüler, mülkiyet VP. 

serbest mesai ile az çok bir geniş
lik kazanacaklar ve bu suretle ken
dileri için daha karlı müşteriler o
lacaklardır . 

Burjuvaların bilhassa sermaye. 
leri, fabrikaları, büyük şehirlerde 
ticarethaneleri, evleri ve devlet
ten alacak paraları vardı. Onlar, 
gittikçe ehemmiyetini kaybeden 
(toprak mülkiyeti) karşısında , e
hemmiyeti gittikçe çoğalan (kapi
talist mülkiyete) sahiptiler. 
Burjuvaların devletten alacakla • 

rı olmasının büyük ehemmiyeti 
vardı. Çünkü, devletin hesapsız bir 
surette sarfiyatta bulunması onu 
iflasa götüpıyordu. Bunun için 
burjuvalar, ve ruhban sınıfının mal 
ve mülklerinin ıpüsaderesini ıtd

detle istiyorlardı. Ancak bu suret
le devletten alacaklarrnı kurtarabi
leceklerdi. 

Fakat, cemiyefin iktuadi esasla. 
rının değişmesi, tabiatıle, bu yeni 
vaziyete uygun Dır ideolojinin de 
teşekkülünü mucip oldu. 

Mlktarları gittikçe çoğalan ser
best meslek adamları, hakimler, 
doktorlar, mühendisler, mütefek

kirler artık sarayın tabHyetinden 
kurtuldular. Muharrirfar ve sanat
klrlar, kralın ihsanlarına ve ma. 
&flanna muhtaç olmaksızın, burju-. 
vazinln menfaatleriD\ müdafaa e
derek, yeni devrin fel5efes1n), ideo- . 
lojlaini yaparak yapmak lmklnını 
buldular. · 

Ve bu mll'tefelckfr sınıfı, ihtilAJ. 
den sonra kurulan yeni devletin 
idare kadrosunun tabii namzetleri 
idi. 

4at.:. lhtilll ku-ryetlerlnln 
~bi tamam oımuı için, 

ihtilllde §Ok mllh\m bir roı oynı
yan ve (Sans Culottes) ismi veri
left, zaft:aatkir~ itÇilePdft 'Ve tro~ 
liilerden mürekkep bir sınıfı da 
zikretmek IAzımdır. 

Ba devirde mütaazzi bir amele 
sınıfından henüz bahsedilemez. 
Şüphesiz büyük endüstri teşekkül 
etmiye ba§lamıştır, ~meleler de 
vardır. Fakat onlar henüz sınıf şu. 
uruna malı1t değildirler. 
Ameleler, zanaatkirlar sok~ğa in· 

mi§ler, isyan çıkarmııl.ır, grevler 
yapmışlar, ihtilalin en ön safında 
yürUmüılerdir. Fakat bunların, ih
tilal hareketini idare eden burju
vazinin hesabına, umumi dileklerin 
muzafferiyeti için yapmışlardır. 

İçtimai hayatın en af&Ml tabaka. 
sında bulunan köylUlere gelince, 

bunlar milletin büyük ekseriye!inl 
teşkil ediyorlardı. Ihtilfll senele
rınde Fransanın 25 milyon nüfu
sundan 21 milyonu köylü idi. Bir 
milyon kadar köylü, rühbanlara ait 
topraklardı\ serf hayatı yaşıyorlar
dı. 

Köylülerden çok küçült bir ·kıamı 
toprak Ve ev sahibi oln\uşt'U. Bu kı • 
sım, asillerden ve burjuvalardan 
toprak satın almış, ihtilalden son
ra da (milli emllk) satışlarınu da 
iştirak ederek bir nevi ( zıraa: aris
tokrasisi) teşkil etmişlerdi. 

Fakat bu köylülerin büyük bir 
kısmı topraksızdı. Rahiplerin, asil• 
lerln hesabına gündelikçi, ırgat o. 
larak çalıımakta, küçük zanaatlar 
yapmakta, çok yoksul ve perişan 
bir hayat geçirmekte idiler. 
Şimdiye kadar verdiğimiz iza

hattan şu neticeyi çıkarabiliriz: 
Fransız ihtilali, istihsal kuvvet

lerinin inkişafı ile bu inkitaf a set 
çeken korporasyon ve tahdidat re
jimi arasındaki zıddiyetten doğ. 

muştur. eu ihtilaf ayni zamanda, 
ziraat ve sanayi hayatını altüst e
den büyük bir iktısadi buhran ne· 
ticesi had bir pkll almıştır. 1784 
tenberi fena mahsul seneleri biri· 
blrfni takip etmiştir. Sanayide 1786 
d lngiltere ile yapılan ticaret mu
ah desi, gümrük vergisini yüzde 
1 O a indirmekle Fransa piyasası, 
daha ucuz ve daha iyi İngiliz ma· 
mulAtı ile dolmuıtur. 

Ameleler, mütemadıyen çoğalan 
hayat pahalılığı ve gayet az üc
retler dolayıslle aefalete ve i§sizli· 
le dütmüflenlir. 

ı ıte bu vaziyete gelen köylü. 
ler ve itçiler isyan ve ihti-

161 ordusunun esasını teıkil et
mişlerdir. Burjuvazi bu orduyu i
dare etmit. mutlakıyet rejimini 
devirınif ve yerine clemokraai r~. 
jiminl kurmuştur. 

Muzaffer olan ihtiliıl, hürriyet, 
müsavat, kardeşlik prensipleri, ti
caret ve sanaylin tam serbestisini, 
aklın hakimiyetini ilan etmiştir. 

Fransız ihtilAli, burjuva müllfl
yetinin feodal mülkiyete, merkezi
yetçiliğin mahalliciliğe, rekabetin 
korporasyonlara, akhn hurafeye 
karıı zaferidir. 

Siirt+• Su Teılıatı 
Siird, 7 (A. A.) - Vali İzzettin 

Çağrapın riyasetinde toplanan bele. 
diye encümeni ve imar komisyonu 
120.000 lira ile emrimize getirilecek 
olan Botaı\ suyu inpatım ihale et • 
mittir. Böylece SUrdin yegAne der
di olan ıu iti tahakkuk safhasına gir. 
mit bulunuyor. 

Murüvvet aşalıya koıunca, Zehra, çamaıırlariy. 
le başbaşa kalmıştı. 

O anda l'apayalnız, fakat, her şeye ratmen me~ 
auttu. 

Kendi kendine~ 

Mürüvvet, iki kanadı açık duran kocaman aynalı 
dolabrn gözlerini dolduran renk renk ipek yığınla. 
rına masum bir dikkat, hayret ve imrenlşle bakı. 
yor, Çakırın sözlerini karşılıksız bırakmamak için, 
arada bir: 

TEFRiKA No. 22 

- işte, dedi, nihayet, bütün hulyalarım tabak. 
kuk etti.. Bir kocam var... Bir dolap dolusu çama. 
şırırtı var .. Bir yerim, bir yuvam var .. Vılkıi çalı. 
~amiyorum ama, mazur!-ffil. Zaten mazeretim ol
masaydı , onlar da bana bakmazlar, her ıeyimi ı:ıya. 
ğıma kadar getirmezlerdi ya? Hem, böyle arasıra, 
hiç bir iş görmeden yaşamak, ve dinlenmekte zevk. 
siz değil doğrusu!.. Dünyada, hiç bir lt görmeden 
yan gelip yaşı yan yegAne kadın ben değilim ya? 
Onların bütün ömürlerince tattıkları bu zevkten 
ben niçin tamamen mahrum kalayım? 

"-- Güzel! ... 
"- Çok şık ! 
"- Güle güle giyin! ,, 
Kabilinden cevaplar veriyordu. 
Bu dolabı dolduran eşyalara bakarken onu en 

fazla düşündüren nokta, o evdeki işin çokluğuydu: 
Çünkii bir mi.iddeıtenberi, evin çamaşırlarını yıka. 
mak vazifesi de, onun küçük omuzlarına yükletil
mişti. Her on beş günde bir, bu dolabı dolduranlar. 
la birlikte, evin içindeki bütün kirlenmiş kumaş. 

lar, altından kalkılmaz bir yük 'halinde, onun önü. 
ne yığılıyordu. Şimdi, biçare Mürüvvet, onları ye
mden temizlemeğe çalışacağı günün yine yaklaştı. 
ğını hatırlıyarak ürküyordu. 

Kurnaz Melahat, ona bir müddet, eve gündelikle 
getifılen çamaşırcı kadının yanında staj gördürmüş : 

"- Hatice hanımın çamaşırları nasıl yıkadığına 
dikkat et te, bu işi sen de öğren!. . Bir kızın, bir 
kadının , çamaşır yıkamasını bilmemesi, çok ayıp. 
tır! ., Demişti. 

Mürüvvet, bir kız, bir kadın için ayıp ı;ayılan bu 
beceriksizlikten kurtulmak uğrunda bütün dikkati
ni, bütün gayretini harcamı,, ve az zamanda, değil 
Hatice hanıma, Çakır Zebraya bile tas çıkaracak bir 

~amaşırcı olmuştu. Ve işte o gündenberi, o ::ıyıp
tnn (!) kurtulmanın cezasını, evin bütün kirlilerini 
küçücük elleriyle temizlemekle çekiyordu. 

Çakır Zehra, vaktiyle kendisine söyleniµniş olan 
sözleri, şimdi Mürüvvete tekrarlıyor : 

"- Bak, diyordu, bu ipekli çamaşırlar, kelebek 
kanadı kadar naziktir. Oyle, hoyrat hoyrat çitile
rnege gelınez. Kombinezonlarımdan bir taneı.ini 
berbat etmişsin. Bir daha sefere dikkat et!,, 

Fakat o, bu nasihatleri verirken, hanımlık taslar 
gihi kabarmıyor, bilakis, kırpı yoldaşına iş gösteren 
bir kalfa samimiyetiyle konuşuyordu. Hatta, ne 
Zbmandanberi, çamaşır yıkıyamadığı için, Mürüv. 
vete adeta imreniyor gibiydi.. 
Yatağa girişinin tam üçüncü ayı olmuştu. Vakıa, 

bir kaç gündenberi, arasıra ayağa kalkmak, biraz 
dolaşmak mecalini bulabiliyordu. Fakat kendisinde 
evin işlerini evirip çevirmE!k kuvvetini hissedemi
yor, biraz dolaştıktan sonra, fazla kan dökmüş blr 
yaralı gibi, yeniden yatağş. yığılıyordu. 

Ortalık süpürememek, yemek pişirememek, tahta 
~ ilememek, çamaşır, bulaşık yıkıyamamak, hulasa, 
calışamamak, çalışamadan yaşamak, ona 3deta azap 
veriyordu. Mürüvvetle, Melahat çalışırlarken, Zeh· 
ra utanç duyarak kızanyordu. Çalışamadığı gün. 
lerrler yemeğe, içmeğe, uyumıya hak kazanamadığı. 

na kanidi. Kendisini. bir tahtakurusu. bir blt, bir 

pire kadar zararlı bir mahlUk gibi görüyordu. Ve 
kendisini böyle gördüğü için, mecburen başkaları. 
nın sırtından geçinen namuslu bir insan azabı du
yuyordu. 

Mellhat ve Mürüvvet sütünü, yoğurdunu, çorba. 
sını, çayını hulisa, her gün yediği, içtiği her şeyi 
ayatına kadar getiriyorlardı. 

Zehra, onların uzattıkları tabakları, fincanları a. 
lırken ellerine bakıyor, ve o zamanlar, kendi kendi. 
ni tamyaınryacak gibi oluyordu: Çünkü, ne zaman
dır ıuya gimıiyen elleri, hakikaten tanınamıyaca.k 
kadar deiipnlfti. Maamafih, kocaman, beyaz ve bu. 
rufUl< birer eldivene benzemiyen bu eller, hoşuna 
gitmiyor da delildi: Ellerinin, vaktiyle çamaşırla. 
rmı yılwhjı hı ı mlann ellerine benzeİneğe · başlal 
muı, ona muum ve tatlı bir gurur veriyordu. Ve 
bu tatlı gurur ona, çalıpmamamn hicabmı unuttu. 
rur gibi oluyordu. tık zamanlar, kendialne çok azap 
veren tenbellik, yavaı yavaı acıhtım kaybetmeğe 
başlıyordu.. Her gün, biraz daha az utanıyor, biraz 
daha az sıkılıyor, biraz daha az üzülüyordu. 

Nasihat vermek bahanesiyle, Mürüvvete, ipekli 
eşyalarını göstermekten de lezzetli bir iftihar du. 
yuyordu. Fakat sok.ak kapısının şiddetle çalınması, 

onun bu gururunun lezzetini daha fazla t:ıtmasına 
m&ni oldu: 

Bu tesellinin içine verdiği istirahatle, dolabının 
karfısındaki yatağına uzandı. ipekli çama,ırlarına 
dalan gözleri, hazla doluydu: Kocasını düşündü. Fi. 
t il, şimdi eskisinden çok daha iyi bir adam olmut
tu. Bir kere, ne zamandanberi, onu hiç, ama hiç 
dövmüyordu. VikıA kendUinl ıık sık azarlıyor, pay. 
lıyordu;hatti araaıra, batıra çağıra sunturlu küfür. 
lcr savuruyordu. Fakat bir kocanın da artık bu ka._ 
darcık hiddetlenmejı hakkı yok muydu? O da btr 
inımn dejil miydi? Bir erkeğin karısına bu kadar
cık ts nazı geçmez miydi? Son zamanlarda, yanına 
da sık sık ujramıyordu. Fakat Zehra bundan da 
mütteki delildi. Hatıl, biraz makul dütününce, ko. 
casınrn bu ihmalini de yerden göğe kadar haldı bu. 
luyordu. Kendisi, kocasına karıı olan vazifelerini 
yapıyor muydu ki? Yemeği baıkalan tarafından 
pifirilen, gömleği baıkaları tarafından yıkanılan, 

hulasa, bütün hizmetleri başkaları tarafından gö. 
rülen bir kocadan alaka beklemeje, alika iatemeje 
ne hakkı vardı? Her şey karşılıklı olmaz mıydı? 

Hem kocası, geceleri, başka bir yatakta yatmak
la, kendisine karşı bir tefkat te göslermiş oluyor. 
du. F'itilin, kendisinden kadınlık istE>m~ğe hakkı 
yok muydu? 
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Tuncelinde Son Kalan Asi 
, 

Aşiretler Tenkil Ediliyor 
Yolu Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) - vüzler vaki oldu. Bunun üzerine ü- tin yüksek menfaatleri emrettiği 

Dahiliye Vekili, bugün de Meclis- çüncü ordu kıtaatının da iştirakile zamanlarda müracaat etmek ve işe 
te Tunceli hakkındaki beyanatına 1938 senesinde kati bir tedip hare. girişince matlup neticeyi kati ve e-

Sa it Mollanın Tuttuğu ihanet 
Mollaya 
Ocağına 

Para Su Gibi Akıyor, Açtığı Hiyanet 
Baş Eğen Erenler Gittikçe Çoğahyordu 

şöyle başlamıştır: ketine geçildi. Bu hareketin sonun- min surette almak şiarımızdır. (Al. 
"- Arkadaşlarım, bugünkü Tun- da Koç ve Kalan mıntakaları yasak kışlar). 

celi 
0

kanunu ile Tuceli vilayeti adını bölge ilan edildi ve sakinleri garba Tunceli kanunu vazifedarlara çok 
verdiğimiz Dersim mıntakası, Per- naklolundu. Bunların içinden isyan- kuvvetli salahiyetler vermiş olması
tek, Hozat, Çemişkezek, Mazkirt, Na. da temerrüt edenler sarp dağların a- na rağmen bu salahiyetlerin en bü
zımiye, Ovacık, Plümür ve Memeki rasında ve mağaralarda barınarak yük dikkat ve itidal ile ve daima ye
kazalannı ihtiva etmektedir. mukavemette ısrar ettiler. Hiikfımet rinde kullanılmış olduğunu iftih~r

O akşam, Esat Beyin yanında 
topçu kaymakamlığından müteka. 
it edebiyat muallimi Emin Bey de 
bulunuyordu. Bu zat ta Esat Bey 
ile Cevat paşa arasındaki gizli 
ınuhabere ve münasebeti temin e
diyordu. Esat ve Emin B~yler, 
İhsan Beyin verdiği bu haberler 
karşısında donup kalmışlardı. E
ınin 4Bey, sarayın ve bilhassa Da
ınat Feridin göstermek tasavvu
runda bulundukları bu cüret kar
şısında hayretten kendini alamı. 
Yordu. Böyle bir teşebbüse giriş. 

?nelerine hiç te ihtimal veremiyor 
du. Ve: 

- Siz bilirsiniz ama, diyordu, 
bu haberleri Cevat paşa hazretle. 
rine bildirmekte biraz teenni gös. 
tersek, çok iyi hareket etmiş olu. 
ruz. Ortalığı telaş ve heyecana dü. 
ŞÜrmek, bilhassa şu sırada hiç te 
muvafık olmasa gerektir. 

F akat, Ali İhsan Bey teıa.şıa. 

nıyor, çırpınıyordu. Ufak bir 
teahhürün çok büyük tehll!teler 
'1'e feci akıbetler tevlit etmesi ih~ 
timalinden bahsediyor ve biThas. 
sa bu haberlerin, }ı,.!ltta mürnd:ün 
ise, o akşamdan paşaya bildiri!. 
rnesini ıslarla istiyordu. Ve: 

- Bu hususta, diyordu, Damat 
paşa bir gaile zuhuru korkusile 

çok mütereddit ve bilhassa müc
tenip davranıyor... Fakat, başta 
Ali Kemal olmak üzere, Hürriyet 
ve İtilaf Fırkasının sarıklı koda. 
tnanları ve Muhibler Cemiyetinin 
hacıları, hocaları çok üratla hare. 
ket ediyorlar. Bilhassa Hünkar Ü

zerinde tesir icrasından bir an hali 
kalmıyorlar. Vahdettin ile-Damat 
Feridin . bu tesir ve cereyana ka. 
pılmıyacakları hiç tc varidi hatır· 
değildir. Gerçi, bugün için Çu söy. 
lediklerim henüz bir karar halin. 
dedir. Ancak, bu kararların fiil 
haline konulması bir zaman mesc. 
lesidir. Onların kaybettikleri bu 
zamanın kazanılması ve derhal bu 
teşebbüsleri önliyecek tedbirler 
alınması elbette maslahata ve ih. 
tiyata daha muvafıktır. Bendeniz. 
ce, Cevat paşaya arzr malumatı te
hir değil, bilakis tesri etmelidir. 
Iiem de dakika geçirmeden, he. 
:ınen şimdi. 

Esat Bey de ayni fikirdeydi. 
Derhal kalemi eline aldı. İhsan be. 
Yin ihbarlarını bir kağıt üzerine 
sıraladı. Gece yarısına pek yakın 

bir vakitte, günün bu üç esrarlı ve 
fedakar şahsiyeti, Agah beyin e -
Vinden ayrı ayrı çıkmışlar, gebe o
lan gecenin karanlıklarına dalarak 
muhtelif istikametlere daı?ılmıs • 
lardı. 

S ait Mollanın. p~~l~n:~~~ yüz 
tutan ikbalı yurudugu iha

net yolunu oldukça ışıklandıracak 
dereceyi bulmuştu. Para, su gibi 
akarak geliyor, açtığı hıyanet o -
cağına baş eğip boyun kesenler, 

Postu seren erenler gittikçe çoğa
lıyordu. Eh lokma bol, para çok 
Ve hele vaatler pek tatlıydı. Ek • 

sik olmasın Molla bey, en eh.em -
ll'liyetsiz sayılan bir habere bırkaç 
S . ·1 g"tirenlerin arı mangır ihsan ı e .... . . .. 
gönüllerini hoş ve günlerını gun 
ediyordu. Kara yüzlü ve yürek~~
ler bastan tırnağa kulak ve goz 
kesilm~işlerdi. Semt semt, m3 halle 

"· 
__ ., 
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PETROL NiZAM .. 
·k ·· 1mesını Kepekleri ve saç do ·u . 

tedavi eden tesiri mücerreb bır 
ilaçtır. 

mahalle dağılmışlar, kahvelere se. 
rilmişlerdi. Hafiyelik, istibdat dev 
rine rahmet okutacak, hatta, sa -
rayı bile kuşkulandıracak bir hale 
getirilmişti. Molla Bey, her ak~am 
yığınlarla ra~orlar alıyor, bunları 

okumak için sabahlara kadar uy. 
kusuz kalıyordu . Fakat, yılmiyor, 
yorulmuyordu. İhanet yolunda do
lu dizgin koşuyor, koşuyordu. 

O o gün, entrika ve ihanette 
kendine birer muavin e • 

dindiği Nemrut Mustafa ve erka -
nıharp Refikle Panikyan efendi, 
Muhibler cemiyetinin bir salonun. 
da toplanmışlardı. Vaktiyle asker. 
likten kovulmuş Zeki adında bir 
soysuzu dinliyorlardı. Molla, u • 
şaklığını ettiği bir yabancı kapı. 

sından aldığJ. direktüle, bu Zekiyi 
Karagol cemiyeti ve gizli faaliyeti 
hakk:.nda maliımat toplamağa me. 
mur etmişti. Zeki, on beş günden

beri işte bu işle meşgul oluyor, 

sık sık ziyaretle edindiği maluma. 
tı Mollaya veriyordu. Molla da, o 
sıralarda Hürriyet ve İtilaf fırka
sı ile aralarında olan ihtilaftan is
tifade ile ağına düşürmeğe çalış. 

tığı Damat Feride, bu malumatı 

yemlik yapıyordu. 

Zeki, o günkü getirdiği haber. 
lerin kendisine temin edeceğini 

bildiği altınların verdiği neşe ile 

bayağı sarhoş gibiydi. Sözlerinin 
muhatapları üzerinde bıraktığı te. 
siri, hasıl ettiği memnunluğu gör. 
dükçe coşuyordu. Ve: 

- Evet efendim. Diyordu. 

Dersim hadiseleri Türkiye tarihin- te tedbirlerinde devam etti. Yolları. la huzurunuzda arzcderim. (Bravo 
de çok elemli ve ayni zamanda ibret hükumet komıklarını. mektepleri. sesleri). 

İs- verici safhalar arzeder. Dersimin ne karakolları. kı!:la lal"ı mıınta:ı:am bir Herhangi bir memlekette olursa 
tanbuldan Anadoluya gizlice silah olduğunu, onun tarihini ve nihayet plan ve nrogram1a ikmal yolunu ta. olsun mümasil hadiselerin bundan 

ve cephane gönderildiği muhak -
kak. Bu işle. erkanıharbiye mira
laylarından Yenibahçeli Ömer Lut. 
'i ve binbaşı Naim Cevat beylerin 
de meşgul olduğu hakkındaki ri -
vayet pek esassız değil. Biz, iki 
gün sonra alakalarının derece ve 
şekli hakkında edineceğim mallı • 
matı tabii arzedeceğim. Bugün i -
çin, rızai aliye mugayir olarak bu 
işlerle meşgul oldukları muhak -
kak olan kimseler şunlardır. üs. 
küdar itfaiye taburu kumandanı 
binbaşı Necmi, jandarma kuman • 
danı Remzi, Endaht mektebi mü -
dürü Yenibahçeli Şükrü. Kadıköy 
inzibat yüzbaşısı Dayı Mesut. Bil. 
hassa, bu Dayı Mesudun Yahya 
kaptan çetesini idare ettiği de ka-
ti olarak söyleniliyor. • 

oradan çıkan bitmez tükenmez gai- kin eyledi. az fedakarlıkla ve bundan daha bü
lelerin Türk milletine neye mal ol- Bu seneve kadar hal hu suretle yük bir basiret ve isabetle bertaraf 
duğunu bilmiyen kimse yoktur. O. devam ederek nihayet Koc mınta- edilmesine imkan olmadığını .cesa
nun için Dersimin tarihinden hah- kasında hılanların bir kısmı tenkil retle ifade edebilirim. 
sederek kıymetli vakitlerinizi almak edilmis ve bir kısmı da son z::ıman- Muhterem arkadaşlarım, 
istemem. lard<ı hiikiımete teslim olmuslardır. Bu Büyük Meclis, hükumete, 

Yüksek heyetinizin mallı.mu oldu- Bu~ün Dersimde Koc; mıntakası muhtaç olduğu salahiyet ve vasıta
ğu üzere Cümhuriyet Dersimi sey- havdutlardan tamamen temizlen- ları zamanında ve lüzumu derece. 
yitlerin ve ağaların tahakküm ve te. mis hir h::ıle gelmiştir. (Bravo sesle. sinde vermek hususunda her zaman 
gallübü altında, hükumet nüfuzun- ri. ;ı lkıslar). nasıl isabet ediyorsa, ona istinat e
dan uzak, devlet kanunlarının tatbi- Kafan yıısak mıntakasma gelince. den ve ondan kuvvet alan hükumet 
kına silahla mukavemet eder, civa- "Yusufan. Deneman. Haydaran. Kö- te kendisine emanet edilen salahiyet 
rına yağma ve talan ile mütemadi. rabbas. Kecel ve Yukarı Abbas asi- ve vasıtaları yerinde dikkatle ve an
yen zarar verir, kendi içinde daimi retleri" orada barınanlar da artık cak memleketin hayrı için kullan
bir asayişsizlikle maliıl bir halde hükumetin tazyikine mukavemetten mak hususunda elinden gelen itina. 
buldu ve bu hal dört yüz senedenbe- ümitlerini kesmiş bir haldenirler. yı sarfederek yüksek heyetin itima-
ri böyle devam edip gelmiş idi. Peyderpey teslim oluyorlar. Yakın dına layık olmağa çalışmaktadır. 

Cümhuriyet idaresinin bu halin bir zamanda o bölgenin de tama- Düne kadar hükumet otoritesinin 
böyle devamına müsaade etmiyece- men temizlenmiş olacağından emi. ve nizam kuvvetlerinin nüfuz ede
ğini hisseden seyyitlerle ağalar cahil niz. mediği bir mmtaka buğün küçük bir 
halkı istedikleri gibi emirlerine ram Dersim mıntakas1ndan şimdiye parçası müstesna olmak üzere emni-

Dayı Mesudun ismi, hazır bu. etmekten mahrum kalacaklarını an- kadar toplanan silahların adedi yet ve huzura kavuşmuş, seyyitlerin 
lunanlarm ve hele Sait lıyorlardı. Bunun için Koçuşağı aşi. 14.593 tür. Bu silahların hepsi son ve ağaların zebunu ve esiri olmak. 

Mollanın üzerinde müstesna ve a . reti Şeyh Sait isyanından sonra az- sistemdir. tan kurtularak meşru ve adil bir 
cı bir tesir bıraktı. Birbirlerine 
manalı nazarlarla baktırdı. Molla, 
sinirli bir hareketle kalkıp otur • 
du. Ve: 

(Devamı var) 

gınlık gösterdi. 1926 senesinde bu Tuncelinde imar işleri hükumet idaresinin nimetlerinden 
hareket bastırıldı. Tuncelinde bir taraftan tedip ha- istifade eder bir hale gelmiştir. Ka-

Esaslı ıslahat hareketi reketi devam ederken diğer taraftan lan o küçük parçanın da ayni nime-
İkide birde tekerrür eden isyan- da imar ve temdin işleri yürütül- te yakında kavuşacağından eminim. 

ların ve etrafa mütemadiyen vaki mektedir. Bugüne kadar o mıntaka- Düne kadar bir isyan mıntakasm-
tecavüz ve tasallutların önüne geç- da yapılan işler şunlardır: dan başka bir şey olmıyan bu böl. 
mek ve Dersimde esaslı islahata gi. Bina inşaatı: · gede tahakkuk ~ttirildiğini biraz ev-
rişmek için oradan silahların top- Plümür, Nazımiye, Memeki, Sin vel arzettiğim eserler hiç te istihfaf 

KULAKTAN SÜT GELİR Mi? 

lanması lazım idi. 1933 senesi yazın- ve Ovacıkta 9 kışla; Nazımiye, Me. edilecek kıymette değildir. Sundu
da yapılan silah arama hareketi meki, Hozat, Ovacık ve Pertekte 5 ğumuz kanun layihasını kabul sure

beklenen neticeyi vermedi ve anla- hükumet konağı; Danig. Hakis, Se- tile b üyük eserinizin ikmali fırsatını 
şıldı ki Dersim işinin kati ve devam. yidhan, Ötüllük, Karaoğlan ve E- hükumete vermenizi rica ediyorum. 
lı "bir surette halli için çok ciddi tet- mutkada 6 karakol; Nazımiye, Maz- Sözler;~i bitirirken asırlık şeka. 
kikat yapmak ve esaslı surette işe kirt, Hakis, Türüşmek, Dervişcemad, vet ve itaatsizlik yuvası olan Dersi
başlayıp kati neticeyi alıncaya ka- İncik, Türkta,nır ve Ovacıkta 88 mi vatanın sakin ve nizama riayetli 
dar ısrar ve çalışmak lazımdır. (Bra- mektep yapılmıştır. bir mıntakası haline getirmek için 

Okuyucularımızdan - imzasını 
okuyamadığım - sayın bir ba. 
yan, gazeteye bir mektup gönder. 
miş, bunda kendisini çok ıniitees. 
sir eden bir "Hadise,, yi anlatr~·or 
(Bu kelimeyi mahsus tırnak i~a
reti arasına aldım, sebebini biraz 
sonra söyliyeceğim): 
Sayın okuyn<'unrnzun, on iki 

yaşından on beş yaşına kaılar tu. 
hii halini alan göğüsleri somadan 
küçülnıeğe başlamış. o katlar ki, 
yeni teşekkül ediyormuş gibi ol
muş. Şimdi on dokuz yaşımla bu. 
lunduğu halde, göğüsleri küçiil • 
mekte devam ediyormuş .. 

Bayan okuyucumuzun buna bir 
"Hadise,, demesi kendisinin ınek. 
tepli, belki üniversiteli oldtıi{unıı 
anlatıyor. Göğüslerin küçülmesine 
hadise demek iJim dilinde konuş
ınaktır. Onun için, bu hadisenin 
kadınlık hormonlarının vazife gör. 
memesine atfetmesi de, keramet 
savurmak değil, bilgi üzerine ı:;öy. 
lemektir. Hem de, savın okuyucu. 
muzun bu bahiı;te bilgisi haylice 
derin gibi görüniiyor. Bu derin bil
J?"isine dayanarak, ileri sürdüğü 
~ikri de doğrudur. 
Göğüs üzerindeki süt gudcfolcri 

- kendilerinin hir hormon <'lkar. 
dıklarına dair ıjinıdiye kad~r .hiç 
bir delil ve ispat bulunmadığı hal. 
de - kadınlrk hormonlarının i<'
siri altında büyürler ve o tesir al
tında süt cıkarırlar. Bunn ispat 
edecek pek hoş bir tecriibe de var
dır: Her hangi hir hayvanın siit 
guddesinden bir kü~ük parça alı. 
mp ta, dişi bir kobayın kulağ-ının 
içerisine - yaııl1ş yazmıyorum, 
kulağının içerisine, aşılanırsa, ko
bay gebe kalınca, kulağındaki me
me parçası büyiimcğe başlar ,·c 
kobay yavrusunu doğurunca, ku
lağından süt gelir. Bu tecriib<>~·i 
s.imdiye kadar kim tekrar etmişse, 
hep ayni neticeyi elde etnıi~tir. 
Demek ki, memelerin göğüste ol
masının hiç ehemmi'.'reti yoktur. 
Viicudün neresinde olsalar, dişiUk 
guddeleri - hayvanlardan bahset. 
tiğimiz için, kadınlık guddeleri 
d<>mi:vorum, cünkii bir kadının 
göğsiinden bir par('a alarak, kula
ğının içerisine a~ılr-yan kimse ~im
di;\·e kadar du~·ulmamıstır - di. 
şilik guddeleri işlenıcğ~ haşlayın. 
ca, süt guddeleri de işlerini görür· 
ler. 

Gariptir ki, süt guddelerinin iş. 
Icmesi için, dişilik hormonlarına 
sinirlerle bağlı olmuşsa da, hiç lii
zum yoktur. Kulaktan süt gelme. 
sini - tabii olarak - pek ınt>rak 
eden hekimler, kulağı, dişilik yu
murtalarına bağlıyabilecek sinir. 
lerin hepsini birer birer kestikleri, 
daha sonra helkemiğinin arasında. 
ki murclnr iliğini dl' k\.stikleri, ~'a
ni kulakla :rumurtalıklar arasında 
sinirlerle r~bıtaya imkan bırak
madıkları halde: kulaktan hala şiit 
geldiğini görmii~lerdir ... Derin Jıil. 
gili sayın oku;yucumuz bir labo
ratuvarda çalısıyorsa, bu tecrübr. 
leri kendisf de° tekrar edebilir ... 
:Oemek ki, göğiisieki guddP.lcrin 
büyiimcsi ve süt çıkarmac;ı, kadın
lık hormonJarının tesirinden ilrri 
gelen bir kimya "Hadise,, sidir. 

Zaten, yeni doğan çocukların 
göğüslerinden siit çıkması da bu. 
nu ispat eder. Çünkü annesi baya. 
nın gebeliğinde kanında yüksek 
nisbettc foliküJin hormonu vardrr. 
çocuğu karnrndaykcnı onu kend! 
kaniyle beslediği için, çocuk yenı 
doğduğu valdt, kanda hata kudın
lık hormonu bulunur ve erkek te 
olsa ızöğsünden 'süt gelir, damar
larında annesinin kanından eser 
kalmayıncıya kadar ... 

Süt guddelerinin kadınlık hor. 
monlariyle münasebeti şüphesiz. 
dir. Fakat kafa tasının irinrle otu. 
ran ve ,,ücudun her işine karı. 

san o mini mini ipofiz gudtfesi siit 
guddelerinin üzerine tesir eder. 
Nitekim delikanlı erkeklerden ha-
zılarının göğsi.inden siit gelmesi 
bu guıidenin t<>siriyle olur. Yu. 
murtalıkları ameli:ratJa c-ıkarılmış 
kadınların ı?Öğsiinrl<>n siÜ gelmesi 
de öyle .... Kadmhk j?Uddesi olma. 
yınca, ipofiz guddesi onun yerini 
tutar. 

Bir de - geçeıı sene hormonlar 
bahsini uzun uzadıva okumak sab
rını göstermis ol~n okuyuculnrı. 
mın hatırlarıi'ıda kalmış ols:ı ge. 
rt>ktir - hormonların hepsi de 
birbirine bağ-lıdır. Onun icin tiro
it ııuddesi de bu işe karış;r. 

Şimdiye kadar görülmfü~ olan 
"Göğüslerin kiiciilmesi hadisesi., 
çok defa tiroit g~tddcsi bozuk olan 
bayanlarda meyrlana çıkmıstır. On
dan dolayı bu hadise meydana çı
kınca. tiroit guddesini tetkik et· 
tirmek, bir de göğiisüı:ı içerbinin 
röntgen fotoğrafını yaptırmak pek 
ihtivatlı bir hareket olur. 

vo sesleri). Köprüler (Betonarme): aziz canlarını feda etmiş olan kah-
Bu lüzumu takdir eden o zamanın Alişan köprüsü, Külüşkür köprü. raman Türk çocuklarının hatırasını 

Başvekili ve bugünkü Milli Şefimiz, sü, Cip köprüsü, Pertek köprüsü, hürmet ve minnetle anmayı vazife 
Şark seyahatlerinde bu işi tetkik ve Süngeç köprüsü, ve Plümürde ayrı- bilirim. Bize bu neticeyi temin eden 
çarelerini de tesbit buyurdular. O ca dört beton köprü yapılmıştır. ordumuzun ve jandarmam1zın kah. 
hayırlı seyahatin feyizli neticeleri- Mazkirt köprüsü, Türüşmek köp- ramanca fedakarlıklarını, kendileri-
ni bugün idrak ediyoruz. rüsü, Memeki köprüsü, Seyidhan ne büyük salahivetleri kullanmak 

1936 senn">inde Yüksek Meclisçe köprüsü, Ovacık köprüsü yapılmak- mesuli.vetini tevdi ettiğimiz vazüe-
kabul buyurulan 2884 numaralı ka- tadır. darların islerinde gösterdikleri gay-
nunun büyük bir dikkat ve basiret- Ahşap köprüler. ret ve basireti ve nihayet hepsinin 
le tatbikine girişildi ve bunun der- Dinar, Memeki, Seyidhan köprü. yurda ve vazifeye bağlılıklarını tak. 
hal tesiri görülmeğe başladı. Dersi. leri de iki senedenbcri kullı~.nılmak- dirinize arzederken büyük bir haz 
min dahili manzarasında büyük bir tadır. duymakta olduğuma inanmanızı rica 
salah görüldü. Her sene civar vila- Yollar: ederim. (Şiddetli ve sürekli alkış-
yetlere yapılmatka olan tecavüzler Elazığ - Memeki (100 km.) şosesi lar). 
durdu ve Dersim.in dahili asayişin- bitmiştir. Nazımiye - Memeki, Me. 
de de hayli salah hasıl oldu. Dördün- meki - Sin, Sin - Ovacık, Sin • Hozat Ankarada Bir Kundura 
cü umumi müfettişliğin bu isabetli yolları otomobil işletmesine açıl
icraatı Tunceli halkını huzura ka- mıştır. Pertek - Çemişkezek yolu a
vuşturdu. Hükumete fümada sevket- çılmaktadır. 

Tamircisi ördilrüldü 
Ankara, 7 {Tan Muhab.irind!?n) -ti. Kısa bir zamanda hükumete 788 Nazımiyede 6, Memekide 48, Sin-

Bugün sabaha karşı itfaiye meyda. silah teslim ettiler. Mücrimlerin ço- de 8, Ovacıkta 10 adet memur ve su-
nında bir cinayet olmuş, kundura ta. 

ğu hükumete teslim oldular. Hük.ıi- bay evi yaptırılmıştır. mircisi Kayserili Halim bir alacak-
met otoritesi, Tuncelinin her tara-ı Bu hayırlı neticeyi almış olmamı- lısı tarafından kafası parçalanarak 
fında yerleşmek ve devlet kanun ve za rağmen kanunun üç sene daha öldürülmüştür. 
nizamları her tarafta hakim olmak temdidini rica etmemizin saiki, istih-

Halim, öleceği sırada yetişen polis 
için muhtelif yerlerde nahiye ve ka- sal edilen ve kısa bir zamanda ik- memuruna kendini vuranın kim ol. 
rakollar tesisine girişildi ve bunlar mal edilecek olan neticenin, yani 

duğunu söylemiştir. Vaka mahallin-
birbirine telefonla, köprülerle bağ- Dersimde sağlam bir hükumet nüfu- den derhal uzaklaşan katil, aran. 
lanmağa başlandı. (Alkışlar). zuna dayanan geçici değil, müstakar, maktadır. 

· Kati tedip hareketi daimi ve asla bozulmıyacak olan 
Ancak, hükumetin bu ciddi ve e- nizam ve asayişin ebediyen takriri 

saslı tedbirleri ağalara ve seyyitlere ve başlıyan imar ve temdin işinin ar. 
tegallüp ve tahakküm devrinin, ça. tık oralarda hiç kimsenin yolunu 
Iışmadan halk sırtından geçinmenin, şaşırmasına imkan vermiyecek dere
halka efendi olup onu esir gibi kul- cede genişleyip kökleşmesini temin 
!anmanın sona ermekte olduğunu arzusudur. Burada geçici bir idare 
anlattığı için bu zümre bir tecrübeye değil, müstakar ve medeni bir dev
daha girmek istedi ve orman ka- let teşkilat\ vücuda getirmek nok
nununu halkı ifsat için vesile itti. tasından, Tunceli kanununun bugü. 
haz etti. Filhakika bu ifsatkar pro. ne kadar verdiği müsbet neticeyi, 
paganda muvaffak oldu. 1937 sene- yani bozulmaz ve geri dönülmez 
sinin martı içinde Şarki Dersim mm- fikrini tam olarak verinceye kadar 
takasında Yusuian ve Deneman a- idame etmek lazımdır fikrindeyiz. 
şiretleri nahiyeler arasındaki köp- ôlçülü tedbirler almak 
rüleri ve telefon hatl ını tahrip e- Türk yurdundan bir parçasının 
derek fiili harekete başladılar. Bun- itaatsizlik ve şekavet yuvası halin
lara Haydaran aşireti ile Seyit Rıza- de kalmasına Cümhuriyet idaresi 
nın aşireti olan Yukarı Abbasuşağı müsaade edemezdi. Dersimi tıpkı 
aşrieti de katıldı. Ankara gibi, Aydın gibi emniyet, 

31 _ 12 • 1937 tarihinde Kalan sükun ve huzura mazhar etmek için 
mıntakasında Mansuruşağı köyünde lazım olan teôbirlere tevessül etti. 
jandarmalarımıza ve Dizdaş köyün- Tedbirlerini ölçülü almak, şiddete 
deki jandarma karakolumuza teca- ancak zarur.et halinde ve memleke-

---o--
ltalyanların Habeşistanda 
Bir Aylık Zayiatı: 25 Kişi 
Roma, 7 (A.A.) - N cşredilen bir 

tebliğde bildirildiğine göre, temmuz 
ayında Italyanların Habeşistandak· 

zayiatı 25 kişidir. Bunlardan 2 zabi 
ile 2 nefer tenkil hareketleri esna 
sında öldürülmüştür. 21 zabit ve ne 
fer de hastalık ve kaza neticcsind 
ölmüştür. 

Bir. ltalycin Gazetecisi 
Fransadan Çıkarıhyor 

Paris, 7 (A.A.) - Romada bulu 
nan Fransız gazetecilerinden Bobe 
Guyon'un faşist makamları tanıiın 
dan memleket haricine ı;ıkarılma. 
üzerine Hariciye Nezareti Pariste o 
turan ve Fransada gösterdiği faali 
yet dolayısile bir kaç kere ihtar 
maruz kalan bir Italyan qazetecis' 
nin hudut haricine çıkarılmasını D 
biliye Nezaretinden talep edilmişti 
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fBa:fı 1 incide) 
Lehistanın yarı resmı gazetesi o. 

lo.n (Gazeta Volska) diy':.>r ki: 

bu kadarvahim ihtira fora mu~ ave-
met içın her ne bahasına <'\Utsa Qlsun 
onunia birlikte hareket ?tnuye ki:ll'Rr 

ösei anof 
Beri inden 

yrıld ı 
(Ba~ı 1 incide) 

lan ananevi munascbetlere tekabiıl 
eden dostluk zihniyetinın hükim ol
ciuğunu., ilave eylemekt0 dir. • 

• 

8 • 7 - 939 

!Müstakil Grupun Takrir 
leri Bugün Görüşülecek 

(Başı l incide) 

Saracoğlunun beyanatında, dış po. 
litikamızın çok şumullü bir bilanço
sunu yapması ve bu münasebetle <le 
devam etmekte olan bazı mi.iznkerc
lcre temas etmesi muhtemeldir. 

(Başı 1 irciclc) 
manları Rusyaya karqı imzalanan 
Antıkomintern pakt ile başlıyan Al
ınan - Japon anlaşması şimdi lngil
tere ve Fransaya mütev::c<'ih hır Al. 
man ve muttefikleri k..,mbınezonu 

haline geldi,, demiye ınccbu: oldu. 
"Konigsberg kruvazor ıııuıı y.ıkın

Ç'unkiı artık totaliter devletlerin 
d'l Danzige gE'leceginin Almanya hli-

vermışlcrdır.,, 

lehistanın yapacağı teklifler 
(Manchester Guardia11 1 gazetesi 

şı..nları yazıyor: 

Resmı tebliğ, Bulgaristam "Avru
panın cenubunda bir nizam unsuru ,, 
olarak tavsif etmekte 1e ''ikı ·11em
leket arasındaki miınasebetleri :nki· 
şaf ettirmek niyetini,, de izhar eyle

Yarınki toplantıd~. hükumetin 
Mecli&ten ıtimat reyi istiyeccgi de 
tahmin edilmektedir. 

diğer kanunlarla da Tunceli vilaye. 
tinin idaresi hakkındaki kanun huk. 
munün 31 birincikiınun 1942 tarihi. 
ne kadar uzatılmasına, Sümerbank 
sermayesine 19 milyon 500 bin lira 
ilavesine, belediyelerce yapılacnk is 
tirnlak hakkındaki kanunun bazı 
hükiımlerinin değiştirilmesi ve yeni. 
den bazı hükümler iliı.vesine nit ka. 
nun Jayihalarını tasvip eylemi;,tır. 

maksatları anlaşılmıştı. Almanlar • . . . 
S 1 · d ~ı d k 1 . kumetı tarafından haber verılmesın-ovyct erı e5ı , cmo rası erı vur- , . . . 

· 1 d lt 1 ı A den maksat, şuphesız cfkörı uınumı. 
rrıak istıyor ar ı. a yan arın rna- . . . 

1 · l' d - 'h d 1 tl i ye) ı teskın etmektır. Bu.1unla bcra-vut uğu ışga ı e mı v~r ev e er - l . . "Polonya, Danzig meselesi için bir 
hal çaresi veya bir anlaşma şekli bul. 
duğu takdirde yapacağı teklıf Pariste 
\"C Londrada hiısniıniyetle karşılana-

6 ıncı Büyük Millet Meclisi teşrii 
ha) atımızda ilk deia olarak l ikinci 

· h k'k' k tl h kk 1 t k ber, Almanyanın serbest şehır arazı-nın a ı ı ma sa arı a · ınc .ı ar ı . . 
ah 1 b k d sınde bir kuvvet darbesı hazırladıgı 

mektedir. 
Resmi Alman mahfillerinin beya

natına göre, Atman - Bulgar görüşme> 
leri esnasında bilhassa ekonc,mik rne

teşrin yerme 11 eylııl pazartesi gü. 
nü saat onda toplanmak kararını 

Satie Bınasz lşi 
"'Upheye m a ıra mıyor u. . 
~ muhakkaktır. Bınaenaleyh, vazıyet- vererek yarın yaz tatiline girecek- (Başı l incide) 

O vakit Ingilterenin siyasetinde 
bir aöniım noktası soruldu. 

lngilterc yine Hitleri ezmiye Al. 
manyayı maglup etmiye razı değıl
di. Wtlerle pazarlık etmeiç lazımdı. 
Pazarlık yapabilmek için kuvvetli 
olmiya ihti)1aç vardı. Su ihtiyac In
gillereyi kendine mutte!füler aramı
ya sevketti. Fakat Sovy t Rusya ıle 
ittifak caiz degildi. 7 Mayıs 939 t::ı. 

rihli Times'in pazar nüshasında 

Scrutator imzasile ynzı yazan "c 
Chamberlain'in fikirlerine tP.rcüman 
olan muharrir "Sovyetlerm yardımi
lc kazani'lacak bir zafer bolşevizmin 
garbe do~iu hudut1arın1 ilerlct:nesi
nc guç mfıni olur.,, diyordu. 

4 Mayıs 939 tarihli Time; gazetesi 
"Rusya ile ittifak, diğer uevletlerlc 
muzakereye mani olur,, fikrinde bu
lunuyordu. 

!ngiliz Başvekili de 19 mayısta, 

knrşılıklı bloklar teşkilinı.:? muhalif 
olduğunu bildiriyordu. 

Binaenaleyh, Sovyet Rusya ile on. 
l&şmıya mecbur olmak .. ızın, Alman
yaya Avrupanın Cenubu şarkbini 

kapamak lazımdı. Bunun için de Po
lonya, Römanya, Turkiye ve Yuna
nistanla birleşmek kafiydi. 

Fakat Ingilterede efkarıumumiye, 
Ingiltere~. taahn~ıcrini ifa edebil
rr.esi için, Sovyet Rusya ile anlaş
ması Jazım geldiğine kani olmuştu. 

Efkarı umumiyenin tazyiki karşısın
da Ingiliz Başvekili,f az pl\lkavem t 
edemedi. Kendi fikrine, kendi pren
siplerine ve iki senedenberi takip 
ettiği siyasete muhalif olarak Sov-

'Yctlerle muzakereye giri-:ıtl. 
Fakat bu adım, Sovyetlerl0 anlaş

mak fikrinden ziyade, Almanların 

anlaşmayı kolaylaştırmaic maksadile 
atılmıştı. Onun için :nüzakerelcrc 
devam ederken, bir taraftan da mti· 
temadiyen Almanlara avansla~ yapıl. 
dr. Çeklerin Ingiliz Bankalarında bu
lunan 6 milyon Ingiliz liralık altınla
rı Almanlara tesfim edildi. Bren topu 
denilen bir lngiliz ihtıramın paten
tası Almanlara satıldı. Almanlarh tl
csret mukaveleleri tecdit edilerek 
Almanyanm lngillereden harp mal
zemesine yarıyan ham maddeler sa
tın almasına musaade cdıldi ve ni
hayet ikide bir Avam Kamnrcısındaıı 
Almanlara sulh müzakereleri için 
teklifler yapıldı. 

S ovyetlerle müzakcred" ortaya 
atılan müşkilliitın çoğu csJs

lı şeyler degildi. En esa:.h mü kul o
larak gösterilen Baltık devletlerine 
garanti vermek meselesi blle ciddi ve 
samimi değildi. Çı..inkü lngiltere iste
medikleri halde bir çok devletlere 
b!ı taraflı garantiler v0 rmisti. Ilal
bukı Bnltık devletleri zaten Cihan 
Harbindenberi Ingiliz nüfuz mınto
kası olmuştu. Ve Ingilız deniz. hava 
mumessilleri bu memleketlerde faal 
bir halde bulunuyorlardı. Maksat 
muzakerelerin uzamasını temin et
nıek, ve bu muddet zarrınd.ı da .1\1-
manları muzakercye ikna etmekti. 
N ıtekim bir hafta evvel resmi bir no
ta ıle Almanya muzakereye davet e
dildi. Fakat Almanyanın maksadı In
gıliz ve Fransız hegemonyasını yık
mak olduğu icin bu mi.ızakerelere yn 
nasmath 

O halde netice ne olacllk? Sovyet. 
Jngilız muzakercleri crgeç musbet 
biı neticeye varmıyacak mı., Bu su
alin cevabını Ingilfz efkarmmumıycsi 
\ erecektır. 

Ingiliz efkfırıumumiyesi huktımetin 
'fuaksadını artık anlamıştır. Onu mti
temadiyen Sovyetierle anlaşmıya te,
vi]l° etmektedir. Hadisatın zoru ve ef
karıumumiyenin tazyiki ile Sovyet. 
lf'rle mtizakereye mecbur ka'nn 
Ch1 mberlain,Sovyctlerle ittifak akdi
ne de mecbur kalacaktır. Belki de bu 
ittifnktan sonra Almanlar!'.\ anlaşma
nın dahn kolay olacağı neticesine va
recnk ve o \•akit Sovyetlerle ittifak 

h•ki gerginligin zail olmu-ş gibi gorun 
mesine rcıgmcn pek mu 1eyakkız bu
lunmak lazımdır. Çunku yakın bir 
istikbalde A:man cmellnrınin Dnnzig 
ıle Polonyan1 n denız mahrecini hedef 
iltihnz edeceğine şüphe yoktur.,, 

Askeri hazırlık 
devam ediyor 

cnktır. 
Bununla beraber Almnnyanın ser- seleler bahis mevzuu ~dıtmiştir. Bu 

best şehri zaptetmesine mimi olmak nıeseleler üzerinde bilahare miislıet 
için siyasi bir mudahaleJ.? liızum o- anlaşmalar yapılacaktır. 
lup olmadığına karar vermek hakkı Görüşmelerde her halde bütün 
Polonyaya aittir. dün~a m~seleleri. gözden geç~rilmiş. 

Polonya hükumetini şu veya bu ve bıttabı ~ulgarıstanın sly?sı. arzu
" ola sevkctmek vevn b1r anlnşma tek lurı da bahıı:; mevzuu edılnııştır Fa-
•. k 1 vd F T 1 kat yalnız safhi mtişahadelere va. Polonyalı mebuslardan alımın ına- lıf etme- ıususun a rans,ı ve .n. . .. . . 

• . . . ıltere hukumetleri hiçbi.- tr>şcbbih- rılmıştır kı. bu da, Koscıvanofurı zı-
lumat, Danzıgdekı askerı hazırlık fa- 'ı g • p 1 ·ı varetinin derhal kendisini "OS!erecek 

t kt ld te bulunmamışJardır. o onya ı e • b 
aliyetinin devam e me e o uğu .. h' .. b t t' nl • arma 

Almanya arasında harp p:ıtlacJığı za- mu ım. v.e.m.us e n.c ıc •. e. re .; -
merkezindedir. d b ğ t l ı man Varşova ile garp devletleri ara- an ıttı tını gos erır gı )IC ır. 

Dnnzigden verilen haberlere göre, sındaki ittifak kendiliğinden harek"- Balkanlarda &iyasi faaliyet 
Almanyadan gelen silah ve muhim- tc geçecekfir.;, Belgrat, 7 (Times'in muhabiri yn. 
matın karaya cıkarılma yeri olan Sc. Diğer cihetten bu gaz"t<', Holanda- zıyor) - Mısır Hariciye Nıızırı Ab
hichau doklnrı civarında bulunan ev nın "sulh cephesi,. ne iltihakt&n im- dulfettah Yahya Paş!l, burad,l üç 
lere dun gece sekiz ağır makineli tli Una etmesine teessüf etmektedir·,, gun kaldıktan sonra Yunanistana gi-
Cenk yerleştirilmiştir. Daha bir çok Eden'in nutku decektir. Mısır Hariciye Nazırının 
ağır makineli tiıfenkler iJe toplar da Dun Lcnmingtonda oir iiü1uk ov- seyahati bı..itun Tuna ha'/?.a!>ın~a ''.e 
Danzig kışlalarına nakledilmiştir. Bu liyen Eden, yeni bır tiınrruzun bü- ~alkan meı:nlcketlerınde derıı~ hır 
kı,..lalarda halen asker toplama yiık- tün A\•rupayı muhakk.:ı't bir harbe c;lkka.tle tnkıp olunmak~a ve !~ı g.fl: 
sek konseyleri faaliyette bulunmak- St;rİ.ikliyeceğinc butün hükiımctlerce ycyi ıstihtlııf etmektedır. ~ırı.ncısı 
tadır. Bu konseylerin vazifesi, ordu- kanaat getirilmediği m:Jddetcc bP-y· Turk ve Mısır mudafaasının :htıyaç
ya alınacak gençler arasından iyile- nelmilcl vaziyette salfıh hasıl olmı- ları bakımından Balkan nntantının 
rini ve makineli ttifenk ve top kul. yacağını beyan etmiş ve demic;tir ki: vaziyetim tetkik etmek, ikincisi M1-
lanmağa yarıyacakları ayırıp secmek "lngiliz mi'leti, kararını vermiş- s1r ile cenubu şarki Avrupa arasında 
tir. Bu konseyler huzurunda isbatı tir Şimdi beynelmilel nizrımın teec;. tic&re~ şartlarını ıslah etm_ek. 
vücut etmeğe davet edilen Danzigli- süsüne yardım etmiye bazmhr. Ku\•- Halı ha.zıı:da Balk~?)~~ ılc ~'Iısır 
terden Polonya milliyetine mensup vet istimali tehdidi ızalc edildl.ğı tnk- arasındakı tıcaret buyuıc degıldir. 
olanlar, Polonyalılıklnrını isbnt e. dirde müzakereye girıniye de hazır- Fakat Balkan memleketleri pesin a. 
der etmez hemen derhal serbest bı- dir. Fakat tehditler önünde hş\ eriş eden müşteriler arad ıkların
rakılmaktadır. tereddüt etmemiye de azmf'tmiş•ir. dan ve bu suretle mihvercilerin kli-

Gestapo gizli devlet polis ajanla- Artık kuvvet karşısınciu fcclakfırlık ring sistemine bağlılık ı ·nıı gevşet-
rı, Kalthof hadisesinden sonra Dan. vapmıyacaktır.,, mek istediklerinden Ab.fülfettah Pa-

zig makamları tarafından geri çekil
mesi talep edilen Polonyn Gumritk 
Baş mufettısinin evinde araştırma. 
farda bulunmuştur. 

Vazifesini icra için tayyare mey
a&nma giden Polonya gıimrük mu
re~tlşleri, ilk defa olara!t, tayyare 
meydanına girmekten menedihnistiı·. 

Polonya, prostesto etmiyor 
Porise gelen emin malıimata göre, 

Polonya hukumeti Danzlg senatosu 
nezdinde protestoda bulunmak niye. 
\inde değildir. Polonya htikumetinln 
Mehir yabancı tazyikle alakası olmı
~an bu hattı hareketi :nunhasıran 

Danzig vaziyetinden mülhemdir. Al
man makamları tarafından askeri mn 
hiyette olarak Danzigde alınan ted
b:rler henuz Polonyanın Danzigdeki 
vaziyetine zarar verecek şekilde de
ğılclir. Zira Polonya hukumcti lüzu
mu olan btitı..in ıhtiyat tedbirforinı al. 
mış bulunmaktadır. Bumı binaen, Po 
lonyanın bilhassa Danzig limanında
ki menfaatleri haleldar olmadıkça, 

Polonya hukiimeti buyuk bir ihtiyat
la hareket edecektir. Danzigde alınan 
askeri tedbirler, Polonyanın Danzig. 
deki vaziyetini tehlikeye di.ışurccek 
mahiyet aldığı ve Varşovanın ıesbit 

etliği hududu aştıt;rı takdirde Polon
ya hukftmeti ayni mcıhlyette tedbirle 
mukabele etmeden or ""' ekonomik sa 
had& kararlar verebilecektir. 

"Ya Ti11:Jldeki A lmanlar?,, 

. * ş::ının seyahati dikkatle ta1dp olunu-
Berlin, 7 <AA) _ Bitler, Bcrch- yor V<' Ba1knnlnrın mihver için ta•n 

tesgaden'deki sayfi esine gitmıstir. mnnnsile "hayat sahası • tP-şkil etme
Ftihrer. hcıreketınden önce Polonya c!ığini tezalıur etti rdi i için. siyasıfor 
hududu mıntnkasında tayyare ile bir tarafından hararetle alkışlanıyor. 
teftişte bulunmuştur. Balkan Antantı toplantısı 

Balkan antantının ağustosta husu! 
• • :.i bir toplantı yaparak v::ızıycti tet-
1Ş 1 kik etmesi beklenmekter.l ·. Balkan 20 art· u e 

Seçildi 
(Başı 1 incide) 

matnamelerini almışlardır. 
Müfettişler, bugünlerde mıntaka

larına hareket ederek vazifelerine 
başlıyacakfordır. 

Tesbit edilen talımata göre. tnü· 
fettislcr en .az altı ay mıntakaların
da bulunacaklar ve bulun teşkilat 

kademelerini yine senede en az iki 
defa teftiş etmiş olacaklardır. 

Mu!ettışlerin isimleri ve mıntaka
larının merkezleri aşağıdadır: 

1 - Adnan Menderes - :Aydın me
busu • <Afyon). 

2 - Esat Uras - Amasya mebusu ~ 
(Ankarat 

3 - Hasan· Reşit Tankut - Mara~ 
mebusu • (Adana). 

~,ntantı, Arnavutluk işga;i <larbesin. 
tlen kenoini toplamıya imkan buldu· 
ğu için vaziyeti biraz daha giırbüzce
dir. En zayıf nokta sayılan Yugos -
lavya gittikçe artan bir resuret 
g o s t e r m e k t c d i r . Yugos
Juvya, anlanttun ayrılmak için vuku 
bulan her iğfale karşı gclmiış ve an
tant içföcle teşriki mesaıy.:! devam e
deccgini defaat ile gbstenni tir. 

Bundan başka Tı..irk • Fransız ıtt\
fokının Yugoslavyada ~eııirl. Türk -
Ingiliı. ittifakının tesirinden daha dos 
tane idi. 

5 - Cemal Aramuğla 

mebusu - (Artvin). 

M Gafenko, Ankarada bulundugu 
s•rada yabancı devletlerle ·apılan an
laşmaların Balkan antantı bıtnrl1fh. 

ı:,ıını ihlal etmemesi lazım geldiğine 
dair Yug<'.'l1avya noktai onzarın• izah 
etmiş, Tlirkiye de Fransa i.e .ittifakı
nı ı1i'ın ederken Yugoslavyamn endi

- Muğla şelerini bertaraf etmiye çalışmıştır. 

6 - Dr. Mustafa Dcngisu - İzmir 
mebusu • (Balıkesir). 

Türkiye Başvekili (Balkan emniyeti
n<' ve Türk - Fransız teşl'iki mc ai. 
sine aitı altıncı maddcnın ha,k.ı hıç 

7 - Zuhtü Durukan - Samsun bir Bulkan devleünin bitaraflığını 
mebusu - (Bilecik). ihlfıl etmedigini anlatınca Belgrattn, 

. dını. En son olarak 23 haziran cuma 
tır. .. k · · gunu a şamı gıtmıştım. Gece done. 

Parti mcbu.s1arı~ın bu tatil sırasın 1 cegim sırada bana üzeri antetli ve 
da jntihap daırelerınde tetkikler yap 

1 
ik~ye bükiılmuş kapalı bir zarf verdi. 

maları da kararlaşlırı1mıştır. ı - Bunu yarın Malik Kevke.p Be-
Hatay vilôyeti kanunu ye vereceksin. 

Büyük Millet Meclisi, bugünkü Zarfı aldım, doğruca eve geldim. 
toplantısıncia birçok kanunlar ara- Cumartesi sabahı onu Malik Beye 
sında Hatayda vilayet kurulması ve \'erdim. Malik Bey zarfı açarken bı
buradn adli kanunların ta~~ik şekli- na: 
ne, ilômların infaz tarzına, askerlik - Git, muhasebeden damgasız bir 
islerine ve İskenderun limanının, zarf getir, dedi. 
Toprakkale - Iskenderun hattının, Biraz sonra getirdiğim zarfa bir 
Devlet Demiryolları ve Limanları şeyler koydu ve kapatmı:dan bana 
İşletme Umum ::\.itidi.irliiğüne devri- 'ı verdi: 
ne ait kanunları alkışlar arasında - içinde para vardır. Bunu do!;tru
tasvip etmi~tir. ı ca ~~ukat Ekrem ~Beye, (huk~k mi.i. 

Bu münasebetle söz alan Antalya 

1 

şavırı Atıfın ortagı) vereceksın. 

mebusu Tayfur Sokmen, alınan tari- Zar~ı açık götürmek istenıedığimi 
hi kararlar dolayısile Meclise, Hn. : scyledım: 
tnyhların minnet ve şükran hislerini ı - Pekalı1' Kapat öyle ise, dedi. 
bildirmiş ve şoyle demiştir: Kapattım ve çıkacagım sırada Ma-

Mütarekenin acı ve kora.a'ıJ.: ~un- lik Bey ayağa kalktı: 
lerinin doğurduğu bazı zaruretlerle - Bunu Ekrem Beye verirken be
ayrılmış olan bir yurt parçasının nim gönderdiğimi söyleıniyeceksin. 
tekrar Anavatana bağlanması her "Atıf Bey gönderdi,, diyeceksin. an
Türkün kalbinde büyük bir sevinç 1 lLJdın n:1: 
ve heyecan doğurmuştur. Hatayın a- Ben, ıtıraz ettim. 
ziz vatanımızın mukaddes sinesin. - Yalan soyliyemem. Mazur gö. 
den ne vakit ne sur~tle ayrıldığını. runiiz. 
gecmiş olan 20 senelik acı korkunç O da sesini biraz daha yiikseltti: 
bilançosunu, bu hadisatın ne g;bi şart - Bunun için de yalan soyliye -
lar altındA cereyan ettiğini anlatarak ceksin. Icap ederse yemın '.lilc ede
değerli vaktinizi alacak değilim. ceksin. Yeminin kefareti vardır, 
Bunlar hepimızin çok yakından ma- ~orkma. 

IUmudur. "Atıf B eyin haberi var., 
Aziz arkadaşlar, mazinin kara giın Bu sırada telefon çaldı. Mnllk Bey 

lerinin biriktirdiği orkunç bulutlar, blr kaç dakika konuştuktan sonra: 
sıkıcı ve müziç kabuslar büyükleri. - Işte bak, dedi, Atıf Bey telefon 
mlzin bükülmez nurlu .ellerile silin- ediyor. ''Abdullah çavuşla bizim bir 
dı, dağıldı. Ebedi bir sab h içinde- se- zarfımız vardır. Onu Ekrem Beye 
Vin!J ve heyecanla Hatay bllgı..inde teslim ebin .. diyor. GürLiyorsun ki, 
bayram yapmaktadır. korkacak bir şey yoktur. Meseleden 

Sayın arkadaşlarım. her Tı..irk gi. Atıf Beyin malumatı vardır. 
bi Hataylı kardeşleriniz d~ bir gtin Daha ziyade ısrar edemedıın . Ma
gelip mustevliler zulmiinden, csare- lık Beyin kızıp işime nihayet verm"
tinden kurtulacağınainanınrktı. Çün- sinden 'Korktum ve doğruca Ekrem 
kiı Türkle hi.iıriyet ve istiklal met- Beyin yazıhanesine gittim. Zarfı ken 
humları daima beraber ve yanyana- dlslne verdim. 
dır. <Alkışlar) Diyebilirim ki. istiklal 
ve hürrlyN Turkle doğmuştur Turk
!f' yaşıyacaktır. r Alkıı:;'arl Bu biıyılk 
millet bütiın dıinyaya b ıiyük ıiersler 
\'ermiştir. Eğer herhangi bir millet 
hurriyet ve istiklôlini kaybetmek 
bedbahtlıgma uğrarsa Türkün şeref. 
li tarihini okusun. (Alkışları 

Sözlerime nihnvet verirken bu mil 
li davanın yapıcı~ı ebedi Şef Büyiik 
Atati.ırkiın manevi huzurunda eğı

lir ve bu miikaddes davayı tahak
kuk ettiren Milli Şef lnöniıne liı.ye. 
zal şukrıı.n ve tazimlerimi arzederim. 
Yine bu aziz davayı yılmaz bır azim 
ile takip eden sayın Refik Saydam 
kabinesine ve yılmaz çelik Türk or. 
dusuna da saygı ve minnettarlıldan
mı arzederim. Yaşasın ve varolsun 
Ti.irk milleti, Hatay mübarek olsun. 
"Şiddetli ve sürekli alkışlar .. ,, 

Kabul edilen kanunlar 

Şunu ilôve edeyim ki, zarf Refi 
Beyden aldığını gibi ikıye biıkulm(ış 
olmadığı gibi, oldukça kalındı da. 

Ekrem Bey zarfı açtığı zaman: 
- A, dedi Bunun :ıçinclc dort bin 

lira var. 
Filvaki masanın üzerine bir çok 

paralar dokülmüştü. Bu sırada oda
ya tanımadığım bir kaç kişi girdı. 

Ben de çıkıp gittim. Ertesi gunü be
n• adliyeden ç1tğırdılar ·.,e ifademi al
dılar. Ben de bildiklerimi anlatttm. 
13ıışka bir şeyden haberım yoktur.,, 

Tekrar i fadeler alınacak 
Dördüncü sorgu hakimi Sami Er. 

den, dün de Satie b'inası yolsuzluğu 
tahkikatile meşgul olmuş ve eski Re
asürans mi.ıdürü Refi Bayarın istina
be suretile alınan ifatlcsinı tetkik 
etmiştir. 

Gazeteler, Danzig me::.cksi hakkın. 
da Ciıamberlain 'in pek yal-.ındn katl 
bir beyanatta bu lunac:ı ınt yazıyor

ivr. Times gazetesine gl)re. bu bcyrı
nat, her halde Polonya tarafından 
Danzig senatosu nczdini~ki te,,ebbiıs 
te~ evvel yapılacaktır. 

8 _ Osman Şahinbaş • Edirne pakt mutedil, fakat sızıltı!ı bir hoı;-
mebusu • <Burdur). nutsuzlukla karşılanmıştır. Millet Meclisi bugtink\.i toplantı-

Bugiın, mevkuflardan bazılnrının 

çağırılanık tekrar ifadelerine müra· 
cuat edilmesi ihtimali varfü?'. 

Daily Telegraph gnzetesi, Hitll'rin 
.Mussolini ile birlikte cenup Tiroli.ın
deki Alman unsurunu ta'>fi:ıre ~tme

sine telmih ecierCk diyor ki: 
"Almanya haricinde huhınnn bü

tiin bolgclerden en ziyade Alma:ı o
lan bır mmlaka varsa o cl:ı ccmıp 'fi
roludur Soruyoruz, Tiro1 Al:nonlo
rının bu kadar az ehem nıyctı oluyor 
da. neden dolayı Danzi~lilcr bir Av
rupa harbine değecek dercredc ehem 
m•yctli oluyor. Çi.inkü, Oanzig Po
lonyanın tahribi için bir alet olarak 
arzu ediTiyor. Işte bunun icindir ki, 
Polonyayn teminat veren devletlçr, 

akdinde mahzur gormiyecektir. Bu 
da olmazsa, belki de ingiltcrenin ef
kfırıumumiyesi Chamberluin 'i çek il
miye mecbur edecektir. 

9 - Şerafettin Karacan - Kars Antantı kuvvetlendirm ek için sında devlet deniz yolları ihliyr.ıcı i-
rrı"busu _ (Bolu). Sonra antantı takviye için muza- çin muhteliC tipte gemiler inşa ctti-

Lcvent • l\Iardin kerelerin ilcrlcdiginı gosteren dcltıil rilmesi vesair vesait, ~eçh_iz.a~ .. mal .• 
1 O - Dr. Rıza d r zeme ali\t ve edevat sıparısı ıcın 12 

mebusu - <Denizli). v&r ı · · • 
11 _ Muzaffer Akpınar • Balıkc-c Romanya ile Yunanistan. Bulgaı is- ı milyon 600 bin lira. kadar gelecek 

t antanta almak sur~tıle antantı vıllara geçici taahhutlerde bulunma-sir mebusu - (Erzincan). onı " 
1
• A • 

kuvvetlendirmek lfıı.ımgeldiginw kani SI hususunda Mi.ınnka at v.ck.·alet.ıne 
12 - TPvfik Tarman • Seyhan k 1 h 1 

Olduğu içinTurkiye ile Yugoslavya da mezuniyet veren anun ayı .as.ıy e 
mebusu • (Giresun). k 1 h 

Romanya ile Bulgaristan!n- =ırasını nüfus deneme yazım anun ay. ı a.-. 13 _ Tevfik Fikret Sılay - Konya 1
94 bulmayı ve bu suretle ayni neticeyi sını Türk ceza kanununun -:t uncu 

mebusu - ristanbu]). · almayı istihdaf ediyorlar. Romanya- maddesinın değişt.~ril.mes~i: 1apo ve 
14 - Galip Bahtiyar Çoker • ls- statı.ikovu muhafaza etmek iste- kadastro umum mtıdurlugunıın Ad-

tanbul mebusu - (İzmir). ::si, Bulg;ristn~ı cenubi Dobruca liye Vekaletine raptı, koyler~.e ~~ı-
15 - Ragıp Akça - Kocaeli mebu- meselesi halledilse de antanta gir- lan eğitim kurslrırının ve koy oğ. 

su - (Kırklarelil. mekten alıkoymaktadır. Bu yüzden retmen okullarının idaresi hakkın-
16 - Hilmi Coruh - Kastamonu Köseivanofun, Italya ile kültürel ve daki kanun Iayihalnrını müzakere ve 

mebusu • ( rşehir). ticaret m uahedeleri imzaladığı ve kabul etmiştir. 
17 - Hikmet Işık • Sıvas me~u- aylarca daveti kabul etmekte tereci- B. M. Meclisi bugün kabul ettiği 

su - (Kastamonu). düt gösterdikten sonra Berline gitti. 
18 - Dr. Galip Kahraman • Bursa d · ü 

ğ\ görülmektedfr. K öseivanof. on ş
mebusu - <Maraş). 

l9 _ Şevket Ödül • Kırklareli te Belgrada uğrıyacak ve Bulgnr -
Slav yaklaşmasını inkişaf ettirmiye mebusu - <Nigde). 

ıran memleketlerinde itimad~ sağlam. 
lamak yolunda bir hayli muvnffnk 
olmuştur. Ingiltercdc, deniz, hava ve 
kara teslihatı derin bir iz bırakmak-

20 - Zihni Orhun • Kars mebu- çalışacaktır. 
Jngiliz siyaseti de Tu.ıa ve Bal- tadır. su - (Sıvas). 

Almanyada Yahudiler 

için Cemiyet Kur uluyor 
Berlin, 7 (A.A.) - Almanya hü. 

kumeti, yahudiler statüsü hakkınd~ 
veni bir kararname neşretmiştir. Bı. 
kararnameye gbre yahudiler icir 
bundan sonra bir "Milli cemiyet, 
teşkil edilecektir. 

Hukuki salahiyetlere malik nlacnk 
o1an bu cemiyet. yahuJi rq,ııha'=ere
tini kolaylaştıracak', genç yahudHerin 
tahsil ve terbiyesine itina cd~cek ve 
vahudiler arasında yardım işleriyle 
~eşgul olacaktır. 

Bütün Alman yahudilerile vatan. 
sız yahudiler, bu cemiyete intisaı: 
edeceklerdir. Ecnebi tebaası olan ya. 
hudiler de bu cemiyete girebılPc~k
lerdir. Cemiyet. Almanya DahılıyE 
Nezaretinin mürakabesi altına kon. 
mu tur. 
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Cep Kitapları Serisi Neşriyatına Muvaffakıyetle Devam Ediyor 
/7' 

Leo Markum 

Sabiha Zekerly.1 

Leıı Markunı 

Türkçeye Cevıren: 

e. Deniz 

~ 

"40 

İsmet İnönünün 
hayatı• 

Yaznn: 
Ziya Şakir 

41 
Hortlak Rikşav 

Rı.ıdyard Klpllng 

Türkçeye çeviren; 
ı..ıallkarnas Balıkçısı 

BUGÜN Ç IKTI BUGÜN ÇIKTI 

Yaz Tatilinde Cocuklarınıza 47 

Hikayeleri 
Kitaplar: Cep Kitapları 

Okutacağınız En faydalı 
Yazrın: Jak London 
Türkçeye çeviren: 

Efdal Nnn.,.., 

44 42 
Borjlyaların 

Cinayetleri 
Atekundr Duma 

Her Genç Kız 
Neler Bilnıefülir? 

35 - 36 - Sanayi Kralı I - II 
34 - Tolstoy. Hayatı ve Eserleri 
33 - Artistin ollımü. 

--~32_- In ilterçı!e sanaı:Llnkılabı 
31 - Yahudi düşmanları 
30 - Lord Nelsonla Ledi Hamilton 

29 - Ege kıyılarından 
28 - İspanyada istiklal savaşı 
27 - İtalyan hikayeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınları 

Şimdiye Kadar 
25 - Ablam ~u. ovlendi2-
24 - Çinin kurtuluş kavgası 
23 - Kırmızı saçlılar cemiyeti 
22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekamülü 
20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkları 

Çıkan Kitaplar 
18 - Kendi kendimizi tahlil 
17 - 26 erkek ve bir kız 
16 - Yimii yıl sonra 

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

11 - 12 - Demokrası ne demektir? 
10 - Nasrettin Hocanın hayatı 

Abone Şartları : 

Irak Sefaretinden : 

Senelik abone 8 lira. 
Altı aylık abone 4 ~ Jıradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye e_dilir. 

1912 TevellütLü Irak Tebaasına 
1912 tevellütlü ve Til~kiyede mukim İrak tebasına mecburi askerlik 

hizmetini üa etmek1üzere Irakta merbut oldukları ahzi asker şubesin
de 1 agustes 1939 farihinde isbatı vücut etmeleri ve yahut hizmeti as
keriyeden affedildiklerini müsbit evrak ve müstemsekıitı resmiyeyi 
makamatı aidesine mümkün mertebe sür~ıtle göndermeleri lüzumu e. 
hemmiyetle ilan olunur. (2823) (4963) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
27 - 7 _ 939 Perşembe günü saat 15 de İstanbuıcta .Natıa Mudurıu

ğünde ~ksiltme odasında (2226.66) lira ke~f bedelli İstanbul Nafia 
Müdürlüğü binast tamriatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif hulasası ile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (167) liradır. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat, Posta ku

tusu 97. _______ , 
DABKOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Acentahijı 

1<SCHUL.DT • ORIENT • LINEo 

Eşyayl ticariye nakli için seri posta: 
SARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Bremen, Anvers, Yunaniııtan, TUr

klvc, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Eşya tahliyesi idn beklenen \'a
rıurlar: 
Duburıt vapuru 10 Temmuza rloıtru. 

Gluksbuı·g vapuru 23 Temmuza do,:
ru. 
Donatı vapuru 12 Temmuza do,itru. 
Duburg \'apuru 22 Temmuza doğru. 

Serisidir. 

46 
İrade Nedir 

Yazan: Leo Mırkum 
Türkçeye çeviren: ' 
Ömer Rıza Doğrul 

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. 
1 - Atatürkün hayatı. 

KA YlP - 927 senesi Usküdar Re

fetkadın ilk okulundan almış oldu. 

ğum şahad~.f'namem Istanbul adliye

si yangınında yanmış olup yeni çıkar 
tacağımdan eskisinin hiikmli yoktur. 

Hamit kızı 328 doğ'.1m1u Leman 

Ozek. 

11 
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· inhisarlar- Umum Müdürlüğü Jlônla~ı , .! 
1 - .. .... .,. - .. ~ • 

Cinsi Miktarı l\'.luh. B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. ı::ekli saati 

Çektirme 1 adci 
Çektirmeye ko- l " 
nacak motör 

4481) 
4200 

336 
315 

Aç:ık ek. 

" 
15 

16 

I - Şartnameleri mucibince yaptırılacak bir adet tam teçhizatlı çek
tirme ile bu çektirmeye konacak motör satın altnacaktır. 

II - .Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 12 - VII - 9~9 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Alınacak motör Hanzetis, Vidop, Doyc, M. W. B. Doyçc Verker, 

Emayen, Skandiya, El ve Vo\.f markalarından biri olacaktır. 
VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. !4!141) 

YALOVA KAPLICALARI T~MAMEN AÇILDI 
Yalova kaynaklarının "Hyperthermalc .. Radio - Active., ve müsek

kin devai suları, rumatizma ağrıları, siatik, her türlü asabi elemler ve 
nevriteler ile nikriz, şişmanlık, ve şeker hastalığı gibi tegaddi arızaları 
ve hazım yolları bilhassa em'a ile safra kesesi hastalıklarının ağrılı §e
killeri "Kolit, müzmin ve muannit ishal, spasmodique inkıbaz, iltisakat 
elemleri,. müzmin sancılı rahim ve tenasül guddeleri emrazı gibi müte
nevvi hastalıkların tedavisinde çok müessir ve asırlardanbcri de mü
cerrebdir. 

Termal kür ve rejim yemekleri mütehassıs doktorların daimi nezareti 
altındadır. 

Kaplıcada su altında veyahut kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrikle 
tedavi dahi tatbik edilir, her türlü tıbbi tahliller yapılır. 

J<'iatlar: 
Termal otelde "pansiyonla beraber,, bir kişi için: 
605 kuruştan 770 kuruşa kadar. 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar. 
Hususi banyolu odalar ve salonlu hususi daireler fiatlari 1210 kr. la 

1750 kuruş arasındidır. 
Büyük otel ve Çınar oteli tamamen tecdit edilmiştir. Her odada sıcak. 

soğuk akar suları vardır. Konfor tamam ve mükemmeldir. 
Fiatlar: 
Büyük otel "pansiyonla beraber., bir kişi için 420 kuruştan 530 kuru

şa kadar. 
İki kisi icin 730 kurustan 840 kurusa kadar. 

- J ~ ~ 

Lüks !'lalonlar 895 kuruştan 1060 kuruşa kadar. 
Çınar oteli "pansiyonsuz,, bir kişi için 200 iki kişi 300 üç kişi 400 ku· 

rustur. , 
Kç. otel "pansiyonsuz., bir kişi 125 iki kişi 200 kuru tur: 
'faş otel "pansiyonsuz,, bir ki§i 100 iki kişi 150 kurU§tur. 
Pavyon "pansiyonsuz., bir kişi .30 iki kişi 80 kuruştur. 
Fiatlarda servis % 10 ları dahildir. "4793,. \ 

Hava Okulu Komutanllijından : 
Hava okulları talimatının 86. Maddesinde yazılı ııartları haiz istekli

ler Dilek kağıdı ve vesikalarile Temmuz başlangıcından Ağustos sonu
n.a kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduiu yerin dısında bulu
nanlar dilek kağıtları lle vesikalarını posta ile okula gönderirler. Ve 
alacakları karsılı~a. ~öre hareket ederler. 

MHdde 86 - Hava okulu gedikli kısmına ııirme ~artları şunlardır: 
A) Tiiı-k olacak. 
B) Ortamektep "Lise ııekizinci sınıf .. tahsilini bitirmi:.. en az 17 ve en 

çok 20 yaşında olmak. Bekar bulunmak. 
C) Sıhhi \•azJyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullant1ınağa ekerl~li 

olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastaneden sıhhat he:r'eti 
raponı olmak. Boy 1,65 den a12aiı olmıyacaktır. 

Dışarda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönde

rilirler. '.l'am teşkilatlı sıhhi bey'eti bulunan yerde o yerin en bi.iyiik ku
maudanma müracaatla muayeneye ~önderilirler. 

0) Ahlakı ıı1a~Jam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve nıal1klim olma
dığına dair bulunduğu yerin emniyet ınlidUrlüğUnden veya polis iıınir
liğindcn tasdikli vesika JlÖstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sa
ydı kamın mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdiklerinde 12 
yıl miiddetle Hava gedikli Erba~ olarak ,·azifo &:öreceklerini taahhüt 
etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
1-1) İstekli adedi çok ve~·a imtihanını kazananlar alınacak miktardan 

fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ,.e yabancı dil 
bilenler ycnlenir. Hava okulları okuyucuları Askeri liseler okuyucu· 
ları gibi yedirilir ,.e giydirilir. Kitap ,.e diğer ders için lazım olanlar 
parası7. verilir. · 

V> Iln\'a okullnrrnn kahu] edilenlerden hirinci sım{ı ınu\'nrfaki:n~tle 
bitirenler arasından. kabiliyetlerine gi>rc. uçucu, makinist. tt'lsiz, f~tof:-
rafrı, atı~ ve bombardımancılığa a~·rılırlar "1039., "4041 .. 

İsteklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare. 
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek
siltme tarihinden (8) gUn evvel alın mı~ ehliyet ve 939 yılına ait Tica-

H. P A J KUR 1 Ç OSMANLI BANKASI 
ret odası vesikalarile gelmeleri. (4933) 

AK T 1 F 

31 llkkônun 1938 Tarhindeki Vaziyet 

PAS 1 F 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 

Vapur Acentosı 
ırZETSKA PLOVI O BA A. O.,, de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 

konferanıında te•fs edilen enter· 
balk:anfk h:at. BUvük IUkı modern 

lstcrlin Ş. P. İsterlin ş. P. 

1 - Muhammen bedeli (1411) bin dört yüz on bir lira tutan 81 adet 
ampermetre ve 40 adet voltmetre açık eksiltme usulile satın alınacak
tır. 

2 - Muvakkat teminat 105.83 liradır. 
3 _ Eksiltme ı _ 8 _ 939 salı gün Ü saat 15 de ;\fetro han binasının 

besinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. . 
4 - Bu işe ait şartnameler idare nın levazım müdürlüğünden para-

sız tedarik edilebilir. 
5 - İsteklilerin kanupi vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan 

edilen gün ve saatte komisyonda ha zır bulunmaları. (4936) 

tstanbul 4 üncü icra memurluğun- 39 çarşamba günü saat !l dan itfba-
dan: ren satılacaktır. O gün teklif edilen 

38/5600 sayılı dosyada mahcuz o .. muhammen kıymetin yüzde 75 şini 
Iup paraya çevrilmesine karar ve· bulmadığı halde satış 2 nci arttırma
rilen bir adet 300 lira değerinde ya talik olunarak 16.7.930 pazartesı 
Fransız malı kutu baskı makinesJ günü ayni saatte ve ayni yerde 2 Jn. 
Ba~iret hanı altında Doğan Bnsım- et arttırma surctilc satılacaktır. IlAn 
evinde actk arttırma suretile 12.7. olunur. (19087) 

"LOVCEN .. 
vapuru ile lstanbul, K8atence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk. Dafmaçya 

sahili, Trlyeste, Venedlk ve Susnk 

ırı1ında muntazam posta. 

Yolcu ve eşyayi ticnriye alır. 
Tenezzüh ve zevk ı:ıeyahatl 1çln 

Mil!tesna fırsaL 

KÖSTENCEYE 
ilk ı:ıoı:ta 11 Temmuz saat 13 te. 
PİRE, KORFU, Amavutıuk, Dal

maçya sahilleri, Venedlk ve Trlyes-

teye ilk posta 14 Temmuz saat 15 te. 
Her nevi tafsilat için Gslııtıtda 

(Yolcu galonu knrşııındo) umumi 
ııcentcliğc: Telefon: 44708 ve blitUn 
seyahat idarehanelerine miiracont. 

~-------* 

m~sc senetlerinin ödenmesi is
tenmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bu1unan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Ciizdanda bulunan kıymetler 
Borclu cari hesaplar 
R~hin mukabilinde avanslar 
Kabul yoluyla borçlular 
Gayrı menkul mallar ve mobilva 
Müteferrik 

5.000.000 

5.587.676 16 
1.330.088 12 
4.604.279 12 
2.339.176 12 
7.261.711 17 
2.863.669 
1.159.241 

587.261 2 
'32.122 13 

11 
8 
6 
5 
2 

6 
6 
5 
3 

30.765.427 8 4 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi l\1uJ1asehe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Scrmay~ 

Stı.~ti.ı mucibince ayrılan ihtiyat 
:!kçesi 
Tectr..\'ülde bulunan banknotlar 
Göriilcüğünde ödenecek senet-
1\!r ve vadeli senetler 
Al.ıcaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
K&buller 
Müteferrik 

10.000.000 

1.250.000 
307.812 

222.597 
16.312.861 

1.308.533 
1.159.241 

204.382 

.. 
12 

6 
1 
2 

4 

30.765.427 8 

Türkiye Umum J\.fiiıliirü 
Pli. GARELLi 

6 

8 
9 
1 
6 

10 

4 
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il il Büyükdere 

Lüks 
Müşterilerine §Ükran borcunu ödeyebilmek için 

BÜ o 

TAN 

iskelesi 

rna 
Yanmda 

Ga • 
ınosu 

Bu Akşam 

B ALO 

• 

8. 7 • 939 

•• Şarkılı Macar Bayan Orkeatraaınm l11tirakiyle 

BALET VE VARYETE BU GUN 
ZUlfARUZS. 

GALATA 
Fiatlarda değişiklik yoktur. Gayet ucuzdur. Antre serbesttir. EN FAZLA 

RAGBET GÖREN 
Nafıa Vekaletinden: 

17 - 7 - 939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti bina
sı içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme ko
misyonunda 5300 lira muhammen bedelli 1.5X0,30X0,05 eb'adında 

4700 adet çıralı çam kalasının Derincede vagonda teslim şartile ve ka-

KÖRTİNU 
Kuruluşundanberi ilk defa olarak bütün mallarını 

İJidilmemiı ueuzluk ile sa~!•ıa · arz~Cfiyo:r. 

ot 

palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltı;ıe _prt,.nB:mesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür

lüğünden alınabilir. 

RadyolarJ 

n 

Beyoğlu, latiklal caddeıi No. 282 
Telefon: 49341 - 22991'" 

. , ... ....... 

Darende Belediye Reisliğinden : 
1 - Kasabada yapılacak İd~ elektrik tesisatı ve santral 

su bendi inşaatı kap~lı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muvaltkat temihat.397 Tira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

' yazılı vesail_t ile birl!Jtt.e aynı gün saat 16 ya kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde verm~leri lazımdır. "2650,, "4721,, 

Bayanlara mahsus e,\maslı ve pırJantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yem modelleri gelmiştiT. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
W.a ·radan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

SİNG'ER Saatleri YENİ MERKEZ MAGAZASI: Emiönü, tramvRV cad
desi No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. 

Tel: 21964. 2 - Bu inşaatın keşif bedeli: 29476 lira 47 kuruş olup muvakkat 
teminat: 2210 lira 7 kU;ruştur. 

3 - İhale Darende_belediyesinde 21 Temmuz 939 Cuma günü saat 
14 de Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. : Oeylet Oemiryolları ve·· Umanları işletme U. idaresi ilarilar·ı Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünd.en: 

Tayyare ve Otomobil Benzini Ahnacak 
4 - İstekliler eksiltmeye girebilmek için ihale gününden sekiz gün 

evvel ehliyet vesikası ibraz etmesi_m~buridir. 

5 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte teminat ve tekli,f mektuplarını 23 ~ncü madde mu. 
cibince ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye reisliğine vere
ceklerdir. 

1 - İdaremiz için 300 bin litre tayyare benzini ile 50 bin litre oto
mobil benzini k.ap~lı zarf. usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Teslim yerlerine göre hesap edilen mecmu muhammen bedeli 
74000 bin liradır. 

Muhammen bedeli 1021 lira olan 100 takım muhtelif bedende kay
nakçı elbisesi (Merserize bezden) ile 60 adet tulum elbise 24 - 7 - 939 
pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

6 - İstekliler bu işe ait Proje ve şartnameyi her gün Darende Bele
diye Dairesinde ve yalnız Şartnameyi Ankarada. Saman pazarında 

Dişçi Bay Ahmet Ertem nezdinde görebilecekleri ilan olunur. 

3 - Eksiltme 19 - 7 - 939 Çarşamba günü saat 11 de Devlet Hava 
Yolları muni Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartn,mesinde gösterilen va
sıfları haiz olmaları lazımdır. • 

Bu işe girmek isteyenlerin 76 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu ise ait ~artnameler komisyondan oarasız olarak dağıtılmak-
tadır. (4997) 

Yül<sek. Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 

Okulumuzun senelik gezintisi 11/ VII/ 939 Salr günü Bostancı'da 
Çamlı gazinoda yapılacaktır. Bu gezintiye okulun İstanbulda bulunan 
mezun talebesi ile eski ve yeni öğretmenleri davetlidirler. 

5 - İsteklilerin 4950 liralık muvakkat teminat mektuplarile birlik
t~ muka~ele. ~e şar.tnamede yazılı teslir_n yerlerine göre tesbit edilmiş 
fıat teklıflerını havı kapalı zarfları eksıltme saatinden bir saat evve-
10e .k~dar T?yy_are .m~yqanındaki Umum Müdürlük binasında topla
nacak Alım Sa tim Komisyonu Reisliğine tevdi etıneleri. 

i- TUZL İÇ ELERİ --.. 
l Trenlerinin Vapurları : 6,25 - 7,30 - 9 - 11 - 11,50 - 1 

;;;:llliiiiil!&:iiiiiiiilmı 2 ,30 - 13, 15 - 15, 45 dedir. liiiiii;:ı;:;ı;;iiiiiiimiiiiiilliil, 
Geleceklerin, Salı günü saat 9 da Köprünün Adalar iskelesinde bu-

lunmaları rica olunur. "5012,, 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri ile mukavele projeleri Ankara
da Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüt'!ilnden parasız alınabilir. 

"2764" "4897" 

Daima Genç 
Daima Güzel 

~- A~~AM Büyükdere Beyaz Parkta • , 
Bayan Mua1'a"" Kemani Sadı' ve arkadaşlarının ilkyaz gecesi 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: j 1 

Yapılacak iş Keşfi Teminatı İhale günü Snati 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

sim 1i 2 şaheseri. bütün dünyanın en 
ükemmel güzellik müstahzarları

ır. Ötedenberi memleketimiz kibar ) 
leminin takdirine mazhar olmuştur 

Krem Bal~amin Kanzu~ 
Kadın ı;!Üzelli.i:(inin' sihrini terki· 

inde saklıyan en ciddi ve şayanı iti 
at markadır. Genç ve ihtiyar bü

ün kadınlar icin zaruri bir ihtiyaç
r. Cildin letafet ve taravetini art
rır. Yağlı, ya_ğsız ve acıbadem cins
ri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi vumusaklığını temin 
er. Yiizdeki çil ve lekeleri nlır. 

ivilceleri tamamen izale eder. 
raştan sonra cilde latif bir serin!ik 
rir. 

, Beyaz Park'ta 

GREGOR idaresinde Sabaha kadar kır eğlencesi 
PAZAR günü Gregor'un Strinp; SvinJ:! cazı ve varyete numaraları 

----'~ " 

Ziraat 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek . 

Rank:tsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .ışağtdakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 l.iralık 4,000 Lira 

4 •• 500 n 2,000 " 4 n 250 ,, 1,000 " 
40 .. 101) ,, 4,000 " 

100 ,, ..... 
" 

5,000 " 
120 u 40 

" 
4,800 " 

160 " 
20 ., 3,200 ,. 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, l Eyllı:l, l Birincikanun. 1 Mart ve l Haztran 

Gureba H. Kulak, Boğaz, 

Burun kliniğinde yapılacak 
tahta mobilya. 1605 Li. 121 Li. 
Gureba H. 2 ci Şirürj i kli-
niğinde yaptırılacak tahta 
mobilya 3168 238 " 
Üniversite merasim salonu-
nun betona çevrilmesi 1583,47 119 " 
Soba kurulması tamiri boru 
ve teferruatının alınması 1683.90 127 " 

27/ 7/ 939 10 

,, " " 10.5 

,, " ,, 15 

71 " " 15,!:> · 
1 - Yukarda yapılacak işler Rektörlükte açık eksiltmeye konul

muştur. 

2 - İsteklilerin tahta mobilyalar için Üniversite mimarlığından 
ihaleden beş gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi 
için de 1 \100 liralık bu gibi işler yaptığına dair İstabt.İl Vilayetinden 
ihaleden 8 gün evvel vesika almaları, soba işi için de bu gibi işler yap~ 
tıklarına dair vesika göstermeleri ve bütün isteklilerin 939 Ticaret 
odası vesikaları göstermeleri lazımdır. 

3 - Bu işlere aid sartname. keşif ve diğer evraklar Pazartesi Per-
şembe günleri rektörlükte görülür. "4974,, 

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

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

Lira Kuruş Lira Kuruş 

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

,, 
" 207 90 2. " 

,, 92 40 
3. " " 161 70 3. 

,, ,, 69 30 
4. ,, 

" 138 60 4. 
,, 

" 46 20 
5. ,, 

" 115 50 5. " il 23 10 
6. " " 92 40 6. " 

,, 23 10 
. 

Liseler Ahmsatım Komisyonu Baıkanhğından : 
Nevi Kilosu 

Zeytinyağı 17450 

Sabttn 14700 

Kuruş 

50 ) 
) 

32 ) 

Teminatı 

1011 

Komisyonumuza bağlı Liselerin 1939 mali yılına ait miktar ve mu
hammen bedelile ilk teminatı yukarda yazılı zeytin yağı v~ sabunun 
3 - Temmuz - 939 gününde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde hiç bir 
istekli çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 10 - Temmuz - 939 pazartesi 
günü saat 11 de Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 sayılı liseler alım sa
tım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminatı makbuzile Ticaret Odasının yeni yıl vesikasile 
belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacak 
teminat tezkeresini almak üzere Galatasaray lisesine müracaat. İngiliz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

ı , tarihlerinde çekilecektir. 
, ları. "4873,, 

1 

<\çık mesameler daima siyah 
noktaların ve sivilcelerin te
şekkülüne zemin hazırlar. Cil
dinizin mesamatını sıkıştırmak, 
sivilce ve çillcrinizi izale etmek 

için siz de 

KREM PERTEV 
Kull!lnınız. , _______ , 

Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz; hem ya

kın, Hem Güzel, 

Duhuliye 1 O Kuruştur. 

4 Renard Arianteden 
mürekkep tamamen yeni 

Fevkalade .Bir Kap 
satılıktır. İstanbul Mahmut

paşa Kürkçü hanında 
- 12 No. ya müracaat. -

Soydan Siinnetçi 
AHMED 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU Halil LOtfU 

DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve Netrlyat 
T. L. Ş. Ba11ldı(iı yer TAN MıothA""' 


