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TA HRİF 

Edilen Uç 
Hakikat 

iki ucu talihsiz değnek 
siyasetinin muharrirleri 
ancak tahrikat yapmak 
suretiyle kendi politika· 
farına hizmet ettiklerine 
kanidirler • . 

Yazan : Sadri ERTEM 

B ir yandan Giornale d'İta
liada Gayda, bir yandan 

Mitte! deutsche National, Bal
kan meselelerini kendi görüş
lerine göre tetkik ediyorlar 
ve yalnız Balkanlan değil, 
Türkiye ile münasebeti olan 
..A rap alemini de gafletten u
yandırmağa çalışıyorlar. 
İki ucu talihsiz deynek siyasetinin 

muharrirleri ancak tahrikat yapmak 
suretile kendi politikalarına hizmet 
ettiklerine kanidirler. B:ı tahrikatı 
kısaca şöyle hulasa edebiliriz: 

1 - Türkler emperyalist oldnlar. 
il - Balkanları Türklerden A v
r upa kurtardı. 

ili - Türkler Atatürkün yolunu 
ter kettiler . 
Hadiseleri şimdi bu mukayeseye 

göre tetkik edelim. 
Cümhuriyet Türkiyesi nasıl bir 

emperyalist siyaset takip etmiştir? 
Bu iddiayı tevsik edebilecek, han

gi vakayı misal olarak göstermek 
mümkündür. 

Acaba diyoru m, Avusturyayı biz 
m i işgal ettik, Çekoslov:ıkyayı biz mi 
ilhak ettik ve Arnavutluk bizim bay-

b~~ij',HW, 1'lı'PKMi~1~ıf.irdiJoy:laf; 
B unlardan hiç olmazsa bir tanesine 
"evet,, diyebilenlere karşı sarahatle 
§Unu söyliyebiliriz: 
"- Evet, bizde emperyalist bir 

politika başladı!,. 

F akat böyle bir dava ne mev-
cuttur, ne de mevcut olacak. 

tır. Hatayın anavatana ilhakı mese. 
lesine gelince, bu, daha İstiklal Har
bi başlamadan önce çizili milli misak 
hudutları içinde olan Türk vatanı 
parçasıdır. Onutı Konyadan, Kayse
r iden, Edirneden hiçbir farkı yoktu . 
Avusturyanın Almanyadan ayrılığı 

kadar tarih, kültür, seviye farkı yok 
tur. Ezeli vah'. detin bir parçası bü
t ün hukuk ve beynelmilel kaidelere 
riayet edilerek Türk vatanına iltihak 
etmiştir. Buna ciddi bir adamın em. 
peryalistlik demesi ıçın akıl
dan, idrakten mahrum olması iktıza 
eder. Fakat bugün sadece uluorta ya_ 
lana istinat eden bir propaganda tek. 
niği ve politikası mihver siyasetine 
hakim bulunmaktadır. 

Gerçi nazi politikacıları daha bir
kaç sene evvel Balkanlardan Mısıra, 
İrak'a, İrana kadar şamil bir propa
ganda teşkilatı vücude g~tirrniye ç::ı

lısmışlardır. Propaganda karakolla
rını dikmişler ve teşkilatı muhtelif 
ihtısas perdesi arkasında saklanan in. 
sanlara bırakmışlardı. Bunlar Ara. 
bistanda, İrakta, Suriyede, Mısırda 
lazım gelen şekilde çalışmışlardır. 
Kilh .arkeolog, kAh muallim, kah mu. 
harrir, kah tacir srlatile vazife alan 
adamlar, bilhassa İrak petrollerini 
ve Suriye sahillerini dikkatli bir su
rette nezaret altında bulundurmayı 

iş edinmişlerdi. 

Büt ün Şehir Hal kı Gizlenecek l 

Mıt'IJ•-----

ltf aiyecilerimiz, gaz maskeleri ile talim yapıyorlar 

Tayyare Hücumundan 
Korunma Tatbikatı 

Hafta içinde Yapılıyor 
Tehlike işareti Karşısında Halkın Ve Nakil 
Vasıtalarının 

Tesbit Eden 
Nasal Hareket Edeceklerini 
Umumi Emri Neşrediyoruz 

Havadan gelecek bir tayyare h ü cu muna karşı nasıl koru
nulacağını halka öğretmek için, önümüzdeki h afta içinde bir 
gün şehrimizde "Havaya karşı korunma,, tatbikatı yapılacak
tır. Bu işle meşgul olan komisyon, halkın bu husustaki vazi
felerini tesbit ederek umumi bir emir neşretmiş ve bunları 
anşıer nannae uasuıaıa m:.:r te:uaıd a::->ı.ır-maga DCl~lctuu~ı;u 

~/ Aşağıda tafsilatile okuyacağınız 

11 bu emre göre, düşman tayyarele.rini e temsilen şehir üzerinden uçurulaC'ak Polonya 
Kati ittifak 
İmzalanıyor 

Mareşal Voroşilof 

Londra, 13 (A.A.) - Hükumet 
rnahf illerinde söylendiğbe göre. İn
giltere hükumeti Varşova ile 6 nisan 
tarihli muvakkat mütekabil yardım 
beyannamesinin yerine kaim olacak 
kati bir ittifak muahedasi projesi tev 
di etmiş ve bu hususta Pobnya hüku 
meti tarafından serdedilen mülaha
zaları tetkik etmiye başlamıştır. 

olan tayyarelerimiz, gayri muayyen 
bir zamanda hücum vaziyetine geçe. 
cekleri için, 15 ağustostan itibaren 
"harp hali,, addedilecek ve ona göre 
tedbirler alınacaktır. 

Bu tatbikat dolayısile halk tara
frndan riayet olunacak hükümler ve 
yapılacak işler hakkındaki umumi 
emir şudur: 

Aktif müdafaa tedbirleri 
"l - İstanbulda aktif ve pasif ıni.i

dafaa deneme tatbikatı yapılaca!< ve 
şehrin üzerinde düşman tayyarelerini 
temsil etmek üzere tayyarel<!rimiz u
çurulacaktır. 

Bu tatbikat için "harp hali,. 15 a
ğustos 939 güpünden başlıyacak ve 
bitimi ayrıca bildirilecektır. 

2 - Tatbikat esnasında şehrin ak
tif müdafaası için askeri makamlar
ca tertibat alınmıştır. Bu tertibata 
göre, muhtelif mevkilerde lop ve a
ğır makineli tüfekler tarafından tay. 
yarelere karşı manevra, hartuç ve fi
şeklerile ateş açılacaktır. 

3 - Tayyare hücumu (Alarm) ila
m, muayyen düdüklerle yaptırılacak. 
tır. Bu ilan polis vasıtasile cadde ve 
mahallelere kadar yayılır. 

Alarm işareti, düdüklerde kuvvet
leşip zayıflaşan ve böylece üç daki
kE\ devam eden fasılalı seslerclir. 

4 - Bu işaret verildikten sonra, 
halkın ve nakil vasıtalarının hareket 
tarz! şöyle olacaktır. 

Halkın esas vazifeleri 
A) Korunma teşkillerindc vazifesi 

olanlar, alarm işaretinde derhal va. Şimdi Berlinde oturan muharrir
lerin Türkler emperyalist oldu diye 
yaptıkları neşriyatın ?Jlana.sı, zaman
lardanberi hazırlanmış olan şebeke
yi faaliyete geçirmektir. "Türkler, 
emperyalist oldu., sözü Arap mem
leketlerlıi.de karışıklıklar çıkarmak i . 
cin bir parola olarak kullanılmakta. 
dır. 

Öğrenildiğine göre, derpiş edilen 
ittifak muahedesi beş sene için mu· 
teber olacak, fakat tecdit edilebile
cektir. 

zife başına giderler. 

Moıkovaclaki m üzakereler 

HALK ·GAZETESi 

~--------------------------, Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. G111on diyor k i: 

"Hel' tıolr bu kitaptı g6ıterdl~Tm uaullert tatbik etmek •uretlle 

bir iki ıene gibi kıH bir zaman içinde mO§terllerln adedini bir 

mlıll arttırabilir. Ben bu kitabımda ılze bu aanatt ı;~retlyorum-. 

Fiyatı 50 kuruf. 

ltalgan Nazırı Döndü 

Hitler-CianoMül8katı 
Dün de Devam Etti 
Resmi Bir 
J"ebliğ 

Verilmedi 
Londra, 13 (Hususi) -~ İtalya Ha

riciye Nazırı Kont Ciano, beraberin
de İtalyanın Berlin büyük elçisi ol
duğu halde, bu sabah saat 11 de Salz
burg'dan Berchstesgadene gelmiş ve 
tekrar Hitler tarafından kabul edil
miştir. Bu esnada Fon Ribbentrop da 
hazır bulunmuş ve mülakat 12.15 e 
kadar devam etmiştir. Kont Ciano, 
bu mülakatı müteakip, tekrar Salz
burga dönmüş ve saat 15 de tayyare 
ile Romaya dönmüştür. 

Macar Başvekilinin bundan öncek i Berlin ziyareti 8traıınJa 

Tebliğ neşredilmiyor r; 
Alınan mahafili, bu sabahki mü- M şal Fevzı· Çakmak lak_atın dünkü müzakerelerin netice- are 

lerini tetkike hasredildiğini, çünkü 

esas meselelere ait konuşmaların dün Manevralar lçı·n Bugu·· n 
neticelendiğini anlatıyo:·lar. 

H a lbu ki , Par isteki kantıat, yakın

da totaliterlerin mühim bir hareke-

te geçecekleri merkezindedir ve bu Trakyaya Gı·dı·yor 
bakımdan Hitler • Ribbentrop - Cia-
no görüşmelerine büyük bir ehem -
mivet verilmektedir. 

Müzakereler hakkında hiçbir Tes
mi tebliğ neşredilmiyecektir. Alınan 
ve İtalyan siyasi mahafiline g0re, iki 
flı:ıriciye Nazın arasındaki bu mü
lakat normal bir buluşmadır ve teb
liğ neşrini icap ettirecek bir sebep 
de yoktur. Ayni mahafü. Hitlerle 
Mı;ssolini arasında bir göriişme ihti
mali hakkında da, böyle bir i.htima. 
lin tamamile imkansız olmadığı. fa
kat şimdilik lüzum görülmediği ka
naatindedirler. 

(Sonu; Sa: 10 Sü; 5) 

Manevra Sahasında Hazırhklar Bitirildi, 
Başvekil Bu Sabah Şehrimize Geliyor 

Genel Kurmay Başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak, diin 
sabahki eksprese bağlanan hususi vagonla Ankaradan şehrimi
ze gelmiş. Haydarpaşa gannda İstanbul Deniz Kumandanile 
kuman<lanlık erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Mareşal, ?kşam~ doğru Floryaya gitmiş ve deniz köşkün
de Milli Şef Ismet Inönü tarafından kabul edilmiştir. Genel 
Kurmay Başkanımız, burun hususi bir trenle manevra saha
sına hareket edecektir. 

lstanbul Yüzme 
Şampiyonluğunu 

Beykoz Kazandı 

Edirnede hazırlıklar 
Manevraya ait hazırlıklar ikmal e. 

dilmiştir. Edirneyi şereflendirmeleri 
beklenen Milli Şefimiz, Edirne bele_ 
diye dairesinde misafir edilecekler
dir. 
Mareşal Fevzi Çakmak için Edirr:.e 

Muallim mektebinde ve büyük rütbe. 
li kumandanlarımız için de Kız Mu
allim mektebinde yer hazırlanmıştır. 
Manevralardan sonra geçit resmin!n 
yapılacağı sahada 25 bin kişilik bir 
tribün inşasına başlanmı~tır. Manev
ralar, yarın başlıyacaktır. 

AT YARIŞLARI HEYECANLI OLDU 

Yüzmelere İftirak eden sporcular birarada 

Basvek il sehrimiz.de . ' 
Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam, bu akşamki ekspreşe 
bağlanmış olan hususi vagonla Is
tanbula hareket etmiştir. Başvekil, 
istasyonda Ankarada bulunan vekil. 
ler. bir çok mebuslar ve vekaletler 
erkanı tarafından uğurlanmıc; ve kı;. 
labalık bir halk kütlesiJ Başvekih 
hararetle alkışlamıştır 

* Başvekil Dr. Refik Savdnm bu sa-
bah şehrimize gclecektır. Başvekil, 

manevralar icin Trakvaya gfdecek, 
belki de vekillerimizle birlikte ha. 
reket edecektir. Başvekil, Trakyadan 
döndükten sonra fuarı ziyaret etmek 
için İzmire gidecektir. 

··········· ·······••••ım••······················· ······· 

BEBE K 
KİMDiR ? 

Moskova, 13 (A.A.) - Fransız ve 
İngiliz askeri heyetleri azaları, bu 
gün saat 11 de yeniden Mareşal Vo· 
roşilof ve diğer Sovyet subayları ile 
buluşarak dün başlıyan görüşmelere 
devam etmişlerdir. 

T abii, hedefi malt1mdur. İngil. 
tere ile Araplar arasında mü. 

cadele kapısını acmak, Türk erle. 
rapları iki düsma~ olar~·· , .. "' ., 

b k 
. ~l~ 

sıva ıra makttr. 
- • Ayni tahrik davail:rı~· 
13alkanlara kadar ullma 

. ~~-'1n§:_iliz ve Fransız heyetleri . saat 
5 te~larında müzakere için Ingi. 

· ı~ "k elçiliğinde toplanmışlar, 
: !l 17, O da tekrar Sovyet heyeti 

ala le buluşmuşlardır. (Sonu; si.: 

B) Cadde. meydan ve sokaklarda 
bulunan halk telaşsız ve sükunetle, 
fakat acele olarak evlerine · giderler. 
Evlerine gitm.iye imkan bulamıyan. 
lar (evleri uzak olanlar) polisin' gös-. 
tereceği ve sarı işaret levhalarilc gös. 
terilen umumi sığınaklara giderler. 
Umumi sığınaklarda yer bulunmadığı 
takdirde en yakın hususi sığınaklara 
iltica ederler. Bu mümkün olmadığı 
takdirde öteye beriye koşmaksızın 
ve telaşa kapılmaksızın kendisini 
bomba tesirinden koruyacak bir ör
tü altına ve duvar dibine çekilir ve· 
ya bir çukura, yahut bir ağacın göl~ 

(Sonu Sa. 10 SU. 2) 

Dün şehrimizde belli başlı olarak 
iki spor hareketi oldu. İstanbul yüz
me birincilikleripde Beykozlular bi
rinci gelerek şampiyon oldular. Veli
efendi çayırındaki at yarrşlan, ha
vanın yağmurlu ve kapalı olmasına 

rağmen oldukça kalabalık bir se- . 
yirci kütlesi önünde yapıldı ve he- ! 
yecanla takip edildi. 

Dünkü spor hareketlerine ait bü. 
tün tafsilatı spor sayfamızda bula. 
caksınız. 

TAHRAN Gülüd ür. 

iSTANBUL Bülbülüdür. 

HA YAT Mersiyesidir. ....................................................... 
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PENCEREMDEN 

Roma Tarihi 
Yazan: M. Turhan TAN 

14 - 8 - 939 

IZMIR FUARlNIN YENi PAVYONLARI: 

• 

• 1 

Y eni Romanın tarihi yoktur. 
Çünkü orta çağ başından 1870 

:nlına kadar İtalya dağınık ve kar. 
ma karı~1k bir vaziyet gösterir. Fran
sa biiyiik ihtilalinden alınan ilham. 
lar ve Avusturya imparatorluğuna 
musallat olan anarşilerden çıkarılan 
fırsatlarla milli birlik cereyanları u
yandırılmak istenince de yabancıla. 

rın ve bilhassa Fransızların yaııdımr
na el açmaktan, İtalyanltt asla geri 
kalmamışlardı. Netekim Avusturya 
Jıakimiyetini İtalyanın böğründen s.ö. 
küp çıkaran Fransızlardır. Eski Ro
ma sokaklarında yeni Roma çocuk. 
]arının gezmelerini mümkün kılan 

da Franıilzların 1870 de Almanlara 
::renilmeleridir. Eğer üçüncü Napol
~·on birinci Vilhelme mağlôp olma. 
saydı Roma yine eski kalacak ve me
seli Sinyor Mussolini hiçbir zaman 
Sezarın, Pompenin dolaştığı sokaklar 
da nara savuranııyacaktı. 

Yapılacak 

kafi miktarda tshsisa.t bulunmakta

dır. Mekteplerini bitiren köylere ma. 

-arif idaresince derhal bir~r muallim 
~ tayin edilecektir. 

Günlük siyasi hadiselerin zorilc 
Roma tarihini gözden geçirmek isti~ 
~enler, bu sebepten, yeni Romanın 

değil, eski Romanın tarihini okumak 
zorundadırlar. Fakat bu taı·Hı te ata-

Bu sene İzmir Fuarı daha ziyade genişlemiş olarak açılacaktır. Yukarıdaki resimlerde Fuarın :veni kuru-
lan inönii kapısı ile inşaatı tamamlanmak üzere olan açık hava tiyatrosu rörülmektedir. 

Y olcuyclKolaylık Bir Adam 

Ayrıca şehir içinde yapıiacak ohm 
11 ilk mektebin yerlel'i maarif ida

resince tesbit edilmiş ve bu mektep. 

lere ait inşaat ta 580 bin liraya mü. 
tt>ahhide ihale edilmiştir. · 

' 
\•lzime müstenit bir sarahat ve dela
Jetle bugünün düne olan benzelişle· 
rini tebarüz ettirebilir. Mesela yaşa. 
dığı devirde çok büyük bir öhret ka

zana~ "Verresi., ele alalım ve onun 
hal tet"climesini tarihten okuyalım: 

Yapur Güvertelerinde 
ikinci mevki yeri o'lacak

1 

Kardeşini 

Öldürdü 
Konya, (Tan Muhabirinden)

Kürdoğlu köyünden ŞeJ·ho ile 
küçük kardeşi Hasan arasında 
bir tarlanın bölüşmesi yuzun. 
den çıkan kavgada Hasan ta
banca ile kardeşi Şeyhoyu ağır 

itfaiye Mektebi 

Genişletiliyor 
İtfaiye mektebi bu sene bir teşrini 

evvelde tedrisata başlayacaktır. Ye
r.i devre tedrisatı, şimdiye kadar ya
pılan tedrisattan büsbütün farklı o
lacaktır. Müfredat programına yeni 
dersler ilave edilmiştir. Mektebin 
yeni talebe kadrosu da bu sene art
tmlmrştır. Dahiliye Vekaleti bugiin. 
lerde bütün vilayet ve belediyelere 
göndereceği bir tamimle itfaiye mek. 
tf!bine devam etmek üz~re talebe 
göndermelerini bildirecektir. Mek
tebin tedris heyetinde bu sene deği
şiklikler olacak ve yeni elemanlar a
lınacaktır. 

Suni Pamuklu 

Mensucatın Gümrüğü 
Hariçten getirilen !luni pamuk 

karışık mensucat eşyasının gümrük
lerde badema cezalı vergiye tabi tu
tulması hakkındaki kararın tatbiki. 
ne başlanmıştır. Bazı ~i:nseler, şirn. 
diye kadar tahakkuk etmiş, fakat he. 
nüz tahsili cihetine gidilmemi~ olan 
cezaların bu kararla affedileceğini 
zannetmişlerse de bu cihı:?tin hakikat 
oimadığı; kararın şimdiden sonra ge
tirtilecek eşyaya ait olduğu anlaş1l-· 
mıştır. 

11Verres Sicilya \'&Iiliğinde üç yıl 
kalmıştı. Para ile hüküm veri~·ordu, 
ınemuri~·etleri parayla !mhyordu. Si. 
cilyalı bir zenginden yüz binlerce 
franktan başka katar katar at, sandık 

sa_ndık gümüş takımı, balya balya 
hah gasbetınişti. Bu cesur hırsız -

para vurmak için icabında - mart 
ayının kanunusani olduğunu iddiaya 
kadar "·arıyordu. • 

"Şehirlerden biri Verres aleyhin. 
de Romaya şikayette bulundu. Hırsı;,: 
vali o şehrin ileri gelenlerine dayak 

attırdığı gibi şehirden de ceza olarak 
tlört yüz bin ölçek buğday aldı. Son. 
ra "Buğday satın alacağım,, diye Ko
madan otuz yedi milyon Frank ge. 
tirtti , bu parayı kendine alıkoyauk 
mahkfun şehirden aldığı ,buğdayları 
Rornaya yolladr. 

"Verrcs san'at cserlerind:m ho~la
nırdı ve nerede giizel bir eser bulur. 
sa hemen gasbcdcrdi . .:\lesela Misi
nada Praksitelisin aşk heykelini. Ağ. 
rıkent kasabasında giizel bir vazoyu, 
başka bir şehirde Diyana Sanemini 
ahp e\'İnc götürmüştii. Suri~·e kral
larından biri Romaya götiirmek üze-
re pek kıymetli bir takım eşya ile 
Verresin eyaletinden geçerken Ver
rcs bu eşyanın hepsini gasbcylemiş. 
tir. 

Şehrimizde bulunan Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya istirahat için 
Büyükdereye gitmiştir. 

maslar yapılacakbr. Kombine bilet- ı 
Jer daha ziyade yazın halk,m sayfi
yele!e ucuzca gidip gclmcsi!'li temin 
maksadile vücude getirilecektir. Bu 
sene mevsim geçmekte olduğundan 
verilecek kararın gelecek yaır. tatbL 
k~ne başlanması da ihtimal dahilin
de görülüyor. 

Denizyolları umum müdfü ü İbra

him Kemalin vapurlardaki tcfti~leri 
bitmiştir. Umum müdür elde ettiği 

neticeyi vekile anlatacaktır. Tayfa
l&rın vaziyetleri üzerinde esaslı tet
kikat yapılmış, vazifesini ihmal ctmi
ycn müstahdemlere mükafat veriL 
İnesi keyfiyeti kesbi katiyet etmiştir. 
Fakat vazifesini ihmal eden tayfalar 
için de ceza tertip edilecektir. 

Liman iş1etme umum müdürü Ra. 
ufi Manyas, İstanbul ve İskenderun 
limanlarına ait işler üzerinde vekile 
izahat verecektir. İskenderun !imam 
kadrosu hazırlıklaııı ikmal ecfümek 
üzeredir. Yakında sİkenderun lima
nına bir müdür tay.in edilecpktir. 

Kombine biletler 
Deniz yolları umum mı.idürlüğü, 

1\Iünakalat Vekaletinde naldığı emir 
üzerine köprü ile Bostancı arasında 
kombine bilet ihdası üzerinde tetki. 
kata başlamıştır. Bt:ı hususta beledi
ye ve Kadıköy tramvay şirketi ile te-

Ziraat Vekili 

Moskovaya Gidiyor 
Moskovada açılan büyük ziraat ser 

gisini memleketimizden de bir he
yet ziyaret edecektir. Heyet, Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmenin riyasetinde 
parti umumi idare heyeti azasından 

Sinop mebusu Cevdet Kerim inceda
y1, Kütahya mebusu mulıcırrir Sadri 
Ertem ve muarrir Sı.ıat Dervi~ten 

mürekkeptir. 

Nevyork Ser9isindeki Eski 
Eserlerimiz Getirildi 

ikinci mevki yolc~İara kolaylık 
Vapurlarda ikinci mevki bilet1e se· 

yahat eden yolcular deniz havasın. 

surette yaralamış, eline geçir
diği bir demirle de karnını de. 
~erek öldiirmUştür. 

Cinayet aletlerile birlikte ya
kalanan suçlu adliyeye veril. 
miştir. 

elan istifade edememekte, alt kat sn- H 
lonlarda oturmıya mecbur edilmek~ 1 ava 
tedir. Kışın güvertenin baş kısn"ı i- Bozdu, 

Karadenizde 
kinci mevki yolculara ayrıldığı halde 
yazın ot minder konarak üst Ju~tın 
tamamen birinci yolculara tahsis e
dilmektedir. 
Yazın da güvertenin baş kıı;m1nm 

ikinci mevki bilet alan yolculura tah
sisi evvelce tamim edildiği halde bu 
cihete riayet edilmediği görülmüş... 

tür. Bunun üzerine tekrar bir tamim 
ile önümüzdeki pazar gününden iti. 
baren güverte baş kısımlarııırı1 ikin
ci mevki yolculara tahsis edilmesi 
bildirilmiştir. 

Bir Kamyon Devrildi, 

Bir Kadın Öldü 
.ı<onya1 (TAN) - ~oför Konyalı 

Talibin idaresindeki üzüm yüklu kam 
yon Kızılkaya • Habiller ~<;yü civa. 
rındaki bir virajda devrilmis, kam. 
yonda bulunan Hadimin aşağı Esen
ler köyünden Kalaycı IIasanın karısı 
Şerife ile Mersin jandarmalarından 

Muharrem kamyonun altında kalmiŞ· 
tır. Serife ezilerek derhal ölmüş, Mu 
harr~m de ağır surette yaralanm1ş
tır. Müddeiumumilik vak.aya el koy-
muştur. 

Fırtına Var 
İki gündcınberi hava serinlemiş, 

dün de akşama kadar kapali. ve ya. 
ğışlı geçmiştir. Vakit vakit yağan y::.ğ 
mur, dün sabahtan öğl~ye kadar şid
detini. arttu·mış, öğleden sonra hafif. 
!emiştir. 

İki gün evvel 36 dereceye kadar 
yükselen hararet dün sabah 20 dere
ceye düşmüştür. Dün hiç kimse gez
miye gidememiş. plajlar, yazlık eğ. 
lence yerleri boş kalmışl.ır. Buna mu
kabil bir çok kimseler sinemaya .ızit
mişlerdir . 

Karadenizde Fırtına 
Havaların serinlemesile beraber, 

Karadeni?.de fırtına başlamıştır. Fır
tına evvelki gece sabaha karşı sirl
detlenmiş, dün hafiflemi5, dün ak
şam üzeri tekrar siddctini arttırmış
tır. Küçük me{akip Kara.denize açr. 
lamıyarak hıwanrn si.ikiınet bulması

na intizaren Boğaz ağzında demirle-. 
mişlerdir. 

33 Leh Talebesi Geldi 

Yeni itfaiye Vasıtaları 
İtfaiye levazımat-mı takviye etmek 

maksadile belediyece siparişine kar&.r 
verilen dört pompalı kamyon. iki 
pompalı arazöz ve iki de motopomp 
33,800 lir-aya Rozenbaur müessesesi
ne ihale edilmistir. M~~ye ~-
' t:, ııJ\.U;-.:l'.,'-~ 'O" U\1' lJJCllt..-(i O IU, J 

zarfında teslim edecektir. 
~~~---o--~~--

H a~iciyeYekilimiz, Yunan 
Hariciye Müsteıarını 

Kabul Etti 
Evvelki gün Pireden şehrimize ge

len Yunan Hariciye müste~arı l\lav
ridi, dün Perapalas otelinde Harici
ye Vekili Şükrü Saracoğlu tarafın. 
dan kabul edilmiştir. 

Kambiyo ve Takas 
Müdürlüklerl 

Kambiyo müdürü Salibin Takas 
şlrketi müdürlüğüne tayin edilmesi 
iizerine kambiyo işlerini vekaleten 
Ekrem görmektedir. Yeni kanıbiyo 
müdü.tı henüz tayin edllmemi~tir. 

'fakas şirketi müşterek müclıirlüğü. 
ne tayin edilen Cümhuriyct Merkez 
Bankası müdür muavini Kamil Kıb
nslı Ankaraya gitmiştir. Kamilin ye
rine kimin tayin edileceği henüz bel. 
li değildir. 

Japon Tacirleri Geldi 

Bundan böyle ceza alrnmıyacağına 
göre pek yakında suni pamuklu men-
sucat eşyası fiyatlarında bir miktar 
ucuzluk beklenmesi icap etmektedir. 
Şimdiye kadar ödenen cezaların da 
tacirlerin ceplerinden değil, halkın 

kesesinden çıktığı gözönünde tutula
rak manifaturacıların mensucat e~. 
yasında icap eden tenzilıitı yapmala. 
rı zaruri görillmektedir. Bu tenzilAt 

ra eşyasını pahalıya tednri~ edecek, 
buna mukabil bir kaç tacir kar etmiş 
olc:ıcaktır. 

Alakadar makamların bu cihetl~ 

y&kından alakadar olacakları ve suJti 
pamuklularda yüzde 10 nisbetirıde 
bir ucuzluk temin edileceği sciylen
mektedir. 

-----0·----
Konyada Yeni Demir 

Madenleri Bulundu 
Konya (TAN) - Eski su işleri bii

rosu jeoloji servisi tarafından Bey. 
şehir ve Karaburunda keşfedilen 

linyit ile Fele ve Kıyaktaki demir 
madenlerini tetkik etmek üzere, 
Maadin Tetkik ve Arama Enstitüsü 
mühendislerinden Romberg, BE'!yşe. 

hire gitmiştir. Feledeki demir made
ninin çok zengin olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

---0'----
Klôkson Çalrnmıyacali 

''Verres Roma tacirlerinden m~ş· 
hur bir adamı da hapse koydurmuş. 
tu. Herif bir yolunu bulup Mesinaya 
kaçtı . Fakat Verresin adamları tara
fından yakalandı. mükemmel surette 
döğüldü. sonra çarmıha çekildi. Bir 
Romalının döğülmesi \'e idama mab. 
Hım edilmesi yasaktı. Tacir de bu 
~ -ısağa güvenerek " Ben Romalıyım., 
diye bar bar bağırmışsa da dinleyen 
olmamıştı!. , 

Verres, Romalı karakterini şahsın. 
da -ve işlerinde belirten tipik bir si. 
mandır ve Trablusgarpta, 12 adada, 
Habc!f elinde Arnavutlukta medeni. 
;yet kmanlarla ayni medeniyeti şim. 
di Tunosa, Korsikaya, Mısıra, Yeme. 
ne götlirmck isteyen poJitikacıların 

damarlarında Verresin kanı dolaş. 
maktadu'. 

Nevyork sergisine gönderilen eski 

eserlerimiz İstanbula getirılmişti.Bun 
lar ait oldukları müzelere teslim e. 

dilmişlerdir. Eserlerimiz e.ski yerle

rinde teşhir edileceklerdir. 

Yeni Metelikler 33 kişiden mürekkep bir Lehli ta. 
Darphane idaresi yeni basılacak lehe grupu Polonyada~ şehl'i~iz~ gel 

bronz on paralıkların pullarını hazır. miş, Galatasara.! lisesıne ınıs~fı7 ~
lamaktadır. P,aranın kalıpları da ha .. I dilmiştir. On gun kadar şe~rımızcıe 
zırlandığı için yakında basılmasına kalacak ,.ol~n. talebeler ~e~rın muh~ 
başlanacaktır. telif yerlerını gezeceklerdır. 

Balkan memleketlerinde seyahate 
c;ıkan Japon tacirlerinden mürekkep 
bir heyet dün sabahki ekspresle şeh
rı mıze gelmiştir. Japon tacirleri bir 
müddet şehrimizde kalarak piyasada 
temaslarda bulunacak, ihracat eşya· 
mızın vaziyetini tetkik edeceklerdir. 

Şoförlerin ve hususi otomobil sa. 
hiplerinin müracaati üz~dne kerna 
yerine klaksona tekrar müsaade v~
rilmesi hakkmdaki teklif belediye 
daimi encümenine verilmi_Ştl!'. Fakat 
belediyece yapılan tetkikat neace
sinde klaksonun fazla gürülli.i. yaptı
ğı ve şehrin sükunetini ihlal ettiği 
anlaşıldığından teklif tekrar geri a· 
lınmıştır. 

Biitün insanlık tevekkeli sulh cep. 
hesinin muvaffak olmasmn dun et
miyor! .. 

lı .. 

DUzeltme: 

Dünkü fıkrnmın otuzuncu s:ıtırındaki 

·•ocr! .. kelimc•i yanlıştır. Onun yerine 
"Diy<' bitirir., kelimeleri konulmak IAz.ıın
clır. Yıne d!lnku nüshada c;ıkan tarihi mü
sııhab,ede sair Mantıkinin olıtrak yazılan 
kıt'anın ikinci mısraı: 

Hicret ettim HalebUşşehbaya 
Olacaktır. Aff1mı dileyerek cliizeltirlm. 

M. T, T. 

Leylei Regaip 
Ağustosun on altıncı çarşamba gü 
nii Recep ayının birine miisadif 
olduğundan ertesi perşembe gü. 
nU akşamı (cuma gecesi) Leylei 
Regaip olduğıt ilan olunur. 

İstanbul ::\liiftiisii F. Ülgener 

SUAL 
S - AJmanyada üç smrflı bir 

ticaret mektebinden mezun olan 
bir talebe İstanbuJdaki Yüksek 
Ticaret mektebine devam edebiJir 
mi? Kabul şartları nelerdir. 

C - Yuksek Ticaret mektebi. 
ne girmek için, liselerden, yüksek 

•bir okuldan mezun olmak, yüksek 
bir okul veya üniversite müdavimi 
bulunmak icap edeı;. 

1 

Ticaret lisesi derecesinde olan 
ecnebi ticaret mekteplerinin me
zunlarile yabancı yüksek okul ve 
üniversite müdavimleri Yüksek İk 
tisat mektebine girmek istedikleri 
takdirde ayrıca Türkçeden bir im. 
tihana tabi tutulurlar. 

• 
· S - Askeri lisenin 8 inci sınıfın. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM CEVAP 
da ikmali tahsilde iken ahvali sıh
hiyem dolayısile mektepten ihraç 
edildim. Tam yedi sene 4 aydanbe. 
ri Bankalar bareminin tabi bulun. 
duğu bir fabrikada veznedar ola
rak çalışmaktayım. Halen almakta 
olduğum maaş bürüt 85 liradır. Son 
Bankalar baremine göre derecem 
kaçıncı olabilir ve maaşım ka~ lira 
olur. 

C - Sizin, tahsil derecenize göre 
13 üncü derece üzerinden ücret al
manız icap ederdi. Fakat Banka ve 
devlet müesseseleri ba~minin bir 
maddesine göre dereceleri tesbit e
dileceklerin almaları icap eden üc 
ret, halen almakta oldukları ücret 
miktarından fazla ise almakta ol
dukları ücretleri muhafaza ed1?rlcr 

ve bu ücretler mezkur kanunun de 
· rece ve madde] eri gösteren 2 inci 
maddesindeki aylık ve derecelerin. 
den birine tetabuk ediyorsa o de
receye. etmiyorsa buna en yakınına 
şimdi aldıkları ücretle dahil olmuş 
sayılırlar. 

imtihanı yapılır. Yatılı olarak ka
bul edilen talebe o sene sınıfı geç. 
mediği takdirde parasız yatılı hak. 
kını kaybeder. Ve bunlardan baş. 
ka mektebe girecek talebenin, 
Türkiye vatandaşı olması, bulaşı

cı bir hastalığı bulunmaması bir 
e veli göstermesi' de lazımdır. 

S - Yiiksck nıiihcndis mekte. • 
bine girmek şartları nedir?. S - Bu sene Adapazarı orta oku 

C - Yüksek mühendis mekte- hı birinci sınıfı iyi derece ile geç
bine talebe kayıt muamelesine ey- tim, parasız yatılı mekteplere gir. 
ltilün birinde başlanır ve 25 inde· mek arzusundayım. Orta okulu ik. 
nihayet verilir. Mektep parasızdır. mal eden bir talebe hangi yatılı 

Tahsil müddeti altı senedir. Lise. ve yatısız okullara gider. 
yi ikmal edenler kabul olunur. Ya. C - 11 Ağustos tarihli gazete
tılı olarak girmek isteyenlerin sa- mizin dördüncü sayfasında bu hu. 
yısı çok olursa, matematik, kimya, susta kafi derecede malumat var. 
fizik ve Türkçeden bir müsab_ak_a __ a_ır_._o_k_u~y_u_n_u_z_. ________ • 

T A K V 1 M ve HAV A 

14 Ağustos 1939 
PAZARTESi 

8 inci ay Gün: 31 
Arabi: 1358 

Hızır: 101 
Rumt: 13~!\ 

Cem. ahar: 28 A~ustos: 1 
Güneş: 5.09 - Öğle: 12.18 
İkindi: 11t09 - Akş:ıın: 19.12 
Yııt.s1: 20.55 - İmstık: 3.13 

- Hava Yazlveti 
' Yeşilköy meteoroloji ist::ı'lyonunrlan alı
! nan malümata göre, hava yurdun Trııkyıı, 
! Kocaeli ve Karadeniz kıylları ile Eı;eni!'I 

1 

ve Orta Anadolunun 11imel kısımlarında 
çok bulutlu ve yer yer yağışlı, Akdniz kı· 
yıları ile Cenup Doğusunria açık. diğer 

yerlerde bulutlu iCÇmiş, r;Jzgarlar cnup 
bölgelerde cenuptan hafif, diğer yerlerde 
şimalden yer yer kuvvetlke esmiştir. 

Dün hava htanbulda kapalı ve yafı'lt 
geçmiş, rüzgAr şimalden ııanlyede 8 • t 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava t11.· 
yikı 1012,7 milibar idi. Sü!'ıunf't f'n yi!l-
sek 25.6 ve en dilşlik 17 .G saııti~rııt obnık 
k:ıydedilmlştlr. 

-~--" 
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1BUGÜN1 
Macaristanın 
Vaziyeti 

Y az.ln: Omer Rıza DOGRU L 

llr Tren laza11•dC1 
15 Kiti Öldi 

INGILIZ KRAll IHTIY AT FiLOYU TEFTiŞ EDIY.OR: 

B~ 13 (A.A.) - Bir yolcu .-------- HADiSELERiN iÇYÜZÜ 
treni, bir mak•eçının fena manev-
rası ~- 3'öJdan çıJanıt ve bu 
fena bla netia.inde 15 kifi ölmüt
tür. 25 de 7aralı vardır. • 

\' ' o 
INlyan1• Maclrlt SMlrllil 

Roma, 13 (A.A.) - Resmen bildi
rilc:qjtne itin, İtalyanın Burgos bü
Y~ elçisi Kont Vlola Di Campalto 
geriı ~ ve yerine İspanyada. 
ki .-kert İtalyan heyeti reisi bulu. 
nan General Cambara tayın olun
mUflm. 

• JloMıolNlllla mütıhr• Wintl• w ....... ,... 
7•tı., ln.uis .,. ita,,,,..,.,.,,""""'"--"' .. 
11• B.,ıfllı D..UW• ,,.,_..._ ,...,, ,.lı,_.. 
lanm ı .. bit etmelıteılir. Ger.it lncilfere .,. ~ 
relı Ra7G bir ltarp .,,,,,_,nfla İ11İ tlllNhn M _,. 

"• d.mslm• ,,.,.,,,,.., ~"'""'"" ı~ 
'• iftild etmi,ıenlir. Ba ~ .. ,.. R.,..... 
)'G .,. Polon7tl)'G yanlun irin l,..Uia -.... ...... 
mn ICtırtalenhe • .....- ıa-ın Wnn,.-, 6a 
llGilqi Sou7et do~ •örecelıtir. 

* 

0--.,1.Jıi .. ~ '°""" Hillmn ita
,._ ......... Lo.INtla; ,._. ,,,,, ... ,__. 

9 ~ ,.ı,llıııtlc telaltlıi •Umeld.Hr. Hitl.,. 
~4elt;. JIUl.d.r C.,,.q.ti m~ Dan
W ,,_.,....,. ""'iten Wi irin 6ir )'111 6alrnaı. 
~ rCM .,,,.lftir. Banıla da anla,ıl170r lıl Hitl.,. 
ı.r6i - ...,,., ,. ,.,. .,,,..,. '--' .,.,... 
fl!litlir. Nihtlilna ,_,,,_,., Polo117f17G 1111c.nta ni· 
.,.,,,., w.nı•lfdni .,,.,..,,.,tir. 

* 
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Bir işin lçie& 
Ve Dışı 

Yazan: B. FELEK 



TAN 

Vali, Muhtelif İşler Hakkında izahat Veriyor 

Çanakkale (Tan) - Bir! burada, 
diğerleri Gelibolu ve Bigada olmak 
üzf:re vilayet içinde üç ortcı mektep 
vnrdır. Bu mekteplerden her sene 
mezun olanlardan pek azı başka yer
le:re gidip lise tahsili görmekte, çoğu 
ise maddi imkasızlıktan buna fırsat 
bulamamaktadır. Bu itilıarla vilayet 
dahilinde bir liseye şiddetle ihtiyaç 
görülmektedir. 

Birçok gençler, Çanak!tal~ Halk 
evinin kütüphanesinden ve yabancı 
dil derslerinden istifade etmektedir
ler. Genç kızlar da Evin biçki ve di
kiş yurduna rağbet göstermektedir. 
Çanakkalede ayrıc!l altı tane biçkı 
ve dikiş yurdu vardır. 

Pafa yaylmında Aydınlılardan bir grup 

Halkevintn bütün şube!eri iyi ça
lışıyorsa da femsil şub~si mevcudiyet 
gösteremiyor. İki senedenberi tem. 
sil verilmemiştir. Kadınların sahne
ye çıkmamaları buna s~bep olanık 

Aydın (TAN) - Vali Sabri. Çıtak, 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Sehrin imarı, para işidir. Be-.. 
lediye reisile beraber, belediye lıiit-

çesini tetkik ettim. Bu sene içinde 
Aydının imarı maksadile bütçede ay. 
rılmış olan para pek cüzidir. 
Aydın, Milli mücadelerlen tama

mile yanmış bir halde çıkao ve cüm. 
huriyet devrinde yeniden kurulan 
bir şehir olması hasebile sokaklat·ı, 

bulvarları , az çok bir plana göre tan
zi medilmiş olmakla beraber, şeh
rin asıl imar planı geç<!n sene yap
tırılmış ve bu sene içinde tasdik e-
dilerek gelmiştir. " 

Yeni imar pliınında, Aydın istas- gosterilmektedir. 
yon binasının bugünkü hastahane ci- İki senedenberi spor hareketleri <le 
varına naklolunarak modern bir şe- sönük gidiyor. Bunun bir sebebi sa
kilde yapılması vardır. hasızlık ise asıl sebebi alakasızhk-

Yeni imar planı, bugün yapılmak- tır. 
ta olan umumi ceza evinin mevki;ni 937 _ 938 yıllarında Çanakkıc:ı1e vi
değiştirmiştir. Onun yzrlnde kültar layeti içine yerleştirilmiş olan büt iin 
mahallesi bulunacağından, ilerde h:ı-. muhacirlere öküz, pulluk, tarla, ev 
pishanenin tadilatla liseye kalbedil- ve tohum verilmiş, bunlar•n hepsi 
mesi ve ceza evinin de imar planın - müstahsil hale getirilmiştir. $imdi, 
da gösterildiği üzere hükumet civa- bütün köylünün iyi bir surette gi. 
rında eski Rum mahaUesıne yapıl- yinmesının teminine çalışılıyor. 
ması iktıza edecektir. Adliye sarayı Sümer Bankın köylü için yaptı.rdıt'ıı 
da orada yapılacaktır. • ucuz elbiseler ziraat b:ın!rnsına gel-
İmar işlerimiz arasında, şehrin ya- rrıiş, Halkevi köycülük komitesinden 

m başındaki İlıca denilen yerde asri Kadir Aytaç bunları Ç'ıınakkalenin 
tesisat, yüzme havuzu, güzel bir park bütün köylerine götürüp teşhir ettir
yapılması da düşünülmektedfr. Bu- miş, köylülerle hab1hal etmiş, muh
nun üzerinde çalışmaktayız. telif işlere dair onlara yol göstermiş-

Adana Vakıflar Müdürlüğünden: 
<Kapah Zarf Usuliyle Bina lnıaatı Eksiltme ilanı) 

Eksiltmeye kQnulan i~: 

1 - Adana'da Abidin paşa caddesindeki Vakıf Mahal üzerine olbap. 
taki projesine göre apartrn~!'l i.nsaatıdır. 

2 - Bu inşaat maa müştcmiiit götürü olarak toptan eksiltmeye ko-
nulmuştur. 

3 - Keşif bedeli (474-!ü) lira (74) kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait teııni evrak şunlardır: 
A -- Fenni şartname, 
B - Mukavele pro.resi ve projeye bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme ~aıtnamesi, 
O - Proje. 

5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü 
İnşaat Miidurli.iğiinden İı::tanhul'da İstanbul Vakıflar Başmüdtirlüğün
den Adana'da Adana ~akıflö.r Müdürlüğünden iki lira otuz yedi ku. 
ruş mukabilinde nlınahılir. 

6 - Eksiltme :; l ( S/ 83D tarihine rasthYan persembe günü saat 9 da 
Adana'da Vakıflar ldaresi binasında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin (3558) lira C5Q) kuruş terninat verme
leri ve asağıda yazılı vE>sikaları haiz olmaları şarttır. 

A - 1939 yılına ait Tica!'et odası vesikası, 
B - İhale tarihincien en az 8 Sün evvel Adana'da Nafıa Miidürlü 

ğiinden Ankaracla Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğiiııde~ 
1stanbul~a __ fs~~nbu_l V:ıkıfl··r tl&.~mimarlığından ve diğer vilayetlerde 
Nafıa Mudurltıklerınclen alı!'lmt~ ve en az (35000) liralık tek hir bina 
inşaatı yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildirir yanı rnüte 
ahhitliği vesikası, ' -

8 - .. Eksil~~eye gireı·eklcrin bizzat yü~sek mimar veya yiiksek in
şaat muhendısı olması ve~:n bunlardan bıri ile rniiştereken teklifi ya
pıp mukaveleyi hirlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmevr: gireceklerın kapalı zarfın ihzarında ve tel·I'f k 
( tıpl rı I ' ı nıe -a nın ya7.t ınasında ve bu zarfların tevdiinde ve · posta il ... d 
rilmesind f?49m ~ f{Ot1 e-

e. .... · ntımar:ılı kanunun 32, 33 ve 34 _ cü maddelC'rine 
harfiyen rıavet etmeleri lazımdır re. 

. 087) 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltıne 
Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu 

BaJkanhğındÇ1n : 
Adet Cinsi 

1 Odunda tazyik, inhinna ce.1', mukavemetlerini 
ölçmeğe mahsus makine. 

1 Sertlik tecrübesi Pres makinesi. 
1 Rakkaslı Çarpma makinesi. 

Muhammen tutarı -
7625 Li. 
675 
950 

.. 

İstenilen evsaflarına göre) 
Muvakkat teminatı : 

Yekün ...... .. 9250 Lt. 

İhale : 25/ 8/ 1939 Cuma 
694 Liradır. 

gi.inü saat : 15 de. 

.ı - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi Enstitüleri 
içın yukarıda müfredatları yazılı (3) kalem cihaz (KAPALI ZARF) 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

14 - 8 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 K~s. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 94M Kes. 20 Kw. 

Pazartesi, 14. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk milziğl 

PL 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleı·I. 13.15 - 14 MUzlk 
(Teboikovskinin VI senfonisi - Pl.) 

19 Proaram. 19.05 Mföo:ik (Oda müziği
Pl.} 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma (Opera hakkında - Ce
vat Memduh tarafından) 20.30 Memlekr.t 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji hnberleri. 
20.!50 Türk müziği: 1 - Hicaz peşrevi. 2 -
Dr. Suphi - Hicaz beste - Baktıkça 

hüsnü anına. 3 - Hafız Yusuf - Hicaz 

!
-şarkı - Sevdayı ruhun aşk eline. 4 -
Ut taksimi. 5 - Yesari Asım - Hicaz 
şarkı - Sazlar çalınır. 6 - Blmen Şen 

Hüseyni ~arkı - İçtim suyunu şu coşkun 
derenin 7 - Udi Ahmet - Karcığar şar

kı - Varken göntilde. 8 - Karcığar şar
kı - Bilmem ki safa. neşe bu ömrün. 
9 - Refik Fersan - Muhayyer şarkı -
Her güzel bağından. 10 - Sadettin Kay
nak - Hüseyni Türkü - Göresin mi gel
di. 21.30 Konuşma (Doktorun saati) 21.45 
Neşeli plaklar - R. 21.50 Müzik (Bir so
list - Pl.) 22 Müzik (Küçtık Orkestra -
Şet: Necip Aşkın) 1 - Willy Engel -
Berger - Aşk hüznü. 2 - Arnold Melıı
ter - Bohemya rapsodisi. 3 - Nesvadba 
- Lotteley şarkısı üzerine fantezi. 4 -
Robert Vollstedt - Şen kardeşler. S -
Scmldt Gentner - Bana dalına söyle (a
ğır vals) 6 - Franz uhar - Eva ope
retinden potpuri. 7 - Slede - Nahira 
(İntermezzo). 8 - Lumbye - Şampan
ya (Galop) 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilAt, kambiyo - nukut bor
sası (fiyat} 23.20 Müzik (Caz.band - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Sebze Halinde Bir Yaka 
Evvelki akşam sebze halinde bir 

vaka. olmuş, Abdullah isminde bir 
kabzımal muhakkak bir ölümden kur 
tutmuştur. 

'Vaka şöyle olmuştur: 

Plana göre, bugün m~vcut mey
dan ve caddelerde tadilat yapmak 
zarureti vardır. Bunun için de. bina
ların istimlaki suretile parkın da 
tadil ve tevsi edilerek modern bir 
şekle sokulması lazım gelecektir. 
Aydın btasyonundan çıkınca , hü

kumete doğru giden bulvar halen ~r
navut kaldırımı halindep.ı.r. Bu g\i_ 
zel bulvarın. parktan itibaren başlı
van geniş bir meydanla beraber hii
kümete kadar parke döşenmek su
retile yapılması en başlıca düşünce

lerirnizdendir. 

Paşa, yaylası, bu memleket ıçın t~r. Köylünün bu elbiselere rağbet et
sıhhi ve medeni bir ihtiyaca cevap rrıeğe başladığı görülmüijtür. 
veren güzel bir yerdir. Şehrin 20 ki
lometre me atestnue ve 1.%.oo mııLı e iki DamaT, Duh.lı.&.lunnı 

Kaçırmak istediler 
Nazilli (TAN) - Kuyuc41kh bir 

kız kaçırma vakası olmuş, iki da
mat, baldızlarını kaçırmak istemiş

lerdir. Tafsilat şudur: 

2 - Eksiltme İstanbul Vilayeti Beyoğlu Istiklal caddesi Liseler Mu-

;::~~~ili~~., d~ire~i~~~-!~Jk_a::~d~. !.,8..,Z!~.1..~~n ,rJ'~ .. ~~ilWı .tonLuı_.alt olA.n= 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tari
fatı dahilinde ilk teminat tutarı olan 1694) liranın mezkur Muhasipliğe 
yatırıldğına dair makbuzla yeni sene Ticaret Odası kayd vesikasını ve 
bu ka~unda yazılı evsafı haiz olduklarına dair diğer evrakı müsbiteleri
le blrlıkte kapal teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş bulunmaları elzemdir. 

Sebze halinde bekçilik eden tek 
bacaklı Kadri Şengöni.U, Abdullaha 
müracaat ederek bekçi parası iste
miştir. Abdullah da parayı vermek 
istemeyince Kadri küfüre başlamış
tır. Bunun üzerine Abdullah ta kız
~\i'ı. a~~ui.liti""u31:mn:Hmt'Nfü~ 

Bu sırada tabancasım çeken Kadri, 
bir el ateş etmiş ise de kurŞtin bo~a 
gitmiştir. Silah sesine yet1şe.ıı polisler 
kavgacıları ayırmış, dün nöbetci O

lan Sultanahmet sulh ceza mahke
mesine göndermiştir. Suı·lıı tevkif e. 
dilmiş ve sabıka kaydı cıkarılması
na karar verilmiştir. Aydının bulvarr üzerinde h aftarla 

bir defa kurulmakta olan pazarı da 
yeni yaptırılacak hale kaldırmayı çok 
ehemmiyetli görmekteyiz. 

Halin mevkii imar planında gfö•· 
terilmiştir. Orada bulunan bir kaç 
arsayı istimlak etmek suretile bele
diye, halin yerini hazırlıyacaktır. 

Bu işler, para işidir. Belediyeler 
Bankasından yeniden :30 bin liralık 

bir istikraz yapmak im1<anı vardır. 
Bu mesele üzerinde belediye tetkikat 
yapmaktadır. 

35 Senelik Kadın, Erkek 

Olunca Evlenecek 

irtifaında olan bu mahalle, şehirden 
acılmış olan yol, halen biraz daha ge
nişletilmektedir. 

Güzergah, zeytin ve çam ağaçla
rile müzeyyen ormanlar içerisinden 
geçmektedir. Yaylada bol ve çok so
ğuk sular vardır. 
Aydında sıcaklar 34 - 38 dereceye 

çıktığı sırada, Paşa yaylasında ce
ketsiz gezmek mümkün olamaz. 

Yaylanın bir çok noktalarından 

Aydın, Söke, ovaları ve Ege denizi 
görülüyor. Aydm halkı srcak mev
simlerde Ödemişin Bozdnğ yayla.sile 
diğer birtakım yaylalara gitmek ıa
rurctini artık duymuyacnklardır. Pa
şa yaylasında önümüzdeki sene ya. 
pılmasını tasavvur ettiğimiz bazı te
sisat, bütün bu iJııtiyaçları karşılıya
cak bir halde olacaktır. ,, 

Mebuslar Bursahların 

Dileklerini Dinlediler 
Manisa - 35 sene bakir bir kız Bursa !TAN) - Şehrimize gelmiş 

olarak yaşadıktan sonra, erkek ol- olan mebuslar, halkın dileklerini 
duğu anlaşılan ve bunun tahakkuku dinlemeğe devam ediyorlar. Şimdi

için de bir ameliyat geçirmesi lazım ye kadar alınan neticelere göre, 
gelen Firdevs, müstakbel ismiyle Burianın en mi.ihim ihtiyaçları şun
Edip, Manisa hastanesinde bulunu-' !ardır: 
yor. Henüz ameliyat edilmemiştir. 1 - Karaköy - Bursa - Balıkesir 
tki örgülü olan saçlarını da heniiz arasında tren hattı inş2sı, 2 - l!)O 
kestirmemiştir. Kendisinin aslen yataklı memleket hastanesi ihtiyaca 
Dramanın Piraşuva kasabasından ol- yetmediğinden, yeni bir hastane ya
duğu ve mübadele suretiyle memle- pılması, 3 - Bursada bir orta mek
ketimize geldiği anlaşılmıştır. tep, köylerde beş sınıflı mektepler 

Şimdiye kadar kadın olarak yaşa- açılması, 4 - Bursanın susuzluktan 
dığı için. bir çok kız ve karlmlarla kurtarılması. 
bir yatakta yatmış olduğunu, fakat Bunlardan başka köy korucuları, 
onlara karşı bir temayül hist;etme- orman isleri hakkında bazı dilek
diğini söyliyen bu şimdiki kadm ve terde bulunulmuş; bir fabrikatbr , 
yarınki erkek, evlenip baba olmak dokumacılık mektebi, yahut sanayi 
ve yuva kurmak arzusunu saklama- mektebinde dokumacılık kursu a!;ıl-
maktadır. masını teklif etmistir. 

Kendisi heyeti umumiyesiyle ka- iki avukat ta, bazı kanunlar ve 
dına benzemekte ve sesi de ince ise bilhassa icra kanunu hakkındaki Ji_ 
de, doktorlar, küçük bir ameliyatla kirlerini söylemişlerdir. 

tam bir erkek olacağını söylemekte 

müttehittirler. Bir Kiıi Boğuldu 

Kuyucaklı çiftci Hüseyinin karısı 

iki ay evvel ölmüş, bir çocukla ken
disi yalnız kalmıştır. Hüseyin, ço
cuğuna en iyi bakacak bir üvey ana 
düşünürken, baldızı Pembe aklına 
gelmiştir. Fakat Pembenin, babası 
Sinekler köylü Molla İbrahim hoca 
tarafından kendisine verilıniyeceı:,ri
ni bildiği cihetle, Pembeyi kaçırmak 
ı~ın, Hamzallı köyündeki baL·anağı 
hacı Halil ile anlaşmıştır. 

Pembe, işçi kadınlarla beraber, 
Menderes kıyılarındaki pamuk tar
lalarında çalışırken, Hüseyin ve H2-
lil onu kaçırmışlar, M~cderestcn 

öteye geçirmişler, fakat Pirlepeli 
Hüseyin yeti:;;erek kızı kurtarmıştır. 

Pembenin akrabasından başka bi
rine nişanlı olduğu anlaşılıyor. Ba
basının şikayeti üzerine, Halil ve 
Hüseyin tevkif edilmişlerdir. 

--o---

Tuzakçı Köyünde Bir 
Cinayet Oldu 

Gönen - Tuzakçı köyünde bir ci
nayet işlenilmiştir. Askerden henüz 
gelen İbrahim oğlu Hüseyin Yıldız
tepe, uyuduğu kendi harman yerin
de, başı baltayla parçalanmış olarak 
bulunmuştur. 

Maktul ile miistereken hir kızı 
seven 18 yaşlarında Hasan, katil ol
mak zanniyle tutulmuştur. 

---o---
Bir Amele Kütüli 
Altında Öldü 

Düzce (TAN) - Büyükc~uni ma
hallesinde oturan Sinoplu Hakkı, bir 
tacirin ceviz kütüklerini altı amele 
arkadaşiyle kamyona yüklerlerken, 
düşen bir kütüğün altında kalmış 

ve hemen ölmüştür. 

Tekirdağ Köylerine 
Dolu Yağdı 

Adapazarı <TAN) - Kazancı kö

yünde Mudurnu çayına giren Hasc.n 

oğlu 10 yaşlarında Cevat, yüzemi-

Bayındırda Bir Cinayet 
İzmir 12 (TAN Muhabirinden) -

Bayındırın Çivici mevkiindeki dere
de, üzerinde bir tabanca ve bir bı

çak yarası bulunan bir ceset görül
müştür. Cesedin, Bayındırlı Mehmet 
oğlu 22 yaşında Mustafaya ait oldu
ğu tesbit edilmiştır. Katil meçhul
dür. 

Mürefteye bağlı Uçmgkdere ve yerek boğulmuştur. 
Malkaranın Develi, Yenice köylerin- istiklal mahalleslnde oturan 18 
de dün ve evvelki gün şiddetli dolu yasında Samime, kuyuya rlüşınüş, 

yağmıştır. Uçmakderenin ti.ıtün ve ı boğulmak üzereyken kurtarılmış
bağlarına bir çok zarar yapmıştır. tır. 

4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf ve mahivetle
rini ve diğer hususatını öğrenmek isteyenler tatil günleri hariç BUyük-
dere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesine müracaatları. (6041) 

Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 

1 - Mdenclikle alAkadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsilde bu· 

lunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe seçilecektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak 

b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette Ve sıh
hati tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır." 

c - Laakal lise veya kollcj mezunu olup, olırnnluk vesikasını almış 
bulunmak 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmal11<lk 

3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Nazari hesap 

b - Cebir 

c - Hendese 

d - Müsellesat 

e - Fizik 

f - Kim:va 

g - Jeoloji 

i - Ecnebi bir dil 
4 - Acılacak müsabakada üssü mizanı kazanrrı~ş olmakla beraber. 

gönderile~ek talebelerin, ihraz ettikleri derece itıbarile, kazananlarrn 
ilk 12 si arasında bulunmaları ~arttır. 

t . s ve g·· ııeceğl me l k t ·· b Kazananların yapacağı ih ısa onder . m e e • musa a-
kadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tes~ıt edilecek ve alakadar
lar kendilerine bu hususta verilecek direktiflerı. müsabakaya iştirak et-

. . b ı etmiş s 1 kıardır. 
mış olmnkla peşınen ka u ayı aca . 

5 _ Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsıt llıüddetlerinin bir mis
li kadar Devlet emrinde hi:-mete tabi old~~:arından bu hususta mükel-

1 f . t1 · · t ·k etnıek üzere bir tasJı naıne verecekler ve bunun e ıye erını evsı 

için de mutber kefil göstereceklerdir. 

6 _ Müsabaka imtihanları Ankarıı•cla Yapılacaktır. Tarih ve mühlet 

§unlardır: 

a _ M T. A. Ensm:· " ~ son Jtlnracaat tarihi; 4 EylıJ.I 1939 
. 193 

b - Sıhhi muayene ta:uıi: 6 E:iıfll 9. 
c _ Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 ı;ylul 1939 

7 _ Taliplerin: nüfus hüviyet cilzdarı.ını, hüsnühal varakasını. mek
t p şahadetnamesini ve olgunlıJJc vesikasını veya bunların tasdikli birer 
s~retlerinL 4 adet fotoğraf ve ~i~_ekçelerını: son .. m~racaat tarihine ka
dar Ankarada M. T. A. Enstittt5~ Geıı~ı Direktorluğür.ıe göndermeleri 
ve sıhhi muayeneleri için de. tayın . e.dilmiş ola~ günde öğleden evvel 
Bay Hasan Apartımanınd:.J~ı Enstıtlt Mer~czınde bulunmaları ilan 
olunur. "3604 .. "5994 .. 

Merdivenden Düşen ÇocuK 
Beyoğlunda Dereboyu caddesinde 

oturan Mecidin oğlu 2,5 yaşmda Ka
zım, annesinin evde bulunmadığı bir 
sırada merdiven başında oynarl\'.en, 
demir parmaklığın arasındaki boşluk 
tan 12 metre derinliğindeki tuşhğa 
düşmüştür. Kazım, baygın ve ümitsiz . 
bir halde Sişli çocuk hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Otomobil Kazaları 
Şoför Saimin idaresindeki 2252 nu 

maralı otomobil Tahtak:ıleden ge • 
cerken o civarda oturan Hayri is
~inde birisine çarparak muhtelif yer 
lertnden yara1~tır. Yaralı hastaha 
neye kaldırılmış, tahkikata başlan -
mıstır. 

* Fahamettinin idare ettiği 1882 
numaralı otomobil Beyazıt meyda
nmdan geçerken Aksarayda oturan 
16 yaşında Saide çarparak yarala -
mıştır. Şoför yakalanmıştır. 

YENi NEŞRiYAT: 

M. T. A. - Maden Tetkik vo Arnma 
~·Enstitüsünün iiç ayda bir c·:kardığı bu 
mecmuanın 4 üncü sene 3 üncü sayısı in
tişar etmiştir. 

* ISİR QÜNEŞ NASIL DOGOU? - Tilrl< 
kurtuluş ve zafer günlerinin heyec11nlı 
hatıralarını tıısvir eden İbrahim N'ecdet 
Göi{erln bu eseri, Mardlııde kitap hallııde 
basılmıştır. 

* BELEDiYELER DERGİSİ - T\Plı>rlivelcr 
B<ınkasınca nesredilen bu ı:ıylık derginın 
46 ncı sayısı çıkmıştır. 

* HAVACILIK Vl!: SPOR - 'riir'r Hnva 
Kurumunun bu güzel mecmuasının 2H 
iincti sayısı intişar etmi~tir. 

ltAŞİT RIZA ER
TUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 
Bu gece TEPEBA
ŞI BAHÇESİNDE 
Saçlarından Utan: 

Vodvil 4 Perde 
Yazan: Mahmut Ycsa:•i 
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14 Ağustos 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ectıebl 

1400 
750 
400 
160 

Kr. 

" .. .. 
1 Sene 
6 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 
• 
• .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler icln abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindı.r. 
Adres değiştirme.k 25 lruruştur. 

CevaJ) fçln mektuplara 10 kuruıluJı:: 

pul iHives.i l~zımdır. 

GÜNQN .MESELELERi 

Almanya da 
'4 

Sinir Buhranı 

A lmanya kendi kazdığı kuyuya 
düştü. Başka memleketlere 

karşı açtığı sinir harbi ile kendi 
mağlubiyetinin sebeplerini hazırla
dı. 

Son zamanlarda Almanl:ırın sinir
lenrneğe, asabi buhranlar gec;irmeğe 
başladığını görüyoruz. 

Goebbels'in propagandası Alman 
-vatandaşını Alman kuvvetinin ye
ııilmez bir kuvvet olduğuna inandır. 
mıştı. Alman zannediyordu ki Hitler 
başında bulundukça onun için nnı. 
kadder olan şey harbctmeksizin za
ferden zafere koşmaktır. 

Fakat ayni Alman vatanda'!ı Dan
~İi meselesindenberi vaziyetin dcğiş
tiiini görüyor. Bitler bir türlü Dan
~igi alamıyor. Buna mukabil artık 

.Alman kuvvetinden bahsedilmiyor. 
Bi18.kis şimdi ortalığı kaphyau ha· 
herler hep demokrasilerin kuvvetlen~ 
diiine aittir. İngiliz hava kuv\·etleri 
dünyaya hakim olmuş göri.inüyor. 
1500 tayyare Londra üzerinde hü· 
eum manevralan yapıyorlar. Yüzler· 
ce İngiliz bomba tayyaresi l\larsil· 
:raya kadar uçup geri dönii~·orlar. 

Bütün İngiliz ihtiyat donanması se
ferber halde bulunuyor. 

Totaliter devletlerin dilılontatlar> 

(elişta, şehir şehir dola§ıp mülakat· 

Ml>kUPmffilaaınM.ııu1'ncPc\ltr.k\ı8r~ 
planlarını hazırlıyorlar. 

Artık kuvvetinden vo kımırından 
IC'min olan demokrasiler Förstcr'in 
Jıutkuna kulak asmıyorlar. 

Dünya hidiı;;elerinin aldıuı bu 
J'Cni manzara Almanı teıa~a dii.-,iirii· 
ror. Zaten harpten korkan Alınan. 

:şimdi sınlr buhranı içindedir. 
Dahlide açlık, hariçte haTp tehlikesi 
Almanın maneviyatını bozuyor. 

Şimdiye kadar Alman1n kuvvetin. 
den bahseden G~ebbels bile propa· 
gandaınnııı §eklini değiştirdi. Şimdi 
harpten bahsetmiyor, Alman kuvve
tinden dem vurmuyor. Bilakis harp 
olursa Alman milletine fada zarar 
vermiyeceği hakkında fctninnt ver
mefe lüzum görüyor. İngiliz kuvvet. 
leri ile alay ederek Almantn bozulnn 
maneviyatını dUzeJtmeğe çalışıyor. 
Alman propaganda nazırının bu tc· 
minatı vermeğe ve Almanlaruı si
nirlerini tamire lüzum görnıeııi Al
ma11yanın sinir harbinde nıüdafaayı:ı 
~eçtiJlni gösteren en kuvvetli de
lillerdir. 

• 
Yalnız biz Türk matbuatı hala hi-

Jerek bilmiyerek Alman km·vetj et. 
l'afında propaganda yapınakta de. 
vanı ediyoruz. Hala birinci sayfala
rumun ba~ köşelerine Almanyamn 
kuvvetli olduğuna delalet eden re· 
simler, serlavhalar kullanıyoruz. Ha
la t,lfaliter devletlerin reislerine ait 
ukalı resimle:ri başımızrla taşıyoruz. 
Ve bu suretle istiyerek re:yn istemi· 
yerek Goebbels'in ckme~iue yağ sil· 
rllyoruz. 

Almanl:uın bite düşünmeğc başla; 
dıj'ı bir devirde biz hala onları kuv
vetli göstermej'e çalışıyoruz. Yıızi· 
yet değişmiştir. Demokrasiler km·
vetlenmiştir. Mütte~lklerimiz sınır 
harbinden muzaffer çıkmışlarrlır. 
Hakikatleri tahrif etmiyeliın ve oku
yucularıınııa biraz da kendi kuvve
timizi ve müttefiklerimizin kuvveti· 
nf &österelinı. 

Murathda Bir Yaralama 
Muratlı (TAN) - Hasan oğlu Oz

bek isminde biri, kavga ettiği Şerif 
oğlu Kemal Can'ı kasığından a.ğır 
surette bıçakla yaralamış ve yaka. 
lanmıştır. Yaralı , Tekirdağ hastane. 
sine ~i.inderilmiştir. 

TAN ====================~=========================:=:- 5 
Bu makalede Onlkl Adaların Türk hakimiyeti altına girişi tarihini okuyacaksınız. Ostad M. Tur· 
han TAN. diaer bir makale ile bu adaların Türk hakimiyetinden nasıl ayrıldığını anlatacaktir. 

• • • 
On iki Adaları nasıl 
aldık? nasıl kaybettik? 

-1-

Q n beşinci asrın ortaların-
da Anadolu, siyasi dar

dağanılıktan kurtulup bir 
bayrak altına girmiş ve Türk 
biı-liği o mübarek bölgede 
yeni baştan kurulmuş bulu
nuyordu. Trakya, Makedon
ya, Epir, Tesalya ve Mora da 
Türk hakimiyeti altındaydı. 
İşte bu vaziyet Ege denizin
deki adaların ayni hakimiyet 
altına girmesini gerekleştirdi 
ve Fatih Sultan Mehmet bu 
işle de uğraşmaya başladı. 

Beşi büyük, on dokuzu küçük 
olan bu adalar, Anadl)lunun garp 
kıyılan önüne serpilmişlerdir. Bir 
kısmı tamamile kara suları için
dedir. Bir kısmı da - Rodos gibi -
karadan yirmi kilometre kadar 
uzaktadır. 

Anadolu topraklarında11 muh • 
telif zelzeleler sonunda ayrıhp 

denizde kalan, fakat Anadoluya 
bağlılıklarını -yakınlıklarile

muhafaza eden bu yirmi dört ada
nın türkçe ve frenkçe isimleri şu
dur: 

Semd.irek Samcıthraki 
İnıroz İınbros 
Limni Limnos 
Bozcaacla Tenc?dos 
Bozbaha A'istrati 
Midilli Lesbiııı 

Yunda Moskonisia 
ıpsara .1 ~a.l.A 

Sakız Chios 
Karput NicarlA 
Fut-ni Phurnes 
Batnoz Patmott 
Lepso Lipsos 
Leryoz r.eros 
Kalimnoz Kalymno~ 

Ostropalya Astrooalia 
İstanköy , _ Ko 

Sırası Geldikçe: 

Yazan: 
M. TURHAN TAN 

Bugünkü Roclostan bir görünüş 

İncirli 
Sömht!ki 
ilbııki 

Hergit 

Rodos 
J\.crpc 
Ka~ot 

Nisi,..os 
Symi 
Tilos 
Charki 

Rhodes 
l\.arpn lD<J:) 

Kasos 

Fatih Sultan Mehmet, bu a
dalardan ilkin İstanbul Bo

ğazına yakın olanları _ başta İm
roz, Bozcaada ve Midilli olmak Ü

zere . zaptettikten sonra 1479 yı
lında Rodosla etrafındaki on iki a
dayı zaptetmek teşebbüsüne giri~-

ti ve taarru:ı:i bir keşiften sonra o
raya yüz ııltmış gemiden rnürek. 
kep bir donanma yolladı. Bu do. 
nanma ~ Mesih Paşa kumandasın. 

daki kar a ordusunu da alarak -
MtsU senesı mayısının yirmı ii~iuı· 

de Rodos önüne geldi. 
O sırada Rodos, Sen J an şöval

yelerinin elindeydi. Mesih Paşa do· 
nanmas1 şehrin bir mil garbinde ve 
deniz kurbunda bulunan Sent Eli
yen dağına yanaştı ve kuvvetli bir 
müdafaaya rağmen oraya kara as. 
kerinı dökütü. Bu asker hemen o 
dağın üzerinde ve eteklerinde mev-

Konyanın Bayrağı 
Konyanın Marşı 

- Konya, Ağustos -

G arpta her şehrin bir, anblenı
ii bayrağı ile bir marşı vnr. 

ntış derler. 
Eğer bizde de böyl$ bir adet ol

saydı Konyanın bayrağmda ya bir 
çağlayan, ya bir santdüj resmi Lu
lunurdu. 

Marş yerine de şöyle bir §ey 
bestelerler~: 

Yeti" Büyük İnönü! 
Tut verdigin sözünü, 
Yapalun &u düğünü, 

Kıtlık bekler pusuda, 
Konya'nın gö:ı:ü suda 

* Yetiş Milli Şef bl:ı:ı>! 
Çöllerde geldik dize 
Yalvarıyoruz size, 

J~ıtlık bekler pusuda, 
Konya'nın gözü suda 

Konyanın ovası dağı, beleni ha· 
ğı bu kadar susuzdur. Can damar
larında kırmızı kan neyse, Konya 
topraklarında su odur. 

Milyon kilometre murabbaı ana 
toprak, milyonlarca baş ehli hay. 
van, yüz binler ve yüz binlerce 
insan yüreği bütün kuvvetile san· 
ki gece gündüz: Su! Su! Su! diyu 
haykırmaktadır. 

B u. bir ya~mur dmm değildir. 
Bu, kanal dıwmhr, har:ıj 

duasıdır. artcziycn dull.c;ıdır. IIaya-

Yazan: 

AKA GÜNDÜZ 

tıJJ fenni emniyete alınması duası
dır. 

, Topraklarının verimile, ormnp
larının genişliği ile, madenlerinin 
çeşitllii ve çokluğu ile, evlatları
nın çalışkanlığı ile ·ıengiıı olan 
Konya vilayeti; kasasının içinde 
kilitli kalmış masaldaki bangC're 
benzer. O kasanın tek anahtan 
var; Su! 

Ve o anahtarı bir kisi elinde tu· 
tuyor: l\lilli Şef! 

Kon~·alı bu eJiıı katiyctle uzan
mnsın1 hekli~·or. U7.anaC'aıhndan 
da emindir. Çiinkii Bliyiik Önder 
Kon~·nya söz vermistir: Suyuııuıaı . . 
mutlaka temin edeceğim! 

Bütün Konyayı do!aşıp dinle· 
diın. Konya biliyor ki Biiyük'ün 
verdiği her söz yerine gelmiştir; 
Metris tepeden bugüne kadar ... 

Konya onun için bu söze g'lniil 
bağlamış ve suya kavuşacağına 
inanmıştır. 

Difteriliye serom, tatanoza aşı, 
:,·angına hortum, yaralıya cenah 
ne kadar lazımsa; Konya toprakla· 
rına su o kadar tezden cbeındir. 

Bu işe el siiriilınediiiini kimc;e 

iddiaya yeltenemez. i~e \"aktindc 
haşlanınıştır, iş yolunda ~ iirümii!i
tür, fakat itiraf etmek borçhır ki 
bir gün, birdenbire ,.c her neden· 

1 

sc aksaya kalmıştır. Buna hazı se-
bepler gösteriliyor. Deniliyor ki, 
Milli Şefin BaşYekaleti bir yıl hı· 
rakışı birçok işler gjbi bunu da bir 
an için duraklatmıştır. '!ionra ara
ya Ebedi Şef'in büyük mateıni 
girmiştir. Daha sonra ise benim 
kafam gibi bazı kuru kafaların s:ı. 
de suya münakaşaları meydan al 
nnştır. Bunlar olmasavdı. ovalar 
bugün helld suya kavtı~mu~ bulu· 
nurdu. 

F akat bugüne ulac;tık iııt1.>. 
l\Iilli Şef devletin \.' C mil

letin başındadır. Hükumet nıe
todlu ve rasyanel çalı~mnk azmin
de olduğunu örncklerit- göster. 
ınekledir. 

Konya için ço~unıı;anılan su 
masraflarının daha birkaç mislini · 
Millet Meclisi vernıeğe her zaınan 

\ 

hazırdu. Dağıtılan su idaresi ye~ 
ni baştan kuruluyor. 8il~iye. ihti
sasa ve tatbiki çalışmaya yer ve• 
riliyor. 

Bugiine kadar yapılan işlerden, 
edilen masraflardan alınan tccrü· 
heli neticeler çok kıymetlidir. Bu 
tecriihelerin, ara tırmnların gös· 
terdiği hedeCJcre doğru ~ iiriimek 

(Devamı 1 O uncuda) 

ki tuttu ve bir bataryalık top ta 
Sen Nikola kulesini bombardıman 
etmiye başladı. Bu kuleyi İtalyan 
lisanında (Sent Jan şövalyeleri ko. 
nuştukları dile göre gruplarn ayrıl
mışlardı. Komandor Karet müda
faa ediyordu. Mesih Pa~a. bır nü· 
mayişten ibaret olan bu ilk hücum 
ile düşmanı biraz sersemlettikten 
sonra şehri kara tarafından bom
bardıman etmiye giri~ti ve Yahu
di mahallesini ateşe verdi, ardın
dan dış kaleyi de topraga çevirdi. 

1 şte bu suretle başlıyDn bom. 
bardımanlar, hücumlar tem. 

muzun yirmi sekizine kadar sürdü 
ve o gün umumi taarruz başladı. 
Türkler - bir frenk m üverrihinin 
tabirince _ önüne durulması im
kansız bir a-esaretle ged!kler üze· 
rine atıldılar. Önde üç bin beş yüz 
serdengeçti ilerliyor, ar1rndan kırk 
bin yiğit ':_;'irk yürüyordu. Şöval
yelerle yardakçıları olan muhtelif 
cinsiyete ve milliyete mensup as
kerler, canlarım dişlerine alarak 
Türk hucumuna knrşı koymıya sa
vaşıyorlardı. Fakat kanlı bir <'ar. 
pışma sonunda Türkler ilerledi, şö
Yalyeler ordusu cekidt ve serden. 
geçtiler tarafından Tü.·k sancağı 

.mazgallar üstüne dikildi. Önde yir-
mi kadem yükseklikte bir kalecik 
vardr. bunu da aşmak Türkler i
çin hiçbir şey değildi. 

Fakat bu heyecanlı d:ıkikada Me
sih Paşa, yamRn bir belahat ham

lesi yaptı "yağmRya miisaade ~t

m.ediğini, Rodos hazinelerinin padi
şaha ait olduğunu,. tcll ' llar vası. 
tasilc ilan ettirdi. Şimdi serden. 
geçtUeri takip eden askere bir gii. 
cenikllk, bir şevksizlik gelmişti, 
bulundukları yerde durfmık şu i
lanın tazammun ettiği manasızlığı 
münakaşa ediyorlardı. 

1 şte bu duruştan şövaly~Jer 
ordusu istifade etti. tç ka

leye merdiven kuran bir avuç as· 
kere çullandı ve onları ricat ızh· 
rarında bıraktı. Giritteki asker, za· 
ten Mesih Paşanın hamakatine kı
zarak geri çekilmiye başlamıştı. 

Bu suretle Rodos muhasarası 
müsbet netice vermedi ve Mesih 
Paşa, o ada üzerinde dokuz bin şe. 
bit bırakarak İstanbula döndü. Fa. 
tih Sultan Mahmedin bu ricati gn. 
ruruna yedirmiyerek için ici11 eri
diğini, ölümünde de o eriyişin te_ 
siri bulunduğunu söyllyenler var· 
dır. 

Fakat Fatihin ölümi.1 , oğlu Be
yazrdın gevşek bir hükümdar olu
şu, torunu Yavuzun İslam birliği 
politikasını güdüp adalar işile ml'ş
gul olmayışı. bu adaların ve helP 
on iki ada denilen Anadoluya. b:ığ. 
lı manzumenin Türk hakimiyeti 
altma alınması zaruretini ortadan 
kaldırmış olamazdı. Çünkü Ana. 
dolunun selameti, bu adaların Türk 
ler tarafından idare·olunmasilc şüp. 
heden kurtarılm1ş olacaktı. 

İşte Kanuni Sultan Süleyman. 
Fatih devrindenberi ihmal olunan 
bu zarureti - tahta çıkar çıkmaz _ 
gözönüne getirdi. Belgradı aldık· 
tan sonra muzaffer ordusunu Ro
dosa götürdü, 1522 temmuzunun 
sekizinci günü Marmaris limanın
dan adaya girdi. 

Mesih Pac;anrn kırk iki yıl ev. 
vel düşüremediği nodos ka

lesini yıkmak, Sent Jan şöva 1yele
rine diz çöktürmek için Kanuni 
Sultan Süleyman yüz yetmis gün 
kadar uğraştı. Çok kanlr taarru7lar 
yaptırdı. canca ve malzemece bti. 
yük fedakArhklara katlandı Frenk 
tarihleri bu beş bucuk aylık taar
ruz devresi içinde Türklerin elli 
bin şehit verdiklerini iddia eder
ler ki, yarısı mübalağa sayılarak 
~enzil edilse bile yine yüksek bir 
yekundur ve bu fedakarlık Rodos
la etrafındaki adaların Türklerce 
ne kac;Jar mühim tutu1c1u i.hınu ızi5~-

ca~:~u;ts 
Türk Matbuatı 
Dikkat 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Danziı nazl lideri Försterin iki 
gün evvel söylediği nutku, 

Türk matbuatı birinci sayfalarında 

büyük bir ehemmiyetle neşrettiler. 

Halbuki bu nutkun dünya matbua
tındaki aksi gayet basit oldu. Bun. 
dan cesaret alan Alman radyosu ev
velki akşam, Türk matbuatının 

Förstcrin nutku hakkında çok ~em· 
patik bir lisan kullandığını ilandan 
çekinmedi. 

Türk matbuatının büyük bir ck
seriy<!ti Ye Türk milleti İtalya ve 
Almanyanın harpçi siyasetine sem
patik değil, biPakis şiddetle muhali. 
fidir. Bu nutkun birinci sayfada e· 
hemıniyctlc neşri, Danzig meselesine 
verilen ehemmiyetten gelmiş olsa 
gerek. Alman radyosunun bunu bir 
sempati tezahürü Ôlarak telakki et
mesi, kendi davasına Türk matbua .. 
tının sayfalarını açmasından, iste. 
mi~·erek bu propagandaya alet olma· 
sından ileri geliyor. Dün~·adaki ha
diseleri olduğu gibi vermek vazife. 
mizdir. Fakat propagandaya alet ol. 
mak bahsine gelince dururuz. Bunun 
içindir ki her zamandan fazla mi.ite. 
yakkız olmak mecburiyetindeyiz. 

Bazı gazetelerde İtalya \'e Alman
yaya, ordularına, harp techizatına 

ait resimlerin birinci sayfalarda neş
ri Alınan propaganda nezaretini 
ınenınun ettiği kadar. halkımız üze. 
riud2 de fena bir tesir \'e korku U· 

yandıra bilir. 
Bazı kimselerin, "Ya Almanyanın 

kuvveti?., diye sorduğu sual, şinıdi~·e 
kadar Almanyanın kuvveti lehine 
yapılan propagandanın neticesidir. 
Hila bugün, Alınan ve İtalyan lider
lerinin kendi milletlerini aldatmak 
için izam ederek söyledikleri pro· 
pagandu nutuklınınm, i~in iç yiizünü 
bilmeyen Jııılk iizerinde yapacağı te
siri hesap etmeliyiz. 

Alnıan ve İtalyan kun·eti mcfruz 
bi! kunettir. Bakırı. çeliği, harp sa
nayii için 18.ıun olan iptidai madde
leri, matcryeli olmıyan bu milletle. 
rin, crzast olarak yaptıkları harp tcc. 
hizatını Çekoslovakyaya gezine ge. 
zine gittikleri halde yollarda hurda 
halinde bıraktılar. Bu bozuk tankla. 
rın, tlifenklcrin, toııların resimleri 
İngiltere vo A nupa matbuatında fo. 
toğraflarilc neşredildi. l\fcmlekctlcri 
dahilinde yiyecekleri olmıyan, sene
Ieı·denb~rj harp ekonomisi \'aziyetin
de ya~ıyan, uzun bir harbe değil, bir 
~-ıldırım harbine bile mali vaziyetleri 

miisait olmıyan hir memleketin ne
sinden korkulur? Hayat ı;ahasmda 
mağlüp olan fa~ist nazist liderler, 
milletJcrini oyalamak itin bir harp 
macerasına giriyorlar. \'C bu onların 
son kozlarıdır. 

Hakiki kuvvet, demokrasiler cep
hesinde tolanan, maddi mane\'İ, bit. 
Hin ku\'vetlcri birle~tiren, n sulh e
konomisi içinde ya~ıyan milletlerde. 
dir. Bu cephe de bugün teessüs etmiş 
tir. Totaliter devletler bu kuneti 
halklarından saklamak kendi kuvvet 
lerine inandırmak için miitcmadi bir 
propaganda vaziyetindedirlcr. Biz on 
lara alet olmıyalım. Bizim süzgeçten 
geçirmeden neşreWğiıniz yazılar diiş 
nıanlara bir sempati hissi beslediği. 
miz fikrini verdiği gibi. hadselerin 
iç yiizünü bilmeyen halkı da ürkü
tür. 

terir. 

21 Kanunuevvel 1522 de şövRl
yelerin reisi olan üstadı azam Vil. 
liers de L'isle Adam t·3Sli:n olmak 
teklifinde bulundu ve bu teklif ü. 
zerine başlıyan müzakereler netL 
cesinde Rodos adası 1 kanunusani 
1523 te Türk bayrağı altrna girdi. 
Üstadı azam. adadan ayrılmazdnn 
önce padişahın elini öpmlyc gel
miş ve dört altın vazo takdim et
mişti. Sultan Süleymsn. mağlup 
kumandana karşı çok nazi:t dav
randı . hatta: "Bu hıristivan• ihti
varlıihnda vurdundan cıid:ı etti. 
~imden dolavr mütP<><:;;;if rıl nıııvor 
değilim .. divecek kadar centilmPn
lik _gösterdi. 

Rodosun düşmesile ber:ıber ona 
bağlı bulunan fc;tAnköv, Kalim. 
nos. Leros. Nisirüs. Tilos. Sym~. 
Astrapalya, Chalki, Karn;:ıtn<;. Kıt· 

süs. Lipsüs adalan da diiştii . ya
ni Türk hakimiveti altına J?eçti. 
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~EKONOMi~I 
Türkiye ... i~u3iltere 

Ticareti Nasll 
inkişaf Edebilir? 

"Economist 11 de f ntişar Eden Bu Mühim 

Makaleyi Aynen İktibas Ediyoruz 

lngnizce "Economist mecmu-
" 

aamrn Londra muhabiri "Türk 
ticaret meselesi,, başlığı altında 
nefrettiği bir Yazıda diyor ki: 

Türkiyenin en belli başlı devlet
lerle yaptığl harici ticaret istatistik
leri, onun iktısadi meselelerini ;ı.y
dınlatmıya kafidir. Türki.yenin 937 
deki ihracatı 137,948,000, 938 deki 

ziyettedir. Halbuki 938 de Almanya 
demir ve çeliğin yüzde ellisini, pa. 
muk ve yünün üçte birıni vermişti. 
Sebebi, İngilterenin Türk malları al
mamasıdır ve meselenin bütün kökü 
budur. 

Dünkü at yarlşlarında müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerden bir grup 

1 ihracatı da 144,974,000 lira tutmuşur 
Bu iki senedeki ithalat sıraf>ile 
114,379,000 ve 149,837,ooo lira idi. 
İhracatın nereye gittiğine bir göz a. 
tlırısa Almanların Türk piyasasına 

B ugünkü Türk • Ingi!iz ticare
ti 936 eylulünde imzalanan 

kliring mukavelenamesine tabidir. 
Bu mukavelename 938 mayısında ta
dil olundu ve İngiliz ithalatını kon. 
tenjana tabi tuttu. Kliring hesabında 
Türkiye (haziran 1938 de) 11,395,000 
Türk lirası borçlu olduğu için hiç 
bir iş ;yapılamamaktadır. Sonra 938 
de İngiltere~ yapılan ihracat yüzde 
elli derecesinde de düşmüştür. Ay. 
ni müddet zarfında Türkiye, İngil
tereden yaptığı satışları iki misline 
çıkardığı (ve satın alma arzusunu 
izhar ettiği) için bugünkü çıkmaza 
varılmıştır. 

Beykozlular Dün 
• 
lstanbul Yüzme 

Birincisi Oldular 
Müsabakalar Çok Sönük Geçti 

Velief endi deki 
At Yarışları 
Güzel Oldu 

I 

Koşularda iyi Dereceler Ahndı 

nasıl ha.kim oldukları tavazzuh eder. 
Son üç seneyi ve buhrana takaddüm 
eden 929 senesi ile nazi inkılabının 
senesini nazarı dikkate aldığımız t:ı.k. 
dirde şu netice ile karşılaşırız: 

ihracat 1929 1938 

Almanya 13.26 4?..92 

Çekoslovakya 2.34 3.45 
Amerika 9.91 12.26 
İtalya 21.80 lG.05 
İngiltere 9.63 3.41 
Fransa 12.63 3.28 

lthallt 1929 1938 

Almanya 15.28 46.99 
Çekoslovakya 6.03 3.85 
İngiltere 12.23 11.21 
Amerika 6.69 10.46 
İtalya 12.49 4.75 
Fransa 10.41 1.32 

İngilterenin Türkiyeye açtığı ve 
(İngiliz ihracatçılarının gizli bir şe. 
kilde kullandığı) krediler, İngiliz pi
yasası Türk mallarına kapalı kaldığı 
müddetçe, daimi bir hal çaresi teş
kil etmez. Onun için geçen sene Tür
kiyeye açılan 16 milyon sterlinlik 
kredi umumi ticari vaziyeti ıslah e
dememiştir. 

Cumartesi günü Beşiktaş yüzme havuzunda başlıyan İstan
bul yüzme birincilikleri dün nihayetlendi. Ve karşılarında 
ehemmiyetli bir rakip olmayan Beykozlular birinci günün 
üstünlüğünü ikinci günde muhafaza ederek birinci oldular. 
:J\.1aalesef dünkU. yarışlar, rak~psizllk-ytıztlnO\:!u uın.n\;:ı s:;\:.;xı 

olduğu gibi çok sönük geçti ve şu dereceler alındı: 

Yarış ve ıslah encümeni tarafından tertip edilen at yarış
larına <lün Veliefendi çayırında dvam edildi. Havanın kapalı 
ve yağmurlu olmasına ra~en kalabalık geçen haftadan az de-

l !~~~,,~~~~:~~ ~~~-~:~~:~1-t:~~~~~~~!~.!;~t:~_;_:V~ki ~aft~a 
l den birçok kimseler bılet almaga vakit bulamadılar. 

Yani Çekoslovakyamn ilhakından-
beri Almanya, Türk ithalat piyasa-
sasının .. yüzde ·eıiisine hakimdir. Bu-

10 milyouluk ticaret kredisi Bras. 
sert'lerle yapılan Karabük çelik sa. 
nayiini ödemek ve Türkiye hükume 
ti tarafından satın alınan demiryolu, 
tfüpfruı • .afui ... ~.'1lô t~qiJh,.tftşl"itı.tUl.f\.iiff: 
Yakın atide daha büyük bir kredi 
beklenmektedir. Bu da büyük sana. 
yi tesisatı, muvasalanın ıslahı için 
kullanılacaktır. Fakat Türkiyenin 
İngiltere ile ticareti ilerlemedLltçe 
faiz ve ödeme meselesi de hallolun
muyor. 

100 metre sırtfü;tü küı;üklel': 
Birinci Beşiktaştan Maruf 1.30.2, 

ikinci Beşiktaştan Necati. 
100 metre sırtiistü kHip harici: , 

Birinci Fuat, 1.26, ikinci Adnan. -
100 metre sırtiistü klüpler: Bi

rinci Beykozdan Saffan 1.32, (Bu 
yüzücü rakipsiz olarak yüzdü). 

200 metre serbest klüpler: Bi
rinci Beykozdan Bedri 2.58, ikin
ci Beykozdan Artin, üçüncü Be. 
şiktaştan Tekin. 

200 metre serbest klüp harici: 
Rakipsiz olarak Mahmut 2.28.1 ile 
birinci. 

Koşuların hemen hepsi meraklı 
ve heyecanlı bir hava içinde geç
ti. Bilhassa ikinci ve beşinci koşu. 
larda hiç ümit edilmedik hayvan.. 
ların koşuyu kazanmaları bu hay-

, vanlara bilet alanların yüzlerini 
· ---""""' ... ' güldürdü. 

Birinci koşu: (Çamlıca koşusu): 

na mukabil Türkiyenin bugün siya-
seten bağlı olduğu İngiltere ve Fran-
sa ile olan ticareti mütemadiyen dü. 
şüyor. 939 senesine ait olup elde e-
dilen rakamlar da ayni mahiyette-
dir. 

20 Ometre serbest klüpler: Ra
kipsiz olarak '3.5 ile Bey kozdan 
Ali birinci. 

1500 metre klüp harici: Birin
ci Nezih 28.27.2, ikinci Niko. 

Yüzme müsabakalarından bir görünüş 

Dört ve daha yukarı yaştaki yer 
li Yarı Kan İngiliz at ve kısrakları. 
na mahsus olup 2400 metre mesafe 
si olan bu koşuya beş at iştirak et
ti. Seyircilerden ekserisinin ümit 
ettiği gibi S. Temelin Mahmuresi 
Birinci, Şaban Altının Nonasi ikin
ci ve yine S. Temelin Ceylanı ü. 
çüncü geldiler. Birinci 410, ikinci 
75, üçüncü 25 lira mükafat kazan. 
dı. 

Nazilerin ticaret metotları bu va
ziyetin nasıl hasıl olduğunu tavzih 
eder. Evvela Alman müesseselerinin 
üstün satıcılığını nazarı dikkate al
mak lazımdır. Bunlar henüz sanayi
leşmemiş olan Türkiyecl"n iptirlai 
maddeler alarak mamul maddelP.r 
vermektedirler. Diğer taraftan Al
man hükumetinin ihracatçılara yap
tığı yardım yüzünden bunlar rakip. 
lerine nisbetle yüzde otuzdan yüzde 
altmışa kadar tenzilatlı iş yaprnaltta 
ve Türk mallarına dünya piyasasın
dan üstün fiyatlar vermektedir. Bu 
senenin haziranında Almanyanın 
Türkiyeye borcu 5,382,000 Türk li
rası idi. 

200 metre serbest klüpler: Ra-
kipsiz olarak Beykozdan !smail 
24.44 ile birinci. 

4 X 200 bayrak yarışı k1üI?1er: 
Birinci Beykoz takımı 12.32, ikin
ci Beşiktaş takımı. 

4 X 200 bayrak yanşı klüplcr: 
Birinci Beykoz takımı 13.1.2, ikin .. 
ci Demirspor takımı. 

Atlamalar: Beykozdan Fahri ra. 
kipsiz olarak birinci oldu. 

Dün klüpler arasında olarak 
dört yarış yapılmış, Beşiktaş, Bey
koz, Demirsporlu olarak sekiz ki
şi ;.ştirak etmiştir. 

İstanbul şampi.:ronluğu alan 
Beyko1lular da, birincilıği dört 
yüzücü ile elde etmişler, beş ya
rıştan üç~ de rakipsiz olarak ya
pılmıştır. 

Umumi puvan vaziyeti 
Klüplerde: Beykoz 130 puvanla 

İstanbul birincis~. Demirspor 32 
puvanla ikinci, Beşiktaş 10 pu. 
vanla üçüncü olmuşlardır. 

Küçiiklerde: Beykozlular 112 
puvanla birinci, Beşiktaş 100 pu
vanla ikinci, Demirspor 2 .)uvan. 
la üçüncü olmuştur. 

Beykozluları tebrik ederiz. 
Yüzme yarışlarından sonra ya

pılan sutopu müsabakalarının fL 
nalinde, birinci maçta Beykoza 
ı - 8 yenilen Demirsporlular 
gelmcdi.ği için, Beykozlular hük. 
men galip sayılarak birinci oldu

lar. 

ÜÇ Muhtelit 
izmirde 

Karşllaşacak 
Ankara, 13 (A. A.) - 1939 İzmır 

enternasyonal fuarında muhtelif ta
rihlerde yanılacak spor hareketleri 
şunlardır: 

Futbol: Ankara, İstanbul ve İzmir 
muhtelitleri arasında yapılacaktır. 

Bunun haricinde ala.kadarlarca, bir 
beynelmilel müsabaka yapılması der
piş edilerek bir Yunan takımı davet 
edilmişse de gelen cevapta, mevsim 
dolayısile Yunanistanda futbol faa. 
liyeti tatil edildiği ve bu münasebet
le takım gönderilemiyeceği bildiril
miştir. 

Üç şehir muhteliti arasında yapı. 
lacak maçlar, İzmir Alsancak sta
dında bir devreli lik usulü ile icra e
dilecektir. Maç tarihleri 2, 3 ve 4 ey. 
lüldür. Müsabakalar n~ticesinde bi
rinci çıkacak takıma fuar komitesin
ce büyük bir kupa hediye edilecek
tir. Bu müsabakalara iştirak edecek 
bölge kafileleri birisi idareci ve on 
dördü oyuncu olmak üzere 15 kişi

den ibaret olacaktır. 
Güreş: Ankara İstanbul ve İzmir 

takımları arasında serbest güreş mü
sabakalarr fuar açık tiyatro salonun
da her gün 17,30 da başlayıp 20,30 
da bitecektir. Müsabaka tarihleri 26, 
27, 28 ve bu müddet kafi gelmezse 
29 ağustos ı;tünleridir. 

Şampiyona 
için ·Ayrllan 
Bisikletçiler 

Ankara, 13 (A.A.) - Haber aldı
ğımıza göre, 8 ila 14 eylul günlerinde 
Bükreşte ilk defa yapılacak olan Bal 
kan bisiklet şampiyonasına iştirak 

ettirilecek takım, şu suretle tesbit 
edilmiştir. 

Ankaradan: Orhan Suda, Nuri Kuş 
ve halen Pariste bulunan Talat Tunç
alp. Eskişehirden: Faik, İstanbuldan, 
Bekir Beret. İzmirden: Bayram, ol. 
mak üzere altı bisikletçiden ibaret
tir. 

Ekipimiz, taknn halindeki idman
larını tamamlamak üzere 20 ağus

tosta federasyon fahri mütehassısı 

Cavid Cav'ın idaresi altında İstan
bulda bulunacaktır. 

On gün devam edecek olan bu id
manlardan sonra takımımız 2 eylul
de Köstence yolu ile Bükreşe hareket 
edecektir. Pariste bulunan Talat 
Tunçalp da takıma Bükreşte iltihak 
etmiş olacaktır. 

Yelken Yarışı Yapılamadı 
İstanbul su sporları ajanlığı tara

fından tertip edilen mektepli yarış
larının ikincisi dün Moda koyunda 
yapılacaktı. Havanın müsaitsizliğin. 

den dolayı ajanlık, mahallinde bu 
yarışları başka bir güne tehir etnı'ek 
mecburiyetinde kalınıstır. 

İkinci koşu (Göksu koşusu): 
İki yaşında yerli Halis Kan İngl

liz erkek ve dişi taylara mahsus 
olan bu koşuya dört at girdi. Bun- , 
lardan Mart 1 le Sigetvar, Fikret 
Atlının; Gürayak, S. BaŞlangıcın; 
Miste Fikret Atlının Refikası Ba
yan Nihal namına kaydolunmuş
tu. Meraklılardan bir çoğu Sigyet
varla Gürayağın koşuyu kazana
cağını ümit ediyorlardı. Fakat yi
ne tamamen aksi zuhur etti. Birin. 
ciliği Bayan Nihalin Misi, ikincili. 
ği Fikret Atlının 1 Martı, üçüncü
lüğü de S. Başlangıcın Gürayağı 
kazandılar. Birinci 300 ikinci 75, 
üçüncü 25 lira mükafat aldı. 

Üçüncü koşu (Satış koşusu): 
Dört ve daha yukarı yaştaki Ha

lis Kan Arap at ve kısraklarına 

mahsus olan bu koşuya dört at 
iştirak etti. Mesafesi 2100 metre i
di. İhsan Atlının Çetini birinci, 
Fehmi Vur alın Al Dervişi ikinci, 
Recep Balkanın Ceylanı üçüncü 
geldiler. Bu koşuya Ahmet Gelişin 
Ünlüsü de iştirak etti. Senelerden
beri girdiği koşularda birinciliği 

olmazsa bile, muhakkak surette i
kinciliği başkasına vermiyen ün
lünün bu defa dördüncü gelmesi 
hayret uyandırdı. Ve koşu biter 
bitmez büyük bir kalabalık ünlÜ· 
nun etrafını sardılar. Koşuyu niçin 
kazanamadığı hakkında sahibin
den izahat istiyorlardı. Nihayet 
hayvanın ayağından rahatsız oldu 

(Devamı 10 uncuda) 

Türkler bu vaziyetten memnun 
değildirler. Almanyanm T[irk 

harici ticaretine iştiraki yüzde 50 
nisbetinde olduğu halde Türkiyenin 
Alman hesaplarına iştirakinin nis
beti yüzde 1,67 ile yüzde 2,81 ara
sındadır. Nazilerin iktısadiyatı, si
yasiyattan ayrı olsaydı, Türkler bu 
vaziyete fazla ehemmiyet vermiye
bilirlerdi ve vaziyetin temin ettiği 
iktısadi istikrardan istifade ederler
di. Fakat nazilerin telakkisine göre, 
iktısadiyat ile siyasiyat biribirıne 
bağlı olduğu için Türkiye yeni mah
reçler bularak Almanyay.ı olan bağ
lılığını gevşetmek istemektedir. Bu 
yüzden Türk _ İngiliz ticaret im
kanlarını araştırmak lazım geliyor. 

Türk ithalat ve ihracatının ma ... 
biyeti, İngiıterenin Türk harici tica
retinde daha geniş ve daha mühim 
bir mevki almasına mani değildir. 
937 ve 938 de Türk ihracat madde
lerinin en mühimleri tütün, uzum, 
fındık, pamuk. buğday, incir, krom, 
ve arpa idi. Bunların içinde tütün, 
başkalarile kıyas edilmiyecek dere
cede mühim bir mevki kazanmakta
dır. 'l'ütün 937 de Türk ihracatının 
üçte biri, 938 de bu ihracatın dörtte 
biri derecesinde idi. Türk ithalatının 
en birinci maddesi, demir, çelik, ma
kine, pamuk ipliği, yünlü, mahrukat 
ve madeni yağlardı. İngiltere bütün 
bunları Türkiyeye verebilecek va_ 

Türkiyenin serbest alış veriş saha
sına birdenbire dönmesi, bahis mev
zuu olamaz. Onun için meselenin ha
kiki hal çaresi, Türkiyenin İngilte. 
reye fazla satış yapmasındadır. '!ü
tün ile başlamak son derece isabetli 
olur. İngilterenin Amcrikadan aldığı 
tütünü yüzde beş indirer<!k 
Türk tütünü alması meseleyi hal için 
kifayet eder. Bu gibi tedbirleri ~im. 
cliden almak, Türk iktısadiyatını tak
viyeye yardım eder. 

Letonyadan Alıp 

Satacağımız Mallar 
Türkiye . - Letonya ticaret anlaş

masına bağlı yeni kontenjan listele
ri ilan edilmiştir. :Yeni listelere gö. 
re, Letonyadan memleketimize hay
vani tutkal, yaş deri ve kuru işlen. 
miş deri, galanit, maden direği, a
ğaç kundura çivisi, kontrplak, ağaç 
kibrit çöpü. sellülbz, sargılık kağıt, 
matbaa kağıdı, duvar kağıdı, mukav
valar, keten iplik, kauçuktan mamul 
teknik ve sıhhi aletler. kauçuk ayak
kapları radyo makineleri, soğuk ha
va makine ve cihazları, soğuk hava 
vagonları, toprak boyalar, madeni 
boyalar, kazein ithal edilecek ve bıl
mukabele Letonyaya sünger, zeytin, 
kuru meyva, narenciye meyvaları, 
defne yaprağı. dan, susam, kitre. me
yan kökü, afyon, zeytinyağı, balrnu
mu. sivah havyar, şarap. likörler, tü
tün. t~z. palamut hulasası. ham deri, 
yün ve tiftik, halı, ham pamuk, ken
dir ihraç edilecektir. 

lnegölde Kitap Sergisi 
İnegöl (TAN) - Halkevinin ter

tip ettiği kıtap sergisi açılmıştır. 
Merasimde. muallim Hamdi Uğurlu 
bir nutuk iradetmiş, kaymakam da 
halkevinin verimli çalışmaları ve 
kitap sergisi hakkında bir kaç söz 
söylemiştir. 

Sergide, son bir buçuk yıl için.. 
deki neşriyattan 360 kitap ve 4( 
mecmua teşhir edilmektedir 
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Ayakl a 
lht• mam ister 

Y--.atm Y Giizele1tlr1nek 
itin lafv....ıc.Ccik lafllCa TeAlrler 

Dere itina için fUD]ara dikkat etmek lizundır: Toprakla 
u1rafb1uuz, kürek~ ve yelken kullandığınız 

takdirde elleriıılze ıeııif deri eldiven giyiniz. Ellerinizin hava-
dan malınım olmaması için de bu nevi eldiven parmaklannın u; 
ı.rmı kesiniz. Elleri~ ve Y\11Dusatmak için 10 dakika 
kadar~ içinde bırakınız. 

Saçlar 1 

Ellerdeki kanın deverar.ını ko. 
laY.lattmnak ve blnneüce elin. ren
line l\iUlllk vermek için 1 litre 
ıuyun içine 100 gram tuz UAve e
derek bet dakika kaynatıp huıl o
lan bu mahltll tamamen ıopma
dan ellnlii içinde banyo yapınız. 
(Haftada ~ defa) 
~ )'Umutatmü, ayni 

umanda lrunetlencUrmek için eL 
lerlnlzl her Ud gUnde blr defa beı 
dülb dnam etmek üzere ılık ar
dıt katranı lçhıde baııyo yapınız. 

A;wd!lcıra ,,;,,.laealı itina 
Ayak cildinin de yumupk ve 

kunetll obiıalı için ellere yapı
lan ltiiialar ~um! olarak yapıla
blUr ~ l'azla olarU ayülare yapı
lan tırnak tuvaletinin ellerden ay. 
n hUUliyetl •ardır: 

nWıl ~" etle ~ .... 
~ 

·-~~·90-~-~~ aruına 
aee1erl punUk koJup acum. 

1 - ~ tam•mlam•k tein de en 
-.-olarak ı.wtllntı reaJdeld clll7ı tır. 
nüluuuıa llh1ln8ı. Y._. apk par
makları ~ b1rblrlM bltQIJç ol• 
"'1;111 lcln ....... ar8'mqa pmnuk 
kOJ'U'U araıatanıs. N..,,...,. plW;Jnwc 

~ armaflk.. Japrala alarak 
ibnlerbil örtıecek ._ecede lirke 
dlldlp bir 1r6m içinde M Mat 11-

latµu.Z. So• ~ qlalınJZ 
~ ~ 9'ı'ke ~ J,tlatıhnıt 
bu~~~ bezle 
lllJ'IP bir ~ Urılı b~. Bu 
m~ ~ D8llJ' llmamen 
~ .. •Ll•lı zamm ÇQk ko
la7hlıla .iid<U. birlikte çıku. 

DiifrW.. aM ,.Ain(e 
,...,...,.,.~ 

.......... -- plerJ -... 
....... - liDlerl De .... te. 
mtf .... oaıpde il cl...ııt 
~ tah8mm.W eııt.btlınek 191n 
l&DiGi lti;al ve baNketlertmlsde 
delf'llJrltii; ~ ~· 

ı. G..._. MYI ve mi~ YL 
mı .P ._. lblerinıle mOsnkDn 
olcluju bdar bafff olmak btre az 
-- jiıliaeU. Bimlar da b01 çl1 
~ .aıata ve •l>zedtr. 

& ~ ...... ....,.. J)enlz-

- _. ... ,..... ...... banJO-
,.,... ,mn hh1r 1a ne ctold11-
~ ~ oa cteldka ~4-.r ~ 
..,._ Anıl ~ tüdlrde b~ 
nn \Wr mSlrıtm' dl Jroıonya illve 
....... 'Aa1a fribl1mı ,..._1JllD
~ ~ -..r.wu
men ~up talk P-.m ne d-
~~~~BU auret
Je • bela de terden 

lilClertle Kloı ve R Moda.ıı Artıyor 

o 

Gezintisi 
için Kolay 
Yemekl r 

a 

içi Yumurtah 
Soğuk Köfte 

O ç 1dfi için f1J malzeme Jl
aıMll': 

i Kilo koyun veya kuzu kıyma
m. 3 ~~ lçay flncalb blyete 
unu. tllt veleoek kac:lsr tuz ve bL 
ber. ı d-* maydanoz, yanın -. 
tanın auyu. 1 dilim baft.t ekmek J.. 
çf. 2 7UJDUl1L 
Ptştıum USULU: 'lvvell ~ 

murtalan 1ylee ~ 90)'9 
bir tarat. bırakıD& Dlter tarar.:. 
tan etin tç.._, iki l'Qllurtanm san
sını. tu.J, biber. ~ ve .ek
mek içini b~ ~ to]Urwı.ıa 
Düz bir mua "~ ~e koP.P 
Adeta YQfb. açar llM açuuz. Ye -. 
tasına hapanmıı )'Ullluttatiüf ,. 
yana olmak Gaere dlzierek her ~ 
rafını tekrar upatnnz. Yumurta. 
lar dıprdan ~ecek ftkllde 
uzun büyfiJr bir k&fte ,.ıııtnl ~ 
nlz. Sonra sarınm urfettl~nlz iki 
yumurtanın beyCını çalkabyarak 
bu köftenin her tarafım bula~ 
"9lda llOl1'9 ~ kalyete ununa 
bula,...U ır.tınhnıf yajın için. 
de ~•ftf 7&ftf ve alır ateşte bel" 
'8raflm kiprtmlz. 
• A~ "1~ IOftra so~ 
tulup rqste tlbl ~ dilim bil.. 
nlz ve IOfra~ getiriniz. Bu koftlt 
bilhı918 kır pzfntilerlne götürml• 
ye pek miilalt bir yemektir. 



TEFRiKA No. 5 

Sıvasa Vali Oldum 
itilafçtlar, Kendilerine Y6r Olacak Aaam 

Bulamadıklarından Mütekaitlere Başvuruyorlardı 
Sezilen ve vukuundan korkulan 

akıbet gerçekleşiyor muydu'? .. İz. 
mirden sonra, söz gelimi, Trabzon 
ve onun ardından - yine söz ge
limi - Erzurum böyle "Emriva
kiler,, le yad ellere mi düşecekti?. 
Her vatanseverin kafasında, mu
hakkak ki, bu sual vardı ve Türk 
vatanını yağmalamayı düsünen. 
!erden gayri herkes. yar1~;n ' ne 
olacağını düşünüp matem tutuyor
du. 

İşte bu sırada ve İzmir f§lciası 

yüzünden bütün gönüllerde ıztı -
rap kaynaştığı bir esnada şu ha
ber kulaklarda çınladı: 

-- Mustafa Kemal Paşa teşkiliıt 
yapacakmış! .. 

Bu meşhur askeri yakından, 
fakat vesikası bol ve her ~ntın ay
dın bir tarih sayfası gibi tanıyor. 
dum. Meşrutiyet Inkılfıbından ön. 
ce onun bir çok methiyelerini din
lemi~, 31 Mart İsyanını takip e
den hareket ordusu hamleleri sı
rasında ayni methiyelerin yeni 
baştan ağızlara düştüğünü görl'l1i.iş, 
Trablus Garp ve Balkan Harple-
ri cereyan ederken, ondan hay. 
ranlıklarla bahsedildiğini isltmiş 

ve nihayet Anafartalar kahrama-
nı sıfatiyle bütün dünyada ünlen. 
digini ögrenmiştim. İstanbul, Bii
yuk Harp günlerinde düşman eli
ne düşmemesini Mustafa Kemal 
Paşaya medyundu. Fakat bu zat, 
en büyük devletlerin elelc vcro. 
rek. bölüşmek istedıkleri :ıte h~tt.n 1 

Jzmir yolu ile bölüşmeğe başla- ı 

dıkları bikes memleketi, ne gibi 1 

teşkilat ile ve ne suretle kurtra- ı 

bilecekti?.. ı 

sadrazam da, yoldaşları da hayret 
içindedir, belki de fütura düşmüş
lerdir. Onlara, münasip suretlerle 
kendinizden bahsetti!rebilirseniz 
mutlaka ıperamınıza nail olur, bir 
vilayete vali tayin olunursunuz. 

Harbin el! dağdağalı günlerinde 

Kastamonu valiliğinden infisal et-• 
tirilmiş, bir müddet açıkta bırakıl. 
mış bulunmaklığımın böyle bir 

teşebbüsü kolaylaştıracağını da it

tihatçı dostum ilave ediyordu. Fa

kat cemiyetin namzedi olarak me

bus seçilmiş bir adama hürriyet ve 
itilaf fırkasının itimat gösterece
ğini ben bir türlü umamtyordum. 
O Sebeple dostumun öğütlerinde 
umumi bir kıymet görmedim, 1s
tanbuldan uzaklaşmak ihtiyacını 

içimde besliye besliye bir tesadii. 
fün Jutfunu beklemeğe koyuldum. 

İttihatçı dostum, fikrinde ısrar 

etmeği seven kimselerdendi. Ken
di mülahazalarında benim isabet 

görmediğimi anlayınca si)zden işe 

geçti, bir zamanlar İttihat ve Te
rakki klüplerinde alkışçılar kah

yalığı yapan, yani fırkanın her ha

reketini alkışlayanların başında 

~ulunan ve şimdi - zamanında ha. 

tırlanmış bir hısımlık yardımile -
hürriyet ve itilaf umumi merke
zinde hatırlıca yer alın Zeynelabi
din efendinin abdestterden sonra 
eline peşkir tutan bir zatı ele aldı 
ve onun ağzile beni, lı\izmetinden 
ist.üade olunur. tecrübeli bir ida. 
re adumı olarak fırka liderlerine 
tanıttı. 

Artık beni arayan arayana. 

Sadrazam müstesna olmak üzere 
bütiin nazırlar, umumi merkezde

ki liderler selam üstüne selam, ih

tiram üstüne ihtiram yollıyarak 

kendilerile .. teşriki mesai., etmek

liğhni rica ediyorlardı. İttihatçı 

dostum, meğer yerden göğe kadar 

haklı ·imiş ve rüyalarında buğday 

ambarı görmek suretile boş mide

lerini tatmin edip dururken ansı

zın devlet idaresini ellerine alan 

bu devletliler gerçekten gaflet 

nümuneleri imiş. Fakat bize düşen 

bu gafletten istüade etmek, rne. 
ramımızı yürütmek idi. 

İşte Sıvas vilayeti valiJiğine bu 
suretle tayin olundum, .. 11 : Hazi
ran : 335 tarihinde de Sıvasa u
lasarak ise basladım! .. 

(Dcvanu var) 

Devlet Denizyolları işletme 
Uınuı11 Müdiirl\i9ü ilanları 

Vapurlarırı Haftahk Hareket T.arifesi 
14 Ağustostan 21 Ağustosa kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Bir ay - Bir gün. 
2 - Emreden - Bir balılc-
3 - Diken - Devam. 
4 - Ayının evi - Çöl. 
5 - Bir harf - Suskun - Bir harf. 
6 - Şükreden - Mevcut. 
7 - Muhakknr - Sevkt>den. 
8 - Temeyyü eder - Güruh. 
9 - Bir nota - Bir erkek ismi 

hart. 
10 - Su - Derinlik - Bir zamir. 

YUKARDAN ASAliI: 
1 - Bir kuş - Boşluk. 

2 - Ümit eden - Bir içki. 
3 - Bir sayı - İçki veren. 

• Bir 

l - HayA - Saf, masum, el dei!mem!ş. 
5 - Bir harf - Yenilemek - İçilir. 
6 - Üstül\C oturulur - Eksiksiz. 
7 - Donmuş - Sevkeden, sebebiyet ve-

ren. 
8 - Feza - Söz vermek. 
9 - İlk harfi değişirse basit mAnasına 

gelir - Ters okunup sonuna bir harf ko
nursa kaça satıldığı mfınasma gelir. 

10 - Habersiz, ansızın - Dişi değil. 

YeCIH Subeylc:ıın Davet 
Em ınısnu-Tii'ıl AalCerlll< Şubesliiden: 
45 güntmt staja tAbi ve 5 ~yl't\1 939 da 

kıtada bulmıacak piyade (yarsubay) as
teğmenlerden devlet memuriyetinde olan
lar bulundukları daireden maaşlarını gös
terir resmi vesika Ue 20 ağustos 939 günü
ne kadar şubeye gelmeleri ilfııı olunur. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakim-

14-8-939 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Bir Bigalının 
Temennileri 

Biga Belediyesi hakkında yapılan şik~-ı Duvardibine, eğer fram\•ay meYkl ise alh 
yetleri okuduk ve hepsinin makul ve ha- buçuk kuru~. değilse dört kuru;.. verip bin
kiki bir sebebe istinat ettiğini biz de tas- ı dikleri tramvayı dcğiştirnıek ı.·e tekrar 
dik ederiz. Bu yolda benim de blr şikflye- birinci mevki için sekiz bucuk, ikinci için 
tim vardır. BiganıQ. Hamdibey mahalleı;i altı buçuk kuruş vererek ikinci bir tram
denilen 100 küaur haneyi ihtiva eden ma- vaya binerek Üsküdarn inmek nıecburiye
halle halkı susuzluktan azap içindedir. tindedirler. Bu ~emt halkının doğru ser
Her intihap sırasında mahalleye su geti- vise ihtiyacı vardır. 
receğiz diyerek propaganda yapılır, bir 2 - Ücretleı·, yukarda yaT.dığım gibi 
netice hasıl olmaz. Mahallelere yılda bir yüksektir. tenzili zaruridir. 
çöp arabaın •ıkmaz, kaldırımlar sırat köp- 3 - Talebe ve amelenin gidip gelme 
rüsüne benzer. ·Bir tek taş üzerinden ge- zamanlarında yani sabah ve ak~amları, 

!ip geçmek mecburidir. 10 bin nü!uslu ka- bir de yağmur ve karlı havalarda ekseri
sabamızda ihtiyaca kafi hela yoktur. Yeni yetle tercihan mevki arabalar konulur. Bu 
gelen genç kaymakamımızın bunları da fena bir harekettir, müessesenin ala
bir yola getireceğini katiyetle ümit ede- kadarlannın nazarı dikkatine konulması 

riı:. Bu dertlerimize bir çare bulunur diye ve düzeltilmesi çok laıımdır. 
:ıikfiyetıerimizi arzetmek mecburiyetinde Birçok memleketlerde o1du~u gibi 
kalıyoruz. Umumiyetle :fakir olan Üsküdar halkı 

Blganın hükOmet karş111nda dava için mevki arabalnrına hiç H.iZUl'l'l yoktur. 
veklll lsmıııll Canakay kAtlbl ve Bunların büsbütün kaldırılması deoin1 ~ 
Hamdlbey mahallesinden Hüıeyln lacakhr. 

o!jlu Şaban Bilgin 

* Göztepe •uyu kesildi 

Anadoluhisarında Göztepe ı:uyu namile 
maruf bir su vardır. Buraya sayfiyeye çı
kanlaPln hemen hepsi bu su için gelirler. 
Bu ısene tam halkın istifade edeceği sıra
da su birdenbire kesilmiştir. Sebebini tah
kik ettik, bir zat istida ile Belediyeye mü
racaat ederek suyun kendisine ait olduğU
rtu ve badema hiç kimseye buradan su 
vermiyeceğini bildirmiş ve iş mahkemeye 
intikal etmiş, binaenaleyh mahkeme neti
cesine kadar kimseye su vermek: mümkün 
değilmiş. 

Mahkemeye müracaat eden zat bu iddi
asını isbat edemediği takdirde, sırf Göz
tepe suyu içeceğim diye buraya sayfiyeye 
çıkanların bu sudan istifade hakları ne 
olacak. Bu nokta tebarüz ettirilmek ~u

rctile alakadar makamların na7.an dik
katini çekmenizi saygılarımla dilerim. 

* Sındırgı - Akhisar yolu 

Sındırgıdan yazılıyor: 

Buradan Akhisara giden 60 kilometre
lik yol, yine bozulmuştur. Her sene bu yol 
tes\'lye edildiği için otomobiller yalnız ya
zın işlemek imkanını bulurlardı. Bu yıl 

hiçbir H\mir yapılmadığındarl geliş gidiş 

<;ok güçleşmiştir. Akhisar - Sındırgı ara-
ın<ra nnınnız.nn mr scyrtlse!er temın e-

dilememektedir. 
Balıkesir ve Bursa vilayetlerinin en kı

ı;a §ekilde İzmirle iltisakını temin eden ve 
yapılması küçük bir himmete tevakkuf 
edecek kadar kolny olan bu yolun ıslahı 

için devlet yolları arasına alınma~ından 

başka çare olmadığı anlaşılıyor. Halk da 
bunu candan dilemektedir. 

Kınalıya eczane lazım 

Kınalıada gibi ehemmiyet kesbetmlş 

bir adada bugün hiçbir eczane bulunma
maktadır. Binaenaleyh, bir hastanın veya 
ani suretle bir kazaya maruz kalan vatan
daşların da hiçbir tara!tan muaveneti tıb
biye göremediklerinden bu güzel adamıza 
bir eczane açılması için Ih.un gelen ma
kamatın nazarı dikkatin! celbetmenizi 
faydalı buldum, 

M. Tilzemen 

* Bigalılann beletliye't/en 

İ•tedikleri 

Bigadan yazılıyor: 
Burada, emsali habrta'nmıyan sıcaklar 

hüküm si.irmektedir. Harare~ derecesi göl
gede 38 i bulmuştur. Buna rağmen Bele
diye, çar~ı kuyul;ırından su ('ekilmesini 
yasak ettiği gibi sokakları da sulamamak
tadır. 

Birkaç zaman evveline kadar dilkkAn 
ve kahvehanelerin önüne sandalye ahlm:ı
sı yasak değllken bu sıcaklarda ~iddetle 
yaı:ak edilmesi, biisbütün sıkıntıyı mucip 
olmaktadır. Herke!: sıcaklardnn şlkAyet 

edip durmakta ve Belediyenin ya ıehri 

sulamasını, yahut çarşı kuyul:ırından su 
ı;eıtıımesınc mOsaa(le etmesmr lltemektt-
dir. 

* Ak,ehir caddeleri •ulanmıyor 

Akşehirden yazılıyor: 

Evvelce Belediye tarafından gfınde iki 
de!a sulanan cadde ve sokaklar bir aydan 
beri sulanmamaktadır. 

Samimi olarak söylüyorum: Bu 
suale cevap aramadım, aramak ta 
istemedim. Çünkü dimağırndd 1 
bambaşka bir ilhamın ışığı pırıl- j 
dıyordu ve içimde Anadoluya git
mek ihtiyacı yüz göstermiş bulu. 
nuyordu. Bu ihtiyaç, o mübarek 
hıtta'da vatanın istikbaline ait va
zifeler görmek düşüncesinden doğ
muş değildi. Böyle bir iddia, bu
gün gi.ilünç gorünür. Fakat !stan. 
buldan uzaklaşmakta hayır görii. 
yordum ve bunu düşünürken bile 
vicdanıma bir haz yayıldığını se. 
ziyordum. 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Er
zurum ı. Pazar 16 da (Güneysu). Galat,ı rıh-
'f.•1mından. 

liğinden: Postala.-daki 
Kadıköyünde Osmanağa mahal. 

* Bazı ııo1rnklardakl toz tabakası 5 - 6 
santimetreyi bulmuştur. Bin bir mikrop 
yuvası olan ve her nakil vasıtaı:ı geçerken 
bulut halimle yükselen bu Lozlan teneffüs 
eden halkın sıhhatini düşünmek lazımdır. 

Acaba bu düşüncede. bu seziste 

ben yalnız mıydım?. Muhakkak ki 

hayır. Zira o devirde İstanbulda 

bulunup ta Anadoluya hasret çek

miyen - sütü bozuk ol3nlar mi.is

tesna • tek bir Türkün bulunmadı
ğına emin idim. Ne çare ki oraya 
gitmek, sadece nahoş yüzlerden, 
seslerden uzak kalmak demekti. 
Yoksa Anadoluda oturmakla va
tan kurtarılmış olmazdı ve mu
kadder görünen felaketler vatan- 1 

sever olanlan orada da bulabilir
di. 

Buna rağmen bir yolunu bulup 
1stanbuldan savuşmayı emel edin
miştim, gece ve gündüz bu mevzu 
üzerinde kafa patlatıyordum. Ni
hayet İttihat ve Terakki erkanın
dan biri bana fikir kılavuzluğu 

yaptı, emelime ermek yolunu gbs
terdi. Bu zat şöyle diyordu: 

Bartın hattına Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An. 
talya). Sirkeci rıhtımından. 

lesinin Aziziye sokağında eski 51 hh d .k .. 
mükerrer yeni 77 No lu hanede mu- tea ur an ,, ayet 

.. 

İzmit hattına 

i\Tudanya hattına 

Bandırma hattı.na 

Karablga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 9.30 da (Tayyar), Perşembe 9.30 da (U
ğur>, Pazar 9.30 da (Tayyar). Tophane rıh. 
tımından. 

Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(1 rak). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 
20 de (Sus). Salı ve Çarşamba postaları 
Tophane rıhtımından, diğer postalar Gala. 
ta rıhtımından. 

.- Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
ISus) Galata rıhtımından. Ayrıca Çar.samba 
20 de (Antalya), Cumartesi 20 de {Bursa). 
Tophı:ıne rıhtımından. 

Not: Salı günleri 8.15 de kalkacak sür'at 
postası Izınir Fuarının devamı müddetince 
ilavc:ten yapılacaktır. 
So.lı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophaı1e rıh
tımından. , 
Paz&r 9 da (Bartın). Tophane rıhtımı:ı·daıı. 

Caı·şamba 15 de (Kemal), Cumartesi l!:ı dE> 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sür'at hatbna - Cumartesi 11 de <Eı?e) Galata nhtımınrlon. 

Mersin hattına 

NOT: 

Not: Pazar günleri saat 11 de kalkan bu 
posta lzmir Fuarı münasebetile bu hafta 
Lır giin evvel kalkacaktır. 

- Salı 10 da <Etrüsk), Cuma 10 da (Çan::ıkka-
lc). Sirkeci rıhtımından (62'.i7) 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda teıefon nu
maraları yazıh acentelerden öğrenilir. 
Galata Acenteliği Galata rılttımı, Limanlar 

Galata Acenteliği 

Sirkeci Acebtelifi 

iLAVE 

Uınum Müdfüliiğü binası 
altında 

Galata, İstanbul Mıntaka 
1..iman reisliği binası al-
tında 

Sirkeci Yolcu salonu 

* * BANDIRMA SÜR'AT POST ASI 

4:!362 

401 :!:l 
~2740 

İzmir Fuarı münasebet1.Je 15 Ağustos tarihinden 26 Eylül tarihi
ne kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 de Bandırma hattına birer 
ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

* IZMIR SÜR'AT * POST ASI 

kim iken ölen ve terekesine hakim-
liğimizce el konuian müteveffiye Fo
tikanın mezkur evdeki oğlu Vasil ile 
iştirak halinde mülkiyet olmak üzere 
80 - 120 satılmasına karar verilmiş
tir. 

1 - Mezkur e\'in tamamına ehli 
vukuf marifetile 2000 lira kıymet 

konulmuştur. 

2 - Birinci arttırması 26 • 9 - 939 
salı günü saat 9 ila 11,30 kadar ya
pılacağı o gün kıymetinin dörtte üçü 
nü bulmadığı surette en son arttıra
nın taahhüdü üzerinde baki kalmak 
şartile ikinci arttırma 11 • 10 - 939 
çarşamba günü 9 ila 11,30 icra olu
nacaktır. 

' 
hammencnin yüzde yedi buçuğu nis-

3 - Talip olanların kıymeti mu-

1 
betinde pey akçesi ve yahut milli 
bir ba:ı;ıkanın mektubile müracaat 
etmesi lazımdır. 

4 - Müterakim vergiler yüzde bir 
kanuni harç satış bedelinden çıkan
lacak rusumu de11aliye 20 seneJik ta
viz bedeli ihale pulu intikal masraf
ları müsterisine ait olacaktır. 

5 - İhalesi üstüne yapılan zat 
bedeli müzayedeyi yedi gün zar!ında 
mahkeme kasasına tevdi edecektir. 
Aksi halde ihale fesholunup bundan 

1 mütevellit zarar ve ziyan ondan taz-

ı 
min ettirilecektir. 

. 6 - Müzayede aleni ve herkese 

l 
açıktır. 

7 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul üze
rindeki haklarının hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde mahke
memize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit ol-

fstnnbuld~n 20 Ağustos Pazar günü kalkması icab eden İzmir madıkça satış bedelinden hariç kala. 
sür'at postası. lımir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde bu. caklardır. Bu mecburiyet irtifak hak 
lunmak istiyenıerin bu merasime yetişmelerini teminen yalnız bu sahiplerine de şamildir. 
haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumartesi günü saat 11 de 8 - Talip olanların yukarıda ya-

22 tem.muz cumartesi gtinü İzmite gon
derilmek üzere namıma Fatih postanesine 
\"erilen bir mektubu 26 temmuza kadar 
ulamadım ve mt>~elcnin de benim için ha
yati bir ehemmiyeti olmasından dolayı 
İstanbula kadar gelmeğe mecbur oldum. 
Mezkür mektubun ne vakit İzmite ,·ara
cagı da hala şüphelidir. Bu, bir değil, bir
kaç defadır tekerrür etmektedir. İst::ınbtı-
18 10 k11ometrelik tıir me~a!ede, tren, o
tobüs, otomobil gibi biitün medeni vası
talarla nıiinakalenin temin edilebileceği 
böyle bir \'JHlyete bir mektubun dört glin
de ,-eyahut on giinde varamaması, bizi, 
posta servislerimizin noksanlıi{ı hakkında 
haklı şüphelere dtişürmektedir. Keyl!iye
tin muhterem gazeteniz vasıtasile Posta 
ve Telgraf Umum Müdürlüğünün dikkat 
nazarına ulaştırılmasını dilerim. 

lzmft; Melımet Ali İlkay 

* Vsküdar tramvayları 

O'ııkildarda Nuh kuyusunda oturan bir 
kariimlz yazıyor: 

Biz Üsküdarlılar (ÜRküdör Halk Tram
vayı) unvanını taşıdığı halde Üsküdarlı
ları memnun edemiyen tr.,ınıvaylarımızın 

gerek ser\'iS ve gerek nnkliye ücretlerinin 
yült!<ekliğinden müştekiyiz. 

servi!: itibarile gördüııilınüz müşkülatın 
en mühimleri şunlardır: · 

1 - Üsklidar şehrinin iskeleden unık, 
fakat hat güzergahındaki birçok mahalle
ler halkı doğrıico Üsküdnr t;'llr.şı ve lske
le~ine inemiyoruz. MeselA Duvnrdibinden 
Bağlarbnşına kadar iki kilometreye yakın 
kısının halkı askerlik şubesinclc>n trnıınaya 
binmek isterlrse ya Bai!laı-b::ı.,ma yahut 

Akşchirde temiz bir vücut ve temiz bir 
elbise ile gezmek imkanları ortadan kalk
mış gibidir. Belediyeden himmet bekli
yoruz. 

Emekli Yarbay H. HUınUye: 
- Mektubunuz alakadar makama tevdi 

edilmiştir. 

Samiye Ülküye: 
- Sizin sualinize üslııd Turhan Tan 

kendi sütununda cevap vermiştir. Ay
mak, aylamak eski tnrkçede ağmak, yani 
yükselmek demektir. Fakat yaylada ol• 
duğu gibi aylada da (lA) mekAn edatı o• 
labilir. Bu takdirde "ayla., "ay,, dan ge4 

lebilir. 
Ecnebi paraların Türk parası il• tuta• 

rını ıoran okuyucumuza: 
- Bu paraların kıymetleri :ınütehavvll

dir. Hergün Tan'ın onuncu sayfasında e
konomi sütununda çık:ın borsa cedveline 
bakarsanız her çeşit paranın Türk parası 
ile tutarını bu1ur!'lunuz. 

CUmhurlyet köyü ktıylUıU lmz11lyle 
mektup yazan okuyucumuz.a: 

- Mektubunuzun neşri için sarih ad• 
res ve imzanızı göndermeniz lazımdır. 
Sarih adres \'e ismi ihtiva ctmiyen mel<
tupl;:ır nazarı dikkate ıılınmaz. 

imzasız, adre11iz mektup gönderen, 
sual soran okuyucularım ııa: 

- Altında okunaklı im7.a ve adresi ih
tiva etmiyen mektuplnr nazıırı dikkate a
lınmaz Ye cevap verilmez. Okuyu('ulan
mız imzMız \'e adresslı mektup yazmak
la beyhude klillet ve zahmete katlanmış 
olurlar. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : . 

Haydarpaşa Nüınune hastahanesinin 30,000 metre gaz idl":ıfili ile 
1500 metre tarlatan bezi açık eksıltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 16/8i939 çarşamba günü saat 14,45 de Cağ3loğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet mi.ıdürlüğü binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 2850 Hradır. 
3 - Muvakkat garanti 213 lira 75 kurutşur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

kalkacaktır. (~239) zılı gün ve saatlerde mahkememizde 

l ~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•:~~~~~~~· bulunmaları ilin olunu~ 

- Devlet idaresini şimdi elle
rinde tutanlar kendilerine yar o
lacak sekiz on ehliyetli insan dahi 

1 
bulamıyacak bir mevkidedirler. 
Bütün valileri, mutasarrıfları, na
hiye müdürlerini bir çırpıda değiş. 
tirmek isterler. Ordu kumanda 
heyeti üzerinde de derece derece 
ayni değişikliği yapmayı tlüşünür
ler. Lakin ellerinde adam yoktur. 
Onun icin mütekaitlere başvura
caklardı'r. Halbuki yaşını başını 
almış. dinlenmeğc hak kazanmış 
,.e dinlenmek zevkini de tatmış o
lan mütekaitler arasından askeri. 
mülki, mali, adli bütün bir devlet 
kadrosunu dolduracak elemanlar 
ı,ulmak imkansızdır. Onun için 

5 - İstekliler cari seney<:? ait ticaret odası vesikasile 2490 s1yılı kıı
nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti maknuz veya 
banka mektubu ilQ birlikte belli e'.Ün ve saatte Komisyona !Ye!meleri. 

(5':'40) 
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Milli Kuvvetler Aydına Girdi 
Müdafilerin Kumandanı. Daha Sabahtan Hazırladığı 
Rical Emrini Kıtalarına Dağıtmış, Şehri Terketmişti 

Mudafilerin kumandanı, milli 
kuvvetlerimizin bu ars1anca sav. 
letleri karşısında, artık şehirde 

tutunamıyacağını anladı. Daha 
s abahtan hazırladığı ricat emrini 
kıtalarına dağıttı. Artık müdafi
ler, Aydını ve zaferin şeref ve 
zevkini milli kahramanlarımıza 
bırakmışlardı. Onlar, demiryolu 
boyunca ve perişan bir halde şe
hirden kaçıyor, müfrezelerimiz de 
zaferin verdiği gurur ve neşeyle 
taraf taraf şehre akıyordu. 

Çakıroğlu bahçesi, Fransız sör
lerine ait mektep ve kiliseyle 
diğer bir kaç kilise, hıncahınç de
nilecek bir derecede, rum ve di. 
ğer hıristiyanlar ve Fransız ve 1. 
talyan tabiiyetinde bulunan ecne
bilerle dolmuştu. Ne gariptir ki, 
bu vaziyet karşısında, yerli ve ha
in nankörler bile hep ecnebi ol. 
muştu. Hiç bir lüzum olmadığı 

halde, bunların hepsi de rum ol. 
madıklarını iddia ediyor, fakat, 
bir taraftan da el ve etek öpüp, 
canlarının bağışlanması için yal. 
varıyorlardı. 

Bunların içinde, hiç şüphesiz ki, 
birçok masumlar da bulunuyordu. 
Kahraman zabit ve erlerimiz, uslu 
ve akıllı zeybeklerimiz bir taraf
tan bu aciz hallo muhafaza ile te
min ve teskin ediyor ve diğer ta. 
raftan da yangını söndürmeğe ve 
yanmak tehlikesine maruz olan a
haliyi, hem de hıristiyan ahaliyi 
kurtarmağa uğraşıyorlardı. Bu su
retle de, Türkün insaniyet ve me
deniyetini, şefkat ve merhametini 
gösteriyorlardı. 

Bu k - sek el •anmertlik 
karşısında, bilhassa ecnebiler çok 
şaşırmışlar, Türkün itiaalini neca. 
betini ve asaletini takdirlerle al
kışlamaktan kendilerini alamamış
lardı. Bu arada, yerli Rumlar da 
nedametle değil, fakat utançla a. 
vaz avaz, yaşasın hükumetimiz di. 
ye bağırmak mecburiyetinde kal
mışlardı. Verilen teminatlara ve 
muhafazaları için alınan tertibata 
rağmen şehirde umumi b i r 
korku vardı. Vaziyet de pek kor. 
kulmıyacak gibi değildi hani. 

Şehri saran yangın duman
ları, şurada burada patlıyan 

silah ve bomba patırdıları ortalı
ğa bir korku salıyordu. Şehirlile. 
rin ve bilhassa hıristiyanların öte
denberi hunhar tanıdıkları baştan 
ayağı silahlı zeybekler, korkunç kı
yafet ve gülmez çehreleri ve bil. 
hassa üç gündenberi devam eden 
muharebenin kanlandırdığı gözleri 
ile etrafa, fıı:lattıkları nazarlar da, 
ne de olsa, bu korkuyu arttırıyor
du. Fakat, aksoylu ve mert huylu 
kahramanlarımız nefer, zeybek ve 
gönüllülerimiz, aciz ve silahsız hal 
ka ilisilmemesi hakkında verilen e
mire itaat etmişler, ırki asaletle
rini göstermişlerdi .. 

Vatana ve millete karşı hiyanet
leıi ötedenberi ve cümlece ,maliım 
olan damgalı nankör ve hainler
den başkalarına baş bile çevirme
mişlerdi. 

Şehrin ne de olsa sarsılan inzibat 

ve asayişini temin etmek için, yüz 

yetmiş altıncı alayın birinci tabur 

kumandanı Yiızbaşı İsmet Bey 

merkez kumandanı ve belediye re
isliğine de, o sırada kaymakamlık
tan infisal eden Mithat Bey tayin 
edilmişlerdi. Üç gundenberi devam 
eden muharebe sebebi ile şehrin 

bütün dükkanları ve hatta fırınla
rı kapalı kaldığı için halk baştan 

aşağı actı. Kıt'a ve müfrezelerimiz 
de, tabii iaşeye muhtaçtı. Fırka 

kumandanı Şefik Bey, şehrin ida
re ve asayişini temin ettikten son
ra iaşe işini ele aldı. Bütün fırınla. 
n açtırdı. Miidafilere ait olup is
tasyonda yığılı bulunan unları fı
rınlara taşıttırdı. Belediyede, ge. 
rek yangından açıkta kalanlara ve 
rerekse şehri kurtaran fedakarla-

ra verHmek üzere yemekler hazır
lattırdı. 

Mukabil tarafın faik kuvvet. 
lerle mukabil taarruzlarına 

geçeceklerine ihtimal vermemek, 
hiç şüphe yok ki, pek ziyade saf

derunluk olurdu. Fırka kumandanı 
vukuunu muhakkak gördüğü bu 

taarruz hareketini derhal dikkat 
nazarına aldı ve hummalı bir fa-

-ıliyetle işe başladı. Kumandanın 

kararı , böyle bir taarruz karşısın. 

da, mukabil kuvvetlerle evvela 
Aydın önünde karşılaşmak üzere 

Topyatağı mevkii ile telsiz telgraf 
sırtını tahkim ile beraber. Aydına 

doğru ilerliyecek kuvvetleri, ova 
ve dağlardan. ileri ve yanlardan 

taciz ve tazyik suretile, taarruzi 
mahiyette bir müdafaa muhare

besi yapmak ve bu taarruzları Top
yatağı ile Telsiz telgraf sırtlarında 
ki müstahkem ve hakim noktaya 

istinat ettirmek, icabıhale göre 
yine bu hakim noktadan himayesi 

altında harp ede ede Menderes 
köprüsü başına çekilmek idi. 

Kumandan, bu noktai nazarla 
evvela gönüllüleri elde bulundur. 

mak ve hatta miktarlarını biraz 
daha arttırmak vazifesile meşgul 

olmak üzere, Bozöyüklü Mücahit 
Hacı Süleyman Efendinin himmeti 

ile Aydında yeni bir milli heyet 
vücude getirdi. Sonra, evvelce ta

şınamayıp Aydında kalan ve mu
kabil kuvvetler tarafından imha. 

sına vakit bulunamayıp olduğu gi
bi bırakılan silah, cephane ve bom
baların halka ve efrada dağıtılma. 

ı;ı ve artanların da Menderes köp
rüsü başındaki karargaha taşın

ması çarelerine tevessül etti. 

Silah miktarı sür'atle taşına. 
mıyacak kadar çoktu. Bun

ları ahaliye dağıtmak en münasip 
bir çareydi. Derhal, Aydın ahali
sinden yirmişer, otuzar ve ellişer 

kişilik küçük kuvvetler meydana 
getirildi. Bunlara birer baş tayin 
edildi. Hepsine birer silah ve ki. 
fi miktarda cephane verildi. Ayni 
teşkilat civar köylerde de yapıldı 
ve bu suretle deppoyda kullanılma 
ğa elverişli tek siliı.h bırakılma
dı. 

Sıra, cephane taşınmasına geldi. 
Bu hayati denilecek kadar ehem
miyetli işi de, merkez kumandan. 
lığı vazifesini gören kıdemli yüz.. 

başı İsmet Bey üzerine almıştı. İs
met Bey, şehrin işgali gecesinden 

beri bu işle meşgul oluyordu. Şe
hirde ne kadar nakil vesaiti varsa, 
hariçten gelenlerle beraber cümle
sini toplatmış ve piyade taburla-

rının nakil vasıtaları arasına kat. 
.mıştı. Şehirde mevcut bütün piya
de cephanesini Menderes köprüsü 

başına taşıtrnağa başlamıştı. Tabii. 
bu arada nizamiye taburları ve gö
nüllü ve zeybek müfrezeleri efra. 
dma da bol bol cephane ve bomba 
tevziatı yapılmıştı. 

8 u sırada topçularımız da boş 
durmamışlardı. Azami gay

ret ve himmet sarfetmişlerdi. şe

hir deppoyundaki sahra topu mer. 
milerini batarya kumandanı mü18.. 
zım Kemal ve iskoda obüs topları 
cephanelerini de, topçu taburunun 

birinci ve ikinci bölük kumandan

ları müla zim Rasim v e yüzbaşı Ya
kup Beyler, gerek kıt'alarma ait 
bulunan ve gerekse hariçten teda. 
rik olunan vasıtalarla köprü başı
na taşıttırmağa başlamışlardı. 

(Devamı Var) 

KUYRUKLU DİZANTERi 
Diıanteri hastalığı - ~iiphesiz, 

biraz da canınızı sıkarak anlattı
ğım • basillerden ve amiplerılen 
daha başka türlü sebeplerle de 
gelir. 

l\fcsela bizim yurdumuzda en 
büyük düşmanlarımızdan biri olan 
kara humma hastalığının kiiçiik 
kardeşleri olan paratifo hastalığı
nın A ve B di:ve a:vırdedilcn her i
ki cesidi de insn~a dizanteri ,·e
rebili;lcr. Yüksek ateş, -;ık sık dı
şarıya çıkmak, balgam, kan ve i
rin ... Bunu ancak bir hekim, hem 
de laboratuar mua:renesindcn son
ra a:nrdedebilir. Bu tiirliisündc 
basiİıi dizanteri gibi tedavi etm<'k 
de fa:rda vermiyeceğinden mutla
ka hekimin görmesi ve laboratuar 
muayenesi lfızımdır. 

Her ·vakit karnımızda bizimle 
hoş geçinen kolibasiller de bazı 
kjmselerde işi azıtarak dizanteri 
ha!talığına sebep olurlar. CTene 
hemen ayni alametler fakat teda-.. . . , 
vıM ınıkrobun hangi cinsten oldu. 
ğunu anlamıya bağlı ... 

Bu başka tiirlii dizanteri hasta
lıkları arasında, daha mühimmi 
kuyruklu dizanteri denilmesi 
mümkün olan cinsidir. Bunun fen
ce adı lamblia dizanterisidir. ı..aın
blia ancak mikroskop altında g(i
riilebilccek derecede, bir milimet. 
renin binde birinin on. niha:\•et 
'.\ irmi misli kadar uıunhıkta tek 
İıiicreli \ e hayvan cinsinden bir 
mahl(ıktur. Şeklini - teshihte ku
sur olmaz - armut bi<'iı°ııine ben
zetirler. Arkacında dört tane kıl 
gibi _ daha doğrusu kıldan pek 
çok - ince kuyruğu olduğundan 
bunları o:vnatarak pek çok hareket 
eder. Ô'nünde de hacamat şi esine 
benzer bir emme aleti oldui{undnn 
bir vol bulup ta insanın karnına 
giri~ce o aletle ince barsağa yapı
şır ve orada birçok kimselerle - biç 
bir zarar vermeden - hoş geçi
nir. 

Fakat onun en büyük zararı da 

bazı kimselere zarar vermemesin
den çıkar. Sıcak memleketlere gi
denler orada bu mahluku karınları· 
na sokarlar. Kendilerine zarar \'e. 
rirse belli olur. Zarar vermezse o
nu karınlarının içinde sıcak olmı
yan memleketlere getirirler. Bu
rada - gene elden ele • başkaları
nan karnına geçmesine bir mani 
yoktur. Onun için mutedil iklimli 
memleketlerin birçoğunda oldu~u 
gibi bizim memleketimizde de bu 
lamblia hastalığının arada sırada 
misalleri işitilmektedir. 

Lamblia dizanteri yapta~ vakit 
pek hafif ve müzmin olur. Hic a
teşsiz başlar. Günde dört beş <lefa 
dışarıya çıkmak ihtiyacı. Karın 
ağrısı hafif, bazılarında hiç. Pek 
az kan çıkar, daha ziyade balgam. 
Onun için insan buna pek te bil
yiik ehemmiyet vermez. 

Zaten biraz müddet sonra bu 
haller de ka:vbolur. Sonra tekrar 
gelir, gider. ·Böyle, senelerce de
vam eder. Kimisinde hiçbir şey 
yapmadan, kendi kendine iyi ol. 
duğu da vardar fakat ... 

Bazılarında da o dört kuyruk
lu mahlUk barsaklardan :vukarı 
çıka çıka karaciğerin safra· yolu
na kadar ıeçer. O zamon arada 
sırada sarılık, bulantı, mideden 
birçok gaZ" çıkar, baş dönmesi, uy
kusuzluk. kansızlık. İnsan bu hal
lerden tabii sinirlenir, zayıflar. A
rada sırada biraz da ateş gelir. 
Sağ böğürde de bjraz sancı, karına 
doğru yayılır. 

Bu Iamblia hastalığı hatıra gel
nıez .. \', insan kendisine Uirlü türlü • 
muhiş hastalıklar kondurur .. Aca
ba karaci~erde kanser mi? Genç
lerde acaba verem hastalığı mı? 

Zaman geçer, haııtaltk ilerlemez. 
Vakit vakit rahatsızlık artmaz. 
Çünkü ku:vruklu dizanteri ve onun 
neticesi olan karaciğer hastalığı 
ağır bir hastalık değildir. Yalnız 
- merak etmemek ic:in • bilmek 
lazım. 

9 ....................................................................... 
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I ADADA~ 
f .............. ~···· . 

G üneş gibi sıcak, p.:ır1ak ve 
toparlak, portakalı erdiren 

cenup ikliminin hep güzel köyleri 

arasında, güzel bir köydü. Ta te
pedeydi. Kara Ayşe dal:>ın ağaran 
yolunca, salına salına yokuşu. tır. 

manıyordu. Deniz kenarınıiaki lıir 
küme limon ağacının koyu ye~ili, 
zeytinliklerin gümüşi ışıltısı ara. 
sında, ta aşağıda küçücük bir nok
ta olarak kaldı. Kara !cızın sırtında 
yamalı bir mintan, belinde kırmızı 
kuşak, bacaklarında da al bir şal
var vardı. Başında koca bir sepet 
limo ntaşıyordu. Sepet ağ1rc!1. Bu
na rağmen yük altında salınan kız
da, meltem rüzgarında oynıyan bir 
genç fidan elastikiyeti vardı. Çe
nesinden beline kadar gcivde~ini o 

çizgisi dimdik duruyorda. Kalçala. 
rından ayaklarına kadar sağa sola 
yılankavileyordu. Patikanın tozu 
toprağı içinde yalın olarak pat ı ıat 

eden ayakları bu salmışa tempo tu
tuyordu. 

Arasıra dudaklarından: (Beline 
Trablus kuşağı olam, Atına nai o. 
lam, efem) diye bir meml~ket tin:. 
küsü kopuyordu. 

Köyün tümen tümen çocukla-
' rı onu görünce etrafını b:u-

şa~tılar. Kara Ayşe çocuklara li
mon verdiğini Hacı Hüseyin gör
mesin, diye etrafına bakındı ve son 
ra çocuklara birer limon verdi. O 
gün çocuklar her nedense deııiz 

kenarına kadar gidememişlerdi. 

Güneşte parlıyan oklar gibı denize 
bir huzme halinde yağıp serinliye~ 
memişlerdi. Onun yerine limbnla. 
rı em.erek serinliyorlardı. 

Kara Ayşe üvey ağabeyisinin e
vinde sığıntı gibi oturuyC>rdu. Ona 
Hacı Hüseyin diyorlardı. Ellisini 
geçmiş bir adamdı. Anadan doğma 
bir görenek kölesi idi. 

Hacı Hüseyine göre, dünya hep 
yasaklardan ibaretti. Para gitme. 
sin, diye çok yemek yenmiyec<>kti. 
Kız kısmı sıkı fıkı örtünec~ktı. Şaı. 

kı söylemek ayıptı. Velhasıl Hacı 
Hüseyin yaşadıkça, dünyayı herke-
se bir cehenneme çevirerek, ken
dine gerek · dünya, gerek · ah.rette 
bir cennef teminine c:alı~ıyordu. 

Görenek bataklığının içinde boğu
lan bu hayata karşı Kara Ayşede 

bir isyan vatlı. Bu hayat ölüncı
ye kadar sakız gibi gevelenemezrii. 
Kara kız, onu ya yutmak, ya tü
kürmek mecburiyetindeydi. 

Hacı Hi,isey:inin obası, ta köyün 
• tepesindeydi, :Y~nında. bir limona. 

ı·········):;;:~~········ı 
• • • i ~alikar,nas 

1 Baltkçısı 
: ....................... ..... 
ğacı vardı. İç avluda bir eşek bağlı 
idi. On iki tavuk bir de horoz var. 
dı. Kara kız dağdan odun kesip ge. 
tirir. Tırpanla eşeğe ot kcsn. 'l'a. 
vuklara yem veriı, tarlayı sürer. 
buğdayı eker, biçer, harman eder, 
buğdayı el değirmeninde öğütür, 

ekmek için hamur yoğur:.ıı-:lu. 
Ve böylece vakti ve hayatı kı

yım kıyım kıyılırdı. Şimdi ce Hacı 
Hüseyin satın alacağı ineği bir 1ki 
lira eksiğine almak için kara kızı 
Çil Mehmede vaadetmişi~i. Ta tari
hi kadimden otomatik olarak de
vam edegelmiş bu suikasttcn kııra 
kız iğreniyordu . Herifi istemıyor
du. 

Kız, bir gün kayıkla deniz ke
narına gelen bir adama rastgc!miş. 
ti. Biribirlerine gönül vermişlerdi. 
Gece herkes uyuduktan sonra kız 
deniz kenarına koşardı. Elbiseleri. 
ni bir çalı altına saklar. Karşıda'<i 
küçük adaya yüzerdi. Yanı başın
daki adadansa, adam da yüzerek 
gelirdi. 

• 
O gece ayın tam on beşi ola. 

caktı. Ortalık nura bo~ıla
caktı. O gece kara kız yıne yüze
rek adaya gidecekti. Kara kız şim
diden nun hulyasmı görüyordu. 
Obaya baktıkça, dar bir sandığın 
içine tıkılan eşya gibi bükfütip kıv
rılan bakışına yaylım verıyordu. 
Ufka bakıyordu 

Gönlünde rüzgara salıverilen bir 
örümcek ağının gidişi ve eriyişi var
dı. Asıl bu gidişi kara kıza bir dai
milik duygusu veriyordu. Yakti kı
yılmıyordu. Bu akışta bir bütünlük 
seziyordu. Geçmiş ve gelecek biri
birine yapışarak daimi bir sel o
luyordu. Kara kızın bu halinde "a
man yıkılmtyacağım, gitınıycce

ğim,, diye inatla topuk teperek a
nırıp havlıyan, bir sarayın, bir se
latin camiinin, yahut Hacı Hüseyi
nin tarihi kadim kulübesinin sap
lanakalışı değil, o iklimde doğan 
Heraklitin, (hep akar) Pantarey, 
dediği zaman uçuşu vardı. Ka. 
ra kız gönlünü uçan bir pembe bu. 
luta taktı. 

O anda limon ağacının kokusu, 

bir okşayış bir dokunuş oldu. Ba. 
şının üzerindeki asma çardağı, as
ma değil, sanki bir üzüm şelalesı 
idi. T itr e§en yaprakla r arasından 
kırpılan güneş, kara kızı oynıyan 
bir ışık ağile örtüyordu. Denizin 
uzak ve pürtizsüz mavilerinde kü
çiık bir yelken pırıldıyordu. Ona 
sanki göz kırpışları gibi işaret edi

yordu. Kara kız "galiba o! ,, dedi. 
Sonra uzaktan uzağa onun deniz 
borusunun ötüşünu tluydu. "Mut
laka o !,, dedi. Gözleri çaktı. O ge
ce, adaya yüzüşü, hayata çıkmak 
için bulduğu bir kapıdan çıkışı de. 
mek olacaktı. Bütün kıvra!{ ve te. 
miz varlığından ışıldıyan şarap gi. 
miz varlığından akan sıhhat seli 
bardağın şeffaf camından kı r

mızı kırmızı ışıldyan şarap gi
şü olarak çınladı. Gözleri gidecc-ği 
küçük ve insansız adaya döndü. 
Bu ada demincek bakışını takmış 
olduğu o pembe bulut kadar yu
muşak ve hafifti. Deniz akıntıları 

dolayısile, ada kayıyor gibi olu
yordu. Küçücük bir şeydi. Onda 
ancak bir çift kuş için yer var
dı. Fakat bu küçi.ik ada kara kıza 
için sonsuz bir alemdi 

Kara Ayşe bakışını sağa sola 
gezdırdi. Solda adalar, sağ

da yine adalar görünuyordu. Ge
rek gökte, gerek denizlerde ma. 
vilerde yüzücü, bulut gibi hafif ~e 
uçucu Sporad adaları. 

Onların arasında bir de büyü_ 
ceği vardı. Bu uzun ada mahmur 
bir yaz günü rüyası idi. Onun kı
yısında kendisinin gideceği küçük 
adaya bakan bir balıkçı köyü var. 
dı. O köyde bir adam vardı. O a
danın çiçeği o denizin köpüğü gibi 
orada doğmuştu. Denizler fılihesi 

Anfirit, Homerin şarksında yü
zerek, tam böyle bir adaya çık

mıştı. 

Rüzgar yaprakları yelpazeliye • 
rek dile getiriyordu. Sanki uçan 
Sicil yapraklar arasından konuşu
yordu. Kara kız ri.iya:.ından ayrılır
ken icini cekti. Gönlü uzakbrdan 
meçhul yerlerden geri dönüyor • 
muş gibi oldu. Sevgisinin musik i
sinde gönlüne uzak bir vatan ya
ratmıştı. Oradan yine köye dönü
yordu. "Devam eder mi hiç" Son
ra ne olacak'?,. diye fısıldadı. Son
ra "adam sen de, ne olursa olsun!,, 
dedi. Kirpiklerinin arasından . ka
ra gözlerinden mavi bir kıvılcım 
parladı. söndü. Uzun kirpikleri ka-

(Devamı 10 uncuda) 
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TAHRİF 
Edilen Uc; 

~ 

Hakikat 
(Başı 1 incide) 

da y~tlan tahrikler, Balkanlıları: 

Tayyare Hücumundan 
Korunma Tatbikatı 

Hafta içinde Yapılıyor 
-Türkler geliyor, diye paniğe ver

mek, ayni zamanda Balkan Antantın. 
da miliebariz çehreleri olan Yuna
ııistanı ve Romanyayı kendi mütte
fikinin tarihi ile korkutmak hedefini 
t;:ıkip etmektedir. Bunun için muhar. 
rirler 1821 de Yunanistanın, Avru
panın cielaletile, Romanyanın daha 
sonra hürriyete kavuştuğunu yana
yakıla y.azmakta ve bunlar::ı. Türk 
emperya:1izminden çekinmelerini ta\•. 
siye et~ktedir. 

Çekos!Ovakya hürriyetine k~vu~
madan, Arnavutluk zincirde inler ve 
Habeşistanda hala miisademeler o. 
lurken, t~ihten misal getirme~ · gii. 
fünçtür veıAvrupa vakalarmı tanıını. 
yanın bu şaheserleri cidd-en tetkike 
layıktır. Burada uzun uzaciıya izı:ıha 
:verimiz müsait değildir. 

(Başı 1 incide) 
gesine yatar. Sokaklarda toplanmak 
ve öteye beriye koşmak ve bağırıp, 
çagırmı;ık yasaktır. 

C) Bir gaz bulutu içinde kalındığı 
veya burun veya boğazda ve gözler
de bir taharrus bulunduğu zam~n 
maske takılır. Şayet maske yoksa, 
ağrz. burun ve gözler ıslak bir men. 
dil veya elbisenin ıslatılan eteğile 

k&patılarak rüzgarın geldiği tarafa 
doğru koşmaksızın yürünerek bulut. 
tan çıkılır. (Gazı temsil etmek üzere 
dumanlı maddeler neşri, bazı yer
lerde, ayrıca tayin olunınu~ alakadar 
memurlar tarafından ) apılacaktır.) 

Bina koruma amirleri 

larda bulunan trenlerdeki yolcular i-
nerler ve gardaki sığtnağa veya ci
var umumi sığınaklara giderler. Hn. 
rekete hazır bulunan trenler, yol a
çıksa hemen garı terkcderek şehir 

haricinde serbest bir hat üzerin<le 
durur veya istasyon civarmd~ tünel 
veya yarma varsa orıaya giderler. Tü
nel haricindeki tevakkuflarda halkın 
trenleri terkederek etrafa yayılıp 

gölge ve çukurlardan istifade etme. 
leri icap edebilir. Gara yaklaşmakta 
olun trenler ise, ayni suretle şehir ci
varında beklerler. Tayıyare hedefi o
labilecek bütün köprüler civarında 

bulunmazlar. 

D) Vapurlar: 

Alarm esnasında rıhtı:n ve iske-

lelerde bulunan vapurlar yolcu ala

mazlar. ·İçinde yolcu bulunanların 

yolcuları en yakın iskekye giderek 
yolcularını çıkarırlar. 

"Tehlike bitti., işareti verilince 

Osmanlı imparatorluğu tarihi bir 
vakıa olarak muhtelli milletleri nü
fuzu altına almıştır. Ayrı ayrı !nil
lctler zamanı geldikçe, hürriyetlerini 
kazanmışlardır. Türk milleti de bu 
milletler arasında bulunan mücade
lecilerden biridir. 

D) Tayyareleri görmek hevesi1e 
dışarı çıkmak ve pencerelerden sark
mak zararlı ve yasaktır. Bina dahilin. 
de bina koruma teşkilatında vazife 
alanlar. derhal vazife başına gider, 
korunma amirinin emri altına girer
ler ve bina korunma pl:inı veçhi!e 
vereceği emir!eri yaparlar. 

Vazifedar olmıyan pasif halk, bi- 5 - (Tayyare tehlikesi bittiı isa-
na korunma amirinin tertibi veçhile reti verildikten sonra daiıi ancak bi. 
bodrum katına inerler. Kendi evinin na veya sığınak amirinin miisaade
bahçesinde örtülü siper s1ğınak yap- sile dışarıya çıkılabilir. Dışard:ı gaz_ 
tırmış olanlar buralara girerler. Ev- la zehirlenmiş yerler. yrkılm1y.ı yüz 
}erinin bodrum kısmında veya bi. tutmuş duvarlar, patlamamış bom
rinci katlarında sığınak o1arak ktıl- balar ve enkazla tıkanmış sokaklar 
lanılmıya elverişli olmıyan - bilhas. bulunacağından böyle tehlikeli yer
sa tam ahşap - evler halkının arsa ve lere yaklaşmaksızın herkesin kendi 
bahçelerjnde ve fakat evin en az beş işine ve vazifesine gitmesi lazımdır. 
metre uzağında olmak şartile hava- Bu .gibi yerler polis tarafından iş.-ırct
dan korunma için üsti'ı örtülii hen· lenır. 

Osmanlı imparatorluğunun beşeri 
tarihe, hür milletler bahşetmesi, ida· 
1'esinin başında bulunan Türk reh
berlerin insanlık gayesini geniş bir 
mikyasta idrak etmiş olmalarıdır. 

İmparatorluk devirlerinde millet. 
, leri hürriyete karşı istidatsıL bıra

kan zamanlar ve hadiseler olmuştur. 
Fakat bu hadiselerden beşeriyet ö. 
nünde insan yuzü kızarmadan bahse. 
dilemez. 

dek siperler yapması bilhassa tav~i- 1 
'11ayyare teh1ikesi hittiı1i işardi: 

ye olunur. Bu hazırlık bir harp vu. Canavar düdüklerinin ve sair vası

kuunda büyük bir ihtiyacı karşılıya- taların ü ç dakika fasıla-:;ız ses ver • 
cak çok lüzumlu bir tedbirdir. Bina meleridir. Nitekim bize emperyalist diyenler 

bin sene önce tesadüfen girmiş bu
lundukları Prag'dan bir türlü çık· 
mak istemernels,tedirler. Böylece Çek 
milletinin hürriyetine engel olduk
!arı gibi, hürriyet istiyen Çek un. ' 
surlarını da tarih önünde köle kal. 
.mıya icbar eden maddi veya manevi 
se-bQp t4 ı:ayıl:ıbilirlP.r~ $şte tarihin, 
l!'llilletlerin kendi mukadderatlarını L 
<iare ettikleri şeref devrinde hürri
yetten mahrum bırakılan A vrupah, 
bir memleketin hürriyetsizliğinden 
duyulacak hacaleti tarih !dm~ mal e
decektir. 

korunma amirinin emrine itirazsız 6 - Tecrübede herkes hakiki teh. 
itaat mecburidir. likede imiş gibi emniyet ve inzib~t 

Nakil vasıtalarının tedbirlerine ve bu talimattaki hü-
hareket tarzı kLlmlere dikkat ve itinaya mecbur

Osmanlı imparatorluk devrin
de tarih tekamiil seyrini mü· 

tkemmel bir şekilde yaptı. İmp:ır a
torluğun inhilalinden sonra bu mil. 
]etler beşeriyete faydalı olabilecek 
bir hürriyet seviyesine çıktılar. 

Müstevliler, bu milletle:.·i hürriyet 
seviyesine çıkaracaklaPina hayvanlık 
<lerekesine indirebilirlerdi ve buna 
nıiıni olacak hiçbir kuvvet te yoktu. 

Tarihin seyrini tetkik edenler bil. 
bassa Yunanistan istiklcılinde şu iki 
noktayı gözönünde bulundurmak 
mecburiyetindedirler: 

Tayyare tehlikesi işareti verildiğ i 

esnada nakil vasıtaları !3U suretle ha
reket edeceklerdır: 

A} Hayvan koşulu nakil ,·m•ıtaları 
(Arabalar): 

Arabalar, yol ağızlarını tutmıya
cak veçhile yaya kaldırımına yanaı'i
mı~ olarak durur, hayvan cözi.ili.!r, 
kalın bir ağaca, tramvay direğin~ ve
ya bunlar yoksa arabaya bağlanır ve 
hayvanın yem torbası başına takıhr. 

B) Motörlü nakil vımtalan \'C 

tramvaylar ve tünel: 
Aliırm işaretile beraber, nı:ı kil va. 

sıtaları içindeki halkı en münasip bir 
yerde ve umumi sığınaklar durağın. 
da boşaltır ve kendi yerlerine gider
ler, yerlerine gidemiyecek kadar u. 
7.ak olanlar, halkı bo~alttıkta:ı sonra 
yol ağızlarını kesmemek ve itfaiye 
musluklarını kapamamak ::;artile mü
nasip yerlerde dururlar, bu nakil va
sıtalarını idare edenler en yakın u
mumi sığınağa iltica ederler. 

Tatbikat münasebetile tayyare hü
cumu esnasında dahi dolaşmak mec

durlar. 

"Sığınak., levhaları <ıııldı 

Vilayet havaya karşı horunma ko
misyonu, pazar olmasına rağmen, 

dün de vilayette çalışmalann.ı devam 
etmiştir. Dün sabah şehrin her tara· 
fında (sığınağa gider) levhaJ:.:ırı a-
51Jmıştır. Bunlar, büyiik caddelerde 
v e mahalle aralarında hu11<:ın tayya
relere görünmemesi ve şehir sokak. 
!arını en kısa zaman içeri5iııde ho. 
şaltması için ayrılm15 sığınaklan.lır. 

Bu sığınakların bulundukları yer.ler 
levhalarla işaret edildi~i gibi polis 
ve bekçiler tarafından herkese ayn 
ayrı gösterilecektir. 

Seferberlik halinde halkm h::ıva 

hücumlarına karşı pasif müdafaa sa
hasında alacağı vazifeler herkese ay. 

rı ayrı öğretilecektir. Bu maksatla, 
her nevi hizmet sahası için kurslar 
açılmıştır. Buralarda şimdiden bu 
hususta bilgi sahibi olmuş kimseler 
yetiştirilmiştir. Bu kurslara devam 
edilmektedir. 1 - Avrupa Yunan istiklalini te. 

11ir etmiştir. İttifaklar. Bal!Kanlardoki 
hürPiyet fikirlerinin bo~ulmas1 içın 

mütemadiyen Babıaliyi tazyi~ e:t. 
miştir. 

Kızılayın satış deposunda gaz hü-
buriyetinde olan hakem otomobille. 1 k b 1 "kt d . . cnm arına arşı o mL ar :ı gazmas 
rı serbest olup bunların hareketme k . b 1 kt d M ı t k 

esı u unma a ır. emur ara a • 
mümanaat edilmez. Bu otomobiller. 
d .. t k.. l' b f1 ' t 1 h 1 sitle verilmekte olan hu maskelerin or oşe ı. eyaz ama asit' ar. a-
k 1 · k 11 d be : .. b halkça da daha kolay tedarik edebil-Hitlerin vatandaşı olan Prens Me

ternih, Yunan istiklalinin düşmanla
rından biri idi ve O, Avrupanın irti· 
ca siyasetine senelerce hakim oldu. 
Yunan hürriyetini işte böylece bir 
Alman kurtardı. 

Em erın o arın a yaz ışare. u. . . . 
1 h t kl d , b"ll de mesını temın etmek yolları aranmak-unur, as a na e en o~omo ı er 
b h " k t•b·d· Al. d tadır. u u me a ı ır. armın evarnı. 

müddetince Tünel sığınak olarak kul 
lanılacağından bu müddet zarfında 

Tünel işleme faaliyeti durdurulacak-

2 - Yunan istiklalinin, Türk dev- tır. 

leti ile mücadele yaparak kazam!ma. Tren ve vapurlarda 
sı Yunan kütlesinin emeli değildi. 

İki devlet arasında i~ birliği yap
mak, anlaşmak taripi bir zaruretti. 

C) Trenler: 
Alarm i şareti verildiği esnadcı ~;u-

Bazı tarihi vesikalar, Yunan istiklal 

1 

d .. d 1 1 b" l fl k1 · 
d 

.. 1 · d b'I b kt u ıcın e an aşma ar. ı ara ı ıar ı-
avası gun erın e ı e u no a. · . . . 

d · ·· üld'" . .. .. . kt d' l~ temın etmıye calıstık . Fakat bugun 
nın usun ugunu go;\lerme e ır. " . · .. 

· t"kl · ı· r·k · l k T '" k 

1 

yurtta ~lh, cıhanda sulhu,. koru. Yunan ıs ı a ı ı rı mut a ;:ı ur . . . . . 
. 1 • f'k · ı b" 1 N" mak ıçın organıze sulh cephesını tut-

. 'ki 1 k d k" .. mak, ıttıfak sıstemıne gırınek za1 u. 
duşman ıgı ı rı e ır snyı amaz. ?-·, . . . . . 
tckım 1 mem e et aras ııı a ı mus· . .. . . 

k d 1 1 . k 
1 

retı vardır. Sulhu kurtarmak ıcın ıne-
tere ava ar an aşmayı zarurı ı - · 

t<ıtlarda değişiklik yapılabilir. Bunu, 
ını~tır. Bu zaruretleri :ıthyarak Türk-
ler emperyalist oldular, dive feıyn.t Atatürk politikasından ayrrlmak, di

ye ileri sürenler, eğer B<.!rlin kütüp
etmenin manası sadece gülünç ol-

hanelerinde yakılmamış, köşede bu· 
makt1r. 

cakta kalmış bir tarih kitabı ellerine 
Türkiye. Atati.irk siyasetinden ay. 

rılmış. Abdülhamit siyasetini takip geçirebilirlerse okudukla•·ı haki-
katlerden sonra şunları düşünürler. 

ediyormuş. 
di: Aleyhimize yapılan propagandll-

l:ırdan biri de budur. Türkiyenin ha. 
rici polWkasında tezat yoktur. Cüm. 
huriyet Türkiyesi İstiklal Harbinden 
beri "yurtta sulh. cihanda sulh,, sö
zunü harici sivasetinin parola!-i ı ha
line koymustur. AtalLir!c devrinde 
bu hakikti Milletler Cemiyeti budu· 

"- Hıtıer Venedik yerine İstonbula 
gelseydi, Türkiye butiin iktı sadi men
balarını Almanlara terkt"tseydi hakı

katen AbdülhP. mıt sıya ctınc dunlilmilş 
olurdu." 

Dostlarımız hem tarih bilmiy orlur, 
h.cm de psikiioji. Bir de iıstclik pro
PC?'-!'anda vaomak isliyorlar. 

Yelief endldeki 
At Yarışları 

(Başı 6 ncıdıı ı 

ğu anlaşıldı. Bu koşunun 190 lira 
ikramiyesi vardt. Birinci 120. ikin
ci 50. üçüncü de 20 lira mükafat 
aldılar. 

Dördiincü koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki Ha. 

lis Kan Arap kısraklara mahsustu. 

Mesafe 1800 metre idi. Yalnız üç 
atın iştirak ettiği bu koşuda Hasan 
Akayın Altıncısı birinci, Şemsi 

Tanakın Bahtiyarı ikinci geldi. Bi
rinci 110, ikinci 30 lira ikramiye 
aldı. 

Beşinci koşu (Boğaziçi koşusu): 

Bu haftanın en meraklı ve heye 
canlı koşusu bu idi. 2400 metre 

mesafesi olan üç ve daha yukarı 

yaştaki Halis Kan İngiliz at ve 
kısraklarından 7 at girdi. Hemen 
herkes Asım çırpanın Dadyi ile 
Pren~ Halimin Romansı veya Sun 
Anodairinin kazanacağını ümit e. 
diyordu. Bunla;dan bilhassa Sun 

J dadan 
Adaya 

(Başı 9 uncuda) 
pandı. Gözleri karanlıklarla örtül. 
dü. Tertemiz ve saf koynunda o 
gece doğacak ışığın bir çiçek gibi 
açılışını duyarak uyuyordu. 
Akşam güneşi batıda kaj'1p gi

derken, ufki huzmesilc. küçiik a
dayı kara kızın gözlerinde bir yıl. 
dız gibi parlattı. Doğu ufkundan 
koskocaman pembe bir ay doğdu. 
f~rğını ufuktan kıyıya döktü. Top· 
lanmağa kalkışan karanlıklar ay ı. 
şığıncia eridi. Bu cenup gecc<;incle 
süt beyaz bir ılıklık vardı. Herkes 
uykuya yatmıştı. Ay ıŞJğı kulübe
nin kapısında ağarıyordu. Sanki 
Sporad adalarından yolcular gelip 
"Hayda!,. diye kara kızı çaqırıyor
lardı. Bütün yapraklar birer söz, 
orman ve dağlar bir ses olmu~iu. 
Bir murat kuşu tek bir nota ile ö
terek dişisini çağırdı. Hacı HüsC'. 
yin uykusunda, gecenin bu esrar. 
engiz çağırışını duymuş gibi ''kim 
o'!., diye sordu. Kara kız cevap ver. 
medi. Kapıdan yürüyüp çıktı. Kı

yıya varınca soyundu. Ay ışığında 
bir heykel gibi ağarıyordu. 

Denize atıldı. Ada tam ay ı?ığı· 

nın ortasında kararıyordu. Ona <loğ 

ru kulaçlrya kulaçlıya dalgalar a

rasından kendine dümdüz bir yol 

açtı. Adaya çıktı. Adada yılan cı

yan olmadığı için oraya kumrular 

yuvalamışlardı. Gövdesinden a

şağıya gümüşler akıtar:ık deniz

den çıkan bu insanı görünce, ha. 

vayı kanat çırpışlarile biçtile.·. 

E ellerile alnındaki, gözlerin~ 
deki suları sildi. Et::-afma 

bakındı. Bir göz çı:ılımında aı:laııın 
bütün kıyilar1nı gördü. ·Deniz çep. 
çevre f1şıldıyor, ay ış~ğile kayna. 
şıyordu . Fakat adamın ne kendi 
ı::ğarıyor, ne sesi duyulııyordu. De
mek ki, daha gelmemi~, dedi. De
nizleri süzdü. Yalnız ıssızlık ve ay 
!ŞığI vardı. 

Ta neden so:ıra, uzakt:ın bir ses 
duydu. Denize atıldı. Sesi yine duy
du. Fakat bu sefer çok acı idi. Ka
ra kız bütün hızile bu sese doğru 
yüzdü. Ses1endi, Sağr aradı, solu 
kulaçladı. Gözleri karardı. Gözle
rini kapadı. Fakat biraz sonra <1Ön. 

"' W pe ncerelerini açtı. Kendini ince 
bir kayığ:n içinde buldu. Geceydi. 
I'akat hiç bu kadar derin bir gece 
gi:ırmemişti. Kayık d~niz yüzünde 
değil, muallakta yüzüyordu. Dü
mende keman telleri gibi teller var
dı. Kayık bu derin !{ecede süzü • 
!ürken, teller ay ışığı haleleri"le, 
yıldız kıpravışlarrna temas ediyor. 
bir musiki hasıl ediyordu. Kayığın 
dümeni ona göre meylediyor •ıe 
kayık boşluktaki yolunun cizgisini 
o ahenge göre çiziyordu. Kız. Mi
zanı sağında. iki Cevza vıldızları 
solunda bıraktı. Adadan adaya yüz 
düğü gibi yıldızdan yıldıza gidi -
yordu. Beşeriyetin di.invaya binmi~ 
olarak muallakta yıldız arası gi
dişini. kız. rüyada görürmüş gibi 
oldu. Fakat kayığı daha ziyade be
şiğe mi, tabuda mı benzetiyordu? 
Onu ilelebet bilemedi. 

Sergi Madalyasından 

Vazgeçildi 
Yerli Mallar Sergisine iştirak e

den firmalara madalya verilmesı i

çin, sergi komitesine bir teklif ya. 

pılmıştı. Komite. altın veya gümüş 

madalyaların darphanede yaptırıla
bileceğini düşünerek bunlann ima. 
!iye masrafının madalya alacaklar
dan temin edilmesini muvafık bul
muş. fakat sergiye iştirak cclenlerden 
bir ço~u bu masrafı kabul etmedik
lc:rinden dolayı madalya yaptırılma
sından vazgeçilmiştir. 

Andair için 20 bilet alanlar bile 
oldu. Fakat netiice tamamen aksi 
çıktı. Birinciliği Burhan Işılın Co. 
mısarzı, ikinciliği Asım Çırpanın 

Dandyi, üçüncülüğü de Atıf Esen
belin Kayan kazandılar. Camısarz 
Dandyi ancak yarım at başı bir 
farkla ikinciliğe bıraktı. Bu haf. 
tanın en zengin ikramiyeli olan bu 
koşusunda birinci 700 lira müka
fatla bu ko~uya iştirak eden atla
rın duhuliye mecmuunu, ikinci 100 
üçüncü de 50 lira kazandı. Saat 
17,30 da koşulara nihayet verildi, 

14. 8 - 939 

ita/yan Nazırı Döndii 

Hitler-Ciano Mülakatı 
Dün de Devam Etti. 

(Başı 1 incide) ı olan Macar kral naibi Amiral Horty 
Diğer taraftan Havasın bildirdiği- ve refikası, yukarı Macaristandan 

ne göre. Roma siyasi mahfilleri, Salz- Rütenyaya geçmişlerdir. Bir Salz
burg görüşmeleri hakkmda tam bir burg telgrafında da, Macar Hariciye 
ketumiyet muhafaza etmekte, yalnız Naz.ırı Kont Csaky'nin, Kont Ciano 
bu görüşmelerden kor1mnç bir neti- gelmeden evvel Salzburg'dan ayrıl
ce veyahut bir entrika çıkacağını dığı bildiriliyor. 
sanmanın bir hata olduğunu söyle. Diğer taraftan Avala ajansı , Yu
mektedir. Bu mahfiller, Danzig hak- goslavyanın fevkalade askeri tedbir. 
kında derhal tatbik edllecek bir k:ı- ler aldığı hakkındaki haberleri tek
rar alınmış olduğunu tahmin eyle- zip etmek!.:, Başvekil Svetkoviçin 
memekte, i~i Hariciyt" Nazırının Ak- son Triyeste ziyaretıne fevk alade bir 
cll>niz meselelerini ve e7.cümle İspan- mahiyet atfetmenin yersiz olduğunu 
y a meselesini görüşmüş olduklarını anlatmaktadır. · 
ı asrih etmektedir. Bu mahfillere gö. 
re. görüşmelerin esasını, "demııkrat
ların yaptıkları çeçmberleşme"' teş -
!dl eylemis ve ikı Ha··iciye Nazırı 

Danzig Komiseri 

Hitlerle Görüşecek 
buna "mukabil bir çemberleşme" il~ Londra, 13 (Hususi) - Milletler 
cevap verilmesini düşünmüştür. cemiyetinin Danzig yiiksck komise-

ttalyan zimamd~rlam!a göre, Ma- ri, Almanyaya gitmiştir. Bazı haber
<'aristan, Yugoslavya ve muhtemel lere göre, Hitler tarafmdırn kabul e
olarak Bulgaristan, birlikte hareketi dilmesi ihtimali vardır. 
kabul eylememekle beraber hattı Diğer taraftan, Danzi.g f\yan mec. 
har~ketlerini mihverle ahenktar bir lis~ çoktanberi A1manyaıla tatbik e. 
hale koymak mevkiinde bulunabile- dilen bir kanundan mülhem bir e. 
ceklerdir. mirname neşretmiştir. Bu emirname-

Müzakerelerin hususiyeti Y~ göre Danzig1i Yahudiler bundan 
Havas ajansının Berlin muhabiri 

1 

sonra Yahudi ~uh~ceret komis:onun 
de, bu görüşmelerin Alman nu1tbua- dan veya Danzıg 1ımanı serbes. mırı
tının tahminleri hilafına uzun sür- ı takası makamlarından hususi bir mü 
düğünü tebarüz ettiriyor ve görüş- saade almadan kendilerine ait eşya
me programında mühim bir tadilat 1 yı serbest şehir arazisi haricine gö
yapıldığmı. gerek Salzburg. gerek türemiyecekler ve gönderemiyecek
Berchtesgaderı. müzakerelerine Al- )erdir. Yalnız şahsi eşya serbestçe ha. 

İt l h · · 1 · hukuk rice götürülebilecektir. Diğer cihet . mnn ve a yan arıcıve erı 

b .. · ı · · d : ı· k tt"kl ten, Danzig makamları ekserisi Po-
aşmuşavır erının e ış ıra e ı e- . 
· · b 't"b 1 h ·k· "l'k t da lonyada, Frausada ve lnl{ilteredc o

rını, u ı ı ara er ı ı mu a a ın 
h · b h . t· h . b 1• 1 turan 13 Yahudiye ait maıları müsa-
ususı r e emmyıe ı aız u unc u- d t . 

1 
d" 

v b"ld' . ere e mıs er ır. gunu ı ırıyar. -

Ciano - Von Ribbentrop .mü1akatı Konyanın Bayrağı, 
Alman matbuatı tarafından "İtalya 

ile Almanyayı birleştir~ arkadaşlık Konyanın Marşı 
bağları gözle görünür bır şekilde te
yit olunduğu" ve "iki mihver devleti 
arasındaki tesanüdün samimi ve na
muskarane bir tezahürü" şeklinde 

gösterilmektedir. 
Paris gazetelerine göre 

Bu sabahki Paris gazeteleri, Hit
ler, Ciano. Von Ribbentrop arasın<la 
yapılan görüşmelerin yakında m ü

(Başı 5 incide) 

ko1aylaşm1ştır. 

Yaygara edenlerin iddialan pek 
sudandır: Milyonlar harcanmış ta 
fayda vernHtwniş, hep çarçura git
miş! 

Çumra kanalları meşrutiyette a
çıldı. O çeşit açılışın suçu bizim 

h im bir h arekete geçeceklerine delil mi? 
addetmek te, fakat bu hneketin han. Bu kanallara bir mil~on iki 

gi istikamette yapılacağını tayin e
dememektedirler. 

Oeuvre gazetesinde Madam Ta· 
bouis şunları yazıyor: 

"Gece Berlinden alınan son haber
lere göre diplomatik mahfellerde 

Berchtesgaden görüşmeleri hakkında 
oldukça büyük bir asabiyet gösteril
mektedir. Berlindeki diplomatların 

zannettiklerine göre dün öğleden 

sonra Berchtesgadene büyük Japon 
gazetelerinin muhabirleri gelmişler
dir. Japonyanın prensip itibarile 
mihvere iltihak ettiğine dair Tokvo. 
nun kararı dün öğleye doğru Hitle
rin eline geçmiştir. 

Söylendiğine göre Hitler. Kont Ci-ı 
ano ve Von Ribbentrop il~ birlikte 
bu itilafı, Fransa - İnglltere ve Sov
yetler Birliği üç taraflı itilaf ilan et
tikleri zaman neşretmı:!ğe karar ver
miştir. Berlindeki diplomatların zan
nettiğine göre Hitler, l\.Iussolini veya 

mihver kırk sekiz saat zarfında Dan
zig meselesi hakkında yeni bir hal 
şeklini teklü edecektir Çünkü mih
ver devletleri Fransa ile İngilte:-e

nin geçen eyliılde Çek hükümetine 
yaptıkları gibi şimdi de Polonya hü
kumetini tazyik edeceklerini ümtt 
etmektedirler. Varşovıı is~. bnyle bir 
teklifin birkaç saniye bile Polony:ı 

hüklımeti.nin dikkaUni cclbetı~iyece. 
ğini söylemekle iktifa etmektedir." 

Populaire gazetesi de vaziyeti şöy
le göriiyor: 

Bitler ile ajanlarının, genis bir 
diplomatik manevra hazırlamakta 

olmaları hiç de müstebat değildir. 

Heyetler, birbiri üzerirıe taleplerde 
bulunduktan, Danzig,n kafı gelme
diğini söyledikten, birçok milletler 
üzerinde tehditler savurduktan ve 
Avrupa haritasının umumi bir değiş
mesi günü geldiğini ilan ettikten son
ra, İngiliz ve Fransız efkarının ~hve
nişer telakki edecekleri ümidi ile 
birdenbire Danzigin Alınsnyaya il. 
hakı ile iktifa edebileceğini bildir
mesi pek miımkündür. 

Amiral Horti Rütenyada 
Peşteden öğrenildiğine göre. istir

n::ıt edilen arazide seyahat etmekte 

:yüz bin lira vermişler. iliz mi , ·er
dik? 

Bu paranın dörtte hil'ini Şal'k 
DeıniryoUarı müdüri.i Miisyo Ilüg· 
nen, dörtte birini o devrin nafia
sı ınafiası anaforlaınış. Bizim ne 
suçumuz var? 

Bizim devrimzide \'erilo>n ara
ma, sondaj, tecri.ihe parası azdır 

bile. Belki daha çok \•erse)·dik da
ha iyi neticeler alırdık. Rize "Ne
ye daha bol para verip su:vu daha 
çabuk hu1madımz?" deseler buna 
hak veririz. 

Koskoca bir Kon)'a 
hayat \'erm<'k icin ne 

, .iJ:iyctint' 
k?.dar har· 

cansak yerindedir. Bu arada bazı 
aksaklıklar olmuşsa ve hatta hun
dan sonra da olacaksa bunn yeni 
bir devlet kuruluşunun zorlukla
rına ve teknik işlerdeki zaruri a
cemiliklere vermPJidir. Vnziretin 
virdanlı \'C insaflı tarafı bu ol
malıdır. 

Hatayı kabul etınivcn bizden 
değildir. Bazı hatalar varsa 

yalnız Konya su işind,. mi vardır? 
DemiryoJlarının bazı kısımlarında 

görülmedi mi? Karabiikte :vok 
mu? Endüstriyel kuruluştuı bir
çok safhalarında sczilnıi:vor mu? 

Yeni hir devlct. hem höylcsiııe 
bir devlet kudret hC'lvaM gilıi 

l{i.iktcn yağ'ınaz. Dınrn!!dan. tccrii· 
beden ve enerjiden do~ar. 

Hadi, hadi! De~ikoduya ba~la

mıyalım. 

Konya su istivor Konya su:vu
mı tez e1den istiyor. Kon,·a (\filli 

S,eiin \•erdiği sözil knlhinden. dı

mağ'mclan ve dmnden <liisiirmüyor 
Konya hlikfımetten su lcanunu ve 
Büyük Mecliı;inden bol tahsisat 
rica edivor. Konya sö' lii~ or: 

Yefü; Milli ~e! bize! 
Çiillerde geldik dize 
Yalvarıyoruz size, 

Kıtlık bekler pusuda, 
Konya'nın gözii suda! 

Fakat hakiki suda. Akan. rağla
)'an, yeşerten \'e s<.'rvct 1!ctİren su
da .. supsudan dedikodularda. sup
susuz, kupkuru cngelliklcrdc cle
~il. 



14 - 8 - 939 

•• J,, ı 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
! -

Amirliğe bağlı müessesat için 133 ton kuru soğan alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 21 Ağustos 939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
Amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5985 li
ra, ilk teminatı Anadolu ciheti için 143 lira 40 kuruş, Rumeli ciheti için 
305 lira 44 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni ve. 
sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
Ko.na vermeleri. "108,, "5874,, 

* * fstanbuldan Çanakkaleye mevzuatı ile beraber ceman 91 ton benzin 
nakledilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 15/8/939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. Bu işe elverişli vesa
iti olanların limandan alacakları vesaikle ve kati terninatlarile belli sa-

"122,, "6054,, atte Ko.na gelmeleri 

11- * Ordu sıhhiyesi için 28 kalem sıhhi malzemenin 24/8/939 tarihindeki 
eksiltmesi tahmin fiyatında yanlışlık olduğundan geri bırakılmıştır. İş
bu 28 kalemin tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 25/8/939 cuma günü saat 
15 de Tophanede amirlk satın alma Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 7000 lira, ilk teminatı 525 liradır. Şartnamesi Ko.da görülür. 
İsteklilerin her kalem için ayrı fiyat vermesi meşruttur. Kanuni vesika
larile teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver. 

mel eri. "119,, "6051,, 

* * 5000 çift terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24/8/939 per
şembe günu saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 9000 lira, ilk teminatı 675 liradır. Şartname 
ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na vermeleri. 

"117,, "6049,, 

* * 50 adet kapaklı bakır tencere, 100 adet büyük bakır süzgeç ahnacak-
tır. Açık eksiltmesi 24/8/939 perşembe günü saat 14.30 da Tophanede 
İst. Levazım amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 950 lira, ilk teminatı 71 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be-
raber belli saatte komisyona gelmeleri. "120,. "6052,, 

* * 15000 kilo pilavlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/8/939 
salı günü saat 14 de Tophanede aıriirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3600 lira, kati teminatı 540 liradır. Nümunesi Ko.da gö-
rülür. İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. "121,, "6053,, 

* * 500 adet büyük, 1315 adet küçük bez su kovası alınacaktır. Pazar. 
hkla eksiltmesi 17 • 8 • 939 perşembe günü saat 14 de tophanede fstan. 
bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 3169 lira 75 kuruştur. Kati teminatı 475 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülür.· 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri (123) (61015) 

* * Davutpaşa fırınının elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 17 • 
8 • 939 perşmbe günü saat 15 de Tophanede Amirlik satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Keşif bedeli 990 lira kat'i teminatı 148 bucuk liradır. Keşfi 
Ko. da görillı..ir. 1steklilerin elektrik mühendisi ve ikinci sınıf elektrik eh 
liyetnamesini haiz olınası ve ihaleden sekiz gün evvel tarihli olmak üzere 
elektrik işleri umum müdürlüğünden bir ehliyet vesikası alması şart 
olduğundan belli saatte Ko. na gelıneleri (125) (6147) 

* * 2416 çüt eski fotin satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 18 - 8 • 939 
curna günü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 241 lira 60 kuruş kati teminatı 36 lira 24 ku. 
ruştur. Fotinler Davutpaşada ölçme alayında görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeler· (128) (6150) 

* * ?>avutpaşa fırınının harici elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
17 • 8 • 939 perşembe günü saat 14, 45 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 998 lira kati . 
teminatı 149 lira 70 kuruştur. Talipler Nafıa vekaletince musaddak 
elektrik mühendisi veya ikinci sınıf ehliyetnameyi haiz olması mecbu. 

ridir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme gününden 8 gün evvel ta
rihli olarak elektrik işleri Umum müdürlüğünden ayrıca alacakları eh-
liyet vesikalarile belli saatte komisyona gemeleri (129) (6178) 

* * Adet 

498,000 ·sarı Torok 
30.250 Takım madeni kapak ve köprüsü 

=--
Yukarıda yazılı iki kalem malzemenin prJ·arlıkla eksiltmesi 23/ 8/ 

939 Çarşaml:-a günü saat 14.30 da Tophanede Levazım amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 267 lira 82 kurustur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni ~esi. 
kalarile beraber belli saatte komisyona gelıneleri. (132) (6232) 

* * Adet 

24000 Ağız Çenberi 
196000 Macunlu toruk 

96000 Köşebent 

Yukarıda yazılı üç kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmecı.i 23/8/ 
939 Çarşamba günü saı:ıt 14 de Tophanede amirlık satınalma kcımisyo. 
nunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 962 lira 10 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görü!ur. İsteklilerin kat'i teminatlRrile beni 
saatte komisyona gelmeleri. (131) (6233) 

Metre 

550 Nefti Çuha 
350 Lacivert ,, 

50 Gri ., 

* * 

5p Mavi ,, "Kıt'at f4'ennlye,, 
Yukarıda renklari yazılı bin metre çuha alınacaktır. Pazarlıkta ek

siltmesi 22/8/939 sah günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği sahnalma konıisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4600 li. 
ra kat'i teminatı 690 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gel:-.tleri. (133) (6231) 

* * 1000 adet tevhit semeri iskeleti yani demir ve dört adet tahtasının 
acık eksiltmesi 29/8/239 'salı günü saat 14 de Tophanede İstanbul le
vazım fımirliği sabn&lma Kc.mi~yonı.ında yapılacaktır. İsteklil<!rin 337 
lira 50 kurus teminatlariıe belli saatte komisyona gelmeleri. 

(134) (6230) 

TAN 

· İstanbul Lev~zını · Amirliğinde~ .· Veril~n : 

Harici . Askeri Kıtaatı İlanlara 

Edirne tümen birliklerinin ihtiyacı için 234120 kilo sığır eti kapalı 
zarfla alına~tır. Muhammen bedeli 70236 lira ilk teminatı 5267 lira 70 
kuruştur. İhalesi 25 • 8 - 930 saat 16 dadır. Evsaf ve şeraitini anlamak 
isteyenler her gün Edirncde Tümen satın alma Ko.na müracaat edebi
lirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 
Ko.na vermeleri. "222,, "5883,, 

* * Ankana garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 1383 ton lava-
marin köınürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 24,2ô2 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1815 lira 19 ku. 
ruştur. Eksiltmesi 21/8/939 Pazartesi günü saat 11,30 dadır. Eksiltme. 
ye gireceklerin dcsiltm€. günü 2490 sayılı kanunul'l 2, 3 cü maddelerin
de istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat 
evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Ankarada Lv. Amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Ankara Lv. Am. Sa. 
Al. Ko. da .e:örülebilır. C223) (füll8) 

* * Ankara 
1 
garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 3236 ton sömi 

kok kömürü kapalı zarfla eksi1tmeve.konmu~ur. Tahmin bedeli 62,518 
lira olup muvakkat teminat1 5375 lira 90 kuruştur. 

Eksiltmesi 21/8/ 939 pazartesi güniı saat 11 dedir_ Eksiltmeye gire
ceklerin €:ksiltme günl' 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde iste. 
nilen belgelerile birlikte ıhale gün ve saatinden en geç bir saat evveli
ne kadar teminat ve teklü mektuplarını Ankara Lv. Amirliği satın al
ma komisyonuna vermeleri- Şartnamesi Ankara Lv. AmirUği satın al
ma komisyonundan 463 kuruş mukabilinde alınabileceği gibi İstanbul 
Lv. Arnirlfüi satın alma komisyonunda görülebilir. (224) C5919) 

* * Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 904.000 kilo sa-
man kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 18.080 lira ilk 
teminatı 1356 liradır. Eksiltmesi 24 - 8 • 939 perşembe p:ünü saat 11 de
dir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Eksiltmeye girecek
lerin eksiltme günü 2490 sayılı ka. 2, 3 cü maddelerinde istenilen bel
gelerile birlikte ihale gün ve saatinden en az bir saat evveline kadar 
teminat ve teklif mektuplarını Ankara levazım amirliği satın alma Ko-
misyonuna vermeleri (236) (6018) 

* * Antalyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 538,000 kilo un kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tümen satınalma Komis
yonunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalına komisyon
lanndadır. İsteyenler okuyabilirler. Muhammen tutan 59,180 liradır. 
İlk teminatı 4209 liradır. Eksiltme 28 - 8 - 939 pazartesi günü saat 16,30 -
da yapılacaktır. İstekliler 28 • 8 - 939 pazartesi günü saat 15,30 kadar 
teklif mektuplarını !spartada tümen satınalma komisyonu başkanlığı-
na vereceklerdir. "247 .. "flO!i!'L 

* * Antalyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 118,400 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm. satınalrna komis
yonunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyon
larındadır. İstekliler okuyabilirler. Muhammen tutarı 20,128 liradır. İlk 
teminatı 1509 lira 60 kuruştur. Eksiltme 25 - 8 • 929 cuma aünü saat 16 
da yapılacaktır. İstekliler 25 - 8 - 939 cuma _günü saat 15 kadar teklif 
mektuplarını İspartada tümen satınalma Komisyonu başkanlığına ve-
receklerdir. "246,, "6056., 

* * Karakösenin Cı60 ton ve Kağızmaı;ıın 600 ton balye halinde kuru otu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Karaköse otunun tahmin bedeli 
18,J 50 lira ve ilk teminatı 1361 lira 25 kuruştur. Kağızman otunun 
tahmin bedeli 15,000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. Eksiltmesi ,1/ 
9/ 939 cuma günü saat 16 da Karakösede askeri satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsafı Kolordunun tekmil gamizonlarında görülebi. 
lir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyona verilmiş bulunacaktır. (252) (6143) 

* * Teslim yeri Miktarı Tutarı İlk teminatı Ihale gün ve saati 
Ton Lira Lira 

---
VizG 70 630 48 28/8/939 10 
Pınarhisar 56 504 38 

" " 
,, 11 

., 490 4411) 331 
" " " 

10,30 
Babaeski 56 66·~ 49 

" " " 
15,30 

Demirköy 86 249-1 188 
" " " 

] ,') 

Vize tümen birlikleri ih1 iyacı olan samanlarına talip zuhur etmedi

ğinden tekrar ih.1lesi 23/8/ 939 gününe bırakılmıştır. Teslim mahalli, 
tutarı, miktan yukarda gösterilmiştir. Taliplerin bildirilen gün ve saat

te Vizede tümen satın alma komisyonuna müracaatları. Evsaf ve şarL 

nameyi görmek istiycnlerin komisyona müracaatları. (258) (6227) 

* * Kapalı zarfla alınacak olan Erzurum garnizonunun 20,000 kilo sade 
yağına ihale günü talip ç1.kmaclığından bir ay zarfında pazaı·Jıkla in. 
bıç edilmek üzere son pazarlığ1 17 / 8/939 perşembe günü saat 15 de 
Erzurum askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 17,000 lira ilk t<::miJrıtı 1275 liradır. Şartname ve evs3.fı kolor
dunun bütün g:ırnizonlarında mevcut ve aynidir. Her yerde h~r za. 
man görülebilir. (256) (6228) 

Deniz Levazım Satanalma Komisyonu ilanları 

1 - 'l'ahmin edilf'n bedeli (8600.90) lira olan Gedikli Erbas okulu 
binası tamir edilme-k üzere 31 / Ağustos/939 tarihine rasthyan Persem-
be günü saat 10 da ac~k eksıltrnesi yapılacaktır. , 

2 - Muvakkat teminatı W45.07) lira olup fenni şartnamesi ve ke
şünamesi koınisyondaıı her gün parasız alınır. 

3 - İstekiilerin teminat makbuzu veya mektupları ve 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyonumuza müracaatları. (6176) 

inhisarlar lstanbul Başmüd~rlüğünden : 
15 Ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kuruşa satılaca~ı ilan e. 

dilmiş olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki biraların tenzili fiatla sa
tışma 16 ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. 

Demir Köprü inşaatı 

Nafıa VekCilet inden: 

11 

1 _ Balıkesir Vilayetinde Balıkesir • Kepsut yolundaki "Simav,, ve 
'·Kille köprülerinin Demir ve Betonarme olarak yeniden inşaatı 

" . "92.500,, lira keşü bedeli üzerinden kapalı zarf usulıle eksiltmeye çı. 

kırılmıştır. 
2 - Eksiltm~ 5/ 9/ 939 tarihine müsadif Salı günü saat "16,. da Na. 

fıa Vekaletinde Şose ve Köpruler Reisliği odasında yapılac3.ktır. 
3 - Eksiltme şartnames: ve buna müteferri diğer evrak "463,, ku. 

ruş mukabilinde adı geçen Iteislikten alınabilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme tar1hinden en az sekiz gün evvel bir isti

da ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesikası alma1arı lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecekkrin dördüncü maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait Ticaret odtısı vesikasım ve "5875,, liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir 
saat evveline kacl.ar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verme. 
leri lazımdır. (3124) (5298) 

Erzincan Müstakil Vakıflar Memurluğundan: 

No. Bedeli 1\1. 
Lira K. 

34/14,35 
36/ 6.37 / 8 5500 00 
38/10,39/ 12 
40/14,41/16 

Vakfı Cinsi Mevkii Hududu 

yedi bap Gazi. P. Sağı muhte-

% 7,5 
teminat 
Lira K. 

Müftü dükkan C. Sö. lif eşhasa sa- 412 5(' 
Abdullah ve han, ğütlü tılan vakıf 

otel kahve dükkanlar. Solu yi
karşısın- ne muhtelif eşhasa 
da satılan İzzet (paşa) 

vakıf dükkanları 

arkası Hışır Nuri 
ambarı ve saire 
dükkanları cephesi 
meydan. 

Yukarda cins ve mevkii yazılı gayri menJCullerin bedelleri ihale tarl. 
hinden itibaren bir ay zarfında tama men ödenmek şartile mülkiyetleri. 
nin satılınaları için 25 • 7 • 939 tarihinden itibaren yirmi gün müddet
le kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 15 - 8 • 939 tarihine 
rastlayan salı günü saat on beşte ihaleleri yapılacaktır. İstekliler 2490 
sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanununa göre ihale saatinden bir sa. 
at evveline kadar Erzincan Vakıflar idaresinde müteşekkil komisyona 
vermiş olacaklardır. Bu saatten sonra verileaek olan mektupların ve 
postadaki gecikmelerin kabul edilmi yeceği ilan olunur. (5537) 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden: 
( Ka pa h Zarf Usuliyle Bina İnşaatı Eksiltme ilanı) 

Eksiltmeye konııJan i~: 
1 _ Adanada Hük(ımet caddesinde ve kız lisesi karşısındaki vakıf 

mahal üzerine olbap1aki projesır.E:: göre apartman inşaatıdır. 
2 - Bu insaat maa müı::temilat götürü olarak toptan eksiltmeye 

~ , 

konulmuştur 

3 - Keşif beddi (40439) lira (98) kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait fenni cvn.k şunlardır: 
A - Fenni Şartname, 
B - Mukavele projesi Ye projeye bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme ş<.ırtı:amesı. 

D - Proje. 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Mıic!ürlüğü 

1nsaat Mile. "'rlüğiindcn İstanbulda İstanbul Vakıilar Başmüdürlüğiin
de~ Adanada Adana Vakıför. Müdürlüğünden iki lira iki kuruş mu

kabilinde alınabilir. 
6 - Eksiltme 31/G 1~39 t~rihine rastlıyan perşembe günü saat 11 

de Adanada Vakıflar İtl,1resi binasında toplanacak komisyonda yapı. 

lacaktıı. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin (3033) lira teminat vermeleri \'C aşağı-

da yazılı vesikaları haiz olamaları şarttır. 
A - 1939 y lına ait Ticaret odası vesikası, 
B - İhale ta.,·ihinden en az 8 gün evvel Ada~ada Na~~a __ l\:i~~ürlil

~nden Ankarada Vakıflar Umnm Müdürlüğü ınşaat mudurlugunden 
1stanbulda Vakıflar Ha§ll1imarıığmdan ve diğer vilayetlerde ~fafın l\1ü
dürlüklerindeıı alınmış ve en az (35000) liralık tek bir bina in~;ıatı yap
mış. ve muvaffak olmuş bulunduğunu hildiren yapı müteahhıt1igi vc
sik::ısı. 

8 - Ek~ltmeyc giı·rt·cklcrin b;zzat yüksek mimar veva yiiksek in
şnat mühendisi olması vr.ya bunlardan biri ile müştereken ~ ;ıklif ya
pıp mukavelP.yi imza C;tmcleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapah zarfın ihzarında ve teklif mek
tuplarının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta i!e gönde
rilmesinde 2490 numa:·alı kantıııun 32, 33, 34 CÜ maddelerin0 hadi. 
yen rfoyet etmeleri !:".wndır. (60136) 

: Devlet Oemiryolları ve Limanları iŞletmeı U:~idar~si ~li,aQJc~·rı 
Muhammen bedeli 3546 lira 50 kuruş olan kaynak işleri içhı ::?100 

adet muhtelif eb'atta lambalı forma kömürü. 2250. adet diiz forma 
kömürü, 100 adet üstiivan1 kömi.ır ile 250 adet dairevi kömür 4 ı9 ı 939 
pazartesi günü saat (15) On beşte Haydarpaşada ~ar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

15 ağustos 939 günü aksamı ellerinde eski fiatlı bira bulunan bayile

rin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en yakın satış depolarına 

Bu işe girmek i!<!.iyenlC'rin 265 lira 99 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikal:ırla tekliflerini muhtevi zarfhırını aynı 
gün sant (14) On dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri Jft7.ımdır 

Bu i~e ait şartnameler koınis~·ondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(622) vermeleri ilan olunur. "6217,, 
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DiKKAT 
Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz 

şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde israrla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Yine 3 Büyük ikramiyeyi Vererek 
Rekorların Rekorunu Kırdı. :;::;::i NiMET ABLA 

IMET GISESI Bu Keşidede Dahi 
5 O. O O O LI• RA Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiiji 31038 No. biletle 12 O O O LI. RA Yine Nimet Ablanın uğurlu-eli le verdiği 16928 No. biletle 

Taksimde Aygün sokağında 33 No. Bay Yorgi 'ye • Aksaray deposunda 2641 No. lu vatman Bay Mehmede 

KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDİ. 
1 o.ooo lira isabet eden 25639 No. bilet sahibi Kadıköy ünde Moda caddesinde 260 No. da Bayan Belkis biletini almadığından 1 o.ooo lirayı kaybetti ve müteessir oldu 

ADRESE DiKKAT • latanbul Emin~nü Tra~vay Caddeai No. 29/ 31 N 1 MET G 1ŞES1 Sahibi N ı· M ET A B L A 
• Batka yerde hıç fubeıı yoktur. Te l : 22082 ,, ___ _ 

' 1 Kendiliğinden B ı plAk değiştiren 
.....,.~~~- n_tomailk r:a-

mofonJar 
' 

-.... 

Bauer bisiklet~ Mo,.111 m"• •• ı 
ta Van anUltı- Avtzeler leri komple 

1
_ 

1
.....,..ti\1"_larlJ A ..av R .A V vlld@ 

ı~a ay vadc1r 
vade 

: il, KADIKOY VAKIFLAR DlREKTÖRLÜGÜNDEN 
--------'il"'ıt 

Muhammen l\luvakkat 
bedel temin•t Semti 

L. K. L. K. 

2838 42 212 89 Kadıköy 

3914 70 293 60 •• 

650 00 48 75 Üsküdar 

l\lahallcsı Sokağı No. 

Zühtü paşa Tahtaköprü 12-16 

İbrahim ağa Ali baba 1-3-5 

Selman ağa Bostan 2-2/ 1,2/ 2 

Cinsi 

(arsaların tamamı. 

(iki ev, arazi, ahır ve 
(samanlık. 

(iki bölüklü bahçeli evin 
(tamamı. 

Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

Yukarıda cinsi ve mevkileri gösterilen gayri menkullerin mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarıl
mıştır. !haleleri 19 - 8 - 939 Çarşamba günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıllar Müdürlüğüne gel-

TAN Matbaa11 · l stanbul 

Telefon : 2431 O 

'-~-----~ melerL "5807 .. 

RADYO MERAKLILARINA MÜJDE: 
Daimt surette DAIMON fabrikasından taze gelen 

D A 1 M o N 

ANOD BATARYALARI 
Ayni zamanda telefon ve z illere mahıuı kullanılan 

iM 
YAŞ 

O N 
P i LLERiNi 

A D 
KURU ve 

tercih ediniz. 
Hakiki DAİMON markasına dikkat ediniz ve her yerde arayınız. 

Sahibı \'e Neşriyat MildilrD 8alil L'OtfU DÖRDtl'Nctl. Gazetecilik ve 
Ne!'Tivat T L. S. Ra"rlclıiı Tt!? TAN M11t1'aHI 

lstanbul t.iıntalta.ULiman Riy,~4tinden: 
Muhammen bedeli 499 lira olan Ku~ı mendireği ağzındaki ge

çitte ,STğlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin ediünesi ve çı. 

kan taşların mendireğin-r.kenannda gösterilen mahalle bırakılması işi 
'jta'Zaı:-lıkla yaptınlacaktir~ "' .. "" • -

Pazarlık 16 ağustos ~rşamba :günü swtt 14 de riyaset binasında 
müt~ekk~isyonda yapılacaktır: Pazarlıia i~tirak edeceklerin~ua( 
ve saati mezkı1rda müracaaıtt:fi~e. şartnam:.mt ·b§ifnameyf görmek 
isteyenlerin idare şubesine müracaat etmeleri lüzumu ijin olunur. 

(6141) 

. -
Kadın - Erkek Kappel yazı HavagazJ 
cep, kol, altın 

maklnclcrl ocakları 
mctnl saatler 

6 ay vade 6 ay vade 6 ay vade 

Balda fotoğraf 
makineleri 

6 ay ..-ade 
--

Hediyelik HORNYPHON 
Kömür sobaları eşyalar radyolan 
4 - 6 ay vade 

6 ay vade 12 ay vade 

Elektrik ev 
fılctlerl 

6 ay vade 

5 • 40 M um Garantili Ambupller 19 Kuru, 

OSM ·A N $ A K A R 
M iie.<ıseseııindc taksitle satılır. 

cad. No. 47 Voy- Diğer satış yerleri: 
kat. Tel: 42769 Beyoğlu: İstiklal cad. No. 316 
"te cad. No. 28 Foto Spor mağazası. 

Galata: Bankalar 
voda han zemin 
Beyazıt: tlniversı 

karşısı. 1 Elektrik idaresi 
Kadıköy: İskele c 

Rii~·iikada: Giılistan cad. No. 2 
sn. No. 33 - 2 Ligeros mağazası . 

• 
lstanbul Belediyesi 116nları 
llk Senelik 

teminat Kira 

18,00 240,00 Schzadehıışında Tramvay caddesinde Damad İbra. 
him paşa Sebiii 

13,50 180 00 Fatih l\fa1ta ~arşısı Eftalzade Sebili 
45,00 600,00 Mahmut paşa Hamamı 
37,50 500,00 Şehir Tiyatrosu Gardırop ve Büfe 

Muhammen 
bedeli 

89,25 1190.00 Cihangir Yar.gır. Yerinde 595 M:ı arsa satışı 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ay

rı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 21/ 8/ 939 Pazartesi günü 
saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mua
melat Müdürlüğü kaleın! nde görülebilir. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi enciimende 
bulunmaları . (5935}) 


