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1 9 3 9 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Yerin Kulağı Var 

, Almanlar Askeri Hazırlığı Arttırdılar Milli Şef Edirnede 
CümhurreisimizEdirnenin Su ve l~giltere ile 
Yol işlerinin Hallini Emrettiler ihtiyat Tedbiri 

1~ 

Frans~ 
Alaca 

' 

•. 
Milli Şefin, Kırklarelindeki tetkik ve tema&lanna ait bir intıba 

İKİNCİ 
Münih 

Olamaz 
Münlli psllioloiislnln lier 
ıeye rağmen bir daha 
tekrarı, dünya sulhünü 
korumaktan ziyade onu 
batırmak, h"arap etmek 
olur. Büyüli küçül( hiçbir 
devlet, intiharı göze al· 
madan buna giriıemez. 

Y aan ·: Sadri ERTEM 

A V:UPa ~şl:rinin yeniden 
hır Munıh anlaşmasile 

yeni umanlar vardır. Geçen 
sene Çekoslovakya parçalana. 
rak Südetler mıntakası Mü· 
nili kararile Almanyaya ter .. 
kedilmişti. 

Manevralar, Bugün Bitiyor 

Mısır Askeri Heyeti 
Ve Ataşemiliterler 
Edirneye Gittiler 

Edirne, 20 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) - Cüm
hurreisimiz İsmet İnönü, bugün öğleye kadar Kırklarelindeki 
trenlerinde istirahat etmişler, öğleden sonra refakatlerinde 
Başvekil Refik Saydam, Milli Müdafaa ve Nafıa Vekilleri ol
duğu lıa1de otomobillerle manevra sahasına giderek harekatı 
takip etmişlerdir. Cümhurreisimizin hususi trenleri de Edir
neye hareket etmiştir Yolda Habiller köyü civarında da tet
kiklerde bulunan Milli Şef, saat 18,45 de Edirneye muvasalat 
etmişlerdir. 

Edirnenin •u ve yol derdi ,-
Reisicümhurumuzun Edirneyi • • 

ızmır tekrar şereflendireceklerini duyan 
halle, Süloğlu - Edirne yolunu dol
durmuş, bir kısım Edirneliler de 

Danzi9de 
Siper inşasına 

Girişildi 
Londra, 20 (Hususi) - Bey

nelmilel vaziyetteki gerginlik, 
bugün. düne nazaran biraz da
ha hafiflemiş değildir. 

Almanyanın Danzig'de, Polonya 
hududunda ve Slovakyada yeniden 
bir takım askeri hazırlıklara girişti
ği hakkında haberler alındığı gibi, 
Alman gazetelerinin Polonyaya karşı 
tecavüzkar bir lisanla yaptıkları hü
cumlar da bugün biraz daha şiddet
lenmiştir. 

Bu yüzden , fngillz kabinesi, sah 
günü m\ıtad hilafına olarak toJJla
nacaktır. Başvekil Mister Chnm
berlain yarın sabah Londraya dö
nec:ek ve salı günkü içtimaa l'İl a· 
set edecekt ir. 

.,.,. ..... --- ----

~ 
r 

Mezuniyetini Fransada geçirmek- Dan:ıig • Polonya hududunda bir geçit yeri 
te olan İngiltere Har biye Nazın Hore 
!'..Iisha da bugün Londraya dön-r-

··şı·· 1 ıık· . Hava Hücumu 
Denemesi için de ·· 
Hazırlıklar Yapıldı 

mu ur. 
Danzigde aıkeri hazırlık )fi Cl 

Danzig'den gelen haberlere göre, 

l 
nskert h;zzırhklara ve bilhassa hudut 
boyunca siperler inşasına hararetle 
devam edilmektedir. Dikenli tellerin 
konması iti bltm!ştir. 

Danzig'in hava meydanında ve ci-
varında muhtelif noktalarda ~ukur
lar göze çarpmaktadır. Buralara tay
yare defi topları yerleştirileceği an
laşılmaktadır. 

Alman polisi dün Silezyadaki bü
tün Polonya bankalarını kapatmış

tır. Polis diğer taraftan, Polonya ti
carethanelerinde ve hususi eşhasta 

bulunan bütün kitapları da müsade
re eylemiştir. 

Buna mukabil, Polonya polisi bir
çok Alman bankalarında araştırma
lar yapmış ve mühim miktarda gü

(Sonu.: Sa. 10, sü. 2) 

,_ 

. ' 
Korunma Tedbirleri Hakkında Hava Müdafa, 

Komutanlığının Yeni Tebliğini Neırediyoran 

Şehrimizde bugünlerde ikinci bir tayyare deneme taarrw 
zu yapılacağı için, salı günü başlıyan "harp hali,, henüz niha 
yet bulmamıştır. Vilayette, bu işle meşgul komisyon dün d 
toplanmış, ilk denemenin neticelerini ve raporlarını tetki 
etmiştir. Komisyon, ayni zamanda, ikinci tayyare denen: 1 

taarruzuna ait hazırlıkları da gözden geçirmiştir. Hava hi 
cumlarına karşı her vatandaşın alacağı korunma tedbir) • 

Fuarı Açıldı 
-, ri hakkında hava müdafaa genel •

mandanlığınca neşredilen tebl;!n ' 
kinci kısmında da ehemmiyetle g 

önüne alınacak noktalar vardır. 9 
tebliği de aynen aşağıda okuyacat 
sınız: Geçen seneki şartların bu defa da şehre giren caddenin iki tarafına di

tekerrür edeceğini ve demokrat dev- zilmişlerdi. Belediye parkında kesif 
Jetlerin Almanyaya Danzigi zapt i- bir kalabalık göze çarpıyordu. Şeh
çln salahiyet vereceklerini ümit e- re giren yolun başında mülki ve as
denler tarihin bir tekerrürden ibaret keri erkim ile binlerce halk tarafın
olduğunu kötü bir şekilde idrak et. dan karşılanan Milli Şef, şiddetli ve 
mcktedirler. sür~kli alkışlar, "Yaşa, varol,, sesle-

Ticaret Vekili Bir Nutuk Söyledi, ilk Hamlede Fuarı 37 Bin Kiş i Gezdi, 

Acs ılı ş Merasiminde izdihamdan 4 Kişi Ezildi, Birkacs da Yara lı Var 

Evlerde korunma oJalan .. 
" 1 - Hiç bir suretle sığnak in•_ 

sına elverişli olmayan ahşap evIEr . 
halkı hava korunma komisyonlar 
gösterecekleri umumi veya htr 
sığnaklara taksim edilirler. Mt&A 

olmadığından dolayı sığnak veya 
pcr yapılmamış olan evlerin b 
kendilerine gösterilen umumi sığ 

Geçen sene Münihte tutulan yolun ri arasında Belediyeye gelmişler, is
bu sene de olduğu gibi tekrar edile- tirahatlerine tahsis edilen Belediyl! 
ceğini zannetmek, yalnız bir cehalet binasını gezmi§lerdir. 
değil, ayni zamanda bir medeniyetin ı Cümhurreisimiz be1euiye dairesi 
inhilaline sebep olmak, ölüme ve se. riyaset odasında Başvekil, vekiller, 
falete rehberlik etmek olacaktır. umumi müfettiş, mebusiar ve bele-ı 

Münih anlaşması bir dah3. tekrar diye reisi ile bir müddet konuştuktan 
edilebilecek bir cinayet değildir. Be- ı sonra profesör Egli tar;ıfındaa yapı
§Cri tarihin ibretle, hayretle ve nef- I lnr:: 1/5000 mikyasında:ti şehir hari
retle kaydedeceği bu hadiseyi hisler- 1 t~sını tetkik etmişlerdir. Harita üze
le değil, fakat objektif bir diplomasi 1 rınde şehrin vaziyeti ha!<kmda Gcne
vakıası olarak sebeplerile tetkik et-/ :~ı Kazım Dirik, v~li ve belediye rc
ır.ek, bu cinayetin, hiç olmazsa yakın ı~ınden icap eden ızahatı almış ve 
senelerde bir defa daha tekerrür et- bılhassa şehrin müstakbel imar harc-
mesine imkan olmadığına insan! ik- (Sonu Sa: 10; Sü: 4) 
na eder. 

M ünih anlaşması şu sebeplerin 
ncticesı ola:çak tahakkuk im

kunını bulmuştu: 

Almanya, Harbi 

KAZANAMAZ 
1 - İngilterede mevkii iktidarın 

Almanyanın hayat sahasının İngiliz Yazan: l van Laio• 
imparatorluğunu hangi hudutlCU'~i Macar profesörünün bütün dlin-
tchdit etmek istediği hakkındj :J!u- ıııift< heyecan uyandıran ve Al
günkü kadar vazih kanaati !okta. manyanın~ tazyiki üzerine l\Iaca. 
Münih anlaşması milli haklart iİ'l&JıJ , ristanaa satışı menedilen bu ese. 

. kesi ile örttilen bir emperya+ist. '1 ~ 9 ilk yazıyı yedinci sayfamız-
nketti. Bu harekete geçişi İng· , da~ku)tunuz. ., . 

(Sonu Sa. 91 Sü. 1 7 • e'rxrw- - ~ ~ - - .,...._ 
- """~ - ~Gft...i..il.i----

Dokuzuncu İzmir Enternasyonal Fuan, dün 
Ticaret Vekili Cezmi Erçinin bir nutku ile ve 
büyük meruimle açılmıttır. Fuan, altı saat için
de 37 binden fazla ziyaretçi ırezmiftir. A ncak, 
açıht meruimi yapıldıjı ıırada, fazla tebaditn 

yüzünden müeasif bir hadise olmut Vf! 4 vatan 

datımız ağır ıurette yaralanmıttır. Birkaç da ha
fif yaralı vardır. Fuarın açdıtına ve Vekilin nut
kuna ait bütün tafailit dördüncü aayf amızdadır . 
Fuar rea\mlerini ikinci aayfamızda srörecekainiz. 

ve siperlere gitmeğe me,.bur 011 

la beraber çok acele ve sıkışık haL 
de bu sığnak ve siperlere gidemem 
leri ihtimaline karşı evlerinin müsa 
bir hol veya penceresi az bir odası 
gazdan korunma odası haline koym 
lıdırlar. 

"2 - Bir gazdan korunma oda. 
şöyle tanzim edilir: Zehirli gazlan 
girebileceği kapı ve pncereler, bil~ 
çatlak ve yarıklar, anahtar delikl 

(Sonu: Sa: ıo Sü; :n 
~ ......................... ~ 
f Yeni Tefrikamız: 

i AKA GÜNDÜZ 'ü~ 

ı[ID~[ID[~ 
• 
: Romanını Bekleyir.: .. 
! ..................... ~ _, 



2 

PENCEREMDEN 

Aç Tavukların 
Rüyası! 

Yazan : M. Tur han TAN 

R iiya, şekline göre hoş tn, nahoş 
ta olabilir. I•'nkat rüyanın 

- hele şnrk telfıkkisine göre - tn
ifleri benim daima hoşuma gider. O 
adar ki, bir zamanlar o tarif

lerden birini ezber etmiştim. mü.~ 

,_asebet diişünce tıkır tıkır okur
ljum. Bugün de o tarif hatırım. 

adır, isterseniz yazıvereyim: ~üya, 
11aibc taalluk eden iliınlerdendir. Ru. 
)ıu, kalbi, göz2 görünür kuvvetleri 
- kulak, burun, göz, dil ve el ,·ası. 

ile - tasarruftan yorulup ta uyku 
tali yüz gösterince ve o beş duygu 
asıtası muattal knlıncıı ruhu kalbiye 
akip olan ruhu akil meydan bularak 
endi alemine Jiiyık gaybi ilimleri 

Wrak \'C yine bedene ricat eyler. 
luhu i'ıkil insanlara mahsus ni. 
etlcrdcndir ve hakikııti ayni idrak 

~Wuğundan alemi emirden hakikat
Jtti idrake muktedirdir. İşte bu ru

ih hareketi \'C faaliyeti sırasında 

TAN 21. 8 - 939 

GÜNÜN RESiMLERi: 

ımani kuvvetlerden muhayyile kuv 
!ti, idrak olunan maddeleri bir ta. 

Dün açılan beynelmilel lzmir fuarında Sergi Sarayc ve yeni inşa edilen pavyonlardan birinin cepheden ve uzaktan görünüşü 

k akli suretlere ifrnğ ve hnfızayn 
la eder. Eğer bu hnyali suretler ru. 
ll akilden geliyorsa rüya sadıktır, e
~r uyanık iken hafızada toplanmış 
lan şeylerden ise riiya kuziptir. A. 
mlerin sözüne bnkılırsn, riiyanın 

tkına delalet eden alametlerin biri 
iüyanın göri.ilmesi aknbinde uyan. 

ak, ikincisi idrak~ zihinde sabit ol
.naktır. 

Muhayyile kuvveti idrak ettiği şe. 
' ekseriya ol munnya rnünnsip bir 

lI\Ide 'e hissin mutat oldui;ru kalıp. 
da tas\ ir ettiğinden ,.e mesela hü-

---'mdar manasını büyiik bir deniz, 
şnuınlık manasını yılan gösterdi. 

Rumelikavağı Bn Sene 
Mektepsiz Kalıyor 

Harap Bir Halde Bulunan Eski Bina Boşaltlldı, 

Bir Mektep Binası da Bulunamıyor 
Rumelikavağındaki beş sınıflı ilk 

okul binası, maarif sıhhat müfettiş. 
!erinin raporile kapatılmıştır. Çünkü 
bina, talebenin ~turamıyacnğı kadar 
harap ve gayri sıhhidir. 

Bu ilk okul binası ötedenberi ay. 
ni vaziyette bulunduğu halde şimdi. 

ne düşmüştür. 
Maarif miıdürlüğü bu son vaziyet 

üzerine Rumelikavağında üç sınıflı 

bir ilk okul binası yaptırroağa karar 
vermiştir. Halbuki bu sene ayni yer. 
de ilk okula devam edecek talebe 
miktarı 300 Ü bulacaktır. Hazırlanan 

Bir Kamyon 
Devrildi, Bir 
Adam Öldü 
Dün, Raminin Topçular mahalle

sinde bir kamyon kazası olmuş, bir 
kişinin ölümü, üç kişinin de ağır 

yaralanmasiyle neticelenmi~tir. Ya. 
ka şöyle olmuştur: 

den riiya tnbire muhtaç olur. Rii
ı~ ı gören şnhsın mizacının dahi rii
ıtda kiilli methnli olup, tabiatinde 
ıtraret gelip olan adam riiyasında 

ye kadar Rumelikavağında bir ilk plana göre ikinci ve üçüncü sınıflar. 
ha :a~la n~cşli 'e san r~nkli şel lcr mektep binası kurulamamıştır. Son la dördüncü ve beşinci sınıflar birleş. 
'-" .. eh gnUp olnn ekserıya kırmızı. def '""·l b ıı· l'v• ld ğ · · ·1 k " h 

Davutpaşa kışlası civarındaki ki
remit fabrikasını işleten Kiry:ıkoya 
a:t ve şofôr Hamidin idaresindeki 
3597 numaralı kamyon, fabrikaya 
toprak getirmek üzere Raminin Top 
qular mahallesinden geçerken kar~ı

sına bil" ük arabası çıkmışhr. Şo

för kinkson ça nrak arabamn sn
ğa çekilmesini işaret etmişse de, 
yolların bozuk olması yüzünden ara. 
ba sağ yerine so1a çekilmek istemiş, 
fakat tam bu sırada önüne bir çu. 
kur rastladığından, tekrar yolun sa
ğına geçmek mecburiyetinde kal
mıştır . 

a o ... u aş mua ım ıgı a ı ı emır tirı ere uç ders aneli bir bina yapı-
l v.e kanlı nesnelerle knvgnlar~ riitu. üzerine mektebi tahliye etmiştir. lacaktır. Alakadarlar, bu şeklin ilk 

tı çok olan beyaza ve kurulugu çok Rumelikavağında mektep binası ol. tahsilden beklenen neticeyi vermiye. 
ıı İl nha tnnlliık eder se\dller gö- maya elverişli bir bina dn bulunma- ceğini tabü görmekte ve yeni binn. 

t. Yenilir içilir maddelerle kızmnk, dığı için bu ilk okul bu sene zaruri nın beş dershaneli olarak yapılması 
a.ımek misillu hallerin taarruzile olarak tedrisat yapamamak vaziyeti. lüzumunda ısrar etmektedirler. 
, tabiat - muvnkkat olarak -

eği erek o gece riiyada onlara mü. 
eaHik nhkfım zuhur eder. 

Filozaflnrdnn bazıları "rüya uya. 
k iken hulyn etmek gibidir. Hadi. 

eler biribirine zincirleme bağlı ol. 
uğundnn ruhun bir işi şimdiki hfı

isclcrdcn istidlfıl ile vukuundan ön. 
• idrak eylemesi mümkiindiir,, de. 
lcrse de bu söz - gaybi ve mfıne,·i 

ikntlcre, hikmet kaidelerine vu,. 

suzluk eseri olarak - mantıksız 
hezeyandır. Zira uykuda iken 

ri kullanmak miimkiin olmadı. 
istidli'ıl dahi kabil değildir.,, 

Bu tariften bir şey anla ılınıyor 
ğil mi? Doğrudur. Faknt riiynyı 

r altında kalını. arzuların yol bu. 
kımıldamaları ''e birer kalıba 

1cleri §;?klinde tnrif edenlerin süz 
den de hir mana çıkarnuva im. 
yoktur. 

ununla bernber riiyalnrın tok. 
a ''eyn açlıkln sıkı bir miinasebet 
Jığına şiiphe edilemez. Nitekim, 
kfcr: ' Aç tavuk riiyasında ken. 
buğday ambarlarında gorur,, 

'Clile bu hakikati ifade etmislcr
Şimdi de ya mideleri, yn gö;leri 
mı~ ar. bir takını sergüzeştçilerle 

,ıların izinde yiiriimek gafletini gös. 
en kütle kiitle insanların siyaset 
minele - hatta uyanık göriinmeleri. 
.rağmen • aç ta,•uk riiyası gördiik
rın~ ~ahit oluyoruz. 

+ Bu rii~ a görenlere belki hoş geli. 

Il
ır. Faknt çok uzun sürdüğii için 
ıc;Jrnlnrına sıkıntı vermektedir. Bi. 

c::::::az nezaket gösterseler de riiyalarmı 
l(,,a kesseler, yahut dillerini kıssa. 
= .... 

MelH: 
aJJi Erzurumda Bay Kimli Akyüze: 

K
. - T rıhi olmıyan eserlerim şunlarcıır: 
U ht i ı, N.çin, Solgun gül, Deli, Kadın 

Bunların hepsi muhtcll! gazeteler-
• tcfr •• a edilmiş lse de yalnız Kııdın av

M Q.ı kit p halinde ba ılmı~tır. Hurmetlerl 
M. T. T. 

K A-üç Yangın Başlangıcı 
""tiçükpazarda Yenihayat sokağın
Aliyc-nin evinde, Be~ıktaşt;ı HaS-

-rın caddesinde Eminin aşç: dtikk:ı
<h ve Karagümrükte Nişanç.:ı cad. 
inde Osmanın evinde yangın baş

~.ı lan olmu!:tur. 

............................. -..... . : i Almanya Artık i 
• • J Bizden Mal j 
t Almıyacakmış i 
t Almnnynya ihracat ynpan fir- 1 
• malnrımıza Almnnyadnn ''eri- ı 

l• len bir tebliğle, Almanya hesa- ı• 
hına piyasamıza yapılmış olan 
siparişlerin nihayet hu ayı.n. 29 

ı una kadar Almanyaya sc\•kcdil-

ı :;!:'.;'.:::)::.:::~mu ı.;.:::;•:I~ 
• derhal sevki zarurei tiiccnrları-

l• 
mızı miişkülata uğratınaktndır. i 

Diğer tnraftan Almanyanın ı 
hundnn b(iyle bizden mnl almak 

ı istemediği yolunda da bazı hn- t' 
J herler mevcuttur. J 
............................ -. 

Elini Makineye Kaptırdı 
Eyüpte feshane fabrikasında iş~i 

Mestan elini makineye yaptırmış, 

parmakları ezilmiştir. 

S. - Beton binalardaki h~nıam 
böceklerini ve bunlara benzer di
ğer böcekleri nasıl öldiirmek 
miimkündiir? 

C. - Lokum şekeri denilen in
ce toz şekerle asitboriki Karıştır
malı, bir fincan tabağı içinde o
danın, salonun velhasıl böcekle
rin bulunduğu yerin bir kôşesine 
bırakmalı. Haşareler bunu yerler 

ve ölürler. 100 gram asitboriğe 40 

gram lokum şekeri kanştırılacak
tır. 

• 
S. :...... l\luşambalar iizerindcki 

Dün Sabahki 

Şiddetli Yağmur 
Dün sabah İstnnbulda sağnak ha

linde şiddetli yağmur ysğmış, şeh

rin çukur yerlerini su basmış, Kadı. 
köy ve Erenköy semtlerinde sel git
miştir. 

İlk vaziyete göre, direksiyonu ida
re eden şoför, arabanın bir6enbire 
yolunu değiştirdiğini görünce, di-

reksiyonu tekrar sola kırmak ister. 
ken, kamyon yolun solundakı hen. 
değe ywvarlı:ınrnıştır. 

Toprak yüklemek üzere, 1rnmyo
nun içinde bulunan Sürmeneli Mol

Saat ondan sonra başlıy:ın yağmur la oğlu Hakkı, Şükrü oğlu Bedri ile 
zaman zaman bardaktan boşanırcası- Hasan ve Bayram ismindrki dört a
na bir kuvvetle 12 ye kadar devam mele, viicutlarının muhtelif ycrlc
etmiş ve ondan sonra tekrar güneş rinden ağır yaralanmı~lr.rdır. 

çıkmıştır. Biraz sonra vaka mahalline gelen 
Yağmur sırasında Şişhane yoku - Rami jandarma karakol kumandanı 

şuna sellerin siirükledigi kumlar şoföri~·akalamış ve telefonla çağır. 
tramvay yolunu kapamış, Beyoğll!_ dığı sıhhi imdat otomobiliyle y:mılı. 
ile İstanbul arasında bir müddet ]arı Gureba hastanesine kaldırmış· 
seyrüseferi durdurmuştur. tır. Bunlardan Hııkkı hastaneye va-

Bir davar yıkıldı rır varmaz ölmüştür. Bedrinin yara· 

Dünkü yağmur esnasında Kabataş. 
ta inhisarlar idaresinin levazım mü
dürlüğü karşısındaki istinat duvar. 
]arından birisi yıkılmıştır. Duvnrın 
enkazı tramvay yolunu kapadığın • 
dan seyrüsefer bu caddede bir saat 
kadar inkıtaa uğramıştır. 

lan da çok ağır \'e tehlikelidir. Ha
yatından adeta Hmit kesilmiş gibi. 
dir. Şoföre bir şey olmamıştır. 

Vakaya müdde·umumi r. ua\inle
rinden Orhan Köni vazıyıet etmiştir. 
Kaza etrafında tahkikata devam o
lunmaktadır. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

la çıkarılabilir? 
C. - Muşamba uzerındeki ten

türdiyot lekesini asit sitrik veya. 
hut asit oksalik ile silmelidir. Ke· 
ten üzerindeki demir pasını iPo
sulfit ile çıkarmak mümkündür. 

• 
S. =- Bekarlardan vergi alına-

cakmış, bu vergiyi sade erkekler 
mi verecekler, yoksa bekar kn
dınlar da vergi vermeğe mecbur • 
mudurlar? 

C. - Bekarlardan vergi alın

ması için bir kanun çıkmış değil
dir. 

yorum, nasıl deği§tirehilirim? 
C. - Bulunduğunuz yerdekı 

hukuk mahkemesine mürucaat e
der, hakim karariyle isminizi de
ğiştirebilirsiniz.· 

• 
S. =- Refi Bayar kimdir? Ne iş 

yapar? 
C. - Refi: Bayar eski başvekil 

Celal Bayarın oğludur ve eski 
milli reasürans müdürüdür. El-

yevm hastadır ve tedavi altında
dır. 

• 
tentiirdiyot lekesi ve keten lize_ 

rindcki demir pası hangi ilaçlnr-
•• 

S. ::::. İsmimi değiştirmek isti. 

S. = Ahmet Emin Yalman ts
tanbula geldi mi? Yoksa hala A

merikada mıdır? 

iş Kanunu Tatbikatında 
Rastlanan Güçlükler 
Sıhhat Nizamnamesi Hala Çıkmıyor. iş 

Sigortaları TeşkilCitı da Henüz Kurulamıyor 
İş ihtilaflarının halli için çıkarı- kanunu mucibince bundan bir buçuk 

lan nizamname mucibince iş yerle- sene evvel çıkacaktı. Mevzuun ehem. 
rinde yapılması icap eden mümessil miyeti ve nizamnamenin iş \•erenlere 
işçiler seçimi henüz bütün iş yerle. tahmil edeceği mükellefiyetlerin a. 
rinde tamamlanmamıştır. Halbuki ğırlığı, daha uzun tetkikatı icap ettir 
bu iş için tayin edilen müddet biteli diğindcn geçen sene ikinci bir ka
birkaç ay olmuştur. Bilhas.,a inşaat nunla nizamnamenin çıknrılmnsı te. 
işlerinde çalışan işçiler BTasında se. hir ellilnıj.şti, Bugün bu ikinci kanun 
çim hiç yaoılamamıştır. Buna sebep la tesbit educ.. -::rırıet de bitmis bu. 
Olarak bü gibi iş yerıermae çaıışcın. ıunmııht.aüır. ~ 
}arın sık sık işten ayrılmaları göstc. Sıhhat ve emniyet -nlznmnamesı J 

rilmektedir. dairesi tarafından hazırlanmış, ikti. 
Bu nizamnamenin tatbike konul. sat Vekaletinin bazı tadilntla tasdi. 

masındanberi, hakem kurulunun top kinden geçmiş ve bu tetkik olunmak 
}anmasını icabettirecek bir toplu iş üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ihtilafı da olmamıştır. İşçi ile patron Vekaletine veril!Jliştir. Nı:ı;amnamc 
arasında çıkan münferid ihtilaflar. nin bu vckaletteki tetkiki henüz ik. 
da işçi mümessilleri vasıtasile holle- mal edilmemiştir. 
dilmektedir. İşçi sigortaları teşkilôtı iş kanunu 
Diğer taraftan iş kanununun en mü- mucibince 938 haziranında teşkil e. 

him neticelerini ihtiva etmekte olan dilmek icap ederken bu iş de ge. 
sıhhat ve emniyet nizamnamesi ile ri kalmış ve aradan bir seneden fazla 
ikinci bir kanunla teşkil edilmesi yi. bir zaman geçtiği halde bu teşkila. 
ne iş kanunu icabatından bulunan tın da çalışmağa başlamasına heniiz 
işçi sigortaları meselesi üzerindeki imkan bulunamamıştır. İktisat Ve. 
tetkikler hala ikmal edilememiştir. kaletinin bu işler üzerindeki faaliyc. 

Sıhhat ve emniyet nizamnamesi iş tini arttırdığı bildirilmektedir. 

Bir Ağır Yaralama 
• 

Yakası Oldu 
Beşiktaşta oturan 16 yaş111tla Aii 

ile komşusu 30 yaşında Sabri ara
sında alacak yüzünden kavga çık
mıştır. Neticede Ali eline geçirdiği 

bıçakla Sabriyi muhtelif yerlerinden 
ağır yaralamıştır. Yaralı tedavi altı
na alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

· Kamyon Çarptı 
Şoför Cezminin idaresindeki 3486 

numaralı kamyon Tepebaşından ge
çerken Süleyman isminde bir şahsa 
çarparak bacağından yaralamıştır. 

CEVAP 
C. - Amerikadadır. N:evyork 

sergisinin Türk pavyonunun neş
riyat servisini idare etmektedir. 

• S. - Faşist ne demektir? 
C. - Faşist 1919 da l\Iussolini 

tarafından tesis edilen cemiyet i\. 
zasına verilen isimdir. Bunlar si
yah gömlek giydikleri için, bir i
simleri de kara gömleklilcrdir. 

Bunlar, Marksist sosyalizmin 
ve ilmi materyalizmin düşmanı· 

dırlar. Faşistler demokrasi pren. 
siplerini de reddetmektedirler. Li
beralizme de muhaliftirler. Fa
şizmin temeli devlet telakkisidir. 

Faşist devlet varken fertlere 1 
kıymet vermezler ve fertler için, 
hak ve hürriyet tanımazlnr. 

Türk - Yugoslav 

Afyon Anlaşması 
Memlekclimiı.le Yugoslavya a:-c

sında yeniden akdedilmiş olan afyon 

anlaşması hükümlerinin tatbikine 

başlanmıştır. Anlaşmanın gayesi Jki 

memleket mahsulleri için kafi dere. 

cede kfır temin edecek fiyatlar tayi:l 

etrriek üzere müştereken tesbit edi

lecek bir siyaset takip etmektir. 
Siparişlerin tevzii, teslim edilen 

ham afyondaki morfin esası üzerin
den yapılncaktır. 

TAKViM ve HAVA 

21 Ağustos 1939 
P A Z A R T E S ·I 

8 inci ay 
Arabi: 1358 
Recep: 6 

Gun: 31 

Güneş: 5.15 - Öğle: 
ikindi: 16.05 - Aksam: 
Yatsı: 20.42 - İms~k: 

Hızır: 106 
"lluml: 1355 
Ağustos: 8 

12.\7 
19.02 
3.24 

- Hava Vaziyeti 

Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı
nan mnlümata göre hava yurdun Ege böl
gcSil<", Akdeniz sahllleri ve cenubu şm ld 
Anııdoluda nçık, Knradenlz kıyılnnnda ve 
doğu Anadoluda çok bulutlu ve ynğışlı, 
Trnkyn bölgesile Marmara havzasında ve 
orta Anadoludn bulutlu ve mevzii yoğışlı 
geçmiş, rüzgarlar doğu bölgelerinde cenu
bi, diğer bölgelerde gorbi istikametten or
ta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hnva az bulutlu gec
miş, rilzgl'ır cenuptan saniyede 2 - 4 mC'tre 
hızın esmiştir. Snnt 14 te hava t;ızyıkı 
1007 .9 milibar idi. Sühunet en yük ek 
26.6 ve en dilsUk 17.5 santııırat kııydcdıl- . 
mlşUr. ' 
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[BUGÜN f § 
Almanyanın · 
Emelleri DÜN ABiDEYE ÇELENK KOYDU: 

Bu Serserilerden 
El'aman ! 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL ·. 

B ütün Alman matbuatının Le. 
histana karşı açbğı neşriyat 

harbinin en belli başlı vasb AJman
Yanın hakiki emellerini ve hedefleri. 
ni apaçık göstermesidir. Bu neşriyat 
harbinin ilk hedefi mih,·er devletle. 
rini, hiçbir karşılıktan korkmıyan, 

bütün sulh cephesini hiçe sayan, Le
histanı Çckoslovakyadan bile ehem. 
nıiyetsiz tanıyan vaziyette tanıtarak 
bütün Avrupayı yıldırmak, baş eğ
ıniye mecbur etmek ve böylece mu
harebeye girmeden yeni zaferler ka. 
zanmaktır. 

Almanyanın bu gösterişi artık kim 
seyi aldatmıyor. Bugün bütün Avru
pa, Almanyanın her yeni tehdidine 
karşı koynuya, her kuvvet gösterişi
ni kuvvetle karşılamıya karar ver
rniştir. Çünkü biltün Avrupa iki şık
tan biri karşısındadır: Ya Alman ta. 
hakkümüne boyun eğera'k bütün 
haklarını ıte hürriyetlerini çiğnete. 

cek, yahut bu tahakkümü tenkil ede. 
rek haklarını ve hürriyetlerini ko. 
ruyacaktır. Haklarını ve hürriyetle. 
rini uluorta çiğneterek tahakküme 
boyun eğecek bir Avrupa· havsala. 
nın alamıyacağı bir şeydir. 
Almanyanın bütün Avrupaya şa

mil emeli ve hedefi, Avrupanın bir. 
leşik muk'.avemeti ile karşılaşmıya 

mahkfundur. 
Onun · Lehistanı istihdaf eden e. 

melleri ise, bu umumi hedefe doğru, 
bir adım teşkil eder ve bu yüzden 
bu emeller de mukavemet 2örecek
tir. 
Almanyanın bugün Lehistana kar. 

şı hattı hareketi, Danzigi istirdat et
m~k '\"e Koridorda bir yol temin et
mek değildir. AJman gazetelerinin 
neşriyatına göre, PomÖrze ve Posen 
vilayetlerini geri almak, Lehistanın 
dörtte birini teşkil eden Leh Ukray. 
nasını ayırmak, böylece Lehistanın 

bütün mukadderah•.. .•uman pençe. 
sine alıtl&K, dığer tarafan daha şim. 
-·ucu apaçık göründüğü gibi Slo. 
vakya ile Macarlstanı Almanyaya 
sımsıkı bağlamak, Avr11panın orta. 
smda \'e şarkında fermanferma ke. 
silmek, A vrupanın cenubu şarkisini 
Almanyanm Lebensraum'u, (hayat 
sahası) yapmaktır. 

Bütiin bunlar yarının değil, 
bugünün meselelerini teşkil ediyor 
ve Alman propagandası. Alman siya. 
seti, Alman askeri hazırlığı, bu mese. 
lelerin peşini takip ediyor. 

Bütün bunların son gayeyi teşkil 
ettiğini sanmak abestir. Bunlar Al
man siyasetinin daha büyük maksat. 
lar yolunda attığı bir takım adımlar. 
dan ibarettir. 

Bütün A\'rupayı bir AJman müs. 
temlekesi haline getirmek, dünyanın 
en medeni milletlerini, Almanyanın 

tahakkümüne hizmet eden birer uşak 
seviyesine düşürmek isteyen bu e. 
meller, elbet ki, bütiin medeni dün. 
yayı karşısında bulur ve bütün me. 
deni milletlerin mukavemetile kar. 
şrlaşır. 

Almanyanın bütün bu mütecaviz 
emelleri muhakkak ki, akamete 
mahkumdur. Çünkü medeni beşeri. 
yet içinde, esarete dönmeğe razı ola. 
cak bir tek mi11et yoktur ve bu&iin Al 
man tahakkümiine boyun eğen Çek 
milleti, Avusturya milleti er geç hür. 
rlyetin-e kavuşacaktır. Mihverin öte. 
ki ucuna boyun eğen Arnavutluğun 
da kurtuluşu mukadderdir ve mu. 
karrerdir. 

Bütün Avrupa milletleri mihverin 
' daha doğrusu AJmanyanın tahakkü. 

miine bo~·un eğmemek için mücade. 
le~·i. mukaddes bir dava ve mukad. 
des bir vazife tanımaktadır. Buna 
mukabil Almanyanın bu milletlere 
karşı ileri süreceği, hiç bir yüksek 
da,·a, yoktur. Onun davası, yalnız 
teca\•üz \'e tahakkümdür ve bu teca. 
viiz ve tahakküm biitün medeni mil
letlerin birleşik mukavemeti karşı
sında ya kendi kendini yemiye, ya. 
hut mukavemetin kibir kudreti kar. 
şısında ezilmeğe mahkfundur. 

Onun için Almanyanın yeni açtığı 
neşriyat harbi, itidal, sükiinet ve ve. 
kar ile karşılanacaktır. Herkesten ön
ce Alman milletinin maneviyatını sar 
san hu sinir harbi sırasında Alman. 
~·a yeni bir emrivakie teşebbüs e
derse o 7.Rrnan vaziyet tamarnile de. 
ğlşlr \'e kuvvet, kuvvetle karşılaşır. 

Bunun başka yolu yoktur. 

Yazan: B. FELEK 

B ilıniyorum neden belediye bu 
işe hala ehemmiyetle el koy. 

muyor? Bilmiyorum niçin lrnınnlla. • 
tın sicili, hoyacıların çalışma günü, 
berberlerin tatili, tellakların sıhha

ti, kasapların suyu, şoförleı·in huyu 
ile meşgul olu;o.·or da ahçı adı,u liya
katsiz olarak taşıyan bir sürti scı·

~eri ile neden uğraşmıyor ve neden 
uğraşmadığı için şehirde biıılerce 

aileyi bunların ''e bunları bir :.ahit 
sermaye gibi kullanıp.. şundan bıııı
dan para çeken kahya, kahvcC'i gibi 
ınesuliyeti ve şahsiyeti namevcut a
damların elinde e~ir bırakıyor? 

Efendim! Ahçı bu! Ötcsl \'ar mı? 
Askeri heyet reisi Tümgeneral Hüsnü Ezzeydi Paşa abideye çelenk koyduktan sonra defteri imzalarken ve abideyı seltimlarken Yiyeceğimizi yani sıhhat ve hayatı

mızı eline verdiğimiz adam. 

İngiltere İle 
Japonya 

Anlaşamıyor 

Müzakerelerin lnkıtaa 

Uğrıyacağı Bildiriliyor 
/ngiliz Hariciyesinin tebliği 
Londra, 20 (Hususi) - İngiliz-Ja

pon münasebetleri hakkında İngiliz 
Hariciye Nezareti bu akşam bir teb
liğ neşretmiştir. Bu tebliğde, Tient
sin imtiyazlı mıntakasına müteal
lik mali ve iktısadi meselelerin gö
rüşülmesi sırasında, İngilterenin, di
ğer alakadar devletlerin de noktai 
nazarlarına müracaati lüzumlu bul
muş olduğunu Japon hükumetine 
bildirdiği beyan edilmektedir. 

Müzakereler kesilm~ gibi 

SofyadaÇalınanRumen Fransada Bir 
Sağlam mıdır, değil midir? Doğ· 

ru mudur, eğri midir? G\'rçekten 
ahçı mıdır, yoksa bula~ıkçı m~? Df'· . ~ 

ğerleri nedir? Ahlakları nedir? Ay-

Gizli Siyasi Evrakı Alman Pilotu 
Yakalandı 

yaş mı, esrarkeş mi? D~\i midir" 
Bütün bunları bir aile ne.reden öğ. 
renebilir?.. Bazan aileler, birhirin
den soruyMlar. Lakin heı·ifler ona 
da çare bulmuşlar: Hırsızı Y akahyamıyor, Bulgar Polisi, 

Hadise Hakkında Verilen Tafsilat 
Sof ya, 20 (Hususi~ - Geçen hafta ı karakolda beklemişler ve oradan se. 

çarşamba günü Sofyacla, yüzl::aşı faret otomobilile polis umum mü
Paulitsu isminde Rumen hariciyesi- dürlüğüne gitmişlerdir. Sefir ile a· 
ne mensup bir kuryenin Belgrada taşemiliter, binaya girmişler ve bu 
götürmekte olduğu siyasi ve gizli ev- sırada bir silah sesi duyup geri dön. 
rak çalınmış ve kurye de bir tabanca müşlerdir. Otomobilin yanına geldik
kurşunu ile ölmüştü. Her tarafta bü. leri zaman kurye yüzbaşı Paulitsu
yük alaka uyandıran bu hadis~ et- yu otomobilin arkasında başından 
tafında Bulgar gazeteleri şu tafsilatı yaralı olarak bulmuşlardır. 
veriyorlar: Yüzbaşının elinde 7,65 çapında bir 
Yüzbaşı Paulitsu bir Rumen crka· mavzer tabancası vardır. Yaralı der

nı harbiye zabitidir, 35 yaşındadır ve hal Klementi hastahanesine göti.irül
~umen hariciye nezareti kuryelerin- müş, fakat kurtarılamamış, ölmi.iştür. 
dendir. Yüzbaşı, salı günü Bükreşten Siyasi evrakı çalan ve müteveffa 
Sofyaya gelmiş ve askeri klüp kar- yüzbaşıya benziyen hır•m bulunama. 
şmnda dördüncü polis karakolu ya- mıstır. Şoför tevkif edHmiştir. 
kınlarında (Blavyanska Beseda) ote- Ecnebi memleketlerde seyahati sr. 

Alman Tayyareci Yolunu 

Şaşırdığmı Söylüyor 

- Ankaradan geldim. Yahut: 
- l\lemleketten yeni geldim, tli-

yor. Pek ısrar ederseniz size, nf1ma
hlm bir isim veriyor. Kime ~oruı1 
kimden anlıyacaksınız? 

Bunların ellerinde ne mua'-'enc 
Verdün, 20 (A.A. - 18 Ağustos- " 

karneleri, ne çıktığı, girdiği !1erle-
ta saat 17,30 da bir Alman askeri tay rin hüsnü hizmet vesikaları vardıı·. 

Nişantaşta, Hocapa~ada, Beyazıt. 

ta bir kaç perişan kahveden gözü 
kapalı alırsınız. Geldiği zaman, bil
mediği yemek olmadığını söyler. 
25 - 30 lira ister. Üç günde foJası 
me~·dana çıkar. llüsnii niyet göste
rirsiniz: 

- Belki alışmadı. Biraz claha bek· 
liyelim, dersiniz. Bir hafta, on gün 

sonra serserinin bir pilav pi~irmesi
ni bile bilmediği meydana. çıkar II ... 
men yol verirsiniz. Londra, 20 (A.A.) - Reuter Ajan

sının Tokyodan öğrendiğine göre, 
Japon mahafili, İngiliz - Japon mü
zakerelerine tamamiyle kesilmiş na
zariyle bakmaktadır. 

line inmiştir. rasında her türlü taharriyatta11 ma-
Beraberinde. Sofya ve Belgrat el- sun bulunması lazım gelen bir siyasi 

çiliklerine götürdüğü siyasi evrakın memurun böyle feci bir akıbete sü
içinde bulunduğu 20 santim kahnlı- rüklenmesi bugün derin bir nlaka 
ğında ve 40 - 60 santim ebadında mevzuu olmuştur. 

yaresi Montfaucon'a iki kilometrelik 

bir mesafede karaya inmiştir. Bir o

tokarla oradan geçmekte olan Fran

S!Z askerleri tayyarenin pilotunu tev. 
kif etmişler ve keyfiyeti hükumet ma 
kamlarına bildirmişlerdir. Otto Pe

cheigncr isminde olan pilot Verdiine 

sevkedilmiştir. Verdiği ifadede tay

yareci Ha.noverden Visbadene hare. 

ket ettiğini, fakat yolunu şaşırdığ'ını 
iddia etmiştir. Tayyareci yarım saat 

daha uçabilecek benzini kaldığı için 
karaya inmiştir. 

----ıQı----

Almanya Sovyetlere 

Kredi Açtı 

O ne kaybeder ki? Orı lirahk de
ğeri yokken, bir hafta, on gün 25 li- • 
radan para almı~ olur. Sizin sıhha· 
tiniz muhtel olur. Malınız hcdr-r o- , 
hır. Üstelik ailenin refahı bozııluı. l 

Uzun bir mülakat 
Tokyo, 20 (A.A.) - Tientsin mü

zakereleri hakkında İngiliz Büyük 
Elçisi Craigie ile Japon Nazın Kata 
arasında uzun bir mülakat olmuş
tur. 

İngiliz Büyük Elçisi, İngiltere hü
kumetinin münhasıran mahalli 'fi_ 
entsin işini görüşmeğe devama hazır 
olduğunu söylemiştir. 

bir de çanta vardır. 

Hadisenin vuku bulduğu çarşam. 
ba akşamı kurye 20,25 trenile Bel
grada hareket edecekti. O gün Bul
gsristandaki Romanya sefaretinde 
sefir Filoti, ataşemiliter yarbay Buliş 
ile görüştükten sonra yanında çan. 
tası olduğu halde taksi ile oteline 
geldi. Otele hesabım verip dönecek
ti. Çantasını takside btrakarak otele 
girdi ve biraz sonra otomobii.e dön
düğü zaman çantayı bıraktığı yerde 
bulamadı. Biraz evvel tamamen ken-

Kato, müzakerelerin inkıtaının Ö

nüne geçilmesinin artık mümkün 
olamıyacağı ihtimalini bildirmiştir. 

disine benziyen ve ayni şekilde gi
laponların yeni hazırlıkları yinmiş bir adam otelden çıkıp çan-
Tokyo, 20 (A.A.) _ Domeı Ajan- tayı otomobilden almış tekrar otele 

sının Pekinden öğrendiğine göre, girmiştir, şoför de bunu kendi mü~
terisi zannederek ses çıkarmamıştır. 

Şimali Çindeki Japon orduları ku-
Yüzbaşı Paulitsu derhal sefaretha-

mandanı General Sogiyama bugün neye koşmuş ve yanında sefir ve a-
arkadaşlarmı toplıyarak: bir konfe- taşemiliter olduğu halde dördüncü 

rans akdetmiştir. j polis karakoluna gitmi~ler, hadiseyi 
Bu konferansta, İngiliz - Japon hikaye etmişler ve polis o mıntakayı 

müzakerelerine inkıtaa uğramış na_ abloka altına alarak hırsızı aramıya 
zariyle bakılabileceğine ve binaen- başlamıştır. Bütün bu işler 20 da

kikada görülmüştür. 
aleyh bundan dog-abilec"k vazı'yetı· 

" Hırsızlık saat 19 da olmuş ve se-
karşılamak üzere müessir tedbirler fir ile kurye ve ataşemiliter 21 c ka· 
alınmasına karar verilmiştir. dar hırsızın yakalanmasına intizaren 

Sinirlenirsiniz. Tekrar kahveye baş 
\'urursunuz. Size tanımadığınız ~ir 

serseri daha verirler. Bir mliddct te Tjentsin'de Şiddetli 

Feyezanlar 
Berlin, 20 (A.A.) - Dün imzala- onunla uğraşırsınız. 

nan Alman - Sovyet ticaret muahede E, bu kadarı olmaz. Billıassa ah-

Tientsin, 20 (A.A.) - Feyezanlar 
dofayısile tarlalardaki Çinlilerin ve 
hayvanlarının henüz suların hücu
mundan kısmen meskun bulunan 
imtiyazlı mıntakalara girmelerini 
temin için Japonlar ablukayı kısmen 
kaldırmışlardır. Sular daha ziyade 
yükselirse ve bilhassa Japonların 

mıntaka etrafında tesis ettiği tel ör
güleri istila ederse abluka hususun-

si mucibince Almanya Sovyetler bir

liğine iki yüz milyon marklık bir kre. 

di açmaktadır. Sovyetler birliği bu 

kredi ile Almanyadan mal alacaktır. 

Buna mukabil Sovyetler birliği, 

önümüzdeki iki sene icinde Almanva. 
• v 

ya 180 milyon marklık eşya verecek
tir. 

daki diğer tedbirleri de kaldırmaları ••••••••--••••••••••••-... 

beklenebilir. l 800 Yahudi Zorla 
Yiyecek azalıyor 

· Tientsin. 20 (A.A.) _ Sular Fran- 1 • Filistine Çıktı 
sız imtiyaz mıntakasının aşağı ma

hallelerini istila et?1iştir. İngiliz 

mıntakasında elektrik, telefon hiz

metieri durmuştur. Bu mıntakridaki 

sokakların birçoğu su altında kal

mıştır. Çinliler tehacüme devam e

diyor ve yiyecek azlığından hastalık 
çıkmasından korkuluyor. 

Londra, 20 (A.A.) - Hayfa. 
dan bildiriliyor: 

200 ii kadın ve çocuk olmak 
üzere 800 Yahudi evvelki gece 
gayri kanuni bir şekilde Filis- t 

ı tin sahillerinde karaya çıkımş· $ 
S tır. S 
................................ 

çıların başı bu derece boş, bu dere
ce serbest bırakılmaz. Bir kere, bun
ları da bcledi;·rc tıpkı şoförler gibi 
imtihan etmeli, hakikaten ahçı ise, 
ona göre eline kağıt vermeHdir. On
dan sonra ellerinde mutlaka her git
tiği yerin şerh vereceği bir karnesi 
bulunmalı ve bunları bir mcsul ba. 
şın idaresi altında, bir ct?mi~ ete 
bağlamalıdır. Kahve pcykdcı inden 
alınıp, aile ocağının harimirıe soku
lan bu ıtdamların iffetini, sanatini 
,.e sıhhatini kontrol etmenin zama
nı gelmiş değil, çoktan geçmiştir. 

Ne bekliyoruz? Ahçı ismi altında 

bir takını başıbozuğun cvlcr.iıııize 
musallat olmalarını mı? l · 

' .. 
Miistahdemin isi 'benim, scnin,-

şunun bunun işi n~idir, yoksa bele-' 
di~·e i~i nıi? 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

Benim, her sanat erbabına karşı 
hiirmetim vardır. Bu söLlerim i;?ini 
gücünü bilen, kapısına -;adık olan, 
hatta senelerce çalışıp ihtiyarlaını 

aile efradı hak \'e vasfını kazanımş 
alıçılara sözüm ~:ok. 
Yukarıdaki satırlar, hu hakiki 

ahçıların aleyhine olarak, bu giizel 
\'C ince zcnaatin namını berbat eden 
ipsiz sapsızlaradır. Bunları aralnnn. 
dan atmak ancak biraz da bu eski 
ve sanat sahibi hakiki ahçıların va· 

• ltalyan Erkanrharbiyesi, bir harp olacakmış gibi 
fevkalade tedbirler almaya başlamtştır. Po va
di•inde manevra yapan motörize kuvvetler ma
nevra aahasında Fransa hududu civartnda bu
lundukları yerde alıkonulmuşlar, tı8ıl merkezleri 
olan Venedik ve Lombardi'ye gönderilmemişler. 
dir. ltalyanın şimal tayyare karargahlarına yeni 
hava filoları gelmiştir. ltalyan tayyareleri Arna
v~tluğa ve Trablusa gönderilmişlerdir. Arnavut· 
lukta motörize kuvvetler Görice ve Ergeri civa 
rında toplanmaktadır. 

• 
rejim lıakkındaki tenkitler, hükfuneti dahi rahatsız 

edt!cek bir dereceyi bulmuştur. 

* 
Bitlerle Musaolininin şöyle bir program tesbit ı.ifesidir. 

ettikleri söyleniyor: . 
15 Eylulde Danzig Almanyaya ilhak edilecektir. Moskova Sefirimiz 
1 Teşrinievvelde Koridor alınacaktır. İtimatnamesini Verdi 
1 Teşrinisanide Tunus işgal edilecektir. Moskova, 20 (A.A.) - Yeni 'fi.ir-* kiye Büyük Elçisi Ali Haydar Ak-

tay, bugün, Sovyetler Birliği Yilk
~imdiye kadar Almanyannı bütün hücumunu yalnu 

sek Sovyet divanı reisi Kalenin ta
J>anzig ıizerinde teksif etmesinin sebebi şudur: 

rafından kabul edilmiş ve itunatna
Ribbeutrop 'un kanaatine göre, demokrasiler Danzig 

v mesini vermiştir. Y 
"?' i~in harp etmiyeceklerdir ve bu küçük şehir için diin .. 

Berlin halkı telaş içindedir. Günden güne bir harb~ yanın harbe siiriiklenmesine razı olmıyacaklardır. Bu- Filistinde Çarpışmalar 
doğru gi<'iıldiği kanaati kuvvetlenmektedir. Her ~ün nun için de Polonya~· ı anlaşmıya teşvik edeceklerdir. Londra, 20 (A.A.) - Hayfadan 
silah Pltına davet edilenler çoğalıyor. Otomobiller, Bu suretle harp olmaksızın Danzig'i elde e1m<:k bildiriliyor: 
k:un~·onlar musadere ediliyor. Hususi ellerde mevcut 111iimkiin olacaktır. Bu sebeple Almanya, korirlor ve- Müsellah bir Arap cetcsiyle ynpı-
b<·nzinlcre vazı~·et ediliyor. Kömür tiiccarJannın elin. sa.ire hakkındaki iddialarını bir tarafa bırakarak bü- 1 lan bir müsademede İngiliz askcrlE;> 
deki kcimürler alınıyor. Fabrikalarda işçiler arasınd:ı tün davasını Danzig'e hasretmiş göriinmektedir. rinden biri ölmüş, üçü varalanmı:r 

t------------------------------------------------------------..:.\tır. Araplardan bir kaç kişi yarala 
mıştır. 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değisUrmE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara, 10 Jı:uru:ıluk 
pul ilfıvesi lfızımdır. 

G_ÜNQ~ MESELELERi 

lnkCir, Bir Fazilet 
Değildir 

Bazı insanlar vardır. Her iyi. 
liği, her güzelliği ,.e her ha· 

kikatı inkar ederler. Bunlar ayrı bir 
tiptir. "Yeni,, ye yaranmak için "es. 
ki,, ye sırt ç-evirirler. Halk, bu tip in. 
sana güzel bir isim bulmuştur. ''Ey. 
yam reisi,, der, geçer. 

Bugün elimizde olan şeylerin san. 
ki hiç bir mazisi yokmuş, onlar yal. 
naz bugünün mahsulü imiş gibi mui
ye en ufak bir minnet hissi besleme. 
mek, yarınkilerin de bugünkü mesa. 
iyi hiçe saymalarına miincer olur. 
Bu, evladın babaya küfranınimeti gi.. 
bi bir şeydir. gençliğin terbiy~sine 

fena tesir eder, ça~anların şevkini 
kesreyler. 

Bize bu satırları ilham eden şey, 

bir gazetede gördüğümüz bir hkra 

oldu. Fıkracı de11iz işlerinden bahse. 

derken topyekun diyordu ki "Şiın. 

diye kadar bir türlü düzgün gitme

y·en Denizyollarınm işleri, hele çok 

şükür, bu idareyi ele alan yeni Vekil 

ile yeni müdiirün nizamnameleri, 

talimatnameleri, emirlerile düzele. 

cek ve biz de tenkidden kurtulmuş 

olacağız.,, 

Yeni bir Vekilin, yani bir müdürün,. 
başına ~ectikı .... ; :..-, ~·eni bir hız ve 
•. --.ı ~ı.. hamle ile sarılmalarını '\'e o 

işi daha iyiye 1".e daha güzele doğru 

götürmeyi istemelerinı biz de pek ta.. 

bii görürüz. Fakat bu, o işe nıazinin 

verdiği o güzel emekleri inkara vesi

le olmamalıdır. 

Bugün Denizyolları dediğimiz mü. 

esseseye, cümhuriyet devrinde dö

külen emekler, bir fıkracı muharri· 

rin bir kalem darbesile heder olacak 

cinsten değildir. Ecnebilerin elinden 
kabotajı alarak, onu sarsıntısız \'e 
güriiltüsiiz kendi bayrağımıza, ken. 
di vapurlarımıza hasretmenin ne 
büyü,!{ bir emek ve kudret ve ne azim 
bir mesai mahsulü olduğunu unut. 
nıak nankörlük olur. Hala buglin, 
içind2, ecnebi bir vapurun konfor ve 
rahatım bularak Öl'Ündüğümüz •pos· 
ta filosunu, hatta hazineden ki.içlik 
bir yardım görmeksizin meydana ge_ 
tfıaenlerin himmetini, bir fiske ile 
yok etmeğe kalkışmak, kadirşinastı. 
~m en beliğ bir niimunesi olur. 

Demiryollannı, Denizyolları ile 

mukayese etmek bile abestir. Birinei

si. cümhuriyete hiç olmazsa, bir nüve 

halinde, müteharrik ve muharrik 

~dexatile geçti. Ve bugi.in sırtını ya. 

rım milyar Ti.irk lirasını geçmiş mu. 

azzam bir sarfiyata dayıyarak çalış

maktadır. ikincisi için ise, yine bu 

işleri idare edenlerin hinımetile, ha_ 

zinenin bugiine kadar ettiği yardım 

Dn be§ milyon Türk lirasını geçmez. 

Buna rağmen, bütün eümburiyet yıl. 

larında Denizyollar1 da, Demir~·olla

rı gibi memleketin bütün münakalat 

• ihtiyaçlarını, en hurda teferriiatına 

kadar, hatta tabiat ve yoksulluğun 

binbir şedaidine ' rağmen, her an 

temin etti. 

Bunu yapanların ve bu işi bugiine 

kadar ayakta tutanların, minetten 

vazgeçtik. muhakkar bir nisyan. 

dan olsun kurtulntağa küçücük bir 

hakları yok mudur? Çalışmanın ve 

uğraşmanın rehakar feyzini Türk 
gençliğine böyle mi aşılıyacağız? 

Türkiye demokrattır, hür bir menı 
lekettir. Herkes istediği zata l>elini 
kırıneaya kadar riiku edebilir. Fakat 
bu sokak ortasında ve herkesin gözil 
inünde yapılırsa gülünç olur. 

T -A N ====================~=============================- 5 

Günün mes~lesi Danzigdir ve bütün dünyanın gözü oraya çevrilmiştir. Almanya, serbest şehri 
sözde ha rpsiz ele geçirmek için yeni bir pl6n hazırlamış ve bu planın tatbikına başlamışhr. 
Aşağıda, bir Fransız m11harririnin bu münasebetle yazdığı dikkate değer yazıyı okuyacaksınn:: 

SERBEST SOTUN: 

Köyde Okuma 
Ve Materyal 
Meselesi 

• • • 
Almanlar, Danzigi içten Yazan: ôğ. Fethi GôZLER 

Neşriyat kongresinin kararlan bü
tün köy öğretmenlerini sevindirdi. 
Çünkü bu kongre köylüyü ve öğret
meni okuma seferberliğine sevkede. 
ceğini müjdeledi. Şimdi bütün öğ. 
retmen ve köylüler bu kararın fiiliyat 
sahasma çıkmasını dört gözle bekle· 
mektedirler. 

D anzigi, Almanya namü- "· 
hesabına Danzigliler zaot 

ve ilhak edecekler!... 

ya fevkalade müsait gorunuyor. 
Fakat bir de bu planın tatbikinden 
çıkacak neticeyi hesaplıyalım: Po. 
lonya, Danzigi iktısadi gelir olarak 
tavsif ediyor. Danzigin ayrıca sev
kulceyş! ehemmiyeti vardll'. Po
lonya onu da müdriktir ve her Po. 
lonyalı, Danzig ve sahillerine ha
kim olan milletin Polonyayı kuzu
ya çevireceği nazariyesini bilir. 

Okuma meselesi : 

Mekteplerden olgun bir \'Bziyef e 
çıkan kültür elemanları, yurdun dört 
yanma dağıldıkları zaman sukutu 
hayale uğruyorlar. Bugün birçok köy 
okullarının kütüphanelerini yoklu. 
yacak olursak, vaziyetin pek elim ol. 
duğunu görürüz. Kütüphanede mu· 
alliınin ve tal~benin istifade edeceği 
hiç bir eser yoktur. Çok mekteplerin 
kütüphanelerinde; çocuklar için iki 
dld çocuk sesi; mua1lim için de iki 
mesleki mecmua. 

Hitlerin yeni plaru.nı şu yu 
karıdaki cümle ile izah et
mek mümkündür. 

Almanya şimdiye kadar takip 
ettiği siyasetle Danzigi kendi kuv
vetleri vas1tasile ilhak etmek tasav
vurunda idi. Bu tasavvurun fiile 
çıkarmak iizere şimdiye kadar yap. 
tığı teşebbüsler ve söyledıği sözler 
malUmdur. 

Daha bir ay evvel Almanyanın 
resmi ağızlarından biri şöyle ba
ğırıyordu: 

"İrkan, lisanen. coğraİya bakı
mından, tarihen halis Alınan olan 
bir şehrin ana vatana iltihakına 

yabancıfar nasıl karışabilir?,, 
Hitlerin .ellinci senei devriyesin. 

de Danzigin behemehal Almanyaya 
ilhak edileceği müjdesi de henÜ7 
tahakkuk edemedi. Son günlerde 
de yeni bir sulh ınasasındıırı bah
solunuyor. Acaba bu gibi emareler 
Hitlerin Danzigden tamamen vaz
geçtiğine mi delildir? 

Hayır, Almanya Danzig üstün. 
~ki maksatlarından bir şey feda 
etmemiştir. Yalnız sulh cephesinin 
enerjik mukabelesini hesaplıyaı·;ık 
pliınmı değiştirmiştir. Şimdi Hit
ler Danzigi, Danziglilere zaptettir
rnek yolunu tutmuştur. Yani bu. 
günkü şerait dahilinde içten zap
tı, dıstan fetihten daha elverişli 
gelmiş, Danzig için, Almanya ile 
Polonyayı karşı karşıya getirmiye
cek bir yeni plan kurulmuştur. 

Bu planın nasıl tatbik edileceği
ni ve ne zaman tahakkuk ettiril
mek imkanları bulunacağmıDanzige 
l!ıilhassa giden bir Fra!lsız mu
harriri gayet aı;ık bir ifade ile şu 
şekilde anlatıyor: 

E evvelce de yazdtgıtn gibi 
Hi~ler, Cemiy~ti Akvamın 

Danzig komiseri Burckhardt'la ser. 
best şehrin mukadderatı hakkın· 
da Obersalsburg'da görü~müştür. 

O mülakatta konuşulan meseleler 
gizli tutulmuştur. Fakat bazı mem~ 
Ieketlerde işae edildiği gibi de, 
Hitlerin Cemiyeti Akvam ~omise. 
rine İngiltere nezdinde yeni bir 
teşebbüse girişmek yolunu göste~ 
diği veya tavsiıfe ettiği de şayia
dan ibaret kalmıştır. 

Danzig içiı:ı Almanyıı nııı doğru. 
dan doğruya müdahalesi takdirin
de, Polonyanm silahla mukabele 
edeceğini ve onu.takiben İngiltere. 
nin mildahalesile umumi harbin 
patlıyacağını hesaplıyan Alman i. 
darecileri serbest şehri içinden fet
hetmiye karar vermişlerdir. 

Filhakika bu plan, nazariyede 
Almanyanın doğrudan doğruya mü 
dahalesile hasıl olacak vaziyetten 
daha tehlikesiz ve daha kolay ge. 
liyor. Fakat Danzigi içinden al
makla da harbin patlaması ihtima
li olduğunu maalesef Hitler anlı. 
yamamıştır. 

Hitlere göre. Danzigin ilhakını 
serbest şehrin Ayan reisi ile Dan
zig' nazilerinin şefi Förster halle
decek1erdir. Bu iki Almanın elin. 
ek bulunan vasıtalar ve kuvvetler, 
ilhak işini Almanyanın doğrudan 
doğruya müdahalesine lüzum gös
termeden tamamlıyacak haldedir. 
Almanyanın son zamanlarda al

dığı tavırdan, Danzig ihtilafının 
Förster'~e Chodaeki arasında mev. 
zii bir ateş halinde kalmasını ar
zu ettiğini anlıyoruz. Filhakik:ı ih
tilat' mevzii bir şekilde halledilme 
yolunu tutunca, Polonyalıların ser. 
best şehri muhafaza etmeleri 5m
kanı yüzde biri bile bulamaz. 

Çünkü. Danzig senatosu Alman
yanın emrindedir. Ahalisi Alman. 
dır ve Förster'in Berlinden naklet
tiği emirleri harfiyen · yapmıya ha
zırdır. Danzig polisi Almandır. 

Almanlar Danzigi içinden zaptet
miye başladıkları takdirde, orada
ki birkaç Polonyalının müracaat e
decekleri yegane yer Polonya o!·. 
dusudur. Çünkü yukarıda yazdığı
mız gibi, serbest şehrin içinde Al
manlar her cihetçe Pnlonyalılara 

faiktirler. Şu halde netice yine ay-

Halbuki muallim daima okumala 
mecburdur. Mektepte birçok usul ve 
nazariyeler öğreni~·or; fakat köylere 
dağıldığımız zaman takviye edecek 
eserler bulamadığımız için bildikle. 
rimizi de unutuyoruz. Bir köy oku
lunun kiitüphanesinde hiç olmazsa 
terbiye ve tedrise ait beş on cild bu
lunmalıdır. 

' ni noktaya dayanacaktır. Polonyll, 
Danzigin, Danzigliler tarafından 

zaptedildiğini görünce müdahale e
decektir. 

Lehistan kadınları askeri lejyonuna mensup genç kıtalar, memleket 
müdafaasına yarıyacak her sahada vazife almışlardır. Bu resimde, hu 

kıtalara mensup kadın şefleri bir toplantı sırasında görüyoruz. 

P olonyanın müdahalec;i, tabi
atite Almanyamn mukabe. 

lesine sebep olur. Bu takdirde de 
Almanya - Polonya oduları y.ine 
karşı karşıya gelmiş ve harp te 
patlamış olacaktır. 

Danzigde Alman topçuları kendi 
topraklarında gibi hareket ederler. 

Güpegündüz, hiç gizlenmeden, 
.arka arkaya Danzig hudutları i
çinde ilerliyen üç Alman batarya
sını gözlerimle gördüm 

D anzig Alman silahlarının, 

hatta sahra bataryalarının 
'mütemadi akınını hayretle karşılı. 
'yanlara şu noktayı haurlatınm: 

Vakıa Danzig hudutlarında Po· 
lonya gümrük muhafızları vardır. 
Onlar Alman gümrük muhafızla
rile beraber çalışırlar. Faka~ ak. 
şam saat sekizden itibaren vazife
lerini bırakarak şehre dönmiye · 
mecburdurlar. 

Almanlar kolayca silA.h sokabil· 
mek üzere çok iptidaı bir hile bul. 

muşlardır. Danzig polisi akşam sa
at sekizden sonra hudut mıntaka
sında dolaşacaklara "serseri., ve. 
ya "casus,. muamelesi yapılaca· 
ğını ilan etmiştir. Eğer Polonya 
gümrük memurları saat sekizden 
sonra Alınan toplarını yakalamak 
üzere mevkilerini terketmezlerse 
polis tarafından evlerine gönderi
lirler. Yerlerinde durmakta ısrar 

ederlerse başka bir mü!ı"eze gelir, 
ya serserilikle, yahut casuslukJ.Q 
itham ederek gümrük muhafaza 
memurlarını karakola götürürler. 

İşte böyle 'basit bir hile ile Al. 
manlar Danzigi bir silah deposu 
haline getirmişlerdir. Öyle bir si
lah deposu ki, sahra bataryalarının 
envaına kadar içi doludu::. 
Vakıa bu hazırlıklar' Almanya-

Görülüyor ki Hitler yeni plani.

Ie zannedildiği gibi D~nzig ihtila. 
fını mevzii bir şekilde halledemi
yecektir. 

Serbest şehrin mukadderatını ta

yin hususunda ister Danzig Alman

] arı, ister Almanya Almanları ha
rekete geçince ihtilafın Avrupada 

barut fıçısını ateşlemesi tehlikesi 

daima mevcuttur. 

Hitler do~rudan doğruya müda
halenin h;ırbe varaca~ını nasıl his-

sedip yeni planını kurmıya bai
ladıysa, o planın tatbikini düşünür
ken de bu feci akıbeti hatırlama. 
lıdır. 

~ Türkişe Post 11 da Çıkan Bir Yazı Dolayısile: 

. Bir Cevaba Cevap 
G eçen gün bu sütunlarda mü- di~~emeyi umir~i:. Biz, memleketin daki herhangi bir yazısını sütun. 

tekait General Hiisnü Emir mıllı menfaatlerını sa\•aş sahasında ol- larına geçirmezse T d T .. k' 
du~u gibi, yazı alanında da icabında p t .. t 

1 
· ' an a. ur ışe 

Erkiletin Türkişe Post gazetesinde os su un arında "lkan b nıuda!aa etmeği biliriz, bu husustıı siz- ~ ır yazıyı 
Çıkan bir yazıdan bahsetmiş ve den ders almağa hiç ıııühtaç buluııımı- sütunlarına geçirerek Alman pro. 
kendisinden izahat istemiştik. yoruz.. pagandasma alet olamaz. Dava ha. 
Sorduğumuz sual şuydu: Son tavsiyem şudur ki: Benim yıızıla- sittir. Bu yazıda muharrir Danzig 
1 - Türldşe Post, İstanbulda Al rımla meşgul olacaksanız, onları aynen davasında Almanyayı haklı bulu. 

• manya propaganda nezaretinin 
neşrettiği bir gazetedir. Mahsadı 
Türkiyede Alman propagandası. 

yapmaktır. Mütekait bir Türk Ge. 
ncrali olan Hüsnü Emir Erkilet 
bö~·Ie bir gazete~·e nasıl yazı ya
zar? 

2 -· Makalenin mevzuu Danzig. 
di. Muharrir Danzig meselesinde 
Almanyayı haklı buluyor ve Al. 
nıan tezini müdafaa ediyordu. Bir 
Türk muharriri bu davada Alman. 
yanın avukatlığını nasıl yapar? 

Kendisinden aldığımız cevabı a
şağıya koyuyoruz: 

"Benim Türkişe Postta çıkan bir ya
zıın dolayısile hakkımda yazmış olduk
larınızın bir cevabı •olmak üzere gnzete
ıılzin ayni stitununa bunları dercctıne
nizl saygılarla rica ederlm. 

Bir muharrir nihayet yazdığı ve al
tına imzasını koyd~ğu yazıdan mcsul
dilr: Eğer maksadınız benim Türkişe 
Postta çıkan yazımı tenkit etmekse o 
halde yazımı aynile Ye tamamile derce
derek okuyucularınıza benim yazımla 
sizin tenkitlerinizi yanyana ve tamami
le görmek ve tetkik etm~k imkanları
nı vermeli idiniz, bundan sonra size 

0

tav
siye edeceğim şudur. Yoksa, bir yazının 
yalnız bir kısmını alarak ve son hü
kümlere ait parçalarını terketmek iyi 
bir niyete del~let etmez. 

Bundan başka size söyliyeceiim bir 
şey varsa o da benim sizden akıl öğ
renmiye ihtiyacım olmadığıdır. 

Benim Türkişe Postla yazdığım yazı
da takip ettiğim ~aı:, yalnız memleke
timin yüks.ek menfaatleridir, bu da her 
hanızi bir devleti lüzumsuz vere i:ücen-

\'e tamamen dcrcedersiniz \'e tenkitle-
rinizi yaparsınız. Okuyı.ıcularınız. buiı- yor mu, bulmuyor mu? bu suale 
ları yanyana görerek hukümleriııi "e- verilecek cevap meseleyi halle ka. 
reeekleri için benim ayrıca bir şey yaz- fidir. Yazı bu sualin cevabını müs. 
mama ihtiyaç kalmaz, fakat malum o- bet olarak vermektedir, binaena. 
lan mesleğiniz icabı benim yazı hürri-
yetime dokunmağa kalkışırsanız, evve- Jeyh onu iktibasa ihtiyaç yoktur. 
lii. bu husııstaki ihtarlarımı ibliığdan Zaten biz makaledeki fikirleri 
geri kalamam ve ondan sonra da ı;izi 

bu gibi yolsuz ve sinsi taarru1lardan 
kanunen de menetmek iktiza ederse bu 
hususta da kusurda bulunmıyacıığımı 
arz: ile saygılarımı sunarım." 

• 
M ütekalt General 

H. E. Erkilet 

Sayın muharrire hatırlatmak 

İsteriz ki, bir gazetede çıkan hir 
yazıdan imza sahibi kadar gazete 
de mesuldür. Türkişc Post mesele. 
ği malumdur. Orada Alman propa. 
gandasına uymayan bir satır yazı 
bulamazsınız. Temayülü faşist ol. 
mıyanların yazılan Türkişe Posta 
girem{lz. Nitekim Türkişe Postt.tn 
Hüseyin Cahidin yazılarmı iktibas 
ettiğini hiç gördünüz mü? 
. Binaenaleyh "bir muharrir al. 

tına imzasını koyduğu yazıdan do. 
layı mes'uldür.,, Demek Hüsnü 
Emir Erkiletin Türkişe Posta yazı 
yazmasını mazur göstermeğe kafi 
değildir. 

Yazıyı aynen sütunlarımıza ge. 
çirerek tenkid etmeğe gelince, sa. 
yın muharririn propagandanın ne 
demek olduğundan gafil olduğuna 
hükmetmek lazım geliyor. Türkişe 
Post nasıl Tanın Almanya hakkın. 

münakaşaya da lüzum görmi.iyo. 
ruz. Biz sadece efkarı umumiyeye 
şunun izah edilmesini istiyoruz: 

- Mütekait General Hüsnü E. 
mir Erkilet gibi bir muharrir Tür. 
kişe Post gazetesine niçin yazı ya. 
zar, ,.e orada niçin Alman te~ini 
ıniidafaa eder? 

Sayın muharrir Tiirk okuyucu. 
Jarına bunun cevabını versin, ka. 
fidir. 

Dava, şahsi bir dava değildir. 
Biz muharririn şahsile .meşgul o1. 
muyoruz. Olmak niyetinde de de. 
ğiliz. Bizi muharririn şahsı değil, 
hareketi ve fikri alakadar eder. 
Binaenaleyh "Benim akıl almıya 

ihtiyacım yoktur.,, "Bu memleke. 
tin menfaatini savaş sahasında ol. 
duğu gibi yazı alanında da mü. 
dafaa etmeyi biliriz,, gibi miicerret 
müdafaa taktiği davayı halletrni. 
ye kafi değildir. 

Hiişnü Emir Erkilet, bu nıücer. 
ret kalkanın arkasına saklanacağı. 
na, yukarda sorduğumuz sualh~rc 
açıkça cevap verseler, efkarı u. 
mumi;\·eyi daha iyi tatmin etıttiş 
olurlar. 

İkinci güçliik kitap seçmek mese. 
lesidir. Elde mufassal bir kataloğ 

bulunmamaktadır. 

Öğretmenin okuması kadar okur. 
lan da serbest mütalea;ya hazırlamak 
birinci plandadır. Bu plan ancak mek 
tebe mecmua celbetınekle olur. Hal
buki köylerimiz fakir olduğu için 
mektebin bu arzusunu yapamıyorlar. 
Değil çocuklarına mecmua parası, 

kitap parası bile veremiyen köyleri. 
nıiz \'ar. 

Materyal meselesi: 

Öğretmen herhangi bir dersi can. 
landırmak ıçın aradğı nıateryali 
bulamıyor. Bu yokluğu, kendi emc
ğile gidermek için çalışmaya da ze. 
min miisait değildir. Bir de muallim 
çocuklar için hazrrhyacağı derse aıı 
yardımcı {)Serlere malik değildir. Bu 
vazi~·ette olan bir muallim kendi ka. 
fasına müracaat ediyor; her hangi 
bir mevzuu eskiden öğrenmiş olduğu 
gibi takrir edi~·or. Bu hal basma ka
lıp haline geliyor. Bu hususu te~id 
etmek için bir vak'ayı söyliyeyim: 
Bundan 5.6 ay e\'\'el bir meclistf 
muallimler üzerinde münakaşa olu 
yordu. Mahallin hiiklİınet tabib 
(l\fualliınler dünya ahvalini takip e. 
demiyorlar" Geçenlerde bir köy mu. 
allinıine Yunanistanın şekli idaresi. 
ni sordum, Ciinıhuriyet olduğunu 
söyledi. Ciimhuriyctin tekrar krallı. 
ğa çe\'irdiğinin farkında değil.) dedi. 

Bu tabiidir. Çiinkü birçok köyle
rimize gazete gitmemektedir. Köy 
ınualliminin de mali vaziyeti müsaif 
olmadığı için bir gazeteye abone o 
lamı~·or. Ve dolayısilc dünya ahva 
linden bihaber kalı~·or. Bunda öğTe 
menin hiç bir suçu yok. İşte neşı 
yat kongresinde verilen kararlaı 

tatbiki, bi.itün hu müsküllcrin hal 
resini bulacak, muallimi feraha ç 
karacaktır. 

Kazaen Arkadaşını 
Öldürdü 

İzmit ('fAN) - Yuvanık köyün 
den Mustafa, Recep, Nurı Bekir 
Karamürsel yolu im.aatında çalıştık 
tan sonra, akşam üstü köyt~l'ine do 
nerlerk~n. bir tarla başınd.:ı dınlen 
mck istemişlerdir. Bu esnada Mus 
tafa. elindeki tüfeği kurcalarken bi 
kaza olmuş, çıkan kı.rşunlur. ağzın 
dan girip sol kulağı dibinden ~ıka
rak RecP.bi öldi.ırınüştür. Mustai 
tevkil ecilmiştir. 

---o---
Ayşik Köyünde 

Bir Cinayet 
Yaylak (TAN) - Kanlı Avşar nl\ 

hiyesir:e bağlı Ay~ik .köyünde Barf-y 
ram oglu Şahın ısmındekı zengi 
bir köylü, uyurken. Sığırcık köyü. 
den Zülfü oğlu Mematlı taraiı.ıdr 

kurşunla beyni delinerek 
miiştür. 

Cinayetin sırf. Şahinin yeni J9o 

arazi almasını katilin kıskanma 
dan ileri geldiği ı;öyleniyor. 
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Yenikapula yapılan dünkü l.:.:::c~. ~:. :ncüiklerinden bir görünüt T akıimdelıi ıerbeat gür.,lerde Tekirdağlı, rakibini ezerken 

Kürek Birinciliği 

Üneş Takımı 
Birinci Oldu 

I stanbul kürek birinciliği dün 
Yenikapı sahillerinde ya-

pıldı. 

Büyük bir intizam içinde geçen 
Ye alü:a ile takip edilen diınkü 

'§lülıpiyonada 'Beykozlularm birin
cWli beklenirken tahminler hill

*8rak Güneşliler 1.tanbul bi-
pıncıaı oldular. Bayanlarda yine 

UHf kazandı. Yanşlarda aşağı
lrşılUlllaJIU teknik neticeler alındL 

· !Bayanlar aranndalıi yarı,lar 
Senelerdenberi ilk defa olarak 

lmyanlar arasındaki müsabakaya 
a llalataaaray, Fenerbahçe, Güneş 

tiüpleri i~irak ettiler. Tek, iki, 
arutı{ dört tek kikler arasında yapıla· 
ist eak miısabakalar İstanbul Bayan

lar birhıcisini tayin edeceğinden 
:aJAka UJ9.hdırdı. 

Bir çifte Bayanlar: Galatasaray, 
1PUD4t§., bmit iştirak ettiler. Gü

l fıtası yanş başlar başlamaz ö
al'dı. Ve nihayete ·kadar bu 

arb muhafaza ederek birinci ol-

1 - Güneş (Nimet) 6.35 
2 - İzmit (Sünbül) 6.41 
2 - Galatasaray (Naciye) 6.42 
:iki çifte Bayanlar: Güneş, Gala' ;aray, Fenerbahçe fıta.ları gir:li. 

a h Onet fıtası başlangıçta öne atlı
ak birinci oldu. Galatasaray 

ıııiftir·ıtırekçlsi Nazlı küreğini denize 
Gece ~ülü halde yarışa devam e-

t ed~rek tek kürekle Fenerbahçe fı
bit ~ çek4tL 

TW 1 - Güneş (Nevin, Nimet, Hik-
'l'icaret met) 5.51 

, Do 2 -- Fenerbahçe (Melek, Fıt
nat, Nezihe) 

3 - Galatasaray (Azize, Nazlı, 
Güzel) 

rt tek Bayanlar: Bu müsaba
ya Galatasaray, Fenerbahçe gir
Milcadeleli geçti. İlk altı yüz 

etreden sonra öne geçen Galata
---~- nihayete kadar bunu muha-

aza ederek birinci oldu. 
1 - Galatasaray {Behiye, Naz

lı, Naciye, Azize, Güzel) 
5.2 

e 1 - Fenerbahçe (Fitnat. Nezi-
• ar he Melek, Leman, Kristi). 
lerimı Bayanlar arasındaki müsabaka-

Fuar nihayetinde yapılan umumi 
J'rll.W&n tasnJfinde Güneş 10 puvruı

İt~l# birbıci, Galatasaray 9 puvanla 
unanilfilncl, Fenerbahçe 6 puvanla ü
ıstin hiı ü oldu. 

nnetl iler araaındalıi yarı,lar 
'tek çifte: Müsabakaya Güneş, 
:;koz, Galatasaray, Fenerbahçe, 

ı at ve ylerbeyi, İzmit olmak üzere al-
kle temı "'iı'di. Galatasaray güzel btr 

lalilerinden 

yanş yaparak birinci oldu ve dere
celer şöyle oldu: 

1 - Galatasaray (Sati) 12.5 
2 - İzmit (Müsabaka harici) 
2 - Güneş (Anastas) 
3 - 'P'..eykoz (Mehmet) 
İki çifte: Müsabakaya Galatasa

ra1, &ınlt, Beykoz, Beylerbeyi Iı
talan girdi. Yarıt çok sıkı oldu ve 
şu dereceler alındı: 

1 - Beylerbeyi (Hasan, Hüsa
mettin, Latif) 10.42 

2 - Galatasaray (Reşat, Reha, 
Ertuğrul) 

3 - İzmit (Müsabaka harici) 
3 - Beykoz (Sadettin, Hüseyin, 

Cevdet) 
Dört tek kik: Galatasaray, Fe

nerbahçe, Güneş, İzmit fıtalan 
girdi ve dereceler şöyle oldu: 

l - Güneş (Ferit, Abdurrah
man, Halit, Sabahattin, 
Kenan) 9.29 

2 - İzmit (Müsabaka harici) 
2 - Fenerbahçe (Nedim, Nec~ 

det, Bekir, Ahmet, Semih) 
3 - Galatasaray (Abdullah, 

Bedii, Alber, Yorgi, Hüs
nü) 

KıJ.,,.aizler aranndaki yan,lar 
Tek çifte: Müsabakaya Güneş, 

Galatasaray, Beykoz, İzmit olmak 
üzere dört fıta girdi ve yarış Ga
latasarayın birinciliğile nihayet
lendi. Dereceler şunlardır: 

1 - Galatasaray (Sa ti) 11 .9 
2 - İımit (Müsabaka harici) 
2 - Beykoz (Mehmet) 
3 - Güneş (Halit) 
:iki çifte: İzmit, Güneş, Galata

saray, Beykoz fıtalan girdi. Bu 
yanş İzmitli kürekçilerin muvaf
fakiyetile kapandı ve dereceler 
şöyle oldu· 

1 - İzmit (Müsabaka harici) 
10.12 

1 - Galatasaray (Reşat, Fethi, 
Ertuğrul) 10.25 

2 - Güneş (Ferit, Anastas, 
Yorgi) 

3 - Beykoz (Sadettin, Cevdet, 
Nihat) 

Dört tek kik: Bu yanşa Güneş, 
Galatasaray, Fenerbahçe, İzmit 
fıtaları girdiler. Bu yarışta İzmit
liler takiplerini geçtiler ve ikinci 
bir muvaffakiyet daha kazandılar, 
Yarışta şu dereceler alındı; 

l - İzmit (Mustafa, İsmail. 
Ali, Rahmi, Ferdi) 9.14 

1 - Güneş (Ferit, Kenan, Sa· 
bahattin, Umit) 

2 - Fenerbahçe (Kemal, Ab
(Devamı 10 uncuda) 

Hariciye Vekili ve Rana Tarhan güreşlerde 

T aluimde karşılaşan pehlivanlardan iküi 

AT Yarışlarında 
Alınan Neticeler 

Y anş ve Is!alı Encümeninin 
tertip ettiği yaz :ıt yarış

larının beşinci haf tası da diin ya
pıldı. 

Birinci koıu: Uc yRşındaki ha
lis kan Arap erkek ve dişi tayla. 
ra mahsus olan bu koşuya, 2 at 
iştirak etti. Mesaiesi 1600 met. 
reydi. 

Diker ve Önal ismini taşıyan 
bu taylardan heı: ikisi de, yeni 
koşuya girmiş :>lduklanndan han· 
gisinin birinci geleceğini kati su
rette tayin etmek mümkün değil
di. Bunun için bu koşu, o~dukça, 
heyecanlı oldu. Neticede Muzaf
fer Baturun Önalı birinci geldi. 
180 lira mükafat aldı. 

İkinci kofU (SatL'.! koşusu): Uç 
ve daha yukarı yaştaki halis kan 
İngiliz at ve kıs:aklarma mahsus 
olup, 1400 metre mesafeli olan 
bu koşuya 5 at iştirak !!tti. 

Neticede, Prens Halimin So. 
nandairi birinci, F. L. Kara Os
manm Yatağanı ikinci, Fahri At
lının Oyası üçüncü geldiler. Bi
rinci 180, ikinci 55, üçüncü de 20 
lira mükafat aldtla:r. 

tl'çüncil koşu: (Handikap): Dört 
ve daha yukan yaştaki yerli ya
rım kan İngiliz at ve kısraklanna 
mahsustu. Mesafesi 2600 metre o
lan bu koşuya 6 at ~irak etti. 
Salih Temelin Ceyliııı birinci, M. 
Çelebmm Olpaı jirinci. 7iDe Sa. 

lih Temelin Mahmures~ üçüncü 
geldiler. Birind 180, ikinci [5, 
üçüncü 20 lira ikramiye aldı. 

Dördüncü koşu (8eyko:ı koşn. 

su): Uç ve daha yukarı yaştaki 

yerli Jialis kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus olup 2000 ınet
rc mesafesi vardı. 

Bu koşuya da 6 at iştirak etti. 
Bunlardan üç yaşında olanlar 55, 
dört yaşındakiler 60, bet ve daha 
yukarı yaştakiler 62 kilo taşıya
caklardı. 

Neticede birinciliği Prens Hali
min Romansı, ikinciliği Atıf Esen.. 
lelin Kıyası üçüncülüğü Tevhide 
Çırpanın Şıpkası kazandılar. Bi. 
rinci 370, ikinci 75, üçüncü 25 li
ra mükafat aldı. 

Beıtinci koı1u: Dört ve daha yu
kan yaştaki halis kan Arap at ve 
kısraklanna mahsustu. Bu koşu-

ya da 6 at iştirak etti. Bu hafta
nın en uzun mesafeli koşu~u bu 
olup, 3500 metre olarak kabul e. 
dilmişti. Neticede Şemsi Tana. 
kın Bahtiyan her uzun mesafeli 
koşuda olduğu gibi bilinci, Hasan 
Mutlunun Karakuşu ikinci, Feh
mi Vuralın Aldervişi üçüncü gel
diler. 

Birinci 245, ikinci 55, üçüncü 
20 lira mükafat aldılar. Koşular 

her zaman olduğu gibi, 17 ,30 da 
hitam buldu. 

Dünkü Güreşlerde 

Tekirdağlı da 
Bulgarı Yendi 
P rofesyonel serbest güreş 

müsabakaları dün· Taksim 
stadında üç, dört bin kişilik bir se
yirci kütlesi önünde yapıldı. Ser 
yirciler arasında Hariciye Vekill-
1111.c. ;;ıuıı.ru i:)cu .... ..,g~ .... - ... ca ... -11 

grup reia. vekili Maa 'l'arhaıı da 
bulun~ 

lllı yapılan müaabakalar 
İlk güreş onar yaşında iki kü

çük, Hasan ile Selim arasında ol
du ve on dakikalık güreşte berabe. 
re kaldılar. 

İkinci güreş Somalı Fethi ile 
Malkaralı Mustafa arasında iki. Bu 
iki güreşçi de yirmi dakikalık bir 
güreş yaptılar ve bu güreş te bera· 
berlikle neticelendi. 

Uçüncü müsabakayı Mülayim i
le Romanyalı Ahmet yaptılar. Mü. 
layim Ahmetten on beş kilo fazla 
.di. Genç ve ateşli bir genç olan 
Ahmet güzel bir güreş yaptı. İkin
c\ devrenin ortalarında güreş bir 
hadise ile kapandı. 

Mülayim hakeme itiraz ettiğin
den diskalifiye edilerı?k Romanya
lı Ahmet hükmen galip sayıldı. 

Sıra ecnebi pehlivanların mü
sabakalanna gelmişti. Manisalı Ha
lil, ikinci Balkan şampiyonasında 
İstanbula gelerek Çoban Mehm~t 
karşısında 24 saniyede mağlup o
lan Yugoslav Skaviç ile güreşti. 

halka heyecanlı dakikalar geçir. 
ten bu güreşin ilk yirmi dakikası 
müsavi geçti. 

İkinci yirmi dakikada Halil a
ğır basmıya başladı Skoviç bir kaç 
defa çok mükemmel vaziyetlerden 
kurtuldu ise de nihayet düştüğü 

bir oyundan kendisini kurtaramı
yarak sırtı yere geldi ve bu suret· 
le Halil müsabakadan galip çıktı. 

• 
Tekirdağlı - Bankol 

Tekirdağlı - Bankof Paris danı. 
~ıklı güreş aleminin tanınmış peh
livanlarından olan ve "Mehmet A
rif,, ismi altında güreş yapan Bul
gar Tador Bankof - Tekirdağlı Hü 
seyin güreşi halka güzel oyunlar 
gösterdi, ve memnun edecek şe. 

kilde oldu. 
Hüseyin dünkü yazımızda da 

tavsiye ettiğimiz veçhile, iki üç 
elde zoraki hamlelerle yenebilece
ği Bulgarı oyunlarla alt etmek i· 
çin acele etmedi. 

Avrupa birinci sınıf pehlivanla. 
n kadar oyun öğrendiğini isbat e
decek şekilde hareket etti. Bulgar 
Pehlivan Pariıte profesyonel gü -
reş alemindeki iki senelik tah.~lin. 
de danışıklı gürefin bütün incelik· 
terini ~ ve haDa heyecana 

boğdu. Her şeye rağmen güzel ~ir 
güreş yaptı. 

Hüseyinin kuvvet noktasından, 

Bulgo.rın güreş incelikleri bakımın
dan faikiye\-1. oörülüyordu. Eğer 
:nu""'r• ıtk JeYreuc:: J ~·~· .... ı.. .ka.. 
fulle hareket etmif olsaydı, yu
karda da kaydettiğimiz gibi Bulga· 
rı bir kaç hamlede yenebilirdi. r. 
kinci yirmi dakikada güres daha 
güzel olmıya başladı. Güreşin bü
tün oyunları tatbik ediliyordu. 
Devre sonlarına doğru Hüseyjn Bul 
garı alta düşürdü. Bir bacak bük· 
mesile sırtım yere getinnek üzere 
iken orta hakemi Hüseyinin gali. 
biyetini ilan edecek düdüğü ça~dı. 
Bulgar itiraz etti, jüri mütereddit
ti. Hüseyin güreşi bıraktı. Fakat 
kendisini ikna ettiler ve tekrar gü· 
reş başladı. 

Oyunlar, bundan sonra sertleş.. 
ti. U çüncü yirmi dakika da yine 
ayni şekilde devam etti. Dördüncü 

devrenin dördüncü dakikasında Hu 
seyin Bulgarı yine bacak bükmesi
le fena vaziyete düşürdü ve sırtını 
yere getirdi. Hüseyin galip itan 
edildi. Bulgar yine hakemin say
ma&ıjını ileri sürerek protesto et-

ti ve bu mağlubiyeti kabul etme
di. Güreşler de bu suretle niha
yete erdi. 

Galatasaray Serbest 
Güreı Şampiyonu 
İstanbul Güreş Ajanlığı tarafın. 

dan tertip edilerek Süleymaniye 
klübü lokalinde iki gecede niha
yetlendirilen serbest güreş birin
ciliklerinde, 56 kiloda Galatasaray. 
dan Çakır, 61 kiloda olimpiyat 
şampnyonu Yaşar, 66 kllodR Kasım 
paşadan Servet, 72 ki104'1a Galata
saraydan Faik, 79 kiloda Kasım
paşadan Koç Ahmet, 87 kiloda De
mirspordan Ahmet Ali, ağır sık
lette de Galatasaraydan Çoban Mel 
met birinci olmuş, umumi tasnifte 
de Galatasaraylılar 9 puvlıl!lla İE
tanbul birinciliğini kazanmışlar • 
dır. 

San kırmwlılan bu muvaffakı
yeterinden dolayı tebrik ederiz. 

loiazlgl Klübünün 

Yddönümü 
Boğaziçi klübü dün yıldönümü

nü Bebek kolejinde kutla.nış ve 
muhtelif spor müsabakalan ya
pılarak davetlilere aüHl bir giiıı 

PO!rbntftfi. 
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iyi Giyinmek 
Çok Defa Bir 
Zeka işidir 

-0-

Kendinize Yakışan 

Kıy af eti Sec;iniz 
J yi giyinmek, iyi kumaştan 

süslü elbiseler giymek de
mek değildir. Kendine yakışan kı
yafeti seçmek demektir. Bunun i
çin her kadın, vücudünün güzel ve 
kusurlu kısımlarını tayin ederek 
güzel yerlerini tebarüz ettirecek, 
kusurlarını kapatacak şekilde gi
yinmelidir. Bu hususta dikkat e. 
dilecek esaslar şunlardır: 

1. Kusursuz noktalar: Gerdanı
nız kusursuz ise istediğiniz dere
cede açık yaka, bacaklarınız cazip 
ise kısa elbise, göğsünüz munta
zam ise bolca bir korsaj, endamı
nız güzel ise elbisenizin beline bir 
sentür seçerek bel hattınızı teba
rüz ettiriniz. 

2. Büyük göiüs, dar kalça: Bu 
vaziyette çok dar etek giymeyiniz. 
Çünkü kalçanın dar görülmesi 
göğsü büsbütün büyük gösterir. 

3. tcemikli gerdan: Çok zayıf ise. 
niz ve gerdanınızda kemikler gö
züküyorsa daima kapalı yaka gi
yiniz; göğsünüz çok küçük ise bü
yük göstermek için biraz doldu
rulmuş kol'saj, büyük ise sıkı kor
saj giyiniz; boyunuz fazla uzun ise 
diyagonal kumaştan elbise yapı. 
nız. 

4. İri vücut, geniş kalça: Vücu
dünüz çok iri yapılı ise elbise ve 
mantonuzun önüne düğme koyma
yınız ve kalçalarınız da geniş ise 
kısa ceket giymeyiniz. Bilakis u
zun ceketle bu kalınlığı kapatınız. 

5. Açık renklerin rolü: Bu kaide 
bütün elbiselere şamildir: Siyah, 
lacivert ve diğer koyu renkler bo
yu uzatır ve insanı zayıf gösterir, 
halbuki açık renkler ve gri renk 
boyu kısaltır ve şişman gösterir. 
Binaenaleyh vaziyetinize göre 
renk seçiniz. 

6. Parlak kumaşlar: Eğer zayıf 
iseniz, lime, krep saten, muslin 
lake gibi kumaşlardan elbise yapı
nız. Çünkü bu suretle vücude yu. 
varlaklık vermiş olursunuz. 

DENiZDE 
Çok Fazla 
Kalmayınız 

Banyo zamanı: En muvafık za. 
man güneşin en kuvvetli olduğu 

zaman, yani sabah saat 11 ile 12 a
rasıdır. Bundan başka denizin de 
ıakin olduğu zamanı seçmeli. Ban. 
yodan evvel yürümeli, istirahat 
etmeli ve sonra denize girmeli. 

Banyo müddeti: Yüzmeyenler 
için 10 - 15 dakika, yüzenler için 
yarım saat. Maamafih bü müddet 
ilk banyoda az olmalıdır. 

Banyo adedi: Hergün bir banyo 
yapmak şartile bütün mevsimde 
30 banyo kafidir. Bundan fazluı 
bünyeye fazla yorgunluktur. 

Giriş ,.e çıkış: Denize girmek is
teyen kimse suya yavaş yavaş da
lacağı yerde ini dalmalıdır. Reak
siyon şiddetli olmakla beraber kı
sadır. Halbuki yavaş yavaş dalı. 

nırsa reaksiyon uzun zaman de
vam eder, soğuk almak tehlikesi 
olur. Denizden çıktıktan sonra da 
hergün nıuhakkak 5 - 10 dakika 
jimnastik yapmalıdır. Bu hareket
leri denize girerken de yapmağı 
ihmal etmemelidir. 

, ' L Moda Haberleri J 
1 - Vücudil ince ve narin göstere

cek dilz hatlı elbiseler. 

2 - Bell dar ve ince gösterecek bi
çimler. 

3 - Kalçayı aşağıda gös terecek uzun 
ceketler. 

4 - Elbiselerin arka belinde geniş 
fiyongalar. 

5 - Arkası açık kalçaya kadar dilğ
mell elbiselerin kalça kısmında 
bilyük flyongalar gece kıyafeti 

• • için pek vakında moda olacak
lardır. 

TAN 

- - -- - - -=--=---
- --- --- ----------

KADIN. MODA 
SAYFiYE iÇiN YAZLIK GECE ELBiSESi: 

-
B u elbiselerden sağdaki düz beyaz ipekli kumaştandır. Düz, bele yapışı1;: etek-

le kısa kollu, önü sivri kesik bl uzdan ibarettir. Bluz t amamen spor olup 
dorc parlak dugmelerle sUslenmiştir. Sol taraftaki de yine iki parçadan ibarettir. 
Eteklik düz lAcivert zemin üzerine beyaz beneklid!r ve belde sıkı büzgü yapılıp üze
ri sargı halinde kuşakla kapatılmıştır. Ceket ise dUz beyazdır. Hususiyeti yakasının 
başı kavrıyacak kadar geniş olması ve iç tarafının eteklik kumaşından yapılm:ısı
dır. Bu kıyafet yüze esrarengiz bir m5na verir. 

Bahçe işleri 
için Tavsiye 

Çiçekleri Güneşten Nasll Korumah? 

Yazın kuvvetli sıcaklarından çiçek ve saksılarınızı muha
faza için o saatlerde gölgeye alınız ve yahut da bir dire

ğin üzerine geniş bir tahta parçası çatarak şemsiye gibi çiçek
lerin üzerini kapatınız. Çiçek soğanlarının muhafazası icin de 
şöyle hareket edilmelidir. 

Zerren, sünbül, lale gibi soğan
lı çiçekleri, mevsımı geçtiği 

zaman yerlerinden dikkatlice çı

karıp cins cins, renk renk ayırarak 
grup halinde Üzerlerini yazıp göl. 
ge bir yere dikmeli ve tekrar dik
me mevsimine kadar öyle muha
faza etmeli. Bu nevi soğanları mu
ha .za etmenin ikinci bir usulü 
de şudur: Soğanları ayrı ayrı ka
ğıda sarıp eski bir fıçı veya çöm
lek içine koymalı ve Üzerlerini de 
tamamen kuru kumla kapatıp se. 
rin bir yerde muhafaza etmeli. 

Krizantemlerin kesilmesi: Kri
zantemler filiz vermeğe başladığı 
zaman bir dal üzerinde tamamen 
teşekkül etmiş üç yapraktan son
ra gelen filizi kesmeli. Çünkü bu 
takdirde bir dal üzerinde çıkacak 
olan çiçek büyümek ve beslenmek 
için kilfi yer bulur ve binnetice bü
yük olur. Halbuki filizleri kesil
meyen krizantem çiçekleri çok sık 
ve küçük olur. 

Çiçeklere umumi itiiıa: Ağaç ve 
çiçeklerinizi sık sık yıkayıp te. 
mizleyiniz, solmuş yaprakları ke
siniz. Bir dal üzerinde fazla yetiş
miş çiçek ve meyvaları keserek di
ğerlerinin inkişafını kolaylaştırı

nız. Arada çıkan yabani otları ve 
böcekleri temizleyiniz ve çiçekle
rinizi daima sabah veya akşam ol. 
mak üzere serin zamanda sulayı-

Mısır Tanesinden 
Ve Unundan 

Muhtelif Yemekler 
Ağustos ayı, mısırın en bol ol

duğu bir aydır. Bizler en çok ateş
te kebabı ile suda haşlamasını bi
liriz. Bunların haricinde mısır ve 
unu muhtelif şekillerde pişirilerek 
yenilir. 

1. Sütte pişmiş taze mısır: Mal
zeme olarak 3 litre su, -! litre süt, 
4 mısır lazımdır. 

Pişirme usulü: Mısırların koçan. 
!arını, yapraklarını ve üzerindeki 
ince püsküllerini ayıkladıktan M>n-

ra, suyu kaynatmağa başlayınız 

ve üzerine de sütü ilave ettikten 
sonra mısırları içine atıp 10 daki
ka kadar çok kuvvetli ateşte kay
natınız ve ateşten indirip sıcak 

sıcak yiyiniz. 

2 - Fırında taze mısır: Mısırların 
koçan, yaprak ve püsküllerini a
yık1adıktan sonra bir iskaraya yer
leştirip kızgın fırına koyunuz. Ta. 

neler sarardığı ve şiştiği zaman 
fırından çkarp bir tabağa yerleş
tirerek üzerine taze tereyağı sürüp 
sıcak sıcak yiyiniz. 

( ____ H_e_y_e_c_a_n_u_y_a_n_d_ır_a_n __ ı_ir __ K_ı+_a_P ____ J 
Almanya ·u arbi 

Kazanamaz! 
Yazan: Prof. lvan 

U mumi harbin siyasi tari
hini dikkatle okudum. 

Ve üstünde müteaddit etüd
ler yaptım. Umumi harpten 
sonra harp hazırlığı ve tehli
kesile dolu olarak geçen on 
be~ senelik devrel}in politika 
hadiselerini de çok içinden 
takip ettim. 

Ayni zamanda Alman dip
lomasisinin baş vurduğu o
yunlarla beraber Avusturya
nın ilhakına kadar geçen 
muhtelif anşlus teşebbüsleri
ni de tahlil ettim. Bütün bu 
mühim hadiseleri yakından 
kollarken Alman teknik a
damlarının eserlerini okuya
rak, muhtemel bir harpte 
Almanyanın galibiyet şansı
nın ne kadar olabileceğini 
hesaplamağa uğraştım. Bü
tün bu tetkiklrimden çıkan 
neticeye baktığım zaman hay
retimden donup kaldım. O 
zaman anladım ki, susmak 
ve Alman propagandasının 
vatanımın evlAtlannın ıçıne 
i§liyerek onları iğfal etmesine 
seyirci kalmak hakkım deifil-
dir. ~ 

Bugün şu mühimce meseleden 

dolayı hepimiz mesulüz. Göz göre 

hakikatleri sükutla geçiştirmek 

ve milletlerimizin gözünü açacak 

teşebbüslere girişmemek mesuli
yetini taşıyoruz. 
Almanyanı~ muhtemel bir harp

teki galibiyet şanslarını hesapla
mak üzere giriştiğim derin araş
tırmalar esnasında, birçok defa. 
lar, Alman propagandası marife
tile yayılmış olan "Almanyanın 

büyük askeri kudretinin" söylen
diğinden ve işaa edildiğinden çok 
düşük olduğunu reddi kabil ola-

mıyacak bir şekilde meydana 
koydum. 

A lman kudretinin hakiki a-
yarını bulmak üzere resmi 

beyanatlara ve her zaman değiş

mesi kabil olan sözlere kapılma. 
malıyız. Bugünkü Almanyanın 

kendi vatandaşlarını dahi iğfal e-

den ve senelerdenberi sabırla de
vam ettirilen kuvvet ve haşmet 

propagandasının tesirlerine baş 

eğmeden Alman politikasının esas 
hedeflerini, ideallerini, kendi ha
kiki unsurları içinde muhakeme 
ve hakikate intikal etmeğe çaba
lamalıyız. Hakikati bulmak üzere 
bu suretle hareket etmekle vazife
miz oldukça kolaylaşmış olur. 

Almanyanın tam bir "diktatilr,, 
"mutlaldyeti idare,. altında bulun
duğu malumdur. Bu sebeple Al
man idarecilerinin bugünlük giz
ledikleri maksatlarına velev en ha· 
fif ve aykırı bir temayülde yazıl
mış olan siyasi bir esere Alman 
hudutları içinde rastgelmek müm
kün olamıyacağını, bu gibi kit.:ıp. 
!arın daha müsvedde halinde iken 
yok edileceğini bilmemiz lazım
dır. Bizim gibi ecnebiler, tetkikle
rini esaslandırmak için ne~rine 
müsaade edilen ve kütüphanelere 
yığılmış olan eserlerde bulamadı
ğımız malumatı Alman makama
tından almak istediğimiz zaman
lar hiç de nazik olmıyan red ce. 
vaplarile karşılaşmışızdır. Bu i
tib-rla, Alman propagandacılan
nın "Alman eserleri yalan söyle
mez,, şeklindeki iddialarına hak 
vermek kabildir. Çünkü esasen 
Alman eserleri Alman diktatörle
rinin istemedikleri malUınatı ket
~ederler de ondan yalan söyle. 

Hitlerin. :-1 
Menettirdiği · 

Meşhur Eser 
S • Macaristanın en mühim idare 
S hizmetlerinde bulunmuş olan 

Profesör İvan Lajos'un Al-
manyanın harbi kazanamıya
cağını isbat için yazdığı bu 
eseri, her Macar mukaddes ki
tabı gibi evinde saklıyor. 

8 Macar Profesöril, iddialarını 
istinat ettirdiği malümatı ve 
adetleri o kadar doğru ve red-
di kabil olamıyan şekillerde 

tcsbit ctmişUr ki, Hitler, Ma
car hükômetı nezdinde yap
tırdığı şiddeUi teşebbüslerle 

kitabın ikinci tabını menettir
mcğe mecbur kalmıştır. 

8 Almanya harbi kazanamaz e
serinin Alman idarecileri ve 
kumandanları tarafından tek
zip ve reddolunamıyan kısım

larını nakletmekle biltün dün
y ada büyük akisler yapmış o
lan bu kitabın özünü karile
rlmize vermls olacağız. 

................................... 
mezler. 
Şu vaziyete nazaran, Almanya

da, Alman politikasına aykırı tef
sirlere imkan verecek siyasi ve 
teknik eserlerin mevcut olamıya
cağına inanmış olarak, bugün sa
tılmakta olan ve tabiatile resmi 
kontrolden geçerek müsaadelen
miş bulunan kitapların dikkatlice 
tetkiki ile ve bazı parçalarının ik. 
tıbası suretile çıkaracağımız neti
celerle Almanyanın harbi kazana
mıyacağını bulmak milmkündür. 
Yukarıda da izah ettiğimiz gibi, 

Almanyanın teknik eserlerinin 
gayri müsait hakikatleri apaşikar 
yazamıyacaklarını kabul etmiş ol
mamıza rağmen müsaadeli eser
lerin üzerinden çıkararak varaca
ğımız neticelere, elbette hür bir 
memleketteki eserlerden çıkarıla. 
cak neticelerden daha fazla itimat 
etmek icap eder. 

Bütün Alman mütehassısları 
şu hükümde müttehittirler: 

"Yeni patlıyac:ak bir harpte Al
man ordusuna düşecek yükün a
ğırlığı 1914 sene~indekinden daha 
~ok fazladır." 

Almanyanın sevkülceyşi hedef
leri daha ziyade şarkta olduğun
dan askeri teknik muharrirlerinin 
ekserisi mevzularını Rusyaya has
retmişlerdir. Bu gibi eserlerin 
müellüleri, Umumi Harbin üç se. 
nesi neticesinde Rus ordularının 

yıkılışını ve ittifak devletlerinin 
Mazorya ve sair muvaffakiyet
lerini Çarlık Rusya ordusunun 
yokluğundan ziyade onun harp 
sanayii ile menzil teşkilatının 

zayıf oluşuna atfetmek hususun
da birleşmişlerdir. 

Böyle bahislerde vukufu ve ih
tisasile şöhret bulmuş olan Alman 
erkanıharp miralaylarından Fer
dinand Friedensburg 1934 senesin
de neşredilmiş olan "Umumi Harp. 
te kömür ve demir,, isimli eserin· 
de; Rusya ordusunun 1915 de ve o
nu takip eden senelerdeki bo~

gunlarını ve müşkülatını hakiki 
sebeplerile ve teknik bir tarzda 
tahlil ederek şöyle bir neticeye 
varmıştır: 

"- Rus ordusunun muvaffaki
yetsizlikleri, öz kudretinin eksik
liğinden ziyade harp için biriktir. 
diği malzeme stoklarının tedricen 
tükenmesinden ve menzil teskila
tının maruz kaldığı müşkülattan
dır." 

Bu hüküm, Alman erkanıharbi
nin yukarıda ismini yazdığım ese
rinin 156 ncı sayfasında "Rusya,, 
serlivhasının altındaki sabrlarda 

Laios 
pek ayan bir şekilde görülmekte
dir. 

Mevzuubahs muharririn kanaa. 
tine ve ona inzimam eden diğer 

Alman mütehassıslarının inanı14 

larına nazaran, bugünkü vaziyet 
1914 dekinden tamamen başka

dır. 

A yni mütehassıs "D
0

ie Minera
lischen Bodenochatze as 

militarische Machtfaktoren" isim
li eserinin 52 ve 312 nci sayfala
rında bugünkü Rusyanın vaziyeti 
hakkında şu kanaati izhar etmek. 
tedir: · 

"Büyük devletler arasında şim
diki Rusya, mevaddı iptidaiye, 
demir ve kömür itibarile, yeni bir 
harp tehlikesini 1914 dekinden 
çok daha kuvvetli bulunduğuna 

emin olarak karşılıyabilecek olan 
bir hükumettir. Filhakika Rusya 
dahili rejiminin ekonomik icapla
rına uyarak bu vadideki istihsall
tını çok arttırmıştır." 

Almanyada 1936 senesinde neş
redilmiş olan "Kriegswirstsehoft
liche Jahresberichte" isimli salna 
mede kumandan Karl Stalcke de 
Rusyanın halihazır sanayiini tet. 
kik eden uzun bir makalesinde a
şağıdaki şekilde dikkati celbede
cek izahatı vermektedir: 

"Rusya asri harplerin ve l'İ 

)ahların anahtarlan makamın
da olan demir, çelık, mad~:ı 1r> 
b . .x.. ... h ~ 

ı a5 .r sanayıını, arp sanay 
inde en ileri görünen mllletW.. 
derecesine çıkarmış bulunuyor 
Fazla olarak ekonomik harpler 
de elzem olan kafi altın stoktı
na da malik bulunan Rus' nvı 
ehemmiyetsiz rörmemcmiz la
zımdır." 

"SAlnamenin 165 ve 172 nci sayfal -
rından iktibas edilmiştir." A iman erkanıharp miralayla-

rından Bulow, "Militar 
Wissens etofliche Rundchan" m 
1936 senesinde intişar eden 6 ncı 
nüshasında Rusyanın hava taar
ruzlarına karşı vaziyetini şu satır. 
larla hulasa ediyor: 

"- Rusya, arazisi11in vaziyeti 
dolayısile, hava taarruzlannm 
hakiki tesirleri altında kal~~· Q 

az muhtemel olan Avrupa hük6-
metlerinden biridir. Nüfus kesa
f etlerinin idare merkezlerinin \19 

sanayi topluluklarının memleke
tin içerilerinde bulunuşu, buglill
kü tayyarelerin uzun menzillerine 
raimen, Rusyaya tabii bir müda 
faa temin etmektedir. Rakamla 
gösteriyor ki; Ruslar hava kuvve 
lerini kendi vasıtalan ve meml 
ket dahilinden istihsal ettilde 
maddelerle temin etmişlerdir. İt. 
banda tayyare sanayiinde çalışa 

ecnebi mühendislerden vazgeç,.,. 
hale gelmişlerdir. Bu bakımlardaJ 
Rus hava orduları ıçın; devar. 
müddeti m.Jum olmıyan bir harb 
idame edebilmek ihtimallerine ye 
gine sahip bulunan bir kuvvettbj 
demek muvafık olur." \ 
"Şu hükümler eserin 803 üncü sayfa 

sından çıkarılmıştır." 

• 
(Diğer kısımları, müteakip ma• 
kalelerde sırası ile ve hulasa 
halinde nakle devam cdeceğiz.J 

Akbaı Köyünde 
Bir Cinayet 

Antalya - Serik kazasının 
baş köyünde tarlalarına nöbeti 
su salmakta olan Ali oğlu Sül 
man ve kardeşi Ali, Mehmet Ali 
lu İsmail ve kardeşi Osman su ı 

selesinden kavgaya tutuşmuşlardf 
Mehmet Ali oğlu İsmail fena ıf 

de dayak yemiş. Ali oğlu Suleynt 
tarafından da bıçakla yaralamJUi 
ölmüftür. 
Kavgacılar tevkif edilmişlerdiJ-
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JEFRIKA No. 12 

Cesaret Böyle Olur 
Mustafa 

Telaşa 
Kemal Paşa; 
Düşüren Bir 

Sadrazamı, Harbiye Nazırını 
Notaya Cevap Veriyordu 

Bu vesikanın suretini yazmak
tan haz almak isterim. Lakin Mus
tafa Kemal Paşanın kullandığı li
sandaki cheml)liyet kavranabil
mek için evvela mevzuun nezake
tini anlamak lfızımdır: Harbiye 
nazırı Şevket paşa, İngiliz fevkn· 
lade komiserliğinden sadrazam 
damat Ferit paşaya tevdi ve onun 
tarafından da harbıye nezaretine 
tebliğ olunan bir notayı Mustafa 
Kemal Paşaya aynen bıldiriyor. 
Nota, Sıvasta asayişin bozuk oL 
duğunu ve yurtlarına dönen er
menilerle islfunlar arasında bir 
kital vukun gelmesinin muhtemel 
bulunduğunu iddia ediyor, askeri 
kumandanın bu ihtinmle karşı 

şahsan mesuliyet kabul etmesini 
istiyor. Mustafa Kemal Paşa, sad
razamı, harbiye nazınnı telaşa 
duşüren bir notaya, bakınız, na-
sıl bir lisanla, cevap veriyor? · 

Harbiye nezal'eti celilrsine 
C. : 2: Haziran: 335 şifre: 

Sıvas ve civannda bulunan er-
menileri ve bilahare gelen mülte
cileri tedhiş edecek hiç bir hadi
se olmamıştır. Ne Sıva ta, ne de 
civnrmdn dfıii endişe hiç bir hal 
~oktur. Herkes sakinane İı? ve giiç
lerile meşguldiir. Bunun sureti 
katiyede arz ve temin ederim. Bi
naenaleyh, İngiliz notasındnki is- ' 
tihbarnt memhnının ne olduğu tı .. 
cizlcrince bilinmek lfızımdır. İz
mirin \ e 1\fanisanın işgali lmbcri 

nücssUI üzerine nhalii islı'.imiyccc 
~ apıl:ın ve anasırı hıristiyımij o 
!hakkında hiç bir fikri husnmct 
1 tazammun etmiyen içtimalard:ııı 
·belki de bazılarının ıniitevahhiş 

bolmaları \"aridi hatırdır. İtilaf 
de\ letlcri nıillctinıizin hukuk vo 
i tikl5line riayetkar kaldık~a \'C 

millet, \'atanın tnmaınii ınn uniyc
tinden emin bulundukça, anasırı 

"a)ri müslimcnin duçan haşyet 

olmasına hiç bir sebeı> yoktur ve 
bu bapta devlete karşı her türlü 

mesuliycti tanhhUt ve buna fama
miyle cnıni) et buyurulmn ır.ı b-

t1irham ederim. l'"akat istiklal ve 
rne\Cudil eti milliye) i imh.l \'C ba
knyı hayatı tehlikcl c i nl cdl'n is· 
gol, suika t ve tcaddi gibi İzmir 

\nvnli inde görülmekte olan !iili-

edecek \'aknyi ve hadisatın karşı
suıda nıesuliyct kabul edebilecek 
ne kumandan ve ne mülki.fe me
muru ve ne de lıiikumet ta:.anır 

ederim, 

Mustafa Kemal 

İşte cesaretin aliyyülfıhisı böy
le olur ve bir milleti ayaklandır
mak istiycn bir inkılapçı, kendi
lerinde kuvvet ve kudret hissr
deıılere karşı böyle ağız kullanır. 
Lakin Mustafa Kemal Paşa, In
giliz notasına ve sadrazama böy
le karşılık verirken neye, kime 
ve nerelere istinat ediyordu?.. O 
sırada tahsilat yüzde otuza diış

müştü. Malsandıkları tamtakırdı, 

memurlara aylık verilemiyordu. 
Umumi terhis münasebetiyle, ko
lordu mevcutları yüzde on nisbc
tindeydi. Yeni efrat alınmıyor ve. 
ya alınamıyordu. Alınsa da şu pa
rasızlıkla giydirilmeleri, yedirip 
içirilmeleri imkansızdı. Her dağ
da, her derede bir kaç çete, ka
rargah kurmuştu, köylüyü ve şe
hirliyi korku içinde yaşatıyordu. 
Siyasi vaziyet ise berbattı. Dün
yanın en büyiık ve en kudretli 
devletleri nleyhimizdeydi, bunkır -
dan bir kısmı yurdun en mühim 
noktalannı ellerinde bulunduru
yorlardı. Bir yandan da yorulma-
mış, yıpranmamış bir orduyu "a
tanın böğrüne sokmuşlardı, o va
sıtayla da manevi kuvvetimiz üze. 
rinde tazyik yapıyorlardı. 
Şu vaziyette Mustafa Kemal 

Paşanın istinatgahı ne olabilirdi?. 
Bunu, ziyaretini iade ettiğim sı-
rada, sabık mebus Rasim beye 
sordum. Hiç düşünmeden şu ce
vabı verdi: 

- MilJete! 

Tamamiyle aydmlnnmak istedi
ğim için, ısrar gösterdim, milletin 
yorgun ve bezgin olduğunu hatır
lattım. Rasim bey, hala hayretle 
hatırladığım bir iman heyecanı i
le fikrini izah etti: 

musunu muhafaza ile mükellef o
lan bir idare fımirinin, bir vali
nin - o valı 1908 ihtilaline ka
rışmış eski bir ittihatçı da olsa -
anarşi, fevza dedi&timiz umumi 
kargaşalığa r120 göstermesi ko -
lay değildi. Onun için ndımlanmı 
ihtiyatla atmayı tasarladım. Ayni 
zamanda Rasim beyden, müdafaai 
hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri 
hakkında malumat almak istedim. 
Şöyle bir sualde bulundum: 

- Hürriyet ve itfüıf klübünün 
reisi hemşeriniz Halit bey, o klü
bün nefsinde temessul ettiğini 

s~ledi. Sizin cemiyet te o ~·kil

de mi, sade bir mühürden ibaret 
mi? 

Rasim bey, asil bir safvetle be
ni hakikatten agfıh etti: 

O kadar kalab..ılık değiliz. 

Fakat başta mtiftü olmak üzere, 
ulema takımı hemen hemen bi
zimle beraberdir. Okur yazarlas 
nn, biıhassa münevver gençlerin 
hepsi etrafımızda toplanıyor. Mil-
li vaziyetin ağırlığı, yurdun bö
lüşülmek istendiği hakikati, da
ha açık surette anlaşılırsa, bütün 
halk, hat-ta hürriyet ve itilafç!la
rın siyasi ihtiras veya şahsi men. 
faat takip etmiyen takımı da bi· 
ze iltihak edecek~ir. Çünkü da
va, vatan davasıdır, istiklal da
vasıdır. 

İşte Sıvasa gelir gelmez, edin
diğim bilgi bundan ibarettir. Bir 
.ırnç gün sonra, Mustafa Kemal 
Paşanın sırdaşlarından biı-i ob. 
rnk bana tanıtılan ve onun emri. 
le Sıvasa gelip el altından milli 

teşkilat düşüncesine uygun pro
pagandalar yapmakla meşgul olan 
Miralay İbrahim Tali beyle gö -
rüştüm. O da Rasim bey gibi Mus

tafa Kemal Paşanın dehasından 
ve istiklali gaspolunmak istenen 
milleti ancak öyle bir rehberin 
kurtarabileceğinden bnhsetti. 

Fakat bunlar, bu sözler beni 
tam bir idare adamı zihniyetilc 

hareket kararından döndürcmi
yordu. Ayni zamanda !stanbulun 

galiz bir gafletle, hain bir meske
netle vatanın haklarını müdafaa
da müsamaha göstereceğine de ih-

'' #J~atın zuhuratı müma ilesine kar-

- Mustafa Kemal Paşa çok bü
yük bir şahsiyettir. Onun her güç
lüğü yeneceğine inanmak gerek
tir. Millete gelince, o, munasız 
bir harpten bıkkındır. Fakat boy
nuna zincir takılmak istendiğini 

anlarsa, arslnn kesilir, ateş kesi-
timal vermiyordum. Galip devlet
lerin bizi - Suriye, İrak, Hicaz, 
Yemen, Adalar, Mısır üzerindeki şı ne milletin hcyee:ın ve teessü

~ııtı "icdnni~ e ini ve ne de buıın 
hıüstcnit teznhiirah miliycyi men 

fVC te\kif için nefsimde ve his 

1 "ınscdc kudret ve tnkat görcmi
i ece,riın gibi, bu yüzden tahaddiis 

Jir, yıldırım kesilir. lşte Mustafa 
Kemal Paşa o arslana, o ateşe, o 
yıldırıma istinat ediyor, 

ldrfıkimin bu heyecana ımren
diğini itiraf ederim. Fakat bir 
milyon insanın malını, onnım, na-

hükümranlık haklamıdnn t abiati
le feragat ettikten sonra - hari
tadan kaldırmak istiyeceklerini 
de zannetmiyorduın. Yalnız Jzmj_ 
rin işgali ve bu işgalin içerilere 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir nakli vasıtası. 
2 - Blr harf - Dilsmanlık - Bir sesli 

hıırf. 

3 - Tire - Aletler - Emmekten emir. 
4 - Yarım - Bir şart edatı. 
5 - Fena değil - İçinde dansedillr. 
6 - Mata - Bir ırk. 
7 - Beraber, ve - Çift delil 
8 - Blr sorma edntı - Avukatı hatırla

tır - Uzaklık bildirir. 
O - Bir sesli harf - Kulilbe - Bir harf. 

10 - lstanbulda bir semt. 
YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Kllçficilk. 
2 - Bir zamir - Kadeh - Bir harf. 
3 - Uzaklık bildirir - Zııızıp - Mdnasız 

bir kelime. 
4 - HOere - Rilzgdr. 
5 - Mata - Bir ırk. 
6 - Düz arazi - Ters okunursa kışın 

bulunan bir şey olur. 
7 - Fena - Okumaktan emir 
8 - Köpek - Kollar. 
9 - Blr harf - Kölelik. 

10 - Bir mlllet 
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OKUYUCU MEKTUPLA·RI . ... . .. . 

Çirkin Bulunan 
Bir Hareket 

lstanbul havnsının sakinlerine bofucu unlnrı da Belediyenin verdiği çeşniye ta
gilnler yaşattıtı bu zamanlarda, şOphcsiz rnamen aykırıdır. Ekmeklero lezzetli ol
cvvelA pUljlar, sonra açık ve mcvkilne gö- mnsı için luzumundan fazla tuz ıırıve e
re serin bahçeler rnğbettedlr. dilmektedlr. Kalabalık glın.lcrde holk ck-
Eğlenceden ziyade ihtiyaç olıın bu ma- mek bulamamaktadır. Yapılan. şik~yctlere 

hallere gitmek her ,,8tanda§ın tabii hak- ehemmiyet verılmernektcdir. Şifalı suın
kıdır. Bu hakkı tahdit \"ey-n gasbctmeğc nndan istifade etmek ve bObreklerlııdekl 
de hiç kimsenin salflhlyeti yoktur. kumları duşOrmek için Sarıyere ve Bil-

Dün bir grup aile kndını Aynspaı::ad:ı yUkdereye gelenlerin böbreklerine yem
bir bah~ye geldiler, diğer bir grup genç den kum yığılıyor. 
mektep talebesi de yanlarındaki bir Ba~ * 
yan ile şen ve gUrOltülllcc bir masa teşkil Bir lise talebesinin mektubu 
eylcdller. 

O arada genç mekteplilerden birisi ev- Lisemiz 8 haziranda tatil edildi. 12 ha7.l-
vclce söylediğimiz Bayanların fotoğrafını 

cekmek için ihuırata girişli. Diz bu iki 
grupun tanıstıkları kanaatine varmıştık. 

Cilnkll aksi halde, milncvvcr ve kültür sa
hibi bir kim den, bayağı ve mahalle ço
cuğunun dahi mııntığına sığmıyncak he
zeyanı memul etmiş olurduk. 

Fotoğraf makinesinin Bayanlardan gl7.
lenmiye çalışılması işini de Bııynnlara hem 
bir cemile, hem de tabii bir poz tesblti 
maksadına hamlediyorduk. Bu gizleme i
şini Bayların yanında oturan Bayau pek 
maharetle idnrc ediyordu. 

Gaflet bizde imiş. Gençler tanımadık
ları bir ailenin fotoğrafını alıyorlarmı!'. 

Bunu, bu mllnasebetsiz hırsızlığı sezen, 
gruptan bir Baynnın haklı asablyetlle öğ
rendik. Fakat genç de işini bitirmiş idi. 

Bayıın hnklı asabt, Baylar muvaffnkl
yetlerlndcn memnun, diğer mllşterller de 
gazino sahl91 ile beraber seyirci. 
Sayın gnzctc.nl7.ln vasıta olmasıııı istir

ham ediyor ve soruyorum~ 
1 - Baylar bu cOreti nereden tahsJl ey

lediler acaba? 

* s.~ğazifincl:e ekmek iıi 

H. T. 

Boğnz.lçinde oturan bir nrkadaşıfnız yn
zıyor: 

rnndan 28 haz.lrana kndar sözlU, mazeret 
ve olgunluk imtlhanlan yapıldı. 3 tem
muzdan 22 temmuza kndar kampta askeri 
vazlfemizle meşı:ıul olduk. 

Bir arkadaşım vardır. Erzurumdakl ann 
ve babasına kavuşmak Uzer~ 25 temmuz
da Haydarpaşadan trenle hareket ctü. Bu 
arkadaşımın bir deı'strn ikmnli vardır. 

Vaziyetini çok yakından b!Jiyorum, b:ı
bası küçük bir memurdur. İkmal imtihan
larının 15 nğustosta başlayıp 1 eyh'\lde 
mektepler açılacağınn nazaran bu arka
d :ışım azamı 8 ğustosta Erzurumdan hn
rcket etmis olmalıdır ki ikmal imtihanına 
yeUşcbllsin, oğlunu vaktinde gönderebil
mek için babası Erzuruma gidip lştanbul:ı 
geL"llesl için yol parıısı (tntilde mektepte 
yatmak ve yemek olmadığı için) mektep
ler açılıncaya kadar lstanbulda bir otelde 
yatmnk ve yemek pnrnsı ve buna iH'ıvetcn 
eylül bidayetinde mektebe birinci taksiti 
vermek vnziyetlndcdlr. İşte vasattan dııha 
küçük bir memur olıın babası bu parayı 
iki aylık maaşından ayırmak mccburJye
tindc kalncak. Eğer parası yoksa bo~la
nacaktır, bulamnı..sa nrkadaşım gelcmtye
cektir. 

Bir sene ıs - 14 ders ile mllcadele eden 
bizler ne zamım dinlenmiş olaca~ı:.ı:, acaba 
maddi ve manevi yorgunluğu henüz geç
meden tekrar derslere JJ:ışlanırsa bundan 
iyi bir rıındımıın alınabilecek midir? Bir 
lise tıılebcsl ilk ve orta okullardan dnhn 
az mı yorulmu:ıtur ki istirahatine lllzum 
görülmüyor? 

İsUfndemlz için çok ümitler bcslcdiğiınlz 
maarif ıürasından çıkun bu karar - eğer 
hakikat fse - .bizleri çok büyük inkisara 
dfisürmiis olacaktır. 

Boğazlçlnde bulunan fınncılann hepsl 
Fırıncılar Birliğine dahll olmuşlardır. Bn:r.ı 
fırıncılar semtlerinin uzaklığından cesaret 
alarak kontrol cdllmiyeccklerlne kanaat 
cctirdlklerlnden dolayı ekmekleri yenile
miyecek bir şekilde çıknrmnkhdırltır. 
GUnlerdcnberl DüyUkdcrcdekl fırındnn 

çıkarılan ekmekler pek k1itUd\jr. Francııla
lık un yerine ekmeklik undan francala ya
pılmıştır. Ekmekler pl.ş'kin olmadıftı ~ibi 

Galataaaray l.laealnden 156 
Hikmet Engin 

iş KAZALAR! - Fabrika doktorluğu 
ve iş kazalarında yopılııcak tıbbt ve cer- ı 
raht mUdahale hak.kında, Eski ehfrde Dr. 
Operatör M. İmmll GilmU:ıel tarafından 
yazılan kıymetli bir kitaptır. Tokatla Gençler Sıvasta 1 

Harp Meydanlarında TOrk Kahraman· 
ları - Binbaşı Tahir Kırıl tarafından ya
zılan bu hamaset eseri, Zonguldakta kü
çilk bir kitap halinde basılmıştır. 

YENi ALMAN HUKUKU - Doktor Fe
rit Aylter tarafındnn verilen bu konferans, 
Hukuk lımini Yayma Kurumu neşriyatı 
meyanındn kitap halinde çıknrılmıştır. 

Devletler Hukukunda Evrensel, Özel 
Tellkkller ve Ulusal Mektepler - tstan
bul Üniversite l Rektörü Cemli Bllsclin bu • 
konferansı da ayni kurum tarafından ki
tap şekl!nde bastınlmıştır. 

CENGiZ HANDAN STALlNE - Bolşe
vikliğin zuhuru sebeplerini ve hedeflerini 
go teren bu cser,Dz. Kur. Bnb. Süruri A
kalın tarafından dilimize çevr1Jmi$. ko
rnüniun - faşizm mucadeleslnln son saf
haları da ecnebi kaynaklardan istifade 
edilerek esere ckknmlsUr. "Cengiz Han· 
dan Stallne'', 353 sayılı DEN iz mecmuası
nın eki olarak salılınaktndır. 

teşmili zihnimi kı::ırıştırıyordu. La
kin bunun muvakkat bir tasallut 
olduğuna inanmak ıstiyordum . 

CDc\'amı \'ar) 

Sıvas (TAN) - Tokat Gençler birliği spor klübünün molosikletlile. 
rinden bir grup buraya gelmiş, Sıvas spor ve Halkevi azası tarafından 
karşılanmıştır. Bir gün burada kalan misafirler, şehrin tarihi verlerini 
gezmişlerdir. Resimde gençlerden bir grup görülmektedir. 

t.~~~~~~~~~~~~~11!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!1!!~~~~~~-~~~~~~~~~ 
1 :Fakat Ayşe hanım, kendisine gittikçe yakfaşan 
a1ıo:ı<tora, korkunç bir kinle bakıyordu. O kadar ki, 

teS,gcr karanlıklar, Ayşe hanımın yuzimü do!ttordan 
gızıeıncseydiler, Memduh Şerü, kendi üzerine ateş 

1 un ege hazır birer mavzer namlısı gibi dikilen o 
, .. azlerde parlıyan müthiş kinden urker, ilerlcmeğe 

ıJ cP-saret edemezdi. 
ç.(~ lhtıyar kadın da kendisinin ~e yapnc.ağını, bod. 

11 umda neler olacağını kestiremıyor, bır Memduh 
rıfc, bir de kızına bakıyordu 
~\yşe hanım, ayağa kalkmış ve tıpkı, avının iize. 

·mc atılmıya hazırlanmış dişi ve hırslı bır pars 
;(i!!! ~ ~ibi gerilmişti. 
~ a: :Memduh Şerif, bodruma inmişti. Kendisine: 
1 ~ k ":- Safa geldin!,, bile demiyen iki kadının bu 
~ g suk~tlanna hiç bir mana veremedi 

11 ' e Ayşe hanıma hitaben: 
hep y "- Bılmem, dedi, hizmetçi yanlış mı anlamış? 
rnler d Deni nradıgını söyledi? 

iıph sı; Ayşe hanım hiç cevap vermedi. On".A.~ğru yii
di rudu. En alt basamağın önünde, yüz yüze geldiler. 

ÜH .Doktor, Ayşe hanımın yüzüne yakından ve dikkatle 
te bakınca, iliklerine kadar iırperdi: Zira burun de

~ y 'Y liklerinden kan sızan kadının suratı mosmordu ve 
\"U1Özleri, neredeyse yere düşecekmiş gibi yerlerin
ıst ıcn fırlamıştı. Doktor, bu manzarayı gorıncuin 

,11..\deh etiyle bir adım geriledi. Ayşe hanım bir adım 
~ ı· daha attı. Ve yüzünden daha korkunç bir sesle ba

tc. ~ırdı: 

"-Namussuz herü .. Mürüvvet nerede? 
Şimdı, doktorun duyduğu dehşetin yerini hiddet 
haHct almı"tı: 

TEFRiKA No. 58 
Bu kadın, kendisine hakaret etmek hakkını ne

l'cdcn buluyordu 
Muri.ıvvet, niçin kendisinden soruluyordu? Yok

sa, siması gayri tabü bir hal alınış bulunan bu ka
dın delirmiş miydi? 

Memduh Şerif, hiddetli bir sesle: 
"- Ben ne bileyim? Dedi. Sizin kızınızın kfıh

yıısı mıyım? Hem rica ederim: Benimle biraı: da
ha terbiyeli konuşun. Ben buraya, mütemadiyen 
beni aradığınızı söyledikleri içni geldim!,, 

P yşe hanımın gözleri iyice kararmıştı. Doktorun 
söylediklerinden hiç bir şey anlıyamıyordu. Iki 
eliyle birdenbire doktorun yakalarına sarıldı. Ve 
nereden geldiği bilinmiyen müthiş bir kuvvetle o
nu dut silker gibi sarstı. Ayni korkunç sesle ba
ığırdı: 

"- Bana maval okuma.. Nereye götürdiin kızı 
mı? Ha? Söylesene? Nerede Mürüvvet? .. 

Doktor şaşırmıştı. Buraya niçin, hangi hislerle 
gclmi§, nasıl karşılanmıstı? Hele bu ani hücum, o .. 

nu busbütün sersemletmişti: Ne yapacağını, ne söy
liyecc:ğini birdenbire kestiremedi. 
Ayşe hanım, doktorun şaşkınlığından gelen bu 

kısa sukutu bir itiraf saymıştı. 
Doktoru biraz daha şiddetle sarstı. Sarsılıp ge

rilince, ayakları taş merdivenin en alt basamağına 
takılan ihtiyar adam, sırtüstü yuvarlanmıştı. 

Hls!'ettiği fena neticeyi önlemek istiyen ihtiyar 
kadın da, yanlarına sokulmuş, kızına sesini duyur
mıya, ve onları ayırmıya çalışıyordu. 

Fakat Ayşe hanım, hiç bir şey anlıyacak gibi gö
rünmiiyordu: 

"- Hayasız bunak.. Benim namusum, senin eğ. 
lenccn mi? Diye haykırıyordu. 

Memduh Şerif te fena halde hiddetlenmi§ti. 
Yerinden hırsla doğrulurken, Ayşe hanımın yüzüne 
doğru bir tokat savurdu. Fakat bu şiddetli sille, 
aralarına girmiş bulunan ihtiyar kadının kulağında 
patlamıştı. 

Anasının acı bir çığlık kopararak yere yıkıldıj!ı. 

nı görmek, Ayşe hanımda bir dirhem akıl bırak
maınıştı: 

"- Bir de tokat ha?,, Diyerek, ayağa kalkmış, 
ve hc.nüz muvazenesini iyice bulamamış olan ih
tiyarm üstüne atılmıştı. 
Beklemediği bu ikinci ve şiddetli hücum, ihtiyar 

doktoru tekrar yere yıkmıştı. Ayşe hanım, daha bi
raz e\-vel, açlıktan, soğuktan, yorguJl~'ıktan titri
yen incecik kollarında sonsuz bir kuvvet buluyor
du. Bu şayanı hayret kuvvetin eziciliğini, bo~azını 
AyŞ<;. hanımın tırnaklarına kaptırmış bulunan 
Memduh Şerif te hissediyordu. 

Ayşe hanım, kalın, uzun tırnaklarını, Memduh 
Şerifin cılız ensesine birer çengel gibi, · birer olta 
iğnesi gibi geçirmiş ve baş parmnklariyle, ihtiyar 
adamın etleri sarkık gerdanına basıyordu. 

Memduh Şerif, boğazındaki ta~vik çemberinin 
gitikçc daraldığım dehşetle hissediyordu. Fakat 

bütün gayıetine rağmen, üzerine abanmış bulunan 
kadının altından kurtulamıyordu. 

Nefesi daralmıya, göğsü tıkanmıya başlamıştı. 

Kc.ııdi başına kurtulabilmektcn ümidini kesince, 
boğuk boğuk: 

"- Imdat .. l'olis!,, Diye haykırdı!.; 

Bodrumun methalinc kadnr bile yükselemiyen 
bu zayıf istimdat, Ayşe hanımı kudurtmuştu; 

"- Polis ha?.. Dedi. .. 

Ve dişlerini gıcırdattı. lhtiyann gırtlağını, daha 
azgın bir kinle kavradı: Parmakları takatten kesi
lip, kendiliklerinden ,.Oztilünceye kadar ~ıktı. 

(Dc\·aıuı vnr) 



21- 8 - 939 TAN 

Tefrika Ne. 1139 

Yakayı Ele Veren Karakulak 
Dramah Halilin Karşısına Çıkınca, Korkudan 
Dili Çözülmüş Ve Mahiyetini Ortaya Koymuştu 

Vakit gece yansını bulmuş, 
köy halkı da evlerine çeki

lip uyumuştu. Fakat, milli teşki
latın köyde ve istirahatte bulunan 
ihtiyat efradı her gece olduğu gi. 
bi o gece de köy içinde devriye ge
ziyor, etrafı gözlüyorlardı. O gün 
de, köye rençber kıyafetinde bir 
yabancı gelmiş, iş aradığını söy
lemişti. Tavn kıyafeti ile kendisi. 
ne acındıran bu garip, Türk misa. 
:firseverliğinin icabı olarak yediril
miş, içirilmiş ve cami odasında iS
tiraha ti temin edilmişti. Köy için. 
de el ayak çekildikten sonra, iha. 
net vazifesine başlamak üzere so
kağa fırlıyan bu soysuz hafiye de, 
tam o esnada köyün devriyesile 
yüz yüze gelmiş, yakayı ele ver. 
mişti. 

Gece vakti köy içinde dolaşma. 
ınnı uykusunun kaçtığını söylemek 
le tevile kalkışan bu kara kulak, 
biraz sonra Dramalı Halil Beyin 
odasına getirilmiş, karşısına dikil
mişti. Tesadüfün garip cilvesine 
bakınız ki, Halil Bey de muhata
bını tanımıştı. Bu adam, silahını 
sattığı için..,.ıx>lis mesleğinden ko
vulan, İşkodralı Cevdet adında ah. 
liıkı gibi seciyesi de bozuk bir ser. 
seri idi. Gfüdüğü tazyik karşısın
da, dillenmiş, mahiyetini ve vazL 
fesini bülbül gibi söylemişti. Eyüp. 
sultanda oturduğunu, polis merkez 
memuru (S) Beyin adamı ve düş. 
man teşkilatına mensup olduğunu, 
milli müfrezelerin bulunduğu yer
ler hakkında mallımat almak üze. 
re bir hayvan ile Dursun köyüne 
geldiğini ve hayvanını köy civann 
da sakladığını itiraf etmistL 

Teşkilatın Çatalca merkezine 
teslim edilmek üzere o ge. 

ce Harbiye tabyasına gönderilen 
bu kara kulak herifin üç gün son
ra, butün yüz karalan meydana 
çıkmıştı. Teşkilatın 1stanlmld:ı bu
lunan gizli ajanlarından, F:ıtihte 
Kadıçcşmesinde ikamet eden (Pot. 
kovalı) Hafız Hüseyin ve Eyüpsul
tanda sabık polislerd~n Ahmet Bi
can efendiler, Kürt Mustafa çavuş 
ile (S) beyin kumandaları altındaki 
kara kuvvetler, bu arada İşkodralı 
Cevdet hakkında edindikleri ma. 
himatı bildirmişler, müfrezeleri
mizi gafil avlanmak tehlikesinden 
kurtarmışlardı. 

İstanbul hükumetinin bu haina

ne tedbirleri, fedakarlarumzın Ye
niköyde bulunan cephane ve silah. 
!arı kaçırmak hususundaki karar
larını değiştirememişti. 

Dramalı Halil Bey ve ar. 
kadaşları, Bakırköyünde Hazine
dar çiftliğine gelmişler, hazırlığa 
girişmişlerdi. Çiftlik sahibi Hüse. 
yin Beyin Yeniköyden ç.ığırt~ığı 
kunduracı Dağistanlı Hacı Ağa i
le görüşulmüş, baskının vakti ve 
icra sureti kararlaştınlmıştı. Yeni 
köyde o sırada İstanbul hükCıme
tinin bildiğimiz takip kolundan baş. 
ka dort işgalci devlete ait müfre
zeler de bulunduğu için, her ihtı
mal göz önüne alınarak fevkalade 
tedbirler alınmıştı. 

O gece yatsı vaktinden sonra, 
Halil Beyle fedakar arka. 

daşları. silahlarını berabarlerinde 
götürdükleri arabalar~aki otların 
arasına saklamışlar, bir yolcu ka
filesi vaziyetinde ve tam tayin e
dilen vakitte Y:eniköyün yakının. 
da ve Çobançcşme ile Aksu ara
sındaki yolun kenarına varmışlar
dı. Oracıkta silfıhlanıveren kah. 
ramanlarımız bulunduklan yolu i
ki baştan kestiler. (Kudamı) tnev
kiine de bir kaç gözcü yerleştirdi
ler ve hemen işe giriştiler. Gece 
olmasına rağmen Bakırköy ile köy 
arasında eksik olmıyan malfım 

müfreze ve askeri kıtalara ait ne
ferler çevriliyor, göz altına alını
yordu. Diğer taraftan da başta Da. 
fistanlı Hacı olmak üzere feda kar 
ft yavuz köylüler ve müfrezenin 

erleri silah ve cephaneleri, yuva
larına yiyecek taşıyan bir karmca 
sürüsünün sebat ve intizamı ile 
köyden getiriyorlardı. Az bir za
man sonra, yüklerini :tlan arabalar 
1kite1Ii istikametine yola düzül. 
müşlerdi. 

Köylülerimiz ve erlerimiz bu i
şi o kadar sessiz becermişlerdi ki, 
köyün içindeki askeri kıtalar, bil
hassa kara kuvvete mensup takip 
kolu, hadiseyi ancak yarım saat 
sonra haber alabilmişlerdi. Takip 
icin hemen köyden fırlamıslardı. 
Fakat, ilerlemiyc bir türlü muvaf. 
fak olamamışlardı. Ne tarafa baş 
vurdular ise çelik bir duvar ile 

• karşılaşmışlardı.Çünkü, milli var
lık köyü çemberlemiş, her yerde 
olduğu gibi, Türk sillesi orada da 
kendini göstermişti. 

S ait Molla, Mediha Sultan i
le Damat Feride suikast 

yapılacağı hakkındaki tezvirlerini 
tertip ettiği sıralarda, tesadilfün a. 
ranılmakla bulunmaz bir lutfuna 
uğramıştı. Tesadüf, ona boş attığı. 
nı dolu tutturmuştu. Hakikat, o 
günlerde bilhassa Damat Feridin 
başında bir kaza yeli esiyordu. 

Yurdun bir kaç gözü pek evladı, 

gün geçtikçe artan ihanet ve hı

yanetlerine nihayet vermek, iğrenç 
vücudünü kara toprağa gömmek 
için fırsat gözlüyorlardı. Kuvvetli 

bir çete ile Alemdağı ve Şile ha. 

valisinde, nankör çeteleri ile bo-

ğuşmakta olan Bulgar Sadık kap
tan, aldığı bir emirle arkadaşların. 
dan Erzincanlı Şakir ve .Bebekli 
Rüştü ile Damat Paşanın yolunu 
bekliyorlardı. 

Bu üç kafadar, Baltalimanr sırt 

Jarında günlerce yalıyı gözledikten, 

selamlık dairesinde bulunan tahar

ri memurlarını, mavzerli bekçi ve 

korucuları gördükten sonra, yalı
ya yapılacak bir gece baskınının, 
umdukları neticeyi verec~ğine pek 
te inanamamışlardı. Muvaffakıyc. 
ti başka yollarda aramışlar, kendi
lerince daha emin bir tarz bulmuş
lardı. Damat Feridi, her gün geç. 
mekte olduğu Rumeli Hisarında, 
Robert Kollejin altındaki Kayalar 
mezarlığında önliyecek, şayet mu
kadder ise, oracıkta defteri amal '\-C 

seyiatını düreceklerdi. Sadık kap
tan, Arnavut kıyafetii1e girmişti. 
Yolun bir kenarında yeşil boyalı 
bir sehpa üzerinde duran şık bıı

camekanın başına geçmiş koshel. 
vacılığı ediyordu. Biraz aşağıda, 

Bebekli Rüştü , içi kağıt ve susam 
helvaları ile süslenmiş, tezgahile 
gelen, geçen çocukları imrendirı

yordu. Erzincanlı Şakir de, tam 
bir Anadolulu dili ve kıyafeti ile, 
iki yanından bağlı kirli ipini boy
nuna geçirdiği eski bir çamaşır se. 
pcti içinde susamlı simit satıyor, 

çetrefilleştirdiği dillle tuhaf söz
ler söyliyerek gelip geç;:mleri gül
mekten katıltıyordu. 

(Devamı var) 

SES VE KAVUN, KARPUZ 
Geçenlerde güzel sesin sağlığı 

üzerine bir kaç yazı yazdığım \'a
kit, okuyucularımın arasınrla bn 
kadar çok güzel sesli zatlar bu. 
lunduğunu. doğrusu, hiç tahmin 
etmemiştim. O yazılar çıktığın. 
danberi, gelen mektuplar tahmi
nimde çok yanıldığ!mı gösteriyor. 
Hele, .radyonun çogalınasmdanbe
ri onun hırıltılı seslerinden rahat
sız olurken, gerçekten musikinin 
bili mevcut olabileceğinden iimi
dimi kesmiş bulunduğum için, gü. 
zel ses meraklılarının henüz çok. 
ça bulunduğuna, tabiidir ki, pek 
sevindim. 

Ses üzerine mektup göndcre11 
sayın okuyucularımızdan Bay. A. 
dikkat etmiş, her sene bu ıncniın
de kavun ve karpuz yediği vakit, 
boğazında bir hırıltı ve ~esinde 
bir kısıltr peyda olduğunu ya:r.ı
yor. Onun için: 

- Bu hal yemişlerdf'n olabilir 
mi, ka\•un ve karpuz da kokular 
gibi sesi tenkis ede.r mi? 

Diye soruyor. Vakıa, yemişle
rin de her biri esans şişeleri ka
dar güzel birer koku hazinesidir. 
Yemişleri sadece lezzetleri ıçın 
değil, ayni zamanda gii~el koku-
lan irin ~., .. u. Onl:ırı reçeller, 
§uruplar için Je saklamnm 17.dan 
maksat. ~:ılın~ tatlı 3 cınek de~il, 
kışın kcn<lih·rini hulamadığımı. 
yemi~lerin gı:zcl kokulaunı 
saklamaktır. Ondan dolayı en 
makhul şuruplar ve reçellt·;, en 
gUzeJ kokulu yemişlerden olur: 
l\leseli ahududu şurubu ve kayı. 
sı reçeli.... · 

Reçelini ve t§Uruhunu yapmayı 
idet edinmedig~ imiz :\"emiı.lerden . "' karpuzu, kokusu için aramazsak 
da .. kavunun. giize) koku u, şüp
hesız, lezzehnden iistiindiir. Hat
ta kavunu tuza batırarak ycme\'i 
sevenler onun tadını değiİ. daha 
ziyade güzel kokusunu ararlar. 

Demek ki, yemislerin ve onfa
nn arasında kavun ile karpuzun 
da kokularından dolayı giizel o;e
ııe dokunacakları hatıra gelebilir. 
Sa~·ın okm·ıı"umuz. bunu düşiin-
mekte haklıdır. IJ 

Anuk, yemislerin hu bakım. 
dan tesirlerinin imdiye kadar tet
kik edildiiini hic: bilemiyorum. 
Bilmediğim pek, pek çok şeyler a• 
nanda biri de budur. Gerek, 

yalnız A diye imza eden hu sayın 
okuyucumuz, gerek onun gibi gii
zcl sesli başka oku~·ucularımız, 
hu işe dikkat ederler de, türlü 
tiirlii yemiş yedikten sonra, ses
lerine tesiri olup olmadığını kcn. 
di iizerlerinde tefkik ederlerse, 
giizel scsliJerin hepsine fayda \'er. 
mis olurlar. Tetkiklerinin netice
sini gazeteye bildirdikleri takdir
de, guetcnin de pek memnun ola
rak, neticeleri tasnif ederek gii7el 
ses meraklılarına bildireceği ştip
hesizdir .... 
Şu kadar ki, giizel sesle yemiş. 

lerin münasebetini ara:.1ırırkcn, 
gözetilecek ehemnıivetli bir nokta 
daha vardır. Elektrikle i~lcr so. 
ğuk hava dolapları da, radso alet
leri gibi taksitle satıldığındanhe
ri" pek çok e\'lerde bu dolaplara 
tiirlü tiirlii yiyecek '\'e içecekler
den ba ka yemişler de konuluyor. 
Oraya konulan şeylerden bir çoğu 
için, soğuk iyi ıtelirse de, bazıları 
jçin, o kadar soğuk ha\'a içinde 
durmak hiç doğru değildiı·: J\fese. 
li kırmızı şarabı zevk sahipleti es. 
kidenberi soğutarak değil, ısıtarak 
içerler. 

Yemişleri ele zevk sahipleri, 
hazla soğutmaktan pek çekinirler. 
Yemiş, mahzende saklanır, yahut 
bizde yaptıkları gibi. kuyuya sar
kıtılır, fak at buz dolabında sak
lanınca, artık tahii bir yemis ol
lll1lktan hemen hemen cıknr. Çiin
kii yemişlerin terkibinde bulunan 
'\'e onlara lezzet \"eren pectin, ıa. 
ten adı üstünde, donmuş madde 
demektir. Kendi kendine pelte ha. 
line gelen hu madde, bir kere da
ha donar a, bir daha açılmaz ''e 
Yemiş lezzetini kaybeder, hem de 
buz halini muhafaza eder. 

Onun için saym okuvucunıu~, 
kavunu ve karpm:u soğnk lıa\'a 
dolabında dondurduktan sonra 
yemeyj seviyorsa, ha kavun, kar
puz yemis, ha buz parçası :nıtınuş 
sayılır .. Soğuk havanın, soğuk su
yun ses üzerine pek fena tesir 
etiğini de, güzel se.'llilerin kendi
leri hekimlerden daha ivi bilirler. 

Bundan dola3,, giizel kokulu 
~·emişlerin ses iizerine, menekşe 
kokusu gibi, fena tesir edip etme. 
dieini anlamak için. ~·apılacak tet. 
kiklerde yemislerin soğuk ha\"8 
dolabında durmuı olmamasına 
dikka ~e.mek iyi olur. 

9 
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Favcl koltukların birin~ henüz 
oturmuşken Misis Alice içeri girdi. 
Boynunu örten yüksek yakalıklı 

koyu bir elbise giymişti. Beyaz 
saçlarını da küçük bir dantel tak
ke ile örtmüştü. Kraliçe Viktoriya 
zamanından arta kalan bir büyük 
nineye benziyordu. Kızı selam~a
dıktan sonra, çayın getirilmesini 
emretti ve kızın karşısındaki kol· 
tuğa oturdu. 
"- Davetim, sizi buradan daha 

eğlenceli bir yerden mahrum etme
miştir inşallah,, dedi. 

"- Hayır. Evde iş güç:;üz olarak 
oturuyordum. Yüzbaşı Klotz'un te. 
lefon etmesini, yahut b!r mektup 
göndermesini bekliyordum. Bu a
mı kadar, bugün ondan bir hava
dis çıkmadı.,, 

" -Zarar yok. mutlaka aradan 
çok geçmeden sizi arıyacaktır. Çün 
kü doğrusu güzel bir k\zsınız. Hem 
de ne güzel giyiniyorsunu7.. Çok 
zsmandanberi, şubemizin yüzünü 
ağartacak ve koltuğunu kabarta. 
cak sizin gibi bir yakışıklısına na
il olamamıştık.,, 

"- Ben bütün kadın hafiyeıe: 
rinin pek çekiçi old:.ıklam~ı san
mıştım., 

"- A kızım Favel. onlnra ha

fiye değil, ajan deriz. İçlerinde en 

muvafiakıyetlileri, en sade olanla

rı idi. Mesela, ben gençlii!imde bi
le güzel sayılamazdım .. , 
"- Ne dediniz. Yüzbaşı Shore 

vaktile bir dansöz olduğunuZll söy. 

lem işti.,, 

"- Evet öyle idim. Av'rupanın 

aşnği ·yukarı, her merkezinde oy

nadım. Otuz sene ev\•cl dans çok 

revaçta idi, Hatta çirkin daıısözler 

bile tutulurdu. Çünkü hiçbir dan• 

söz dans ederken çirkin olmaz. Fa. 

kat sizi buraya kadar rahatsız ct

mekliğlmin sebebi kendimden bah-

• setmek değildi. Asıl sizden bah. 

setmek istiyorum. Parise kadar bir 

seyahate ne dersiniz?., 

"- Paris mi? Favel şaşırdı. Çün

kü yüzbaşı Shore ona, Klotz'u göz 

altında bulunduracağını söylcmi~

ti. Klotz ise Londraya daha yeni 

tayin edilmişti. Bu Paris seynhati 

nereden çıkıyordu?, 

Misis Wallace: 
"- Farisi biliyor musunuz?,, 

Diye sordu. 
"- Oradan gectim. Ama iyi bi

lirim diyemiyeceğim.,, 

"- Fransızca konuşur musn. 
nuz?,, 

"- Meramımı anlatacak kadar.,, 

"- Zaten o kadarı da yeter. 

Şimdi sualime cevap verin. yür.
başı Klotz'u Parisc davet etseniz. 
Oraya gitmeği kabul eder mi?,, 

Favel güldü: 

"- Bana eder gibi geliyor. Fa

kat acaba sefarethane müsaade ve. 

rir mi? Hem de ... Ne bileyim .. Ya

ni.. Benim böyle bir teklif!e bulun
mam tuhaf olur.,. 

"- Neden?,, 

İhtiyarın gözleri Favel"c dikil. 

mişti. Kız: 

"- Çünkü pek o kadar sıkı fıkı 
tanışmadım. Böyle bir te!dif biraz 
liıübali olur. Bu sabah Klotzla ara
mızdaki münasebatı, yüzbaşı Sho
re anlatırken, siz de orada idiniz. 
Bana karşı ilanı aşk, yahut 
sırnaşıklık etmiye hiç kalkışmadı. 
Ona şimdi damdan düşermiş gibi 
"Haydi önümüzdeki hafta bera. 
berce Parise gidelim,, dersem ne 
düşüneceğini tahmin edemem.,, 

"- Zaten biz de önümüzdeki 
hafta onunla beraber Parise gitme
nizi istiyoruz.,, 

Favel dudaklarına do~rru götür
mekte olduğu fincanı, gerisin ge. 
riye masaya koydu: 

.._ Öyleyse bu işi yapacak bir 
başkasını bulunuz,, dedL 

- ôlüm tehlikui mi, dediniz? 

Misis Wnllace sesini mümkün 
mertebe tatlılaştırmıya çalışarak: 

"- A, b irdenbire asabiyete ka
pılmayın, hiç kimse sizi, istemedi
ğiniz bir şeyi yapmıya mecbur c. 
demez.,, 

"- Daha şimdi yüzbaşı Klotz'
la Parise gitmemi istcdıniz. , 
"- Onun bir arkadaşı olarak 

gitmenizi istedim.,, 
''- Paris arkadaşla gidile

cek bir yer değilılir k i ... 
Misis Wallace, yine yavaş yavaş 

konuşarak: 

"- Sizden ne istediğimizi bil -
meden hemen öfkelenmeyin, se
yaha tinizin b ir gayesi var. Au
teuil 'de pazar günü büyiik bir at 
yl:lrışı olacak. Yüzbaşı Shore tay. 
yare ile Parise gidip, yüzbaşı 

Klotz'la birlikte at yarışlarını sey
retmenizi istifnr . ., 
"- Ayni güncie ı?"eri dönülecek 

mi?,, 

"- Hayır. orada kısa bir za -
man için kalırsınız. Biz her şeyi 
hazırlarız.,, 

Favel ayağa kalktı. Ateşin ö. 
nünde durdu ve Misis Wal

lece'c bakarak: 
"- Ben bu işi yapmıyacağım.,, 

dedi. 
Misis Wallace, hiç istifini boz

muyordu. Onun bu vurdum duy. 
mazlığı Favel'in tuhafına gidiyor-

du. Öfkeli öfkeli sordu: 
"- Sizin yapmıya alıştığınız 

şey bu muydu?,, 
"- Benim yapmıya alışmış ol

duğum şeyleri yapmanıza yalvar. 
mıyorum. Sizden ricam şu. Yüz
başı Klotz'u, sizinle beraber Pa
r !se gitmiye kandırmaktır ve ora
da onunla beraber bir kaç gün kal 
maktır. Hatta ayni otcide yatma
nıza bile lüzum yok., 

Favel rahat eder gibi oldu. 
Kıpkırmızı kesilmiş olan yüı:iı tabi' 
rengine döndü. 
"- Ha! Böyle olursa, ba kn .. ,, 

dedi. Sonra kaşlarını ~attı: 

"- Böyle bir hevesin al:ltma 
nereden estiğine şaşacak ., diye ıla
ve etti. 
"- Bilakis onunla berabı?r ~it

miye kalkışmanız onun için b i!" şe
ref olur.,, 
"- Fakat bu teklifimin bir oe:e· 

ref olduğu kanaati çok sürmez. Er· 
kekler hep öyledirler. Aklına baş· 
ka şeyler gelir.,, • 

Misis Wnllacc, koyu saçlı güzel 
kıza uzun uzun baktı: 
"- Büyük bir tecrübe sahibi i· 

miş~;}~iz gibi konuşuyorsunuz., de. 

di. 
"- Kadu~lar hakkmda erkekl 

rin ancak iki tüıiti .fikir:<>ri old~M
nu bilecek kadar tecrübe sa'E-.~: 
yim.,, 

(Devamı var) 

<AÇIK EKSiL TME ILANI > 
Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

2D - VIII • 1939 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Beyoğlunda 
Istiklal caddesinde 349 numarada liseler muhasebeciliğinde toplanan o
kul eksiltme komisyonunda 2291 lira 89 kuruş keşif bedelli Kandilli 
kız lısesi tamiratı .açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartna
meleri, Proje keşif hülasasiyle buna müteferriğ diğer evrak okulda gO
rülebHir. 

Muvakkat teminatı 172 lira olup eksiltmeden bir gün evveline ka
dar Liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek• 
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 1939 yılına ait Tica 
ret vesikaları ve teminat makbuzlarile komisvona miirRrRatlan. 

<61~ 
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ünih.r' 

Oamaz 

' 1 lngiltere ile Fransa 
ihtiyat Tedbiri Alacak 

başta olmak 
bulmuştu. 

.. 
(Başı 1 incide) 

üzere Fransa da makul 

2 - Sağ cenahların makul buld•ı
ğu bu tedbirin harbe mani olaca
gr umit ediliyordu. İngiltere harbe 
liızım olduğu şekilde h3.zırlanmanıış 
olduğu gibi Fransada halk ta harp 
psikozu işinde psikolojik buhran. 
laı atlatıyordu. 

A vrupada Çekoslovakya için harp 
etmek istiyen vatandaşldra te:ıadüf 

edilmiyordu. Sag cenahlar bu nok
tayı esaslı bir istinat no!<tası yapa. 
rak faşist rejimlerin zaferine adeta 
gönüllü olarak hizmet ediyorlardı. 

3 - Münih anlaşmasını takip e
den günler Avrupada cephelerin da
ha sarih bir surette teballür etmesine 
imkan bırakiı. Zannolunabilir ki, İn
giliz diplomasisi Avrupanu diploma
tik tebellürı.i:n inkişafı için böyle bir 
ameliyata lüzum görmü~tür. 

Nitekim Mtinih anlaşmasını tak·p 
eden hadiselerde İngiltere merkezi 
sıklet olmak ı.izere imparatorlux: yol-· 
ları üzerinde bulunan büyük ve kü
çuk devletler İngiltereye ve biribir
lerine daha yakın bir vaziyet aldılar. 
Bugünkü demokratik devletler ve ta
raftarları karargahının birlik man
zarası bu hadiselerle biraz daha ba. 
riz bir hal aldı. 

4 - Sağ cenahlar sosyalizme ka.r§ı 
bir bekçi telakki ettikleri faşist re-.. 
jımleri muvaffak etmek için he· tür. 
lu yardımları eksik etmiyorlardı. 

Bilhassa Bitlerin blöflerini takviye 
edecek, ona yeniden cesaretler ve
recek şekilde fiili yardımlflrd:ı bulu. 
nuyorlardı. Mesela devlet işleri hak
kında mahrem raporlar hep bu sağ 

.cenah ~ahsiyetlcri tarafından verili
yordu. Demokratik de·ılctlere rağ. 
men Hitler blöfleri boylece cmriva
kıler ihdas edebiliyordu. 

" 
M ünib anlaşması bu ı1oktalara 

istinat eder. Fakat bugün 
939 senesinde tekrar Münih psikolo
jisine avdete lüzum yoktur. Çünkü 

• kısa zaman, bir çok meselele:.-i kökün. 
den halletmiştir. Mesela: 

Faşist hareketlerin İn~iliz impara
torluğunu yıkmak hedefini takip et
tiğini, küçük devletleri birer koloni 
haline koymak arzusunda bulundu
~tıınu bütün dünya sarahatle idrak 
etmiştir. Artık harp korkusu ile "n~ 
isterse yapsın,, sözü dünya insanla. 

Başı 1 incıdc 
müş para satın alınmış olduğunu ve 
Almanyaya para kaçakçılığı yapıldı
ğını tesbit etmiştir. Polis bazı tevki
fat yapmıştır. 

Bir Berlin telgrafında da, Alman 
askeri hazırlıklarının geniş mikyasta 
devam etmesine ve Polonyaya karşı 
gazetelerin şiddetle hücum etmele
Tine rağmen hemen harekete geçil
mesi için henüz bir karar verilmediği 
bildiriliyor. Ayni telgrafta Nüren
berg kongresinden vazgeçildiği hak
kındaki haberlerin de doğru olmadı
ğı ifade olunuyor. 
Diğer taraftan Alman gazeteleri, 

tamamile motörlü olarak yapılacak 
sonbahar manevraları dolayısile, 

Brux, Freiberg, Chemmitz, "Zwickan 
ile Bohemya ve Moravya hudutları 
da dahil olmak üzere bütün bu mın
takalardaki yolların 1 O eylulden 18 
eylUle kadar yalnız askeri vesaitin 
seyrüseferine açık bulundurulacağı
nı yazmaktadır. 

Bir Varşova telgrafına göre, Dan
zig'e Polonyadan gönderilen erzak 
hakkında her üç ayda bir akdolunan 
anlaşma iki taraf arasında üç ay için 
yenilenmiştir. Bunun siyasi hiçbir 
manası olmadığı tasrih edilmekte
dir. 
Danzigte söylediği nutukta demiştir 
ki: 

"Bugünkü hudutlar idame edile
mez. Bu mesele tasavvur olunabile
cek ne fedakarlık pahasına olursa ol
sun halledilmelidir. Almanyaya ilti
hakımız pek yakındır. İstikbalden 
tamamile eminiz. Danzig Alman o
lacaktır." 

Alman gazetelerinin hücumları 
Alman gazeteleri, Polonya çatmak 

için en küçük vesileleri bahane .. et
mekten çekinmiyorlar. Bu gazeteler. 
Polonyayı vaziyeti zehirlemekle, de
mokrasileri de Polonyayı teşvik ve 
dünyayı harbe sürüklemekle itham 
ediyorlar. 

Polonyanın gümrük kontrolü me
selesi hakkında yeniden cereyan e
den Leh - Danzig müzakereleri dola
yısile "Dantziger Vorposten., gaze
tesi Danzig arazisine giren e~~ihıın 

kontrolü ile alakadar olına yan bazı 
Polonyalı güm."'Ük TTlemurlarının 

mevcudiyetine serl:?~st şehrin taham
mül edemiyeceğhıi yazmaktadır. 

Sosyalist ?c;1rtisinin resmi gazetesi 
de şöyle iliyor: 

rmınJrnfasından silinmiştir. Avrupa "A:tık geri gidemiyecek kadnr i-
ve Asyada yaşryan milletlere bu şu- l ler·ıedik. Eğer harp yapılmak istenil
uru telkin eden, onları harp psiko- miyorsa tatmin edilmemiz lazmdır .. 
zundan uyandıran mukavemet ;r ın Davet, tazyik edici mahiyettedir. 
lıarbe hazır olmanın zaruretin~ ııirak Fakat bazı tereddütler de mevcut ol
ettıren mihver devletlerinia mufıit duğu görülüyor. Söylenildiğine na
propagandaları olmury,t:ıır: zaran, Förster geçenlerde Danzigin 

Bugün yal:Yız devletler değil, ne zaman Almanyaya ilhak edilece-
• :m:.ıe·t'ıerm fertleri sulhün ancak si- ğini Hitlerden sormuştur. Hitler. 
]ahla korunabileceğine ka.11aat getir. "Gönlüm hemen, fakat şuurum biraz 
rniş bulunmaktadırlar. sonra diyor .. cevabını vermiştir." 

Sağ cenahlar hatalarını idrak et- Nazi teşkilatı reisi Förster, bugün 

11'1iŞ, ~eticelerini fiil haliııcle gözleri. ltalyanlar da bedbin görünüyor 
le gorınüşlerdir. Cekoslovakyayı par- İtalyan matbuatı, vaziyetin çok 
çv.latan, Arnavutluğu koloni haline ciddi olduğunu yazmakta ve tehlike-
,oyan akıbctteki meşum hi.sseleriııin li siyasi mesuİiyetini tamamile de
ndece düşmanlarına yat :ı.kltk etmek- mokrasilere atfeylediği Polonyanın 

tC;!'l ibaret olduğunu anlamışlardır. hattı hareketini takbih eylemekte
~·ugun sağ cenah zümreleri de Münih dir. 
rılsşması gibı bir anlaşmadan kaçın- "Voce d'İtalia,, diyor ki: 
\ısJctadırlar. , Kati an yaklaşmaktadır. Danzig ve 

Mtinih anlaşmasından sonra ge- koridordan doğan bu gerginlik artık 
en hadiseler milletlerin ancak mü- devam edemez. Bu mesele derhal 
rlliı.h anlaşmalarla sulhii koruya. halledilmelidir. Bu mesele izanla mı 
ııkları şuurunu takviye etmi~tir. Bu yoksa kuvvetle mi halledilecektir? 
beplerle Miınih tekerrtir edemez. Bu, Polonyanın elindedir. Polonya 

· Fakat her şeye rağmen Münih psi- Danziği muhafaza edemiyeceğin! ö
~ ' •olojisi~i~. bir kere daha tekrarı dün- tedenberi bilıyordu ve esasen Gdy-

r 
a sulhunu korumaktan ziyade, onu nia'yı da bunun için kurdu. Danzig 

~ batırmak, hanıp etmek olur. Polonya için ne bir hayati mesele ne 
Buna tesebbüs edecek en kü,,i.i.k de istiklal meselesidir. Sade bir iz-

~ . 
~ v ya en buyük devlet intıhl'n gô7e zetinefs işidir. Demokrasiler Pçılon-
- a1madan böyle bir i~e girişeml'Z. yanın tam ve mutlak istiklaline mal 
·ktt Çunkü Avrupada doğan yenı emni- olacak bir ihtilaf çıkarmak için bun
lml yet havası bir daha faşistle.:.-e kanmn- dan istifade" ediyorlar. Polonyanın 
.tü n.ak, bir daha onlara lokmı:ı atma- düşünmek için daha birkac giinü kal-

'11&k suretile tahakkuk edebilmiştir. mıştır. Polonya sulh ile daha istik
'ı<üçük bir müsaadekarlık basta ln- lalini kurtarabilir. Yeter ki Fransa 

Ü ~iltere olmak üzere demokratları iti- ve İngiltereyi bir tarafa bırakarak 
arsızlaştırabilir. Bunun neticesinin Almanya ile doğrudan doğruya mü

A erelere varabileceğini idrak güç de- zakerelere girişsin. 

1 
ild'r. "Almanların maksadı sarihtir,, 

::5:·r Lülebur9azda Ya~gın 
Luleburg&z _ Burada hır yan~ın 

tt;ıkmı bir fırınla yeni yapılmış bir 
,ckerci dukkanı ve bir kr.ıfteci dlik· 

'"onra söndürülmüş. 

Bütün bunlara rağmen, Polonya 
vaziyeti sükunetle mütalea ediyor. 
Alman propagandasının aldığı mahi
yeti mevuıubahs eden ''Gazetta Pols~ 
ka" diyor ki: 

"Bu yalancı propagandanın hedef
leri gay<?\ açıktır. Evvela, Alman 

:······················································· i . 
i 
i 

Macar Hariciye 
Nazırı Tekrar 

Alman yada 
Londra. 20 (Hususi) - J\1a

car Hariciye Nazuı, İtalyadan 
tekrar Almanyaya geçmiş ve 
bir rivayete göre, G.ralz'n gel
miştir. 

l\lacar Nazırının, Almun ri. 
caJile tekrar görüşmelerde bu. 
lunacağı tahmin ediliyor. 
Diğer taraftan Macar zira ol

çilerinin lideri, bugün bir nu
tuk söyliyerek, Macaristanın 

Alman hayat sahası dahilinde 
gösterilmesini şiddetle protesto 
etmiş, Macaristanın bu gibi te
şebbiislere mukavemet edere
ğini söylemiştir. 

* Roma. 20 (A.A.) - Hnridye 
Nazırı Kont Ciano, Arnavutluk
tan yarın gelecek iken hn ak
şam ansızın tayyare ile Roma
ya dönmüştür. 

···············-······ ... ····························· 
milletini kışkırtmak ve onu Polon
yaya karşı bir harp yapmanın zaruri 
olduğuna kandırmak. Bu gayret boşa 
çıkmışa benziyor. Çünkü Alman mil-
leti endişe içindedir. · 

Sonra, Almanların her şeye hazır 
olduğu v~ Polonyanın Alman talep
lerini kayıtsız ve şartsız olarak kabul 
etmesindı:-n başka çare olmadığını 

Varşovaya isbat etmek, Almanlar 
bunda da aldanıyorlar. 

Şunu ihtar edelim ki, herhangi bir 
müzakereyi düşünmezden evvel Ber
lin'in bugünkü konuşmak tarzını de
ğiştirmesi zaruridir." 

Fevkalade tedbirler 
İngiliz ve Fran!"ız gazeteleri. be~'

nelmilel vaziyetteki gerginlik ile 
meşguldür. 

"Sunday Times,, ı:rnze~csinin dip
lomatik muah~me göre Lord Hali
fax'ın ~::1sızm Yorkshire'den Loudra
Yl:! ~vdeti beynelmilel vaziyetteki va
hametin artması ile alakadardır. 

"Sunday Express" gazetesine ge
len malU:mata göre Fransanın ve İn-
gilterenin ge1•cek gi.inler zarfında 

husule gelebilecek istisnai vaziyeti 
karşılıyabilmeleri irin tedbirler itti
haz edilecektir. Bu gazetenin yazdı
ğına göre Macaristanın askeri isgal 
altına alınması Polonya hiiklımeti ta
rafından memleketen istiklalini teh
dit mahiyetinde telakki edildiğıi. tak
dirde Fransa ile İngiltere, Polonyaya 
verdikleri garantiyi tatbik edecek
lerdir. Siyasi "Sunday Dispatsch .. 
gazetesinin muharriri, Lord Hali
fax'ın Hariciye Nezaretine avdeti
nin İngiliz - Japon müzakerelerinin 
akamete uğradığına dair Tokyodan 
alınan haberlerle ayni zamana tesa-
düf etliğini yazmaktadır. ' 

Paris gazetelerine göre 
"Figaro" gazetesi, enternasyona1 

gerginliği mevzuubahs ederek diyor 
ki: 

"Macarlar. mağrur ve ananelerine 
kıskançlıkla bağlı ve ne olduğunu 
ve hala Avrupadaki mevcudiyetini 
müdrik bir millettir. Macaristanın, 
kanun olarak yalnız doymak bilmez 
iştihasını tanıyan komşusunun tazyi
kı altında, düşmüş olduğu feci vazi
yeti anlamak ve dikkatle takip et
mek lazımdır. Macaristanın Hitler 
Almanyası içinde kaybolması ihti
mali fikrini Avrupalılık hislerile ya
şıyan hiçbir fert yüreğinde acı duy
madan kabul edemez. Eğer Alman, 
demir pençesini Saint Etienne kral
lığına kati ~larak atmağa muvaffak 
olursa. zevahiri kurtarmak için her 
ne yapılırsa yapılsın, işin varacağı 
muhakkak orasıdır." 

Nevyork. 20 (A.A.) = Dr. Gal
lup'un idaresi altındaki efkarı umu
miye enstitüsü Avrupada hark çık
tığı takdirde Amerika halkının Tuna 
hareketini anlamak için yaptığı an
ketin manidar neticelerini neşret
mektedir. 

"İngiltere ile Fransa, 
Almanyaya karşı harbe 
takdirde Amerikanın da 

İtalya ile 
girdikleri 
harbe sü-

rüklcneceğini zannediyor musunuz'!" 
sualine Amerikanın her tarafındnn 
gelen ve muhtelif tabakaların duııtin
celerini aksettiden cevapların yüzde 
76 sı miisbettir. 

TAN '='-====================== 21 • 8 - 939 

Milli Şef Edirnede 

l nönü, evvelki gün 
(Başı 1 incide) 

ketleri üzerinde Başvc!ül ve Nafıa 

Kırklarelindeki tetkikleri sırasında izahat alırlarken 

Vekili ile görüşmüştür. 
Hazırlanan planın tatbikinde de\'

let yardımının lüzumunu duyan Bü
yük Şef, bu tarihi şehrin en yakın bir 
istikbalde mevkii ve tarihi kıymeti 
ile mütenasip bir hale gelmesi 'için 
yardımlarını esirgemiyeceklerini va
at buyurmuşlar ve bu hususfa Nafıa 
Vekiline şimdiden bazı direktifler 
vermişlerdir. 

Milli Şef, bu izahattan sonra Edir-

• 
ğaya giderek Süvari Binicilik okulu-
nu ziyaret etmiş ve oradan da Be
beğe giderek· öğle yemeğini sefaret
hı:::nede yemiştir. Saat 13.30 da so.. 
farethaneden hareket eden heyet 16 
da Taksim meydanına gelmiş ve as
keri merasimle selamlanmıştır. 

Hüsnü Ezzeydi Paşa ve maiyetleri 
bölüğümüzün önünden geçerek abi
deye mera::;imle bir çelenk koymuş, 
ve bu sırada bando, Türk ve Mısır 
milli marşlarını çalmıştır. 

nenin bel kemiğini teş1d1 eden ana Hava Hiicumu 
yol üzerinde ehemmiyetle durmuş-
lar ve bu yolun iki tarafının Nafia Başı 1 incide 
Vekaletince açılması arzusunu izh~r ri, eşiklerin yarıkları, hava gazı ve 
etmişlerdir. Bu suretle Belediyenin elektrik borularının geçtiği delikler 
yükünün de hafüliyeceği mütalea- ve bacalar koyu arap sabunu, alçı, 
sında bulunarak bu mevzu üzerinde camcı macunu, sodalı suya veya zey. 
Başvekil \'e Nafia Vekili ile görüş- tinyağına batırılmış kaba bez, mu
müşlerdir. şamba, zamklı ,\cağıt ve benzerleri ile 

İni:5"li' E:::lirr.cnin pek miihim ihti- iyice tıkanmalıdır. Yapıştırma işinde 
yaçlarından birini teşkil eden içme çiriş, kola ve benzerleri maddeler 
suyu üzerinde ehemmiyetle durmuş- kullanılabilir. 

lar, mevcut sıkıntının bertarar edil- İstanbulda depo olarak kul
mesi hususundaki mütaleaları din- lanılan birçok bodrum katları var. 
}emişlerdir. Başvekil Refik Saydam dır. Bu kargir depolar veya bodrum. 
su meselesini hal için esaslı bir tct- lar çok güzel sığnak yeri olarak kul
kik ve ke~if yapılması lazım gelece- !anılabilirler. 
ğini Reisicümhura arzetmiş ve mü- "3 - Bankalar, büyük yazıhaneler 
teakiben bu hususta Nafia Vekili ile apartmanlar gibidir. Bu gibi binalar 
görüşmüştür. çok sağlam olduklarından bunların 

Edirnede ehemmiyetli bir su sı- bodrum katlar1 kendi memurları i
kıntısı var. Gündüz ekseriya su ak- I çin çok güzel sığınak olurlar. Şu ka. 
mamakta, halk kuyu suyu kullan- dar ki: Bunların sığnak olaralt kul
mak mecburiyetinde kalmaktadır. larulması için mühendis nezareti aL 
Su meselesinin bu suretle halline tında potrellerle ve betonlarla tak
karar verildiğini yarın gazetelerden viyeleri icap edecektir. Bu gibi bü
öğrenecek olan Edirnelilerin sevinç- yük binaların bodrum katları sığnak 
leri çok büyük olacaktır. olarak kullanılınca havasının değiş. 

Milli Şefin Belediyedeki rrıeşguli- tirilmesi için dahi tertibat lazımdır. 
yeti yarım saat kadar sürmüştür. "4 - İstanbulda bulunan ve kar
Miiteakiben buradan ayrılarak hal- g~r olan camiler, medreseler sığnak 
kın alkışları arasında Karaağaçtaki I olarak kullanılabilirler. Bu gibi ca. 
hususi trenlerine gitmişlerdir. Ak-, milere tam bir mermi isabet ettiği 
şanı yemeğini trende yemişler ve ge- takdirde fazla zayiat verileceği aşL 
ceyi Belediye binasında geçirmişler- kar olmakla beraber tam isabetin de 
dir. pek az ihtimal ile vaki olacağı dü. 

Manevralarda son giin şünülür ve bunların duvarlarının ve 
Edirne, 20 (Hususi surette giden kubbelerinin parça tesirlerine karşı 

arkadaşımızdan) - Yarın (bugün ı, dayanıklı olduğu hesaba katılırsa 
büyük Trakya manevralarının son bunlardan istifade etmek faydalı o. 
günüdür. Beş gündenberi devam e- lur. 
den muharebeler yarın gece nih'.lyet Bir ahşap evde bulunmaktansa bir 
bulacaktır. Bugün öğleye kadar klsa camide bulunmağr üstün görmek Ut
bir istirahati müteakip, harekata tek- zımdır. Bununla beraber bir camide 
rar başlanmış, Mareşal Fevzi Çak- bulunmaktansa bir siper s1ğnagında 
mak, manevra kumandanı ve kurmay bulunmayı daha üstün görmek icap 
heyetleri öğleye doğru manevra sa- eder. 

hasına gitmişlerdir. Yangın l:ı~mbalarına katşı 
Mısır askeri heyeti, ecnebi atase- "5 - Havadan gelecek zararların 

militerler, diğer davetliler ve gazete- büyüklerinden birisi de yangın bom
ciler, yarınki manevralarda bulun- balandır. Hususile ahşap binası çok 
mak üzere yarın sabah (bu sabahl sa- olan yerlerde bu yangın bombaların. 
at 5 de hususi bir trenle İstanbuldan dan çıkacak yangınlan çabuk bastır
Edirneye geleceklerdir. :Misafirler, mak lazımdır. Yangın bombalarr paL 
bir müddet istirahatten sonra Jrup- layıcı olmayıp yak1cıdtr. Bunun için 
lar halinde manevra sahasına gide- yangın bombalarınrn düştüği.inü gö. 
ceklerdir. ren herkes korku ve telaş ile kaçma-

Mısrr heyeti EdirneJe yıp bu bombaların üzerine kum ve-
Evverki gün şehrimize gelen dost ya toprak dökerek örtmelidir. Yan. 

ve kardeş Mısır ordusunun topçu gın bombalarını kum ve toprak ile 
Tümgeneral Hüsnü Ezzeydi paşa ri- söndbrmek esastır. Yangın başlamış 
yasetindeki Mısır askeri heyeti dün ise su ile söndürmek çaresine baş 
akşam Sirkeci istasyonundan 8.5 da vurulur. 
kalkan trenle Trakya manevrnlan Gündüzleri evlerde çok defa yal. 
sahasına hareket etmiştir. nız kadınlar bulunacağından bu yan-

Heyeti, Mareşal namına manevra~ gın söndürme işini kadınlarımız ba. 
]ara davet eden gaz genel komutanı şarmak mecburiyetindedirler. 
Tlimgcneral Hüsnü Rıza Ünsal da "6 - Yangın söndürme tertibi her 
hevete refakat etmektedir. evde hazırlanmış olmalıdır. Bununla 

Büyük Trakya manevralarının E
dirne havalisinde yapılacak olan son 
harekatile, 25 ağustostaki büyük res
migeçitlerde bulunmak üzere davet 

edilen ecnebi sefaret ataşemiliterleri 

dün akşam saat 8.5 da Sirkeci istas-

)'Onundan kalkan trenle Edirneye 

hareket etmişlerdir. Davetliler ara

sında İngiliz, Fransız, Sovyet, Al
man ve İtalyan ataşemiliterleri de 
bulunmaktadır. 

Tekrarlanacak 
gibi her mahallede yangın söndürücü 
tulumbacılığı yeniden kurmak ve 
belediyenin nezareti altında bulun
durmak ve icabında işletmek zaru
ridir. 

"7 - Belediyeler kendi semtlerin
de sığınak olmıya elverişli yerleri a
hali için sığmak halinde bulundurma
lıdırlar. Yerebatan sar:ıyı, kale burç
ları, eski yer altı mahzenleri gibi 
yerler sığınak olarak bel<.>diye!erce 
hazırlanabilir ve hazırlanmalıdır. Yi-
ne belediyelerce parklarda, şehir bos
luk1arında, kale diplerinde sığınak 

yııpılabilir ve yapılmalıdır. Belediye
nin bu husustaki teşebbüslerine her 
semt ve mahalle halkı en büyük yar
dımı yapmalıdir. 

"8 - Tayyare bombaları tesirile 
su borularının patlaması ihtimali her 
wman mevcuttur. Halkın bu gibi za· 
manlarda susuz kalmaması için İstan 
bul evlerinde ötedenberi mevcut olan 
kuyu ve sarnıçların düzeltilmesi ve 
mümkün ise arttırılması faydalı a
hır. 

"9 - Sivil halkın havayA karşı ko
runması hususunda bütün lüzumlu 
tedbirleri bildiren (Hava korunma
sına) ait nizamname, talimatname \"e 
talimatları bütün halkımızın okuma
sını, öğrenmesini ve öğrendiklerini 

tatbik etmesini tavsiyeye layık görü-
rüz.,, 

· Güneş Takımı 
Birinci Oldu 

(Başı 7 incide) 

dullah, Mehdi, Hüsnü, İs· 
mail). 

Günün en mühim yarışları 
Sıra günün en mühim müsaba

kalarına gelmişti. Bu yarışların 

neticesi İstanbul şampiyonunu ta
yin edecekti. Bu mühim müsaba
kalara tek çifte yarışı ile başlandı. 

Tek çifte: Müsabakaya Giines. 
Galatasaray, Fenerbnhce, Beykoz, 
Beylerbeyi fıtaları girdi. Yarış çok 
çetin oldu. Çekişme yarış sonuna 
kadar devam etti. Yarış ilk ::ındu 

Beykoz. G~latasaray arasında mü
cadele içinde geçerken Günes yeti
şerek her iki fıtayı da geride bı
rakarak birinci oldu ve dereceler 
şu oldu: 

1 - Glineş (Afiliya) 10 56 
2 - Beykoz (Mehmet) 11.33 
3 - Galatasaray (Ali) 12.6 

Umumi tasnife göre 

Misafir heyet, dün sab· P• Ay;ıza- beraber eskiden İstanbulda oldu~u ı 

Şampiyonu tayin edecek kidem
sizler yarışlarında iki birincilik ve 
1 O puvanla Güneş İstanbul birin
cisi, Beykoz 3 ikıncilik. 9 puvanln 
ikinci: Galatasaray 7 pl.l'Vanla il
çünci.i oldu. 
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l>~reva~ı~ Sahnalma Komisyonu ilanlar. 
- ~ ' 

1 - l\i keşif ve şartnamesi mucibince muhammin bedeli (2000) 
lira olan harp okulu ve Lisesi knlorifcrlerinde icap eden tamirat 
ve tacfila-39 cumartesi günü saat 10 da Kasımpaşada Deniz leva
zım satııkomisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - knt teminatı (150) liradır. 
3 - le şartnamesi her gün saati dahilinde mezkür komis

yonda göir. 
4 - İS" 2490 sayılı kanunun tarifak dahilinde bulunan evrakı 

müsbite ilde belli gun ve saatte müracaat etmeleri. (6305) 

Leva Amirliği Satına ima Komisyonundan: 
~ . ~ v 

Harp nisi için 9000 kilo patates alınacaktır. Açık eksiltmesi 
22/ 8, 939Linü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satın alma Ko. 
da yapıla Tnhmin bedeli 540 lira ilk teminatı 40 lira 50 kuruş. 
tur. Şartı Ko. da gbrülür. İsteklilerin kanuni vesikalarilc bera-
ber belli Ko. na e:elmeleri. (112) (5974) 

* * 171 tor.es alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/ 8/939 salı 
günü saa• Tophanede Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır .. 
Hepsinin ı bedeli 10260 liradır. Anadolu cihetinin ilk teminatı 
292 buçuınumeli cihetinin ilk teminatı 477 liradır. Şartnamesi 
Ko. da gö 

İstekliltnuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa-
atinden b evvel Ko. na vermeleri. (113) (5973) 

Metre 

550 Nefa 
350 Liıc 

50 Gri, 

* * 

50 Ma\ "Kıt'at Fenniye,, . 
Yukamxlcri yazılı bin metre çuha alınacaktır. Pazarlıkla ek

siltmesi 29 salı günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği sa komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4Ci00 li. 
ra kat'i t« 690 liradır. Şartname ve nümunesi komi&yonda 
görülür. hin belli saatte komisyona getı..tlcri. (133) (6231) 

* * 155 tonot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmes~ 22-8.939 salı günü 
saat 14.15)hanede İst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktklilcrin kati teminatlarile belli saatte komisyona gel-
melerl · "143 .. "6375 .. 

* * 25 adcistlü karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.8-939 
cuma güni4,30 da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22 buçuk lira kati 
teminatı 817 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İs
teklilerin Jvesikalarile ber aber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

~6457) 

* * 95 ton alınacaktır. Pazarlıkla eksntmesi 23 • 8 • 939 çarşamba 
günü saat le tophanede amirlik satıınalrna Ko. da yapılacaktır. İs
teklilerin minatlarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri (150) 

(6458) 

* ~ 
982 kil makine yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-8-939 

perşembe saat 14 de tophanede amirlik satmalma Ko. da yapıla. 
caktır. 'fa edeli 274 lira 96 kuruş teminatı 41 lira 24 kuruştur .. 
Şartr.nmenunesi Ko. dn Görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber b!tte Ko. nn gelmeleri (148) (6456) 

* * Su bilan altlı ve üstlü iki bin iki yüz otuz karyola alınacaktır. 
Kapalı zaslltmcsi 5.9.939 salı günü saat 14.30 d~ Tophanede fimir
lik satınn•. da yııpılacnktır. Beherinin tahmin bedeli yirmı iki bu. 
çuk liradtiinin ilk teminatı üç bin yedi yiiz elli sekiz lira yetmiş · 
beş kuru~m karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 4!)1) ıla 500 
karyola oyrı ayn da ·ihale edilir. 

Bir p ilk teminatı 1293 lira 75 kuruştur. Şartnaroe ve "lÜ

munesi Fgörülür. isteklilerin kanuni vesiknlarile beraber tck!lf 
mektupls1lc saatinden !lir saat evvel Ko. na vermeleri.{H7)(6433) 

·_ Oeyle1iryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhaaedeli 10.000 lira olan bir adet ziya ile çalışan tabı ma
kinası 2S939 cuma günü saat 15.15 de kapalı zarf usulü ile An
knrada inasmda sntın alınacaktır. 

Bu iş(k isteyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin et ikalan ve tekliflerini ayni gün saat 15.15 e kadar komis
yon rei!Vermeleri 15.zımdır. 

Sartn parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
pa~nda 'm v,c SE"vk Şeffiğinden dağıtılacaktır. (6289) 

* * Muh bedeli 130 000 lira olan Karaçam köprüsü 3.10-1939 çar. 
sambn gıt 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
Eatın nhr. . 

Bu i ek istiyenlerin (7750) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayi vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 .a kadar 
komisyögine vermeleri lazımdır. 

Sartr 650 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl. 

maktad '6355) 

.. 
istcınbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

' 
Aşağıda miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatları ~·nzılı 

benzin ve , yağlar kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 28/ 3/ 
939 pazartesi günü hizalarında gösterilen snatlerde Çanakkalede müs
tahkem mevki satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 1steklil~:in 2490 
sayılı krmunrla yaz.ılı belgelerle ve 939 senesi ticaret vesikalan ve mu. 
vakkat teminatları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel iç ve dış 
zarflar mühürlü olduğu halde komisyona makbuz mukabili t~slim et
meleri fenni evsafları Ankara, Jstanbul ve İzmir levazım amirlikleri 
satınalma komisyonlarn:.da ve Çıınakkalede müstahkem me\•ki satı. 

nalma Komisyonunda görülebilır. 
Benzin ayrı yağlar ayrı cltsiltmedir 

Cinsi Kilo Tahmin be- Tutar .. 
deli Kuruş Lira 

Benzin 200,000 23 46.000 
Vakum yağı 20.000 35 ( 7,000 
Valvalin 5,000 :ıl5 ( 1,750 

8,750 

* * 

<232) (6039) 
Saati Teminatı 

Lira Ku. · 

3450 11 de 

• 656 17 de 

Beherine tahmin edilen fiyatı 25 lira olan 2230 adet karyola "altlı 
üstlü., kapalı zarfla cksi!tmeye Jronulmuştur. İhalesi 26 • 8 • 939 günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 4037 lirn 50 kuruştur. Şartnamesi her giin 
Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda veya İstanbul Lv. amirliği 
Sptın alma komisyonundan 279 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. İşbu 
karyolaların hepsi bir müteahpide verilebileceği .gibi beş parçaya ayn. 
larak beher parçası 440-450 adet olmak üzere ayrı ayrı da verilebilir. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2,3 - CÜ maddelerinde ya. 
zılı belgeler ve ilk teminatlarını teklif mektuplarile beraber nihayet iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
misyonuna' vermeleri (244) (6189) 

* * Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için aşağıda yazılı patatesler 
kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın nlınacaktır. Patateslerin ihaleleri 
hizalarında yazılı gün ve, saatlerde Çanakkalede müstahkem mevki sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale kanununun 2,3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle ve teminat akçelerile birlikte muayyen gün 
ve saatte komisyôna müracaatlan. "268,, "6319,, 

Muhammen 
Garnizonu Kilo bedeli Tutan ihale Saat hk teminat Şekli 

ku. s. lira tarihi Lira Ku. 

Çanakkale 118,000 7 50 8850 4-9-939 11 663 76 K. zarf 
Ezine 69,000 8 5520 4-9-939 17 414 K. zar.f 
Gelibolu 19,000 7 50 1425 2-9-939 11 106 88 Açık 

eksiltme 

* * ·Fethiye kıtaatının ihtiyacı olan 129,000 kilo ttn kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm satınalma komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satmalma Komisyonla
rından görülür. Muhammen tutan 19,350 lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kµruştur. Eksiltme 4 - 9 - 939 pazartesi günü saat 16.30 da İspartada 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 4 • 9 - 939 saat 
15.30 kadar teklif mektuplarını İspartada tümen satınalma komisyonu 
baskanl~~ına verm~lerL "275., "6320,. 

* * Mardindeki.hudut taburu için ~ - 9 - 939 cuma günü saat 10 da Mar
dinde askeri satınalma komisyonu tarafından 240 ton ekmeklik un satın 
alınacaktır. Muvakkat teminat 1620 liradır. 2490 sayılı kanuna göre ta
liplerin belli gün ve saatten asgari bir saat evvel evrakı müsbite ve te
minat mektuplarını komisy<'J'la göndermiş bulunmaları şarttır. Şartna. 
melerI görmek ve okumak üzere Mardin askeri satınalma komisyonu-
na müracaatlnn. :'269,, "6321,, 

* * 
270,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 

37 ,800 lira ve ilk teminatı 2835 liradır. İhalesi 8-9-939 cuma günü saat 
10 d~ Gircsunda askeri satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonçia görülür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı veşikalarla ilk teminat ve teklif mektupla
rını havi zarfını ihale gün ve saatinde'l bir saat evvel Giresunda askeri 
satınalma Ko~isyonuna verilmiş buh.ınncaktır. "272 .. "6322 .. 

* * 
An alya kıtantının ihtiyacı olan 422,250 kilo arpa ve yulaf kapalı 

2arfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnnmesi İspartada tüm satmalma 
. komisyonunda ve Ankara, İstanbul levazım amirlikleri satınalma komis. 

yonlp,nnda görülür. Muhammen tutarı 19.001 lira 25 kuruştur. İlk te
minatı 1425 lira p kuruştur. Eksiltme 8-9-939 cuma günü saat 15.30 da 
İspartada tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 8-9-939 
günü saat 14,30 kadar teklif mektuplarını İspartada tüm satmnlma ko. 
misyonu baskanlı2"ınn verceeklerdir. :'274., "6324 .. 

Miktarı 

kilo 
Muhammen bedeli 

Jira 

* * 
fık teminat 

lira 
ihale .:\in ve saati :r 

14,400 '. 15,120 1134 2-9-939 cumartesi 11 
Mer~in ga

0

rnizonundaki kıtaatın ihtiyacı ola~ yuknrda yazılı sade ya
ğı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Mersinde askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden 
bir saat evveline kadar kabul edilir. Fazla bilgi edinmek isteyen istek
liler askeri satın alına komisvonunda mevcut olan şartnameleri her ?.a-
man &örebilirler. "273 .. "6323 .. 

* * · İzmirde bir pavyon ve iki cephaneliğe muayyen ğünde talip zuhur et-
medığinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş<~ur. Keşif bede
li 38.261 lira 22 kuruş, ilk teminatı 2870 liradır. Kapalı znrfla eksiltme
si 5.9-939 salı günü Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartname proje ve pldnlan 195 kuruş mukamilinde alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk te
min'lt ve teklif mektuolarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Ankarada komisyona vermeleri :'289,. "6410,. 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 395 lnıruş olan 44.000 metre 
'kaputluk kumaş kapalı zarfla müm.ıkasaya konulmuştur. ihalesi 11.9.939 
pazartesi günü saat 11 dedir. llk teminatı 7960 liradır. Evsaf ve ~rtnn
mcsi 675 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmiye gireceklerin 24.90 snyılı k&nunun 2, 3 cü maddelerinde ya:r..;lı 
vcsaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beh~meh:ıl bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alm:ı komisvonunn verme. . 
leri. (301) (6486) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

11 

işletme 
ilanları 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
21 Ağustostan 28 Ağust.osa kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkı§ 9ün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Cum
huriyet) ve Pazar 16 do (Karadeniz). Gala-

Bartın bathna 

lznüt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karahiga hattına 

İmroz hattına 
Ay\•alık hattına 

ta rıhtımından. 
Salı 18 ele (Bursa), Cumartesi 18 de (Antal
ya). Sirkeci rıhtımından. 

;__ Salı 9.30 da (Seyyar), Per§embe ve Pazar 
9.30 da (Uğur) . Tophane nhtımındnn. 
Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(Sus). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 
20 de (Mnrakaz). Snlı ve Çarşamba posta
lan Tophane rıhtımından, diğer postalar 
Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.16 de 
(Marnkaz). Galata rıhtımından. Aynca Çar
şamba 20 de (Antalya) ve Cumartesi 20 de 
(Bursa). Tophane rıhtımından. 

Not: Salı postası Izmir Fuarı münasebe
tile ilaveten yapılacaktır. 

:- Salı 19 da (Mersin) ve Cuma 19 dn (Sey
yar). Tophane rıhtımı:ndan. 
Pazar 9 da (Tayyar)) Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Bartın), Cumartesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhhmından: 
\\lersin hattına - Sah 10 da (Tırhnn), Cuma 10 da (Konya). 

Sirkeci rıhtımından. (6489) 
NOT: 
Vapur seferleri hakkında her türlü malOıpat aşağıda te~efon nu

maralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Galata Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar 

Umum :Uiidürlüğii binası 

altında 423G2 
Galata Acenteliği 

Sirkeci Acenteliği 

Galata rıhtımı, Mıntaka 
Liman reisliği binası al
tında 

Sirkeci Yolcu salonu 

* * iLAVE BANDIRMA SÜR'AT POSTASI 

401~3 

~2740 

İzmir Fuarı münasebetUe 15 Ağustos tarihinden 26 Eylül tarihi
ne kadar fstanbuldan Sah günleri 8.15 de Bandırma hattına birer 
ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) ı 

* * ;.-
Acentalarımız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük işle •• 

ri ile wpurlanmıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne e.!. 
her hangi bir müracaat veya ihtilfif hakkında yapılacak şifahi ve tah. ' 
riti müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalanmıza yapıl. 
ması icabederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu 
gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada 1 
eski Merkez Rıhtım Han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Tc 
lcfon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde 
de doğrudan doğruya mahalli acentalarnnızn yapılması lüzumu ilan o. i 

lunur. • (6175)J 

6f/J ....................................... .. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türl< Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 
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Ziraat Rnnlmsındn kumbarnlı \'«' ihbarsız tasarruf hesaplarında en nu 
az 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a:ı;ağıdnln c-

plana göre ikramiye da{.'ltılacaktır. ıd 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
,, 
" .. 
., .. 

ı.ooo L~ralık 4,000 
500 .. 2,000 
250 ,, l,000 
100 ,, 4,000 
-ıı ,, 5,000 

40 " 4,800 
20 .. 3,200 

bir 
Ltra 

ız-.. e!-

" 
" 
" nu 

:ı-,. 
DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı ıı

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlnsiyle veriİecekttr k 
Kuralar senede 4 defa, l EylUl, 1 Birincikiinun, 1 !\tart \'C 1 11.ıztron ,. 
tarihlerinde çekilecektir. e-
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Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastahktan Yeni Kalkanlar İçin Gıd.a: 

L L 1 
PİYASAYA ÇIKTI. 

Vitamin ve kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. 
Çocuklarda ishal gibi barsak rahatsızhklarını mucip olmaz. 

KANZUK PİRİNÇ U U • KA~~ZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • 
KANZUK MERCİMEK UNU • KANZUK BEZEL YA UNU • KANZUK İRMİK UNU • 

KANZUK NİŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

1 U L 1 
Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlan2r, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: iNGİLİZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu İstanbul 

. .. : - . ' . .·; . : :~ . . . . ·111~~·~ lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

ESKi FEYZİA Ti 
Yatıh BOGAZiÇi LİSELERİ Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Frans ız mektebi binasında, kız ve erkek 
kısımları ayrı dairelerde olmak üzere lise ve Orta Okul. 

~RNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY C A DDEStNDE ÇiFTE SARAYLARDA 
Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

.. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 # 

HIFZ EDİNİZ 
cildinizi ölmüs ve kurumus bir halden · 
sakınmasın'ı bu zeytin ~e hurma 

yağ larile yapılmış sabuna brakınız 

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

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı saatlerinin 
yenı modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GIBJ ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir Tel: 21964 

SİNGER saatleri YENİ MERKEZ MAGAZASI: Eminönü. tramvay cad. 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. 
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DABKOÇ 
ve Si 

Vapur Acıığı 

«SCHULDT • OR LINE11 

Eşyayı ticariye nakleri posta: 

SAR K - GA RP H.iiamburg, 

Bremen. Anvers, Yan, Tilr

kiYe, Bulgaristan, El) ve av
det. 

Eşya tahliyesi fç!;enen va
ourlıır: 

Norburg vnpuru 24osa doğ
ru. 

Maritza vapuru 30 sa doğru. 

F.şya tahmili için b< vapur!ar: 
Norburg vapuru 29 sa doğru. 
:Waritza vapuru ae doğru. 

Y. P A J IR 1 Ç 
Vapur A•sı 

~ZETSKA PLOVlt. D.• de 
Kotor Balkan antııekonomlk 

konferansında tee1'1 enter· 
ı,ıııkanlk hat. BiJyO modern 

"LOV~ .. 
vapuru ile lıtanbvence, Pi· 
re, Korfo. Arnav1Dalma9ya 
sah 111, Trlyeate, V(tle S u11ak 
~rasında muntazam 

Yolcu ve eşyay~ alır. 

Tenezzüh ve zevati için 
Müstesna 

KÖSTEftl 
İlk posta 5 EylQI tJ.e. 
PİRE, KORFU, ;luk, Dal

rnac:vrı c;ııhillPrl. V<!e 'l'rlyes
teye ilk posta 8 E;t 15 te. 

Her nevi tafsili Galatada 
(Yolcu salonu ka) umuml 
acenteliğe: Telefon: ve biltiln 
~eyahat idarehanelllracaat . .._ , 

DOÇENT D!S:lMI 

Feyzullah ~er 
Her gün hastalatbul eder. 

Beyoğlu İstiklal Cao Ap. N o. 3 

Dr. GEN. 
SESiM ÖMERLIN'ın 

Üzüm 
Üzümle • • JVI 

Kitabını her ytf'ayınız. 
Üzüm mevsimitabıdır. 

'~ 

Eli Çabuk ttç.i 
ı; 

iş 

r 
r 

ROMANTIZMLI GINfZ i MUHAFAZA ETMEK 
iÇiN ... teninizin tatlı taze \'e gt>nç olmasını temin 
ediniz. Bütün zt>r:ıfeti \'C rom:ıntizmliği öldüren sC'rt 
, .e can~ız bir cilde sahip olmak tehlıkc,iııe varmayın, 
Tabiat kendi bile zer:ıfetinizi daima muhafa7a et~1ek 
için sizlere ~ardım edecek en İ)·İ güzellik maddderi 
~·aratmıştir... okşa) İci müle:dn hurma 'e zntin 

k_~~M 
/~-4111P ~ ~ .edeJL. ~ 
.,,_.(!__ HER YERDE SAT_JLIR, 

Rifat Kaü 
Kabine: Çarşıkapvay du-

rai!ı No. 99, tnköy, 

~ağlarıdır. Cildi )'Umuşak tatl1 ''e genç brakm:ık lcin 
hic bir sev onlara nıukavcse edilemez. 

ONUN IÇINDIRKI PALMOllVE SA-
BUNU münhasıran hurma ve ze~·tin yıığla
nndan ihtilab dolayisile diinHırıın en maruf 
güzellik sabunu ol~uştur. K;ndi,ine o tabii 
tatlı rengini veren o ) ağl:ırdir. Terkibinde 
n~ suni bir boya nede lı:ı) \ani bir yağ vardı r 
Yıne o yağlar dolayisilad ı rki Pnlınolivc in 
köpüğü diger sabunlara nisbeten billııısn 
kremli ve yumupktır - b:lllha~kn. Hemen 
bugün P;ı lmolive alınız ... ,.c dikkat ediniz 

,. { bu em~alsiz köpük nası l )a\·a~ca fakat te· 
mamen bütün kiri Ye düz,ı::ıınleri kaldırivor. 

• A7. zeman İçinde cildinizin nasıl hakik~tcn 
canlandığını ve bütiin gü.tclli~ini bulduı'l ıınu 
hayretle göreceksiniz. 

lstanbul Komutanhğından: 
. 4 - Piyade alayından zayi olan cilt 1 varak 6 "61 72,, numaralı vete-

J r iner ayniyat makbuzunun hükümsüz olduğu ilan olunur. "5782,, 
Sl 

-------------------------------------------------------
lstanbul Orman Müdürlüğünden : 

a c 1 - Orman Umum Müdürlüğü için şartname ve nümunesi veç
ad hile HıOO adet devlet ormanı çekici ile 1500 adet orman çekici kapalı 
kı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 
hı 2 - Mezkur çekiçlerin muhammen fiatı ceman 24000 liradır. 

3 - Eksiltme 939 ağustos 23 üncü çarşamba günü saat 15 de İstanbul 
s orman çevirge mi.idürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1800 lira orman mesul muhasipliğinden a. 
rı- lınacak makbuzla ziraat bankasına teslim edilecektir. 

5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman çevirge müdürlüğünde 
1 görülebilir. 
·r. f3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin arttırma eksiltme ka. 

nununa tevfikan ihtisas vesikası ve bu gibi işleri tamam yapmış olduğu 
Li na ve bu işe girebileceklerine dair vesika ve ticaret odası vesikasının 
ül 

ibrazı. 
7 _ Teklif mektupları yukarıda ücüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar İstanbul Orman Müduriyetindc müteşekkil iha-
) :.llJe komisyonuna getireceklerdir. (6109) 

, 

DEPOSU: GALATA. G IJMR UK, 
SOl<AI< N '2 36 

Telefon 

, 
' Beyoğlunda BAKğaza!arı 

lh.,·.n, Pı:ıılmolilw'~ in butön fa,·dtlfl'
'°'"' hılnıı,or i"rniı. mih.a"le Niniz 
h1'rmt ıhırimiılf' 11ıiz~ bir nUmunt111oi• 
nıı:ftndrrf'1irn. Sıtıdrcf! i .. ırn ve ıoıdro
"'"ııi 5 kıırnyluk bir m lnat pu1u 

Bayanların mahrem tuvaletlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, el çantalarında bile taşınan ve en ince 
elbiseler altında belli olmıyan, v~cuda bütün ser· 
bestiyi veren gayet kullanışh adet bezleridir. 

En birincı İng l:t'ransız 
kumaşlarından rri'RENC
KOTLAR, GabarE>altolar, 
Tüvetler, Spor -..ezi kos
tümler, Pardesül yerden 
müsait şartlar ve'iyatlar. 
la satılmaktadır. r bozul
madan evvel ihti) BAKER 
mağazalarından tdiniz. 

ıla •ı •iki l.~IAi~AVulvndnini& ı 
Ralli Han N• t2 Sirked. ISTAl lOL ve F EM i L 

eczane ve 

Bu Akşam 
Taksim PANORAMA Bahçesinde 

Bestekar SALAHATTIN PINAR'ın 
San'at hayatının 25 inci yıldönümü kutlulanacaktır. 

HAMiYET YÜCESES Mısır Yddızı K i K 1 
Bu münasebetle lıitfen iştirak edecek olan kıymetli sanatkarlar; 

Bayan MUALLA ve Kemani SADİ 
Ostad bestekar BIYMEN ŞEN, İzzet Bahçesi SAZ H e y'eti 

ve maruf diğer san'atkarlar saat 2 ye kadar 
d evam e decektir. 

BAGLARI 
maijazalarda bulunur. 

Dr. Hayriner 
ZDhrevt ve cilt haataıDtet-anı• 
>ğleden sonra Be}ğacamı 

1{~r!'m~mrfa "lo rniln ·43!'l~ 

ADRESE Dl KAA T : 

EMİNÖNÜ ECZAtSi 
Bahçekapı Yerli Mallar Pazarı üst tarafın 

caddeye nakledildi. 

------ Taze tlaçlar - Ehven Fiatlar ---•• 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şcrı 
Siyasal B!lgiler Okulu Direktörlüğünderı 
Kayıt 25 ağustosta başlar 23 eylülde biter ve yalnızesi per

şembe günleri mesai saatlerinde yapılır. .... ____________________ , 
Müracaat olunacak yer Ankarada Şiyasal Bilgiler Otanbul. 

da yüksek Öğretmen okulu direktörlükleridir. Müracaat l:a ile ve 

bu istidaya bağlı aşağıdaki evrakla yapılır. 
' . S U A D 1 Y· E P L A J 1 N D A 

Otelimizde istirahatte bulunan Bayan Safiye, Kemençeci Aleko, 
Piyanist Yorgu kardeşlerin bulunduğu bir saz heyeti ile 22 Ağustos 
salı günü akşamı ve 26 Ağustos cumartesi günü akşamı iki konser 

,_ vereceklerdir. Muhterem Anadolu sahili halkına büyük fırsat. _, 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lütfü DÖRDÜNCÜ, G azetecilik ve 

Nesrivat T . L. S. Ba~rldTITT v er TAN l\.1nthaa~t 

ı - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları nüfus ci asılları 

2 - 8 tane 4, 5 x 6 boyunda fotoğraf 

3 - Aşı kağıdı. 

İmtihanlar 25 • 9 • 939 pazartesi günü saat 8,30 da tafsilat 

müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) ~ 


