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Bu kitap bUr'*ırının it çıkarma kudretini arttırmak isteyenler 
için kıaa, fıkat ameli bir kltıptır. O ılze ız mı.arıflarla çok it 
na11I çıkarılıblleceijlnl gllıterir. Fenı ve yınlıı bUro uıullerl 

yUzUnden geri kalan, hattı zarar eden veya batın mUe1ae1eler 
11yılmıyıcık kadır çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 
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Amiral Cunnigham aün abideye çelenk koyduktan •onra 

aelam reımini ila eJiyor Türk gazetecileri, Amiral zırhlııı Worıpite'de 
Dün /zmir mevkii müstahkemini :ziyaret eden Malaya 

zırhlısı ıüvariıi Kumandanlıktan çıkarken 

Milli -...-.ef ln.giliz Amir alini 
Bugün Kabul Edecekler 

!Amiral Abideye Çelenk Koydu ' Malaya zırhlısının lzmir limanında alınmış lotogralı Birkaç Yaka 
VE Yavuzda dün Amiralalr .. ~. I' Malaya Kumandanına 

~~!~~~!:,;~!!!!ı Bir Ziyafet Verildi Dunku lzinirde Ziyafet Verildi 
Dün bir Ctoıtum ltalyanla.rm Limanımızda bulunan ôost ve müttefik İngilterenin Akde-

1atanbulda birçok ticaret niz kuvvetlerine mensup Vot"' orspite dritnotu ile, dört torpido 
müe11eaelerine gönderdiği bir muhribinden mürekkep filonun zabi~an ve müret~eb~tı, : d~ 
/Propaganda gazetesi gösterdi. de şehrimizde muhtelif gezintiler yapmışlardır. Ingılterenın 
IRomada, İtalya hükUmeti tara- Akdeniz kuvvetleri başkumandanı muhterem misafirimiz A
tfmdan propalanft makiachyle miral Sir A. D. Cunnighom dün sabah Taksime giderek ' 

Zelzele Malaya Takımıyle Yaptığı Dostane Maçta 

lzmir Muhteliti 9 • 1 Galip Geldi 

- •• - -- _ _ __..,... "''""'•• .................. J """""' ""'...,au.,,_....., ....... v J..1."''--~ .... .., ...... 111c ~c.u: .. J1r.. Auy1ı1u~Lcu.1.. ou ülC-

lanna ve Turx okuyucularına da rasimde Amiral Şükrü Okan ve İstanbul Kumandanı Ge
propaganda mabadıy:le •önde- neral Halis Bıyıktay bi.ılunmus-ı 

Zelzele Dokuz 
Y erCle DuyulClu 

. İzmir, 3 (TAN Muhabirinden> - Limanımızda bulunan 
Ingiliz Malaya harp gemisinin zabitan ve rntirettebatı bugün 
~araya çıkarak şehri gezmişlerdir. Öğleyin İngiliz Ku

. mandanı şerefine ~1evkii Müstahkem Kumandanı tarafından 
Orduevlnde bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette İngiliz zabitanı, 
Vali, Belediye Reisi ve suLaylarımız hazır bulunmuşlardır. 
Mevkii Müstah~em Kumandanı kısa bir hitabede bulunarak 
dost İngiltere donanmasının 

riliyor, çünkü gazetede İtalya- Iardır. :i • Dün şeh_rimizde iki zelzele olmuş: 

1 • ı • tur. Birincisi saat 14,33,13 de az cie-
nm icraatına ait vııı.,.ı ve haber. Saat 9,15 te bir deniz kıtamız bas- n g 1 1 Z ~- vamlı fakat şiddetli ikincisi 15,6.13 
lerden ba•L.· hiçbir -y yoktur. ta bando muzika olmak üzere Tak. 

~ T- de çok hafif olarak hissedilmiştir. 
Masam üzerinde duran postaya 

göz gezdirdim. Almanyanın propa
ganda ajansı Uta • Press'in iki bül
teni elime geçti. 

sim meydanına gelmiş, 9,45 de de M b Birincinin merkezi !stanbuldan 125 
başta bando muzika oldui,iu halde bir e usun u n ikincinin 130 kilometre uzaktır. Bu 
İngiliz deniz ve kara bölüğü Taksim 
meydanında Türk kıtasr karşı~ında B t zelzelelerin merkezlerinde birkaç 

kumandan ve zabitanı arasındaj G I . 
bulunmaktan büyük zevk dtıy- a atasaray 

Evde kapımın altında namıma 
gönderilmiş bir zarf içinde küçük 
bir broşür buldum. Romanın kısa 
dalgalarla verdiği radyo programı 
idi. Bu programda Türkçe neşriyata 

e gündür faaliyette bulunan ayni mm 
yer almış ve iki kıta biribirlerini se- yana 1 
lumlamıştır. takaya tesadüf ett.iği anlaşılma~ta. 

duğunu söylemiş, kadehini İn- D • 
giltere donanması ve kumanda- emırspor 

dır. Bu mıntakanın hangi tarafta ol-
Saat tam 10 da -Amiral Sir Cun- Evvelki gün şehrimize gelen İngi- duğu rasathanece k:ıt'i ola _ 

nigham kurmay heyetile beraber o- liz Sosyaııs· t mebuslarınd '"" J h an ~n. o n rak belli olmamakla beraber muha-

nı şerefine kaldırmıştır. Albay 
Tower de ayni şekilde muka· Maçının Kati 

Kararı Verilecek 
da yer verilmişti. 
Akşam radyomu 

Barinin çirkin sesli 
çıktı. 

tomobille Taksim meyd;ınına gelmiş, Parker'in riyasetindeki Ingiliz he- birlerimizden gelen telgraflara göre 
Amiral Şükrü Okan ile htanbul Ku- yeti, tetkiklerine başlamıştır. Hükü- zelzele ayni iddetle Bozöyük, Eski-

t mandam General Halis Bıyık tay ta- metimizin misafiri olan heyetin mih- şehir, · Uşak, İnegöl, Ktitahya, An-
aç ım. Karşrına rafından karşılanmıştır. Dost ve müt mandarlığını İstanbul mebusu Salah İ 
Tu""rkçe s ik · kara, zmir, Erdek \"e Amasyada his P erı tefik memleket Amirali, Cürnhuriyet Cimcoz yapmaktadır. 

abidesi önünde karşılıklı yer almış Heyet reisi M. Parker, dün kendi. sedilmiş ve buralarda hafif mikyasta 
Jf.. olan Türk ve İngiliz askerlerinin a- ·1 .. .. b" k tahribat da yapmıştır. Muhabirleri. A lman casus teşkiiatı servısı şe. rasından geçerek abideye bir çelenk ;a~a~~~u~~~un:u~~u:~aşınuza şu be- mizden gelen telgraflar şunlardır: 

fi Kolonel Nikolai bir kaç ay koymuş, müteakıben tngiliz bandosu "- Türkiye ile Ingiltere arasında * Bozöyük 3 (Tan Muhabirinden) 
evvel neşrettiği bir eserinde di. evvela Türk ve sonra İngiliz milli aktedilen ittifakı müteakıp İngiliz ef. saat 14.55 de 15 saniye devam eden 
yor ki: marşlarını çalmıştır. Bu esnada Tak. karı umumiyesinde Türkiyeyi daha şiddetli bir zelzele olmuştur. Halk 

"Geçen harp te ispat etmiştir ki, sim meydanını doldurmuş olan bin- yakından tanımak hususunda büyük ı ~~;kuda~ ~vlerinden dışarı f1rlamış1 
milletler arasındaki kavga, yalnız krce halk bulundukları yerele ı<:ımıL bir arzu hasıl oldu. Türkiye hakkın. k.aç kagır ev çatlamıştır. Podurga 
silahla neticeye varılan dar kadro-j (Sonu Sa. 10 Sıi. 2) (S u S . 10 . 8 ... 4) nahıye merke:r.inde minareler, baca. 

(Sonu: Sa. 10, sii. lJ on ' a. ' u. (Sonu Sa: 10: Sü: 4) 
........................... -..-----.~~~~~~~--~~~----~~--------~~----~~---

helede bulunmuştur. 
Bu gece saat 20 de İzmirdeki İn. 

giliz kolonisi tarafından gemi ku. 
mandan ve zabitanına şehir gazino. 
sunda bir-ziyafet verilmiş ve çok eğ. 
lenceli geçmiştir. 

Malaya gemisi başhekimi bu sabah 
vilayet sıhhat müdürü ile birlikte 
şehrimizdeki sıhhat müesseselerini 
gezmiş, izahat almış ve tetkikatın. 
dan memnun kalmıştır. 

Malaya gemisi tak1mı da bugün 
saat 17 de Alsancak Stadyomunda 
İzmir muhteliti ile bir maç yapmış
tır. Müsabaka çok zevkli ve heyecan . 
1ı geçmiş, dost devletin denizcileri 

Ankara, 3 (Hususi) - Hakemin 
yaralanmasile yarıda Jcalmış olan 
Demirspor - Galatasaray macının a. 
kıbetini tayin için Beden T;rbiyesi 
Genel Direktörlüğünde toplanmış o
lan futbol yüksek hakem komitesi ve 
teknik heyetleri birleşik içtimaında 
maçın hakemi Tarık tarafından ve
rilmiş olan rapor tetkik edilmi~fü. 

(S<.ınu Sa. 10 Sü. 3) 

Hava Tehlikesine 
Karşı Korunma IBedava Totaliter Propagandası 

Gönderııen Türkiyede D_urmamıştır 

Romanya! stadyomu dolduran binlerce halk ta
rafından samimi surette alktc;l:ın-

Orduları mıştır. Bir İngiliz zabitinin idar;sin- Hazırlanan Nizamname 

Manevrada ı 
de yapılan bu maçta. fazla yorgun ve 

Prcceganda 

Gazetesi 

Dün bize okuyucularımlzdan biri, Romadan İstanbulda 
muhtelif tüccarlara ve ticaret ~üesseselerine bedava gönd~
rilen "Haftalık Haber,, adında, Ingilizce, Almanca ve· Fran
sızca bir gazete göndereli. nu gazetenin başlıklarını ayne~ 

antrenmansız olan Malaya takımı 

Londra, 3 (Hususi) _ Ro. 19 - 1 yenilmiştir. Sahada Vali, Mii~-
manya orduları bu senenin tahkem Mevki Komutanı da h•1lun-

ı muştur. Bando İngiliz ve Türk J\!ı"llı· manevralarını , Cenup ve Garp· 
hudutJarında yapmaktadır. ~11 Marşlarını çalmıştır. 
manevralar, hep sonbaharda . Yarın Kült~rparktaki Ada gazi. 
yapılırdı. Fakat bu defa bunla. riosunda belediye tarafından bir zi. 

. yafet verilecektir. 

burava nakledivoruz. 
ı Nt' •Jrıı•ı:-r ı ~· 'Bu gazete Romada, İtalya hüku- rı erken yapmıya lüzum hasd 

LJ f ... a.. ' c' hronı· q'u" .e. H""'eX\nbao d~ : '" ~ . ~;:in!:~:!ıi7!:~t~r::ay~~:dp~onpl:gk::~ l . olmuştur. Bu manevralar bütün 

ma aır'- Ağustos zarfında d~vam ede. 
İzmir tenisçilerj ile Malaya tenis. 

çileri arasında da bir müsabaka ya. 
pılacaktır. \ ' :i~:e=~:~~le memleketimize gönde- ._.".t-•k•ti.T ............ _ ..... ____ _ 

Totaliter devletlerin menllek~ti- . Malaya gemisi kumandanı Albay 
- ......,. .. ...,... .. _.. ___ • • •• • • • • T ' C . k 

mizdeki propagandaları durn'İaını~tır. f ower umartesı 'il şamı saat 21 de 
Bu gazete de, Türkiyeye gönderil- Yunanistanda Şenlik · : .g~mide bir suvare verecektir. Gemi 

11' 1 h · kt l donanacaktır. O e ı e il S ... a il : me ~. o an p:opaganda eserlerinden 
'-J • bir numunedır. İtalyanın Türk hal- Bugün dost ve müttefik Yu- İngiliz bahriyelile~i İzmirde gör-

.• kını aldatıp kandırmasına imkan yok nanistanın milli bayramıdır. . dükleri samimi alakadan Çok mem-
,.....~ .. ,.., ... , "'""' · t T "' k" nund 1 __ __. _________ ..;....;;..;....;;_--.:-.--..;-.:.;.;,;:.;.;;;,._ ___ ........ ....__....:..._ ur. ur ıye ve Türk milleti, Italya ur ar. 

Bl! nıüııasebetle Yunanistanda 
,,.,..~, ' i " hakkındaki notunu vermiştir. Fakat Maçın talıilah . 

F t büyük m"'erasim yapılacaktır .. 
ransa ve ngilteredeki yabanc1 pro- İzmır, 3 (A.A.) - Şehrimizde bu-

p .. ganda teskı'JAt b ı ~ ·şı Bu husus.ta hazırladı.:ı.ınuz bir 
" • 

11 ının aşarcm;ı ı ere - lunan dost ve müttefik memleketin 
bakarak halkımızın ecnebi propagan- · yazıyı beşinci sayfamızda oku. Malaya zırhlısı futbol takımı ile tz. 
dasına karşı.müteyakkız bulunması yacaksınız. mir muhteliti arasında bugün Alsan. 
lüzumuna bu vesile ile bir daha-i-

l \filfi:ml 1 j,.,. l'ri, ,,,,. l .nn caret· etmek isteriz. cak Stadında dostça bir maç vapıl. 
~ (Sonu; Sa: 10 Sii; 5) 

İstanbulun pasif konınma faaliye. 
ti hakkında bir nizamname hazıı-la. 
mak üzere teşekkül eden ko:ni-;yon 
dün vali muavini Muzaffer Akalının 
riyasetinde toplanarak bir hava hiı

cumu vukuunda bütün daireleı in, 
fabrikaların, müesseseleriıı ve halkın 
ba~vurması icabeden tedbirler hak • 
kında bazı kararlar vermiştir. Bu-

(Sonu Sa: 10, Sil: 6 da) 

:·······················,······························ . . . . 
i Yeni Tefrikamız: 
i :--------'------. 
REŞİT PAŞANIN 

HATIRATI 
Milli SavQfın nasıl başla
dığım vesikalarile anlatan 

mühim bir eser. 

1 O Ağustosta 
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Bir akpm 
Biner artma~ 

Ve kafama sivri, ~ bir küWı ı• 
~p 

aa li1>l. b1r c1n kJY~-.. 
Apnmda ...... 

Bulntlma 
Ulaprını~ 

Ve blbiml küllemnit bir kor del8 

• 

8e:Q benim 

Tutupıı bir dal llt1 
Kara sevda ll1al 

T8fll"llll lana! 

Kafamda. kalbimde, kanımda 
Canımda 

Sbıirlerimdeslıı! 
Sen benim. 

Gözümde 
Sözümde He,_.,.,._, 

Ben sensiz bu oımil tapya1>Dlr mı. 
yim. hiç! 

Ben ayn yapyabmr miyim hiçf 
......... iDi 

Adm~ 
Tadın 1ibt 

Dü.-v,.or ılga\'41D 
Dudaklanmdant 

Mmlr pir Zi)'ayı •• v.U. il• 
Mr bre daha fahmetle IOl'llL 

S U A L 

·- Ortaobla Olsel Şaatlar ............. - . .................. ' 

o 

llr ........ tel• 
DOn KOçbkçömilce plAjında 4G 
,..~ tahmin edilen bir •lt• 
eeeedi lrabmmufhır. ceaeclm ~ 

C - ffa7J1", bu ...... ~ ............ IRl.>t!U.U 

C - PNv~ yataiak Is

~ ı.tabbda ol••- ... 
hk mütet~ıUM'9 •~alı~t ~ 
~üdürlüiü aall,Jk .k\U'U!WJ&, ~ 
vilAyetlerden gimlek istiyenlerlii 
'8t bulwıd.uldan 1w:ıerın hu~• 
uW Jı'7etleri, h\Ut~ veya be
leıdiJ• 4oktorlaru)daıı aJ,acakJUl 
bir rapör ile ~ vazlf•~ 
bu mueu•eye ya~ icap et. 
tirdilild ~ .. ~ u- ... 
lld& mWlidüldeı1M m~ 
........ Para Oe ~t-11 W!Jen
W; lNlf ~ oluw 8'halW .. 
"1lr ııt ve ortamekteplerlıe U.. 
talebelerinden....., .. .,... üc. 
M lduiır • 

- Glsel Alr• ••. 
...... t.ylnl ..... - Tun ... o, ................... . 
.............. lül ...... ay. .. .....,, 
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M'üzeden Ahndı, Bir 
Kasa lc;ine Kilitlendi 
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Kuvvet 
Gösteriıleri 
Ye Sinir Harbi 

Yaan: Omer Rua DOCRUL 

S lnir harbinin mühim bir safha. 
ıına sirmlı ltulunuyoruz. GU. 

alla haberlerine blr ıöz sezdirm~k 
bunu ıöstermiye Widlr. taınten 
ihtiyat donanm ..... takviye ediyor. 
Ve ordusuna hami kuvvetini vermL 

Hitler LehistanaKarşı 
Planını Değiştiriyor 

ye çahpyor. Yenlien inşa olunacak Almanya 
tahtelbahir dafii pmllerle hasımla. 
na tahtelbahir alWum körletmlye 

Danzig'e Taarruz Etmekten 
f:r~:~;.::y:~::~::~:ıa: Ziyade Polonyayı Cenuptan Vuracakmış 
Fransa lberlnde de 11furarak kuvve. 
tini ve huırhiuu bilttbı dflnyaya Paris, 3 (A.A.) - Fransız matbu· 
ıöateriyor. atı bugün bilhassa Danzig vaziyeti· 

Fransa da ayni vulyettedlr. Fnn- le me§lul olmaktadır. 
us milleti blr taraftan milU blrllibd "Petit Journal,, da U Rochassien 
takviye ederek, diler taraftan lstlJı. diyor ki: 
sal kudretini arttırarak, maU dara. Mihver devletlerinin askeri nü
nıuaa kurtararak ve her baknnda• mayişleri Danzig'de ve Macar· Ru. 
lumrlaaarak vuiyet a1mq ltul•• men hududunda tesadüfi gibi bil 
yor. takım hadiselerle bqlamıftır. Bu 
Demoballerbı Jnnrvetlerial ve had.iseler Macar • Rumen hududun· 

laamrbklaruu tebartb ettiNilderl ve da basit bir seyrüsefer meselesinden 
tecavtb ıQ-uetlne H)"11D elnüyecek. çıkmı,ıır. Bunlann hepsi Almanla· 
lerial sa-ten.ek istedilderl sırada nn i§i gibi gözüküyor ve her şey· 
Mlhvereller .ıe ı.&ll sh yıldırıcı bir den evvel Polonya aleyhine müte. 
vulfette olduldanm ıöatermek, bel. veccihtir. 
ki de demokrasileri bir kere daha "Joumal,, da Salnt Brice şöyle 
1toyan eimlye Hvketmek emeliyle yazıyor: • 
ukerl •tvetlerilli denemektedirler. Almanyanın doinıdan dotruya 

Oaua lçla, Alman7ada hava kuv. Danzige taarruz etmekten ziyade ce
vetlerl, palf bir 1ahM• pli tallın. nuptan Polonyaya karp bir çevirme 
ler )"apmüta ve Alman onluau da hareketine tefebbüs etmesi ihtima -
Lehistan ve Maculataa hudutlanna ll her an artmaktadır. Hidiselerir. 
)"alma yerlenle mWI slrfllmemiı .ına. pa ıartp teAdüfune bakınız: 
nevralara JauarJ••aktaclır. Macar Hariciye Nazın Kont Ssakl 

balllslerba Akftaiadeki filoları. beyanatta bulunarak Macaristan si. 
am maaevnlMma hnırlanclıldan yuetinln ıllu llkıya Roma • Berlln 
ıırada ttaı,...ıar tleab kavvetlerlnln rnlhverl siyasetine ballı olduğunu 
111anevralaruu Wtlrmit ve kan Jrav. ilin ederken, diler taraftan da Al
Yetlerlnl denemekle me..W olmu .. manyada, 1919 da Macaristana mtır. 
lardır. but 'bulunmut olan Slovakyan111 

İki tara6a ........ QaWtr. AL tekrar MMariltana t..ı..ı f8ai or
.. ..._ , _._.ıJJ.:t!t1J! atılmaktadır . ., Bittabi bu_ hedi-

tererek demoüiailert korkutmak, fllık ta Macaristam Almanyanın Jıa. 
ılemokraaller • l_tl ~ 11arp. kik! bir peJki hal~ ı~Jl oım 
leriyle yıkıJmu itti vuiyette olduk- ukerl bir ittifaktır. tı bu kadarla 
lanm ıöatermek, ve ann ltir har- da kalmıyor ~ a,.. nteelüinılelıi .,. Polon,.Iı a)'Clll a.,. .,,,...., 

Sınisfi • R7tla'üa lleclütelıi ,.rtreMi iıwlirip oftania 
6ercı6eı- lledüi terWi70r 

hin utea milaven:ilerl yere aenntye Sovyet Ukraynaı halkı ile Kar
un Pleceihü teNrib ettirmek isti. pat lıalkının ırkdap olan Galfçya Ril 
yorlar. 

tenleri arasında tahrikltın arttığı gö-r----------.;.._-------------
•u kuvvet ı•terltlerl, her unaaa rülilyor. Pratuı !gali ferdumd INGILIZ - JAPON MOZAICERELERI bu kadar auan dlkaatJ celMtmedJii a or. 

halde, ba sırada •111Q'7en makutlar taya atılan Ukraynalılık fikrinin ye· 
Ye hedefler daireabMle yapalclıp ve nlden canl•nma11 karpaında bulu-

Moskovada 
As kert 

Ha attan 
Sonra? 

y..,.: B. FELEK 

Framıs psetelerlne ıöre AL 
manyada buat bu sene çok 

M •• k 1 pellanlı, ehle ahire kalmamq. Ge. uza ere er etken huaclı teseldea bitirmek için 
Almaya, kan, iman, ltilttln ıençllii 
seferber ttmlt ve tarlalara 1almış. --0-

Sovyetleri Mareıal 

'! oroıilof Tem sil Edecek 

Ba ltlr mnlyet midir, noksan mıdır 
orunu tetlılk etmffea teslim etme. 
U~ ki; Almama ayaima çlnne 
takar, dinltlafl ltlr nraya dl· 

Londra, 3 (Husu) - M~ ar ve 1toru ile kumanda edeneub 
gidecek Fransız askerl heyeti yarm .,..._bile pder. Onan için ita sev. 
buraya gelecek, hükllıııetln misafiri kb-at bir s{ma ıtlçlUle uiramaclan 
olacak ve öbür gün lngnliz heyeti ile yapılllllf. yapılmasa lmlt buat 1to. 
birlikte Rusyaya gidecektir. İngiliz sulaeak, mitle sillerl daha pddetle 
ve Fransız heyetlerine bir vapur çalacak, falan fllh olaeakllllf. Bel. 
tahsis olunmuftur. A.tkerl konufl'UI· ki dotru, betld elrf. Biz ltln o tara. 
larda Rusyayı Harbiye Nazın Voro. fım lneellyecek delflls. Muha»ak 
filof ile Rusya hava kuvvetleri ve tarafı ıu ki: Orada blr hasat sefer. 
deniz kuvvetleri §efleri temsil dde- berilli yapılmqtır. Batti bu sefer. 
ceklerdir. berlik Almanlarm batb memleket. 

Lord Hallfab Lordlar Kamaramı- ler kitillflk tıtmeslnler diye hima1e. 
da beyanatta bulunarak İngllteretıln lerlae alclıklan eski Çek•lovak)ra,.a 
harici slyuetlnl tavzih etmiJtir. da tepül edllmit 

Lord Hallfaka Uzak Şark hldl. Şlm41, Alman membalanndu P. 
lea ltlr takım ...ter var: (Sider .._ 

selerinden babaederken İngilterenm mi __ · ,._ ....... ) 
Uzak Şark ıiyuetlni deliftirmediif. _ Bele hasadı ltltlrellm del. 
nl e dellftinnlyecellnl, onun bu si. ta 

ti deliftlrmit oldutu hakkında Herkeste ltlr tellf. 
söylenen sözlerin esa11ız olduiunu - Vanr! lluattan soma ne oı.. 
anlatmış ve ln,WZ ıiyaaetlnln deiif. cu? • 
tiğini söylyenlerln hakikati tahrif Bana IOl'UIUIS Almanlana iste. 
etmiş olduklannı illve etmiftir. dikleri de itte bu korka! 

Lord Halifakı Rusya ile yapılan ı.... mahltl• teslrbıe tlW Wr 
müzakerelerden bahsederken müza. mahl6ktar. Sacak memlekette terler, 
kerelerin ıecikmit olma11ndan tiki· u7lflar, esmerletlr ve nlhaJ'et 1'81111 
yet edenlerin her ihtimali kavı:ayan slmslyala olur. Solukta da itana 
bir formqlü, hiç bir milletin lstiklüi. zıddı. 

ne tecaVüz etmeden hazırlamanın Korku lçln•e )"aflJU ltlr mulıltte 
riiçlütQnü takdir etmediJderiai. fa. eesa .._ ,.W ,Mupr. 
kat a ... va 11111lla fonnöUedni.. telif - Kele ..... t ltltaln de ... Dlyea 
için heraeı yapdchpı liy~. 41..- telulWl Avra .ı h1r ko ka 

Lord HallfU., )'fne Uzak ŞUka pa a r 
dönerek, Ingiltere aleyblndeld nüma '*"-~. En eli.O ıa. 

· şı . zeteJer ltUe ı.u.ttaa soma blrzler yı er devam ederse vaziyetın vaha- b it "Pr.ı 1 u:s 0 1 
t k b d v. • "ak l il . e ena 15ın MY yor ar. B8 .. 

me es e ecegını, .a. at n g lQremn . ll '- -"-ı M" ,_ Ch be 1_:_ 
vak.ti hulUl edince Uzak Şarkta mu. rıvaye er ucuu ısı.er am r....., 
tavuat rolünü memn~etle yapa- belki M&s1I Dala4ler tberlerlae •ır 
catım '1ilatıntftır. te.ir yapar da Wr kaf umaaclır d-' 

Lord Halifab, Rusya ne anlqma.. rihMIGklerl katlar sert ve cesur .ı. 
nın sulh için zarurt oldutunu izah maktan ..._.rıer. Bir taraftaa .. 
etmif ve bu lnhlan Lordlar kama. rivayetler, diler taraftan askeri sev. 
rumda iyi karplaıunlfbr. kiyat, tanare maaenaluı fa1aa, oL 

duqa flltaüne ltlr (llise • ..ae 
Sahneye ko)"Uf) tar. LUda ötene bl 
dfldtlk. 

ortahlı:ta Prslnlik lüUd&m ıflrdiiifi nuyoruz. Tienl'! ·ıne A•ıt Konucmalar 
•ır devre)'e t...aı ettiii itin "Excellior., gazetesinden: ~ S . Ankara, 3 (Tan Muhabirinden l -
'bir ehemmiyeti hab ltula--•-taadyn ~P daflariyle Ren'in öte tarafın. 

1 
Maarif Vekileti bu sene mekteplerin 

Bayat, ıll'rprislerle del•ar. (Ha. 

lattb IOllJ'a) tela4ldi Gup ıdm•m. 
clarlanna korlnatmaktaa mü bWık,. 
fa .haiattan Mma ltir flYler olaea. 
lana iaauwlanlaa delilim. Birisi 
kalba da: 

- ar. d ı·ır Tu·erıu·· 1 1 • d ba·l .. -· k Her taraf, mulıtemel •lr harWn çaka. a ab~n ukerl tedbirlerin ':1°8naa. er eyemıyor erse ,-.._ ve ayıt muamelele-
raeatı meseleleri dliftinerek maaev. da, İngilterede, Polonyada, Türkiye. rlni yeniden tesbit ederek, lise, orta 
nlanm ona ııre 7apQ'or, ve maka. de ve .Rusyada mukabil emniyet ttd- Londra 3 (Hususi) _ İngiltere zak ~--kta İngiltere ile Amenb mektep, muallim mektebi ve bütün 
itil taraf IWalaruua fbtiinl birlen alınma11nı intaç edeceğine ' ~· nın meslek mekteplerine yaptıjı bir ta-

kati a, 1 
liilnfi şüphe voktur ile Japonya hükllmetleri ;ki tarafa- takip etmekte olduktan siyasetler a· nılmde kayıtların bir eylı11de bqla. 

ve teslrlnl U... ederek onu har. ,. · rannda bahis meYZUu olan mesele- rasında gitgide b6riz bir f8k11 al- narak 15 eylUlde bltecelfnl ve den-
be sinnektea alıkoymak Ye sallttı Oeuvre,, gazetesinde Bayan Ta. lerle mqgul olduldan halde, Tlyft- makta olan miıvazilltl fevkallc:le tere 25 eylatde blıflnacapu bildir. 
her ne ......... olana olama kabul bouia diyor ki: çtn meselesi üzerinde ctreyan eden mühim ve falihayır addetmekte m!ftir. Dk okullann ka at ve den. 
ettirmek •8t8wlndedlr. Fakat bu "İnıtl~ere hük1bnetlnin de tıpkı müzakerelerin ilerlemediji ,Orülmek müttefiktirler. lere batlama tarihlerini y her et 
dlfOace de demokraller lelıinde in. Parla hıikllmeti libi Polonyaya met- tedir. Bn mühim 1ebep, Şimal! Çinde Bu gazeteler, İngiliz ve Amerikan kendisi tayin etmektelir. a:. 
kipi etmkte ve •emokrullerln allAh ru menfaatlerinin himayesinde ta- Japon hükCametlnin ıözü önünde ve ıiyasJ mümealllerlnln Tokyoda beraber biltiln ilk k ıı ıuı 
Ostflnlilitl sflndea .... keHlai •öa. mamıyle müzaheret etmeğe hazır Japn ıazetelerinin tefvikl ile y,pı- müttefikan yapmıı oldukları proWI- smda kayıtlara :1r~:~-:; 
termektedlr. bulunduJdan umumiyetle kabul 0- lan İqillz aleybtan propagandadır. toların bu müvazililln bir nlfanesi günlerinde de~ere bulamıs buluna-

Demokruiler hna kavvetlerlnln lunmaktadır. Bu sabahki Londra gazeteleri, U- oldutunu ilive etmektedirler. caldardır. 
•ttın1U1t1na tehrtis ettlnliklert p. 
•ı mlhverdleria kaamea en çok 16-
vendilderi tahtellNalılrlenlea •e zer. r---------
n kadar brblan .ı.adıim da HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

- "Bele hasat ltitahı de!,, dfıw. 
••uz. Bitene •olacak? 

Diye sena, Almanlana: 
- Doyam,.. ltir kaç ay elEmek ri 

J'eceih! DUa ne oJsa? 
Demi1ecekJeri ne maltm1 
Avrapüa iç dört kif1 brph1dı 

•tannat poker OJ'BUyorlar. Bir UdsL 

nln muttMd ltlif :raptıinu •atan 
•&nya anlaclı. Şimdi artık ellae l)"l 
Uiıt selse de tesiri olmayarak. Kara 

taraf •tirridaal yaplJ'or. 

aalatmlflarm. • 
etlce apUNar: Demokruller ve 

lulh ce.-.. teca.a.. aabbele hu. 
........ kati •ır ubnle .hueket et. 
mektedir ve •11kaWJ tarafua kavvet 
cl9terltJerJ ita aba lberla4le sene 
kadar tesir etmeıaektetllr. 

Almaay•da palf 11~ •lr t .. hlane ,..,........ mllll)'aaıa ltitaa temlnabU nım-, •• p'lbl harl-
karu v•rilnalttir. Ba tenüaleme iti ifla Gestapo teı- rinde k•t.181yacaklaruu an ... 1f""6r. 

Almaa - ftaıyaa 4lplomasllhal 
ılNDler, aarettia Bocanıa sile ma
ya bnftmnau fıkruam ister iste. 
..... ut1rh7orlar. o flkra:n belki 
Mlal,....Jer vardır 

Yhl, sinir lıarWnla •e tlemok • 
naller lehiade inkltaf ettillni liYIL 
Jeblllrb. 

Bu da .......... llem l1IDı cep. 
•eslnl hOfD•t eHcek Wr YuiyettU. 

•iU.b ıubattanberl faallyette4ir. Nui rejbalaln lJAnuı· Bu yWen Belfib, her t17da evvel mftU Mr blrllk 
danberi hu rejime bai'Janmadıklan MJaphnJar, e11d. kurmak fibla4..ıt. Gelecek llktepbMle ~ika ParlA-
d•n 11011yal demokrat partisine IDeDlap olaaJu, tUi re. meatoa•ua tophmmaıu tberiae Bapeldl ve 11arıcq. 
jimde )'ilbek mevkiler igal edipte, auyoaal sosyaliat Naun Pnllot, eski llarfel)'e um ve S-yalila -.. 

Bir lh, Boca,.. sil baanada bir 

.. ,._ )"alN7W &innlfler ve IOl'lllUf
lar 

partisine rtımlyenler tevkif edilip, lemerkh luuıapla· nn Spaak'ı tekrar kaltlneye alacak ve demoballere 
hna M\kedileceklerdir. Banlama Jistelerl huarlanmıı- •artı ar•k deetlü alyateti takip edecektir .... ,.... - Boca! Kola1 ple! Ne yapıyor. 
tır. Bir taraftan da hazırlanmaktadır. Yekhları tin, bir ittifak ile neticeleameal de beldenl)'or. na ora•a? 
lM,tM i seçmektedir. Bel~lka Kn1mm da bu al.vuetl talvlp ettili blNlrlll- - Glle mqa ko)'ll)'orum. Yofart 

JI. yor. :raınnak lfla! 

l.,,.,.7t11111 iJıiliJı ,,.,..,.,.,,.;,tir. Bw Uıi ~ * - CUım Boca! Sen deli mi ol· 
Ha•lcllye Meni• 9 ,,.,. 6irinin IHqutda milw• taraftan Franlıonun ••! Btc koca stil maya tutar mı? 

H_...et I HI lıtqa,.6inu/.n Saner, dif...U.in """""" ınilaHr• • FrllllMllla "'""1'• imalatı, 1"'17GllUI imalMı ,.,.. - a.. • Wli10ram tatma am. 
lakendenm, 3 <AA> - Bir mücL ınuWil Naır Jortlw oardır. Franlıo 6anlcır a- eain• INll'llllflu· l,..Utere "• 6a 7fll6 Al...,... mat • Mr de tatanaaar 

dettenberi limanımızda bulunmakta r'fUUltla ntln1CIMne taüine pıl.,,,...,.,ır. •u.o- 71 •epnif W....,.r • • ..,. "" tanar• .,..,.,. .... .U.vereiler, söle .. ,.. b. 

~~ket me~ pmisi dün tarwltcırlan ""7W•• dalailJe Wr Ü,..,. IHıflı· 6iqiiJı 6ir lul.11 11..,.,,. .,,,...,etlir. •• eqe,ie ~ avaaayor ve avuta. 
ile Kor~neral Muatfer Ez.'!:=i~ 7flCClfı naıWW •irilliqor. B• daltill Uatilal milavercllarin • rolı ..,_.,,ilıleri te:nar. a... _,._ .. _. ________ _ 
Mersine ıftmiftlr. Kortwral ilke- •meolinrnin ....,.. .. -.,,.,.. lhaıun isin..... latı •erİll• lr'...,. Wwı11a>0r. 
lede ve pmtde bu kaymakamı, '-"•heri Uıi tartılın Gl'CUUll ,,.._,. ral.,,.... * · h•lllJ• Y .. IR Geliyor 
Jandarma komutanı, Halk Partisi ve tadır. lıvlçnnla ukerl aateh .... ılan, ba aeae ltlr ..... kop. n..~' 3 (Tan Muhabinnden) -
HaJknl Bafkmn ve tiy9lert, Belediye W nıı)*aiı baaiatiaWirler. Fakat hvlpnia Mtf111 a. -™&3• Veklll Faik Oztrat, bu ak. 
Reisi ve bir çok aevat tarafmdan lef- N mantlanlarnla •'Her ünst ihtimale brp Jaum eJIU1t Pmkl 19,25 trenlle lstanbula hare-
yi edllmlt. ph1r namına kendilerine • aalstlerin lt&ttln Avrupaöld faall7etlerl Bfıl'81ad:a Ye bilhaNa .,..._ .. 15 ini• '-thY_..,. ._ .._e ket etmiftir. Ankara valisi Nevzat 
ve pml mvarillne birer buket ve. derla bir tesir ..,........_.. ve Belflb ll1Mlleri. AL a1 .... davra111ııaak için,, talimat verlhafttir. Tandojan da MMJik mezuniyetini 

mlstlr. ~-------------------------...:.---~~:...:-==~===--~...! pçlrmek a... Qlli trenle htanbu. 
la litmiftlr. 
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'IAN 
ABONE BEDELi 

Türk ye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 ,. & Ay 

400 • 3 Ay 
1IO • 1 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 

IOO • 
IOO • 

Mllletlera ıw posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçtn abone 
bedeli milddet •ırası,1e ao, 1&, 9, 
ı.ı liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adres detııUrme:k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruılua 
pul IJAvesl lAumdır. 

GUNÜN MESELELERi 

Alaylı 
Ye Mektepli 
Öğretmenler 

M aarif Şt\ruı, ortaya maarif 
dertlerinin dökülmesine se

hp oldu. Şt\ranın devamı mUddetin. 
ee mualllmlerden bu dertleri tetrih 
eden bir çok mektuplar aldık. Bun
lum bir Juanwu neırettik. 

Dila de bir muallimden yeni bir 
meHle1e temu eden bir mektup al. 
dık. Bu mektup bize maarifteki alay
h ve mektepli mualllmlerden bah. 
..U1or, ve yeai bir derde parmak 
buıyor. 

Mektup sahibi diyor ki: 
''Maarif Vekaleti orta tedrisat 

kaclroıundaki açıjını bir dereceye 
kadar kapatabilmek içla, Saffet Arı. 
kan zamanında, ftiyle ltir tedbir bul. 
muıtu: Mesleklerindeki muvaffakt
yetleri mUfettit raporu ile sabit olan 
ilkmektep muallimleri arasından im. 
tihanla ertamektep muallimi seç. 
mek. Bash ba kanalla orta tedris&. 
ta s~en ve ~ek olan, çekirdek
ten yetifme tecrübeli muallimlerin 
A,JW IOO il bulmaktadır. 

''Cç 71ldır tekrar edilen bu seçme 
iti için vekilet her yıl iki imtihan 

..... ............. 
.... Ollll ....... Ud .. 

...... ...., •• w.. ........ ... .......... . 

..-ıs ............. ... ......... . ........ ... ..................... ~,... 
-.e , .... er ........ B. ..... ,... 
................ 711bnia ....... 
............... 3 .......... Wr ......... , .............. ..... 
.ıtr;-...... .. ......... .. ..... .........,. ..... , 
IUat tdd*taa .... ....... ~ .... 
.. 11 bad ......... .....,.. 3 ,.... 
....... eeekler; •• .....,. ....... 
... ... laaletta)'ia "" bataa 
-.... IQllank din 1IWa ...... ............... ,, 

• hihaıta ..,.. olu11a-. .. 
..... TUIJGr. 

,,.. ,.._ ilk tedrisat ........ 
... ...... mncld olan .. ....., 
................... orta ..... ıcta 

.. ..... M7'ldlll • ~-... , ........ ..-w .. .. .......................... ............... ......._. .. 
hıln .. il' ... ten, ......... 
,...... 1lfttdaa 111111 " ........ 
farbldı: ala)'hhk der. ....... 
........ ~ ... ar: 
ı- ...Wllenk ... '*-· ....... ..... .ullr8lldeia 

TAN 

1ıiıııV 

5 

1 FIKRA 

Sanatkar 
Nerede? 

G .. .,. latanbula seldltim 
beri ODU iç sokaklarda, 

caddelerde, 19hlnle ve saJfiye 
bahçelerde ve yapılarda, Rumeli 
san meurlJiuua önünde, her 
ta anyonun.: Bahçıvan, miihend 
boyacı, kalla, aatalan ve ç 
ve iletleri be her adımda brıamiı 
çakıyor. Balar maauam ebatta 
çiridallk lap etmektedirler. 
9ffk ldllttlrlatln, lap ve haya 
biti• teferraatma hikim olmak 
am plea 18Datkirm mtilnlkallteslıa 
dea müramdarlar 

~ l"IJ J 6° lıü t raminle Doat Yananiatandcı 4 Afıutot rejimini karem General MettılıMu, geçen •ene111 fen ı er e ır f'I Cıldlür yamaflannda bir 

Yunanistanda 4 Ağu tos 
evin boya reqi İstanbul peysaj 
tesir eder. Bir kııla badanası, 
b1111, tal6un, sabah ve akfam raa 
rinin tadım bpnr. Bilar meJmrlııl 
litif bir kife itli: Onu tahrip 
şey, yolun pnişlemesi değildir. 
varlann 7eniden tanzimi, saaa 

Rejimi Nasıl Kuruldu lar tarafuadaa yapılmamq o 
dar. Ba duvular, •ir tablo yap 
kadar ince bir itti. 

Caddelere renk seçmek yine bi 

Y unanistanaa Başvekil Jan 
Metaksasın kurduğu 4 

Ağustos rejimi bugün üçün
cü senesini ikmal ediyor. 
DQSt, müttefik ve kardeş 
millete kutlu olsun. 

Neler Başardı rı~::) k~~=.~~~ ~:n 1:ıdı~ araziyi azaltımı, kuru üzüm ve 
hayvan yetiştirme işlerine ehem. 
miyet vermiştir. Buna rağmen e. 

le bir zevk, hele eski kiptiirtba 
m,n slikut etmit olduta ba b 
devrinde, mtlnakapb bir sanat 
Mlealdir. Cepheler biyle, par 
böyle, her şey, evlerin içinden 
ri her şey böyle! 

Rejim, 4 Ağustos 936 da başla. · 
dı. Bundan evvel Yunanistanın 
manzarası şöyle idi: 

Yazan: 
Son Yunan Mebusan Meclisinde 

300 iza vardı. Bunlar da 12 fırka. 
ya aynlmıfb. En kuvvetllsi Libe. 
ral (Venlzeltst) fırkası idi. 131 i· 
zuı vardı. Lider Sofills idi. En za. 
yıfı, Sosyal Demokrat Partisi ldt, 
hem lideri ve hem izası yalnız Pa. 
pa Andriyu adında bir kifi idi. Dl....... ~ 

G öriilüyor Jd 12 partiJe ~ 
IDlf olan 300 -'>"8 .birlbJ. 

rine zıt, ~ .... birJetllme. 
ıi mümkibı olmayan ~UU. 
vüeude ptın.ekte; ~ 
leri davalar P-flnd• k .... ~ iclL 
ı. BunJann hareketleri umumi 
efklrda v1k:ude 
~·:.-.er.110G~ltl 
nıetafMijııo. zararlı ,olnu a .. ---

Yunaniatan wnwııl P""! ha~ 
IÇinde korku!ü ıeçJrlfonl=~atk 
sününil DUll pçirecellnl u. 
yor• yarmctaıi -.dlfe d~ 
Vlsi 1m ko:a:=-t haNbU .~. 
lanmiftı. Jh ~ndlen ~et. 
ler vardı YUDIDittam ~ b~ 
flPanya yapmak lltl,.nterlıı ıa.
reketleri ..W,criu. Bir ""1 
aıevı.ı: la•wJ·~---J{_.,...,.. 
hariP.m .... Jllldea ~ pe. 
ret her tlrlil cıWdl tedbirı., ... 
wrmuf)udı. .Kard., kam dakoı.. 
Olk. um-.1 .-r umum•~ 
feJce ııtratacM, llilu\meU n Je
Jlmi devril.-U. 

v.me1o1 1ayaımua wrdtltnıtti. 
.... ... tiılll,e ecllhn#''fti. 
Pubalak .......... ......... 
ele liyail kanaat ve ~ 
lift putl1ere aınlmatlaıclı BullU 
tepıit eden ........... lktl. 
- IMvldine ..... b~ 
Mribldnl miitMlap dftıtUp P6-
li de Yardı. 

l!hmJatdan ..... • ..... ..,.. 
mm •tana 1M,..u Otiıı.al 
Konc!IJllfn Ş1l1Nd .. da A ... 
llmlll;~-..... ..... x-ı...... ... 
..-Oolan~ ..... 
--~~'lllol~ 
te vem..._ IOlll'a .. lfel • 
kunetU Altaı( Partt.I Beki~ 
rll bı de .. ,.. .............. 
P"•lan IMtlh' oJaıi WDanh MiL 
biltün ppıUı .,.... 8di!Me 
8000 tütwa ameleei fteY' llAn etti. 

H A LiL LÜTFi 

Bu hareket memleketin 1111l~ !ıa 
yabnı felce uJratb. Polilbi ~ 
halesi kanlı çarpıpnılan mueip 

de yeni ..., 

aanfatmlm b111flnk6 ...... 
klltGaral ........... 

.... ..,... DimlNll ............. 

... tıktl ............. ÇllMlll ela. 
nlı ......... pUıGlf. ...... 
~~-...... . ... ...... ~ .. .... 
....... ile anJiftı ....... ,,__ 
ı.i IQltla ve dkllııetle yeedl, 
~ ,.u,tırdı .. bu w s A;. 

ı-toe 118 ya lradar deritn ettt. 
lhtabai 3 Afmtos ,._. ta1-

bdılı: . )'apıhmyaeatma dair kuv
fttlt temhiat' · ftlftmealne ~ 
........ memleketin her tarafm. 
da mnmnt pev raı-catım haber 
aldı. Kal;dn.,t ~ Y1111111flta
mn fapuya,a cl6necellnl ~ 
Jleellaln felblne. ..,... ~ 
~ cltktatörlqGa dini. 
na karar aldı w memJeketta umu. 
mnı ... blt ... 
.. bu .... y .......... , 
~ ....... nıllmlb .... 
ffdsbı nj........ y ...... .. 
~....- ...... a.w 
tamam ~ w ~ Zet'm, tn. 
... ft lılanil lmvWtll. ~ 
eMl'jtk .... - .... lleıt61M.ı tik 
adımım aftılı ıflndenlleit ._., 
bilfr ki henGz dlnıenmet ft din-

lenciirmek batırma 11Jmmiılştir. 
Nlteldm Yunanlataada ~lı 
iflerden dolayı bilAkll ıtttikçe hız 
~dır 

YIUIMiataa bu Gç MDede neler 
yapb? 

Dahllde ve ~ emntyet Ve 
ltlnıat uyancludı 

Amele De patroa maia&~ 
telif eW. 

Milli l&Mehlll'I ~ bclar 
......... llr ....... llldıİ. 
Htç~, ..... ~t'b 

arııdu temin -I>rabminf.D. 0,atw mt~L 
DahlWe n ~ ...U Wban. 

zi.JIMleleplnu 
Metabu ,.,_. idad &lfldlA._ 

Yalllerfa. ildldar 'f8 ~ 
erttarauttar ....,. blNnlenm 
milkemmeUttt' nllt. ,.... ve Jaa. 
dannaxı ullla -*Dti. ansl lbtillfa 
1anmn ,......_ halhf'lmntrt tı. 
min etmlftir. 

Hut.nelere 4810 ,_tak UAve 
etmiftir. Muı.mı .. aoe,.. ,.._ 
tlftmt, pak koloall.rt ,. kamp. 
lan lgJn (100> tnlqon c1raJim1 tah. 
lill& vermifUr. 

afJa ..-.... bUltwı Jlüe. 
dmJa ,. T111Jfldı (10) -. 

~ ~lıll'.f1~11t•trJIUJW'Rlı'I 
,oı .. JbDla rapma ._... ..-. * ....................... 
w.r ıua ldıo..twJll ,roı ,.. 
,...... (l73) .bla ....., erul ... 
..... ,,..._ \111' ... lftlrilmlt
ttr. <•70 bin dekar arazi da ......... 
mqtır. 

kilen arazi 494 bin' dekar artmıştır. 
Buğday hasılatı memleket ihtiya
cının yuzde kırkmdan yüzde alt
mışına çıkanlmıştır. Pamuk ziraa. 
ti de ilerlemiştir. 27 Nisan 939 da 
neşredilen bir kanun ile topraksız 
köylüye taksit ile toprak verilme.. 
sine başlanmıştır 

Bahri ve harici ticaret yüzde 65 
artmqtır. Bütçe açıtı bir milyar 
drahmi •ulmıftır. Bahri ticaret 
2QO bin tonluk 18 ıemi ile zlyade
leftlrilmittJr. Bütçe 596 milıon •· 
9*1ıia:* ... ~ 
tir. 

Geçenlerde bir Yqoslav şairi 
defa olarak htanbula selmit
abdilerinl hiç tammıyormUf. Stile 
maniyenin etrafındaki eski blDalaırJll 

hayran olmUf. Biaat camlin avl 
suna ıirince hayreti büsbütün 
mıı. Sonra etrafına bakınmıf. K 
dini s ... lren Türk d•tana clemlf 
"- ty1 ki tstanbalu kaybetme 

siniz, yoku bu ibideleri yapllllf 
lanlann, tU mahallelerde otaran 
nn cedleri oldatuna kimse in 

İ~l ve amele meselesinde kot. 
lektif mUkavclcler yapılmıştır. 385 
bin 1K1nin J9Yllllyeleri M bin me
murun ""'~ arttınJiiuf ,. • • l.ılllla-•· 
aaatilk meal, Paar tattlt, fhtiW. 
larm hakem 1UNtlyM yerinde haL 
u temtiı ~. lçttmal sigorta 

~ turJlt iti .. 
100 milyon drahmi W'fedtımıı. o. lfl-•h '="W•=ı ,..ı 
terditt' n•um,,..led ıapdmıftır .- - ...., .- ' 
bWCalk lıılınhm ifjlmı• ıop m1J. ldlltlr ..... ........... ..... ... 

yon ....... ,. ~ 8f1haua ...... Blyle ........... ... 
.. 6............. .,.,...... ablıette ........... .... 
•u.-•uıa ....,. .. --- llCIJ., ta ............. ldaiWUr ... 
llllJÜI'. lft l"8, •tr "8aeato mearblı 
A dliye sahamıda cinayetler a.. 

zalmıı, mahkemeler süratle 
karar vermlye ılıftınimıJtır. Ha. 
plsanelere IS mil:JOD dnhmt sar
feılUmtt. IDOllJ& ve eroin kulla. 
Danlar idil hlaall haltaneJıer n. 
pılımpar. 

Terbiye llhuuıda 80D senede 
1031 yenl muallim tayin tııılilmit, 
1 '131 yeni me~tep açdmıftır. Orta 
tedriat için ($ehlr mektepleri) fi. 
mlyle pratik ted'rtut aWeren 
~ açılmlfbr. tJ'nfftnttıeıJe. 
re ~ daha illa lmtlbma 
WN tuıuı.111. Atina tJ'ntvenıt.1 
JlinQa••IDlll ~ .. s., 
1'iıik Uniwniteline yent biaa na. 
ve ecUlmiftlr 
~ ve IUa7il nen.. .. 

rut ,.Jlmden lltl'Me etmlftir. 
Şe]Amlkte 7u tl7atıo.uıun ilk tap 
km•la11t Atimda 10 bin kifWt 
açık ı.- U,.Voimaa 1apdma. 
.... ~ Bpnun için 80 
mil~ dra\Unf ıt.btilat lrona•hn• 
tur. Devlet U,.trolan midirlqü. 
11\bt Ml...ı .tbnda ıenar bir tt. 
78*m hqeU tepi) .edtınatı ve bü. 
tün tap'lıJI clolapaü ü.-e ... bat 
w...-. Geaçltk ...,,Mt. namtyle 
VeHalatın rb'Metı altmda mllU bir 
tefklllt yapıhmftu. 800 bin çocU 
kaydeclllml~ 

----~-et. rafuun Ol'IDUJafbnJmam iflDe ... 
11plmlldıldar. Vlll.Jet kem ... ao mil 
JOll clnJami Arfl.71e ~ 
1Wked bal ,.,. ..... bir tak .... 
..... ti ............... .. 
ıı .,.,.._, aaWt ile •ıın-
Umaml _,..... parlda P. p-q..11_,,. .......,,lidl'~ 
'~~ppbll -, .......... nnmtMlr obnam an. 

- ~aıttı. 
nım.. n Mlmetlee IMl!tlekette 
IUlh. eaudJ•t ve ua'Yitln yerllfı, 

ı••llllr, ...... .....,..... .. ,.... ... 
mnranlflulal ................... 
a)'lllllak, ve mahtellf Nlaa.mlllıM 
laben'8r .................... 
aatUrlartlu mlıekkep Mr 
koatrol ....... bnaaktar ....... 
nuun tadtlbtma oalar Nlımal* 
lar. 

mestyle kabil olmuttur. Bun 
için • htlktmet kan, deniz 
.... kuvvetleri için doku b 
mn,... drahmi l8l'fetmtttlr 
ftbana tld delboyer ılınmJt 
,... ......... kuralm11ftur. 

y UDaDlltanda ' AIUltOI la 
feydir. Sukl bitiln 

tin ve devı.tm Mfk114b bucGn 
ÇÜlflJ'Ol'IDUf liblcl1ı ~larca " 
vel matbuat ve turlllla m,Jidlllll'llM 
.. blitiba vlllJetlere 
aöndetlr . ....,.... memleketla 
ileri plenlerlnden mQrekkep m. 
milJonlar k11{91'1ar alaylar, tenvL 
rat. c1on......,.nm .. kıtal tablt • 
derler. Attnaya ıanderU.eek he. 
19tl ....... btlc:ltrlrler. Mt11I " 
m1h1t1K. ..,.,.._ 111Wr. mUllb. 
.. cam damJar ve boralar tıtpl. 
Ur llelmpt.rde haftalarca eweı. 
klGp. bf1a .. ocaklarda ...... uMt 
n Ultaba91lar, ıemDerde kaptan
lar .. Alaatoau anlatırlar. amt 
llt, mecmaalar rejime llt JIZllar. 
la dolar, iatatlltlkler Defl'eder Ve 
nlha,a ftjlmdm ....... Yniyetle 

aıımk8Jlle ile ...... fai'b ---..-: 
- İtti. ....... içindir ld -

ilet.aka- 4 ıAlmtol ndlmhat 
ftl', itte buman tdladlr ld 
,_... 4 Aimtm lllllll bJıramam: 
lletabM der itte bunun 
ld Rodop'tan Tenar'a kadar bltb 
Yunanistan copr. Dı,. ~ ola:. 
rak 6vibıiirler. 
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Yelkencilerimiz.el en Harun Yelkencilerimizclen Şeref 

.TAN 

Bu Haftaki 
Kürek ve 
Yüzmeler 

Su Sporlan Ajanlığının tertip et
tiği kürek teşvik müsabakalarına 

Yenikapı sahillerinde pazar günü de
vam edilecektir. Müsabakalard::ı Bev_ 
koz, Güneş klüpleri arasını la çekişr~e, 
alaka ile takip edilmektedir. 

Maamafih bazı kliipleriıniLin bu 
senek~ .~üsabakalara mahir.ı sebep
lerle ışıtırak edememeleri, bu sene
ki müsabakaların alakasını geçen ~e
neye nazaran kırmış bulunmakt..ıdır. 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

En Heyecanh Maç 
Yaz.an: Naci SADULLAH 

B ir kaç giin evve1, Konyalılarla 
Karamanlılar arasında yapı • 

lan maçı seyredemediğime escflendi. 
ğimi ya7mış, ve: 

"- Bu maç, herhalde fevkalade 
heyecanlı olmuştur: Zira, her iki ta
raf da oyunu ile meşhurdur!'' De -
miştim. 

Bana yazdığı bir mektupta bu 
fıkramdan bahseden bir okuyucu • 
mun teklifini, şuracığa geçirmekten 
kendimi alamıyacağım. Bu okuyu • 
cum: 

"- Bence, diyor, şampiyonun 

belli olması için, sade Konyalılar 

4 - 8 - 939 

l~EKONOMi~I 
Almanya ile Ticaret 

Muameleleri Durmadı 
Geri Çekilen ltalyan Malı Azdır. Yumurtacılar 

ltalyan Tüccarlarından Şikayet Ediyorlar 
Almanya ile ticaret muameleleri.. Italyaya ihraç eyledığinıiz malla-

nin tevakkuf edeceği hakkında piya- rın bedellerinin haczedildiği ve 1 ürk 
salarımtzda bir şayia dola~maktadtr tüccarlarının bu haciz yüzünden ,.0 lt 
Bu şayianın aslı ve esası yoktur. Al- ... zarar gördükleri yazılmıştı. Italyaya 
~~nya ile ağustosun otuz birinci gu- 'h nune kadar muteber olmak üzere a. ı racat yapanlar arasında böyle bir 
ramızda bir ticaret anlaşması mev- muameleye maruz kalan Kılıçzade 
cuttur. Bu anlaşmanın hi.ıkmü de. Ziya ve Saban adlı ikı yumurta tüc-

carıdır. 
vam etmektedir. Gerçi iki hükümet 
a:asında temdit veya tecdit için h·ç Italyan ticaret mümesslli mıntaka 

Deniz Yarışlarını 
Su Sporları Ajanlığın.n bu spor 

şubemizin faaliyetini art ırnıak i,.in 
b~zı tedbirler almMını bekliyorn~. 

* Su Sporları Ajanlı~ının tebliğini 

la Karamanlılar arasında bir tek 
maç yapılması kafi değildir. Zaten, 
bu müsabakaları tertip edenler, Kon
yalılarla Karamanlıları karşılaştır _ 
makla yanlış davranmışlar: Onlar, 
Karamanlıları evveli değil, en son
ra oynatmalıydılar: Zira onların ha
kiki oyunları sonradan belli olur. 

bır teşebbüs vaki olmamış ise de an- ticaret müdüriyetıne müracaut edc
l~şm~~~ bir maddesine göre böyle rek yapılan şikayetleri öğrenmek is. 
btr goruşme vaki olmadığı takdirde temiştir. Ticaret müdürlüğü d'o! me. 
anlaşma hükümleri otomatikman de. seleyi tetkik için yumurta ihracatçı.. 
.vam ed~cektir. Bu itibarla Almanya !arını .davet ederek kendilerinden n
ıle ı~lerın duracağına dair çıkarılar 1 lınan ızahatı Italyan ticaret mümes
şayia tamam~n_ yersizdir. Almanya- sil.~ne bildirmiştir. ltalyan ticaret 
n.n hububat ıçın yeni permi verme- mumessili malın cinsinde ihtilaf 0 1. 

rnE>sine gelince: Ağustosun on b~~in_ duğu için bu iki tüccarın mal bed~
de Almanya re!toltesinin hakiki mik. linde ıskonta yapıldığını, bunun Ş9.· 
tarı anlaşıl~cagından bu miktar ta- mil bir muamele olmadığım ve hii· 
h:ıkkuk ettıkten sonra yapılacak hu- kumeti nezdinde yeniden tcşebbüsat
lmbat ithalatının miktarı tesbit eıii- ta bulunacağını söylemistlr 

Niçin Kaybettik? aynen aşağıya alıyoruz: 
Beden Terbiyesi latanbul 

Sporları AJanlıllındın: 

KÜREK: 

B!Slgul Su 
Fakat artık bu işlenilmiş hatanın 

tashihine imkan yoktur. Bari bir maç 
daha yapılsın da şampiyon meydana 
çıksın: Bana sorarsanız, bu final mü. 
sabakası, Karamanlılarla Konyalıla

rın yaptıkları maçın galibiyle Kay • 
serililer arasında oynanmalıdır!" 

Baştıca Sebep, İdaremizin ve 
Teşkilatın Lakaydisidir. 

Deni~ Klübü ta:afından İstanbula davet edilen Romanyalı 
yelkencıler~e ya_ptıgımız karBılaşmalarda olimpik yolelerde mu 
vaffakıyetlı netıceler elde ettik. Fakat Starbot I d ~l"b" ~ yarış arın a 
mag u ıyete ugradık. Kendi sularımızda yapılan bu müsaba-
kalarda neden kaybettiğimizi münakaşa etmek sebc _ 
mak herhalde yersiz değildir. ' P ara 

Atletizm 
---o.---

Birinciliklere Bu 

Hafta da Fenerde 

I 
Bunun sebebi pek bnsittir. Şunu 

esefle ~ay~edelim ki, starbot yarışla
rını mısafırlerin teknelerile yaptık. 
Yelkencilerimiz çalışacak tekne ol
madığı için hiç antrenman fırsatı bul 
madan bu müsabakalara girmek mec 
buriyetinde kalmışlardır. 936 olimpi
yadında ikincilik kazanmış, mukem
rr.el bir starbot, o zaman Su Sporları 
Federasyonu tarafından nlınarak Is-

1 - Mevsimin ikinci kOrek teşvik ya
rışı 8-8-939 pazar günü Yenika
pı - Ahırkapı arasında '?000 metre 
düz hat üzerinde yapılacaktır. 

2 - Mu abakalara tam saat 10 da bas
lanacaktır. 

3- Lisansı olmıyan hiçbir sporcu mü
sabakalara iştirak edemlyef'ektir. 

4 - Müptedi. kıdemsiz ve kıdemli ol
mak üzere üç sınıf kürekçi Prasın
da yapılacak yarışlarda puvan he
sabıle birinciliği kazanan klübl' 
bir kupa verilecektir. 

5 - Jüri heyeti: Ahmet Fetgeri, Ab
durrahman Benlioğ

lu, Rıza Sucrl. 
Hakemler : Sıtkı Eryar, Ismail 

Dalyancı, Hikmet Üs
tundağ, Bt-ldr Macur, 
Nedim Ulbatur, Beh
zat Baydar, Bedri, 
İhsan Belor, Nuri Bo
sut, Ali Rıza Sözeralp. 

Saha komiterl: İbrahim Kelle. 

Yüzme müıabakaları 

Bence, bu okuyucumun yerden 
göğe kadar hakkı nr: Zira hakiki 
oyuncu, ancak o zaman belli olur!, 

* l ki analı çocuk ! 

Şu meşhur iki analı çocuğun se
nelerdenberi geçirdiği maceralara ne 
dersiniz? 

Anlaşıbyor ki, her şeyin fazlası 

fazladır: Hatta, -ananın bile! 
Bu biçare kızın senelerdenberl İ

ki ana~ından çektiğini, anasız baba
sız öksüzle~ bile çekmemiştir. Bak -
sanıza? Kızcağızın ömrü, tıbbı adli. 
de, karakollarda, mahkemelerde ge. 
çip dury~·or. 

lecek ve ona göre ihtiyaç nisbctinde • ' 
ith<ılat için tüccarlara permiler gön. * 
derilecektir. Son ~ünlerde ihrac~t pL Yumurtacılar dün de Ticaret mil-
yasalarında birazdurgunluk olmasına dürlüğüne yeni bir şikayette bulun. 
n:.ğmen Almanyaya sevkiyat devam muşlardır: Bu şikayetin de mahiyeti 
etmektedir. şudur: 

ltalyaya gönderilen yumurtaların 
bedellerini İtalyan firmalan oradaki 

bankaya depo veya emanet suretile 

yatırarak malın evrakım alıyorlar. 

Bu evrakla güınrı.ikten malı çıkara
rak istedikleri gibi satıyorlarmış. 

* İtalyan tüccarlarının gümriikle>ri-
mizdc bulunan bazı mallarının :ade 
edildiğini yazmıştık. lthalatçılarımız 

tarafından Italyadan getirtilen bazı 
mallar gümrüklerimizde beklemekte
dir. Bu mallardan hergün parti parti 
çıkarılmaktadır. Geçen haftn gı.im. 
rüklerimizde bulunan It.alyan men. 
şeli mallardan üç cins eşya, Italyaya 
iade edilmiştir. lade cdılen bu maL 
lar yetmiş altı sandık pamuklu men
sucab 30 ton miktarmda k.ootr plak 

Fakat aradan bir iki ay geçmeden 
bu malın bedelini kliring hesabına 

yatırmıyorlarmış. 

Bu suretle para Italyan tüccarının 
emrine tabi bir vaziyette kalıyor ve 
bu işten bizim tüccarlar zara!' görı.i. 
yorlarmış. 

Devam Edilecek 
~,,. ~ S""-"•'\.'li~-~,.... . .,._ • .,... ...... ~ ........ """-~k~ 
kayıkhaneye konmuştu. Bundan son- ......... ,. • --·--

Ve heoimi:ı._anası-ı hahasız · rurarı auşunecegınıızc, DU JKI ~v~U1 *fuitfu ~ ~J:'Ytf i~'b'ii1'5t:~ 8ts· 
betinde suni pamukla karı~ık bulun
masından dolayı gümrük kanunu mu 
cibince bu malın ithali cezayı ınüs
telzim olmasından tüccar tarafından 
iade edilmesine zaruret hasıl olmuş
tur. Kontrplakların ise kava1c ağacın
dan mamul bulunması bunların kon
trplak nizamnamesine aykırı görüle
rek - Ankarada yapılan teşebbüslere 
rağmen - ithaline müsaade edilme
mesinden dolayı iade edilmiştir. Bon
cukların da gümrük kanununa göre, 
ithalleri cezayı icap ettirmekte idi. 
Binaenaleyh bu üç kalem maldan 
başka hiçbir mal ltalyaya iade edil
miş değildir. 

-. .. Jt&ıl~ 91\.<i rilmiş 1 - 2 aylık 
halen kliring hesabına yatırilma
mıştır. 'Blnilenaleyh 1talyaııların biz
den kliring matlubu olarak görülen 
miktar belki de hiç kalmanıı~tır. Hü
kumetimiz ve Merkez Bankası itha
latçılara gayet dürüst muamele yap: 
tığı halde Italya hükumeti ithalat
çılarının bu yo1suz muamelelerine 
sükut etmektedir. Bundan cesaret 
alan ltalyan firmaları da her vakit 
yumurtalarmuzın bozukluğu baha. 
nesile ıskonto istemekfodirler. Yu. 
murtacılarm bu müracaatı hüsnü te
lakki edilmiş, icap eden muamelenin 
yapılması için teşebbüslerde bulunul 
muştur. 

Geçen hafta Fenerbahçe stadınıls 
başhyan I!itanbul atletizm pirindlik
lerine bu hafta yine Fencrbahç!:? &ta
dında devam edilecektir. 

Ilk hafta yarışlarında Fenerbahçe 
liler birinci kategoride aldıkları o
tuz puvanla birinci vaziyette idiler. 
Bu neticeler bu hafta yapılacak mü
seı.bakaların aliıkasınt bir kat daha 
arttırmış bulunmaktadır. 

Beden Terbiyesi Direktörlü~rüntin 
tebliğini aynen nşağıya alıyoruz: 

Beden Terbiyesi Istanbul Bolgesi 
Atletizm Ajanlığından: 
Aşağıda isimleri yazılı hakemle

rin 5 Agustos 939 cumartesi ve G A
ğustos 939 pazar günii saat 16 da F<.>
ner stadmda ikmal edilecek I::.tanbul 
bırinciliklerine gelmeleri: 

Semih, Cemil, Ali Rıza,, Adil Gi. 
ray, Mehmet Ali, Taha, Hikmet Fe
ridun, Yasumi, l. Bakır, Ihsan Belor, 
ö. Besmi, K. Besim, A. Besim. 

Mektepli Futbolcüler 
Bu sene mekteplerini ikmal eden 

futbolcular önümüzdeki mevsimde 
kendi klüplerinde yer alacuklard.r. 
Bll meyanda Salim, Bülend, E~fok 
Galatasarayda, Bülenrl, küçı.ik Fik
ret, Irfan Fenerbahçede, Hüseyin Ve
fada oynıyacaklardır. Y:ı.lıuz Güneş
li futbolculardan Cihadın daha he
nüz hangi klı.ipte oynıyncağı katiyet
le be11i olmamakla beraber aliıkad lr
lar kendisinin Fenerbahçc klübüne 
gireceğini, hatta girdiğini iddia et
mektedirler. 

Niğde • Bor Maçı 
Nigde, (TAN} - Halkevi sporı·u

ları Bora gitmişler, oranın gençlexile 
bir futbal maçı yapmışlardır. Maç 

2 - 2 beraberlikle bitmiştir. 
Yakında ikinci bir maç yapmak ü

zere Borlular da buraya gelecekler
dir. 

--0-·-

Gece Maçları için 

tertip edilen yüzme seçme müsabaka-
ra, Federasyon .hi~ aliıfadar olmadığı larına bu cumartesi gı.inü Şeref ~ta
için bu güzel tekne çüri\miye mah. dı havuzunda devam edilecektir. Ge
kum bir vaziyete girdi. ~en hafta yapılan müsabakalar yal-

Bu acı hali görenler teknenin ta- nız küçükler arasında yapılmıştı. Bu 
miri ve istifade için mürıtcaatta bu- hafta da klu·· ler kı·· ı · • p ve up ıarıcı o-
lundular, fakat netice vermedi. An- tanlar yüzdürülecektir. 
lamadtğımız nokta, bu tekne bövle . Her hafta sürat müssbakalarında 
kayıkhane köşesinde çürütülecekse bize iyi dereceler, bir de Türkiye re-
ne için alınmıştır? koru kazandıran Mahmudun yaptığı 

Bu tekne tamir görerek bn yarış- rekor, Türkiye rekoru olarak kabul 
lardan hiç olmazsa on beş gün evvr.l edildikten sonra bu müsabakalarda 
bu müsabakalara iştirak edecek yel- da bize iyi dereceler kazandıracağını 
kencilerimize çalışmak üzere veril- kuvvetle bekliyebiliriz. 
miş olsaydı, pek muhtemeldir ki, ne- Bölgenin bu müsabakalara ait teb-

liği aşağıdadır: 
ticeler bu şekilde çtkmazuı. 

G 
YÜZME: 

örülüyor ki, mağlübiyetin sebep-

l&ini yelkencilerimizde aramak ve 

doğrudan doğruya onlara yüklemek 

doğru değildir. 

Nitekim, Harun.Beh:r.at, ilk yarışı 
- tekneye yabancı olmalarına rağ

men - yaptıkları ufal';: bir hata yü

zünden kaybettiler. lkinci yarışta cia 
Rumenleri mağlup etmiye muvaffak 
oldular. Ve son günde de skotoları

nın kopmasile talisizliğe kurban git-

tiler. 
Bu vaziyetler gösteriyor ki, eğer 

antrenman fırsatı verilmiş olsaydı 
kazanmamalarına hiçbir sebep yok
tu. Rumen denizciliğinin uaha iki se
nelik bir mazisi vardır. Bu kadar 
terakkiye, kendi sularımızda bfzi 
mnğlüp edecek varlığa sebep, Ru
men teşkilatının bu işe verdiğı e
hemmiyettir. 

lki sene evveline kadar bir tek tek 
rıeye sahip olmıyan Rumenler ıni.ı

kemmel tc;!tnelerlc karşımıZ'l çıkar
larken, biz elimizdeki teknr-yi bir ka
yıkhane köşesine atarak çürütüyo-
ruz. 

lstanbul Güreı Klübü 

1 - Bölge yüzme şampiyonluğu se<:mc 
müsabakalarına 5 - 8 - 939 Cu
martesi günü Beşiktaş Klübü ha
vuzunda devam edilecekti.-. 

2 - Müsabakalara saat ıs de başlana
cakbr. 

3 - Seçme müsabakalarına işUrak et
miyen sporcular Bölge şamplyon
luiuna glrmek hakkını kaybt.-der
ler. 

4 - Jüri Heyeti: Ahmet 1'"etgerl, Ab
durrahman Benlioğlu, Rıza Sueri. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rıza Söz.er
alp, Bekir Macur, Hikmet Üstündal:, Nuri 
Bosut, Hlisamettln Güreli, Behzat Baydar. 

Süleymaniye Klübünün 
Yıldönümü 

Süleymaniye Terbiy~i Bedeniye 
klübünün eylulün ilk haftasında vıl
dönümlerini tesit etmek üzere ken. 
di stadlarında bit merasim yapaca
ğını ve bu kutlu günleri için Fener. 
bahçe birinci futbol takımını davei 
etmek tasav\'Urunda oldukhmm yaz
mıştık. Haber aldığımıza ~öre sarı 
lacivertliler, Süleymaniyelilerin bu 
da\•etini memnuniyetle kabul etmiş
lerdir. 

Galatuar•Y Spor Klt.ibünden: 

çocukla uğraşıp duruyoruz. Jki ka • 
dınıii inadı yiiziinden, bu garip dava 
hemen hemen on yaşına bastı. Hali 
paylaşılamayan bu mahllıktan, ti 
on sene evvel "çocuk" diye bahsolu. 
nuyordu. Halbuki, bugün artık o, ge
linlik bir kız olmuştur. Eğer ona, a
nalarından birisi bir koca, diğeri de 
bir ba~ka koca bulur ·a, yakında kız
cağızın ismi gazetelerde: "İki analı 
çocuk'' yerine, "iki kocalı kız" diye 
ge~meğe ha )ayacak. Fakat hana ka
lırsa, bu gidişle, kızcağız kocasız ka
lacak: Zira erkekler, kaynananın bir 
tekine bile dar katlanıyorlar. 

Ben bu davanın nasıl sona erece
ği ni de pek kestiremiyorum: Netice
de, hangi ananın ağlayacağını, hangi 
ananın güleceğini bilmem: Fakat 
muhakkak olan bir şey var. A
ra yerde, biçare kızcağızın anası ağ • 
lıyor! · 

Buğday Fiyatları 
Düşmeye Başladı 

Son iki gün içinde piyasamıza 

Trakyadan gelen ·sert bujdaylar 
çoğaldığından fiyatlar 20 - 30 p:ır::ı 

arasında düşmüştür. Bu düşüklük ek 
meklik unlara tesir edecek mahiyet
te değildir. Çünkü yumuşak buğday
lar piyasaya fazlasile gelmemektedir. 
Her ne kadar toprak ofisi buğday 

piyasasında nazım rolü ifa ediyona 
da istihsal mıntakalarından yakında 
gelecek yumuşak buğdayların un ve 
ekmek fiyatlarına tesir edeceği şüp
hesizdir. Yumuşakların bir kuruş ka
dar düşük fiyatla satılacağı tahnıin 
ediliyor ki, ekmeğin de 20 - 30 para 
kadar ucuzlamasr icap edecektir. Şeh 
rimizdeki ekmeklik unlarm halita
sında üçte bir sert buğday bulundu
ğuna göre, şimdiden bile ekme~in 5-
1(> para ucuzlatılabileceğini söyliyen
ler vardır. 

• 

Yumurta Piyasası Gevıedi 
Bir kaç organizatör, Taksim stad

yomunda gece maç!arı vaptıımak ü
zere tertibat a1mıslar, ecn~bi bir ta
kım getirtmek icin de FenPrbıthçe 
\'C Galatasaray klupleri ile mutabık 
kalarak teşebbusatta buluıımuşlar
dır. Genel direktörlukten bu husus. 
ta yeni bir müsaade alınacağı haber 
verilmektedir. · 

Bundan bir müddet evvel Güneş 
klubünün spor şubelerini lağvetme. 
sinden sonra Güneşli güreşçiler ta
rı.tından teşkil edilen Istnnbul güreş 
kli.ıbünün Fenerbahçe klübile birleş
mesi ortaya çıkmış, fakat bu rivayet 
tahakkuk etmemişti. Haber aldığımı
za göre, bu iş, bugünlerde tahakkuk 
etmek üzeredir. Esas üzerinde mu
tabakat hasıl olduğu ve hu günlerde 
işin resmi bir mahiyet alacağı soy
lenmektedir. 

Son kongrede kararlaştırılan nizamna
me tadlUlb mucibince idare heyetimiz su
kut ettiğinden, yeniden intihap vapmak 
üzere 15.8.939 Salı günU saat 17 de Bebek 
Denizcilik Şubesinde yapılacak lçtirnna 
sayın Azanın teşrifleri rica olunur. 

Bursada Esrar Kaçakc;ıhğı 
Bursa, (TAN} - Gazi Akdemir 

mahallesinden Recebin esrar sattığı
nı haber alan zabıta evind~ \'e üze.
rinde yaptığı aramada 27 küçük par
ça esrar bulmuştur. Recep ~evki! e
dilmiştir. 

Son hafta içinde yumurta piyasası 
gevşemiştir. Ihracat durmuştur. Ih
racatın mevsim itibarile durmuş ol
duğu söylenmekle beraber bankala
rımızın yumurta ihracatçılarına ev
rak mukabilinde avans vermedikle
rinin de bu durgunluğa saik olduğu 
iddia ediliyor. 

Bursada 
Satışları 

Koza 
Bitti 

Bursa (TAN) - Yaş koza satışları 
nihayet bulmuştur. Bu sene Bursada 
satılan. koza miktarı l.~36.352 kilo 
600 gramdır. Bunun 1,225,0:38 kilo 
100 gramı ala koza, 14,517 kUo 300 
gramı tohumluk, 99,797 kilo 200 gra
mı da Çipez kozadır. 

Geçen seneki yaş koz.:ı rekolte~i 
1,284,606 kilo olduğuna göre, bu se
neki 54,746 kilo fazladır. Fiyatların 
vasatisi 70 kuruş üzerinde kalmıstır. 
Geçen seneki vasati fiyat 77 ye k;dar 
yükselmişti. Bu seneki düşüklüğün 
sebebi, piyasanın dünya koza piyasa
sı ile ahenkli bir surette yürümesi, 
ve mahsulün idrak zamanmda havıa
ların kısmen yağmurlu v-:? bozuk git
mesidir. Havaların bu suretle devamı 
mahsulün randımanı üzerinde biraz 
tesir fürakmıştır. 

Fakat alınan neticeden anlaşıldığı
na göre, kozacılık gerek tohum ve 
gerek bakım cihetlerinden çok iler. 
lemiş, köylü ve yetiştiriciler, mah
sulü nefis yetiştirmek sanatini öğ. 
renmişlerdir. Bu neticenin alınmasın. 
d:\ ipek böcekçiliği enstitüsünün kıy
metli bir mevkii vardır. 

Ticaret odası ve koza borsası da 
köylerde kurutma fırınları yaptır

mış, köylüye dut fidanı, termometre 
muhtelif bakım broşürleri vermek 
suretile yardımlarda bulunarak, ko
zacılığın her cepheden inkişafına ~a
lışılmaktadır. Simdiye kadar yetiş
tiriciye 3.959.662 dut fidanı tevzi e

dilmiştir. 

BORSA 

Londra 
Nevyorlt 
Parb 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brilk~eı 

Ati na 
Sofy:ı 

3 - 8 • 939 

ÇEK.Um 
3.93 

126.675 
3.355 
f).6625 

28.575 
67.395 
50.835 
2ı.5175 

1.0825 
1.56 

Prag 4.34 
Mııdrld ı ı.03:; 
Varsova 2~.845 
Budapeşte 2~.4525 
Bilkres 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stok!'ıolm :10.5525 
Moskova 23.9G 

ESHAM VF. TAHVILA'f 
Türk borcu I peşin 
Sıvas-Erz.urum JI 
Sıvas-Erzurum lll 
C. Merkez Bankası 

l!l.35 
19.!)ô 

l!l.99 
106.50 \. ______ , ____ ; 

Afyonda Pancar ve Afyon 
Afyon Karahisar (TANı - Ziraat 

Bankası, Afyon almıya devam edi
yor, izdihama meydan vermemek i. 

çin numara usulü ihdas olunmuştur. 
Köylünün Afyonunu satmnic maksa
dile burada fazla kalmaına!ıl temıne 
çalısılıyor. 
Mmtakamız pancar amirliği, bu yıl 

pancarın verimlı olduğunu söylemek 
tedir. Pancar alınma.c;ma ağustosun 
15 inde veya eyhilün birinde b:ı5la

nılacaktır. 
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Son Haftalar 
Neşredilen Eserler 

lJ'ORK ELIŞLERI 
Yazan: Kıymetli resim üstadımız 

Bayan l\lelek Celal 

Basan: Kenan Basımevi 

B izim edebiyat tarihimizde 
yer alması. bence, pek de • 

ğerli olan bir ta
kım şiirlerimiz 

vardır ki bilin -
ısuıu r; mez bir tahak • 

küm onları sanat 
tarihinin kucağı • 
na doğru sürmüş 
ve bu kurAğın ih. 
mal zinciri ile sı. 
kı sıkıya kapalı 

olması ise o şiirleri avarcleştirmiş, 
hatta ekseriyetle vatancüda ey-
lemiştir. Eski oyalardan, işleme -
lerden, çevrelerden, yağlıklardan 

bahsediyorum. Ruhunda bedii e • 
serler için tutuşmuş aşk ateşi bu • 
lunan her ince duygulu vatandaşa 
sorarım: 

Bir tokaUı şôhunun öptüm dudağından, 
dedim: 

Bu kiraz AlA, fakat bir tane kandırmaz 
beni 

Gibi yaveler mi şiirdir, yoksa 

her nakşında zarif etin bir başka 

renkte tebessümü pırıldayan eski 

bir Türk çevresi mi? ... Yine este. 

tik mefhumları kavramış münev • 

verlerin vicdanına baş vuruyorum: 

Babalarımızın, dedelerimizin ya • 

şadıkları devirlerde Türk kadını • 

nın parmaklarından renk renk ve 
1.. ..... ı.. ..... + ,., .. " _ ..... _ _ ... ____ , _ _:__..ı - _, 

...... .............................. 
i : 
f Yazan: 

t M. Turhan TAN 
............................ 

ZIYA GÖKALP 
Yazan: Hilmi Ziya Ulkcn 

Basan: Kanaat Kitabevi 

Z iya Gökalp, Avrupa ve A
merikada benzeri çok ve 

bizim yurduın~.ız

da ise ''hiç yok,, 
olan müteickkır

lerdendi. O, tefek
kürü ancak ilahla 
ra yak:;;tır:ın ve 
derin düşünebilen 
adamları da ilah. 
ların gözd\!si sa. 

yan devirlerde yetişseycii mutlaka 
peygamber tanılırdı, büyiik veya 
küçük bir ümmet sahibi tJlurdu. 
Nitekim tefekkür aleminin güne
şe bağlı dünya gibi aydınlandığı 
bir asırda yetişmesine rağmen kü
me küme müritler, alay alay hay
ranlar yetiştirmekten geri kalma
dı ve ölümünden sonra da yurdu. 
muzun yegane derin mütefe~kiri 

olmak payesini muhafaza etti. 
Fakat tereddütsüz tes!im etmek 

icap eder ki, Ziya Gökalp bir fikir 
bazirganı değildi. Gerçekten mü
tefekkirdi ve memleketin içtimai 
hayatını zamanın ihtiyaçlarına 

• mümkiliı. olduğu kadar - uygun 
"L • 5 . 1-:1, · 1 -- f .S....:.- ".l""'"J"".,. .. \911"\n 

dıklan hazzı bir İngiliz kadüesi. sokmak, yaşayış tarzını 
n in fani tarave.tin911n, hatta bir tırmak istiyordu. 

Hind şalının uzun ömürle mübe~. O manzum ve mensur bir çok 

şer şuh zarafetinden duyabilirler şeyler yazdı. Müritlerine, tilmizle-
mi? rine çok kuvvetli telkinler yaptı. 

Evet, Türk yorganları, Türk Lakin "Ona bir başka ze.nın, 

bohçaları, Türk yağlıkları, Türk başka zaman lazımdı, ,. Ondan ö-
çevreleri, Türk mendilleri, Ti.irk türü muhiti meramına ram ede-

medi, içtimai engelleri yıkamadı 
havluları ve hulasa bütün Türk iş. ve bir inkılapçı olamıyarak ::ıade-
lemleri insani zevkin en olgun de. ce mütefekkir kaldı. 

recesine misal teşkil etmekte ve Bu büyük adamın hayatını hika-
gerçekten canlı birer şiir sayıl - ye, fikirlerini tahlil, içtimai saha. 
maktaydı. Garbın tekniği şarkın da oynadığı rolleri tavzih, fıkirler 
zarafetine • ucuzluktan aldığı cü- üzerindeki tesirini teşrih ve bütün 
retle • tahakküm edince bu şiirler eserlerini tesbit eden kıymetli mü-

tefekkirimiz Hilmi Ziya ti!
artık işlenmez oldu. Lakin eski iş.. kenin de kanaati - aşağı yukarı -
lemeler birer altın kitabe kıymetini böyledir ve genç mütefekkirimiz 

buldu, Avrupalılar ve Amerikalı-••••••••••••••••• 
lar tarafından • nerede bulunur _ 

larsa - kapış kapış edildi. Şimdi 0 

işlemeleri yaratmak kudretinden 
mahrum kalışımız bir yana dur

sun, vaktiyle işlenenlerden birer 
örnek tedarikine bile kadir değiliz. 

İşte kıymetli sanatkarımız 
ve pek değerli resim üstadımrz 

bayan Melek Celalin yazıp ta bas_ 
tırdığı "Türk elişleri" adlı eseri o 
heder olmuş sanat hayatının bizde 
ilk defa ortaya konan hal tercüme. 
sidir. Bu kitapta eski elişlerinin sa
nat bakımından taşıdıkları mahi • 
yet hakkında pek mükemmel ve 
hatta mufassal malıimat var. Muh
terem bayan Melek, değme baba • 
yiğitin tahammül edemiyeceği sı

kıntılara katlanmış, müze müze 
gezerek ve yüzlerce cilt kitap ka. 
rıştırarak bu eseri yazmıştır. 

Eserin ilmi kıymetine bedii de
ğerini de ilave etmek gerektir. Çiin. 
kü eser, mevzuundaki güzellikle 
mütenasip bir şekilde tertip olun
muş ve basılmıştır. Kağıt güzel • 
dir, resimler • asıllarını gözönün -
de canlandıracak derecede - mii • 
kemmeldir ve hulasa: Zarf ile maz
ruf birbirine uygun olup eser. es. 
ki bir Türk destmali kadar zarif • 
tir, kıymetlidir. 

Evlerinde eski Türk elişlerin • 
den bir nümune bulunduramıyan
ların bu kitaptan birer tane edinir
lerse o eksiği bol bol telafi etmiş 
olacaklarını söyliyerek sayın sa • 
natkarı candan tebrik ederim. 

Şu Garip Dünya: 

Biri Denizde, 
Biri Karada 
Doğan İkizler 

Geçenlerde Selanikte garip bir 
oğum hadisesi olmuştur. 

Hrisula Poli-
ds isminde bir 
. üccarın <ızı bir 
'.tayıkla denıı_r.
,;eziye çıkn11~tır. 

Fakat :ıahilden 

ı - 5 kilomet
re denize açıldı

_,,_...;.-31=.- --' ğı zaman doğum 
sancıları tutmuş· 

tur. Yardım için imdat diye bağır

mıya başlamış ve hemen yanınil bir, 
iki kayıkla kadın arkadaşları yet!ş 
mişler. Fakat beklenecek vakit bl
madığını anlayınca kolları sıvayıp, 
lohusaya ebelik etmeğe başlamışlar 
ve neticede kızcağız deniz ortasında 
bir çocuk doğurmuştur. 

Sahilde diğer bir hadise daha ol
muştur. İlk doğumu müteakıp Ba
yan Hrisula'yı kayıktan çıkararak. 
götürmek istemişler, fakat doğumun 
ona ermediğini anlamışlar "·e bu 

defa ikinci çocuğu karada doğurt. 
muşlardır. 

Ziya Gökalpın ilmi mevkiini şu su
retle izah ediyor: 

"içtimai meseleyi ifade ede~ck 
öyle bir lisan lazımdı kı. hem mus
bet ilimlere dayanmak iddiasile ha
reket etsin, hem de ''efkarı umu
miyeyi,. rahatsız etmesin.. Dine, 
ahlaka, dile .. ve bütün içtimai kıy
metlere karşı muhafazak:.ir bir ba
kışla hakim zümrenin yapmak is. 
tediği reformeye uygun olsun. Yok
sa cemiyetın hakiki derdine cevap 
vermiye, yarayı deşmiy\! kalkışma
sın . Işte bu ihtiyaç, (lttihat ve Te. 
rakki) nin siyasi hamlesile muvazi 
olarak Ziya Gökalpın içtimai po
zitivizmini doğurdu!., 

Bu pozitivizmin bütün içtimai 
mevzular üzerinde nasıl tatbik e
dilmek istendiğini ve Ziya Gök
alpın fikir bakımından hüviyetini 
öğrenmek istiyenler Hilmi Ziya 
Ulken tarafından kaleme alınan bu 
kitabı okumalıdırlar. Böyle bir zah
metin çok şümullü faydalarh öde
rıeceğini temin edebilirim. 

~MLEKET 
HiKAYELERi 

Yazan: Refik Halid 

Basan: Semih Lıitfi Kitabevi 

B izde, milli veya mahalli vns
fına hakkile layık küçük 

.. . . ... , .. 
.. ... \. • • • .. t 

• ... ,, ... u • • 

hikayPlerin ilk ha. 
liki Omer Scy[et
tindir. Gerçi bü
yük üstat Hl.ise
yin Rahmi de a-
ra sıra küçük hi
kaye neşretnuş ve 
~ on·ıa.ntlıı olduf;u 

gibi o vadide 
de hünerverligıni 

bütün memlekete kabul ettirmişti. 
Fakat Omer Seyfettin bu yolda blr 
yenilik hissettiriyor ve o yolun bü
tün şerefini nefsine inhisar ettire. 
cek kadar da olgunluk gösteriyor. 
du. 

Rahmetli edibin cdebiyatıll'Jz:ı 
yaptığı hizmeti ve hepimize bol, 
bol sunduğu bedii zevkin şükranı
nı inkar etmek günahmdan kale
mimi daima tenzih ederek söy. 
liyeyim k), Refik Halid, memleket 
hikayelerini neşre başlar başla

maz Omer Seyfettin, ikincı safa 
intikal etmiş ve "milli, mahalli,. 
hikayede üstatlık hakkı Refik Ha
lide geçmiştir. 

Benim bu hükmümdeki ısabeti 

şüpheli görenlere şimdi yenı harf· 
lerle basılan "Memleket Hikuyele
ri"ni okumalarını tav:.iye ederim. 
Bu kitapta mesela bir Sarı Daı, 
hikayesi var ki, eşini bugüne ka
dar hiçbir kalem vucude getireme
di. Obür hikayeler de ayni kıy. 
mette ve ayni lezzettedir. 

NELER YAZDIM? 
Yazan: Emekli Hakimlerden 

Hüseyin Şevket Aydiız 
Basan: Istanbul - Halk Basımevi 

"Kara günlerde,, gibi mevzu 
bakımından çok yanık, üs

'up itibarile de 
pek müessır man
zum eserler "Kah. 
kaha,, gibi du ~en 
kitaplar neşret • 
miş olan şair Bay 
Hüseyin Şevket 

Aydüz, son hafta 
içinde ·'Neler yaz_ 
dım,, adını taşı

yan bir kitap daha bastırdı. 
Nazmın dimağ ve ruh üzerinde 

nesirden daha müessir olduğuna i
nanan, bundan dolayı da eserlerini 
hep manzum olarak kaleme alan 
sayın şair, bu son eserinde de "Tav
rı muhtarı" ni muhafaza etmiştir. 

Kitapta yüz kırk beş manzume 
var ve her manzume içtimai, ah. 
laki bir mevzua ait: Evini sev, Düş
müşe destek ol, başlıklı parçaları 

gibi! .. Selis ve ... manalı 10, 12 düzü 
ne manzume okumak istiyenlerin 
bu kitaptan birer tane edinmeleri
ni tavsiye ederim. 

Yerli Mallar Sergisinde : 

Alacağımız Dersler 
B u sene, Galatasaray lisesi bi. 

nasında açılan, 11 inci Yer· 
li Mallar Sergisi'nin şekil ve ma
hiyetini şu birkaç cümleyle hu
lasa edebiliriz: 

Sergiye iştirak edenlerin adedi 
azdır. Kitap sergisi, yarınki İstan
bul pavyonu, İnhisarlar, Sümer
bank, Etibank .. bütün bunların ara. 
ı::ında da küçük küçük pavyonları 
da dolaştıktan sonra, sergide gö
rülecek bir şey kalmıyor. Bir ta
raftan serginin hacmi küçük oldu
ğu halde, diğer taraftan sergide 
dekorasyon itibarile bir tekamül 
göze çarpmaktadır. Sergiye işti

rak edenler az olduktan sonra, 
dekorasyonun ne ehemmiyeti var? 
Hatıra şu sual geliyor, acaba fab
rikııtör1er, sınai müesseseler, yer. 
1i malı yapan imalathaneler, ser
gilere neden iştirak etmiyor? El
bette ki, bunun kendisine mahsus 
bir takım sebepleri vardır .. 

s ergi hazırlıkları yapıldığı 
zaman, birçok fabrikatör

lerle temas ediyordum. Ekserisi 
sergiye iştirak hususunda lakayt
tı. Sergi ile alakadar olmak iste
miyorlardı. Müşahedelerimize gö
re, bu alakasızlığı muhtelif sebep
lerle bir tasnife tabi tutmak ka. 
bildir. Bunlardan bir kısmı, ma
lının yerli malı olduğunu inkar 
ettiği için sergiye iştirak etmez. 
Kumaş, çorap. krem, ruj gibi ka
dın tuvaletine dair eşya yapan bir 
kısım fabrikalar, sergiye iştirak 
ettikleri takdirde müşterilerini 
kaybedeceklerine kanidirler. Çim
kü bunlar, yaptıkları mallara, Av
rupada yapılmış gibi bir şekil ve
rirler. Gerek malın ismi ve üze. 
rindeki mar~ ;türkçede.n...gayri bir 
liı:::mla ifada edilir. hatta birc;ok. 
ları da yaptıkları krem, ruj. tuva
Jet sabunu gibi e ·yanın üzerine 
"Faris,. kelimesini bile ilave e-

. derler. Hasılı mağazalarda, ya
bancı bir kelime ve markayla satın 
aldığımız eşya. burada yapıldığı 
halde inkar edilir. 

Bunun da sebebi şudur: 
Pivasa ve hı:ılk dı:ıima Avrupa 

malını aramaktadır. M~vcm k:ını:ı. 

ate göre Avrupa malı kalite itiba
rile, yerli malından daha iistün. 
dür. Bu kanaat değisinceye kadar 
fabrikatör imal ettiği kumaşın ke. 
narına ingilizcc birkaç kelime yaz· 
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu kanaatle mücadele etmek, yer
li mallarını halka tanıtmak için, 
daha uzun seneler. yerli malları 
sergisi açmağa mecburuz. Bu mü
cadelede, Başvekilimiz Refik Say
damın yerli mallar sergisinde. ga
zetecilere söylediğ'i gibi. matbua
tımıza bir vazife düşmektedir. 
"Yerli malını, Türk malını, Av. 
rupa malı diye satanlarla mücade· 
le etmek ... " 

\ 

B ir kısım fabrikatörler de var-
dır ki. mallarının yerli ol

duğunu iftiharla ilan ederler. 
Fakat işleri tıkırında gittiği icin, 
sergiye iştirak ederek mallarını ta
nıtmağa ihtiyaç görmezler. 

"- Piyasanın siparişlerine ce
vap veremiyor. hatta mal yeti ti. 
remiyoruz" derler. Bu fabrikatör, 
ne diye sergiye gelmeli? Bu sera
iti haiz fabrikatörler az değildir. 
Mesela: Çorap fabrikaları. geceli 
.ızündüzlü çalışarak. piyasaya güç
lükle mal yetiştirivorlar. Ellerin
deı gümrük duvarları vasıtasile 
temin edilmiş bir pazar da var. 
İstedikleri fiata. dayanıksız çorap 
yapmakta serbest kalmışlardır. 

Bundan sonra. yüzlerce lira sar
f ederek, sergide pavyon yapmağı 
lüzumsuz bir fedakarlık telakki e
derler. Bu fabrikatörlerden bazı
ları sergive ancak hatır için işti. 
rak etmiştir. 

G alatasaray lisesi binasında. 
ilk yerli malları sergileri a

çıldığı zaman daha kalabalıktı, o 
zaman milli sanaviimiz. bıı dere· 
ce inkişaf etmediği halde. Son bir 
iki sene kinde acılan sergilere da-

Bu senek i •erginin giri, kısmı 

ha az iştirak vaki olmaktadır. Bu
nun sebeplerinden biri de, sergi 
komitesinin satışa müsaade etme
mesidir. Hatta bu seneki sergide, 
satış, yalnız küçük sanatlara ve el 
işlerine tahsis edilmiştir. geriye 
kalan kısımlar, yalnız teşhirden 

ibarettir. Bu sebeple şimdi sergi 
komitesini işgal eden bir fikir 
vardır. Satış olsun mu, olmasın 
mı? 

Satış olursa, sergi Mahmutpaşa 
pazarına dônüyor. Koridordan ge
çen ziyaretçileri rahatsız edecek 
şekilde bağırmalar, zorla müşteri 

~virmeler, "Senin güzel hatırın 

için" diye pazarlıklar vesaire ... 
Bütün bu hadiseler sergiye ciddi 
bir şekil verememişti. Sergi ko. 
mitesi sergiyi, Mahmutpaşa çar. 
şısına benzetmemek için satışı 

tahdit etmeğe mecbur olmuştur. O 
zaman sergiye de devlet paviyon
larından ve bir iki müesseseden 
başka iştirak eden kalmamıştır. 

Acaba sergide satış olursa, ne 
zarar var? Satış, olduğu zaman, 
Mahmutpaşaya mı benzemek la
zım?... Halbuki sergilerde, ziyn
retçiler gördükleri nümuneler ü
zerine pekala sipariş verebilirler. 
Bir pavyon bu siparişleri kabul 
ederek ziyaretçinin evine kadar 
bu eşyayı gönderebilir. Halbuki 
bugünkü sergide. insan beğendiği 
eşyayı almak imkanından mah
rumdur. Pavyon sahibi, siparı ka. 

Kartalda imar 
Faaliyeti ilerliyor 

Bozuk olan Kartal - Yakacık yo
lunun, Çarşı caddesile birlikte, asfalt 
olarak yapılması takarrur etmiştir. 
Yakacık yolu üzerinde istimla'k ve 

Gençler Birliği spor sahası ittihaz e
dilen yerin tesviyei turnbiyesi biti
rilmiştir, Yakında küşat resmi ya. 
pılacaktır. 

Yapılacak Mendreğin projesi ha

zırdır, fakat inşaat gelecek seneye 

bırakılmıştır . 
Belediye namına satın alınan ~im

diki Gençler Birliği salonu ve esJı:i 

klisenin tadil olunarak halkevi itti

hazından vazgeçilmiştir. zira bu para 

il~ yeni bir halkevi yapılabileceği an

laşılmıştır. 

Belediyeler Bankasından borç a

lınan 40 bin lira ile, Kartalın büyük 

derdi olan sus zluk meselesi halledi

lecektir. Su yolarmın inşasına baş

lanılmak üzeredir 
Yakacık yolunun elektrik tesisatı 

ikmal edilmiş, mevcuda yeni elek
trik lambaları ilave olunmuştur. Va
pur iskelesi meydanında istimlô.k e
dilen kahvenin yerine yakında park 
yapılacaktır. 

Kartal rıhtımı tanzim edilmiş v~ 
bilhassa geceleri halkın temiz hava 
alacak bir yeri olmuştUI". 

bul edemez, ancak fabrikanın sa. 
tış yerini tarif eder, yahut eline 
fabrikanın ve satış deposunun ad
resini bildiren bir kart verir. T~
bii bu kartı alan ziyaretçi, sergi
den çıktıktan sonra, o mala olan 
talebinden de vazgeçer, unutur gi
der. Pavyo11 sahibi, kart yerine 
sipariş kabı l ederek, peşin para 
almış olsaydı, daha pratik bir ne
tice elde edı•rdi. Hem pavyon sa. 
hibi, hem de ziyaretçi memnun o. 
lurdu. 

Sergilerimitde, bu şekilde sa· 
tış usulünün ne zararı var? Bunu 
neden kabul f?tmiyoruz? Bu tarz 
satış usulü sa) esinde, sergiye işti
rak edenler çoğalacağı f{ibi , halk 
için de kolaylılt olabilir. çünkü 
muhtelif malları satın almak mak
sadile, yekdiğer'lne uzak çarşıları 
dolaşmaktansa, bunların hepsini, 
bir sergide toplu olarak bulmak 
müsteriler için de en büyük ko
laylıktır. Sergilerin en büyük fay
:fa1arından biri de budur. Sergile. 
rimlze bu sartlan temin etmiye. 
rek, teşhir pavyonları açacak olur. 
sak, büyük zahmetler ve masraf
lar yapıldığı halde beklenen fay
daları elde edemeviz. 

B ir de bina meselesi var. Şim-
diye kadar Galatasaray li

sesi binasında açılan sergilerin 
noksanları, hep binasızlığa atfe
dilmiştir. Acaba arzu edildiği gibi, 
bir sergi kurulsa, nasıl bir sergi 
meydana gelecek? 

İstanbulda açılacak serginin ne 
zaman açılacağını tetkik etmek la. 
zım ... Bu işle uğraşanların tecrü
belerine göre, sergiyi teşrinicvvel
de açmak daha doğru olur. Yani 
bir sonbahar ~ergisi ... Bu ayda zi
rai mahsuller satılmış olduğun· 
dan, sanayi mamulatına karşı bü
yük talepler başlar. Anadoludan 
siparişler artar. Herkes kış hazır. 
lıklarına girişir. Soba, yakacak 
maddeleri. madeni eşva. kışlık gi
yecek eşyası da en ziy:ıde bu mev-
simde sarfedilir. Bu itib-.'"lrla sana
yi mamıilatının hararetli bir za
manında, yerli malı sertisi açmak 
daha isabetli olur. 

Hasılı, simdiye kadar yapılan 
tecrübelerden istifade ederek, ls-
tanbul sehrine bir hareket temin 
etmek' maksadile, bir ser~i sara.. 
yında, şimdikine nisbetle daha 
mütekamil bir sergiye ihtiya~ var. 
dır. Valimiz Ltitfi Kırdarın bu ih. 
tiyacı temin edeceğini ku,·vctle ü
mit ediyoruz. 

Hü•eyin Avni 

Vahşi Hayvanlar 
Parçaladı 

Izmlr, 3 (Tan Muhabirinden) 
Bugun Seydiköy civarında vahşi ha3 
vanlar tarafından parçalanmış blı 

ceset bulunmuştur. Hiiviyeti tesbi 
edilememiştir. Tahkiknta başlanmış-
tır. 

--o-

lzmirde Cinayet 
Izmir, 3 (Tan Muhabirinden) = 

Di.ın gece Kemerde zeytin sokağında 
bir cinayet olmuştur. Sebebi kadın 

nıeselesidir. Sekız kişi biribirlerine 
girmişler, bıçaldn yaralanan Şerif öl
müştür. Mehmet Ali isminde bir genç 
tt> yaralıdır. Kavga eden iki taraftan 
Ahmet Kalender, Hilmi, Orhan, Rıza, 
Bahri Gümüş ve Ahmet tevkif edil
mişlerdir. Katilin kim olduğu ht.:nüz 
tesbit edilememiştir. 

--<>---

Eniştesini Öldürdü 
Odemiş, - Birgi nahiyesine bağlı 

Gereli köyü civarında Kavak suyu 
mevkiinde bir cinayet işlenmiştir. 25 
yaşlarında Şerife Gökçen. kocası Hü 
seyin Gökçen ile münaka"a ederken, 
kardeşi Mehmet Yıldız gelmış, işe 

karışmıştır. 

Neticede iki erkek taban,.olarına 

davranmışlar, fakat Mehmet Yıldız, 

evvel davranıp enistesi Hüsevim öl· 
dürmüştür. Katil zabıtaya teslim ol. 
muştur. 
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Milli Kuvvetler Şehri Sarmıştı 
Haricine Çıkan Kıta İle Milli Müfrezeler Şehir 

Arasında Şiddetli Bir Muharebe Başlamıştı 
Fakat, Damat Ferit kabinesi za. 

manında vazifeye tayin edilm;ş o
lan mutasarrıf bey de, mensup ol
duğu hükumeti gibi mesaili hazı

ranın silahla değil siyasetle halli 
hayaliyle yaşıyanlardan, sükunet 
ve itidali demle akıbete intizar ta
raftarlarından olduğu için, fırka 
kumandanmın, pek ma!rnl ve man
tıki olan tavsiyelerine omuz silki
yordu. Buna mukabil de, günden 
güüne artan milli kuvvetleri alela
de birer eşkıya çetesi ad ile, tedip 
ve tenkilleri için fırka kumandanı
na başvurmaktan hali kalmıyordu. 
Mutasarrıf beyin telaş ve korkusu 
da pek yersiz değildi hani. Çünkü, 
milli kuvvetlerimiz de şehri sar
mış vaziyette bulunuyor, ve dışarı 
çıkmak teşebbüsünde bulunan mu
kabil kuvvetleri hemen her tarafta 
önliyerek taciz ediyordu. Bu sebep
le yavaş yavaş bir de erzak yok
suzluğu başgösteriyordu. Bilhassa, 
bu cihet te şehirde bulunanların 
endişesini arttırıyordu. 

Bu sırada, Sak.ı~lı nami~~e ma
ruf yerli bır rum tuccarı, 

çiftliğindeki yanaşmalarından bi
rinin milli kuvvetler tarafından 
öldürüldüğünü bahane ederek, şe
hirde bir yaygara kopardı, islam 
halkını endişeye düşürecek şekil

de bazı teşebbüslere kalkıştı. İşgal 
kumandanını, islam ahaliye karşı 
harekete geçirmek için teşvike 

başladı. Bu esnada, (Koç::.rh) na
hiyesi milli müfreze kumar.danı 

Selami bey de, şidd~tli ültima
tomlarla kumandanı tehdit ve taz
yik ediyor, şehri bir an evvel ter-
ketmek teklifinde bulunuyordu. 

Bu suretle tesirli bir teşvik ve 
korkulu bir tazyik karşısında ka. 
lan kumandan da, ne yapacağını 
şaşırmış bir vaziyette kıvranıyor. 
du. 

Şehri çeviren milli kuvvetlerin 
birer ileri karakol vaziyetinde bu. 
lunan ve muhtelif istikametle<den 
bahçeler arasına, hatta (Telliclede) 
ve civarlarına kadar sokula:a. bu 
müfrezelerin, yaklaşan büyük teh
likenin öncüleri olduğunu pek i
yi takdir eden kumandan, yerli 
rumlara karşı atıl bir vaziyette 
kalmaktan utandı ve nihayet ha
reket kararını vermek mecburi
yetinde kaldı. 

Fakat, şehir haricine çıkardığı 
kuvvet daha bahçelerin arasınday. 
ken milli müfrezelerimizin pusu
larına uğradı. Fena halde sarsılıp 
hırpalandı. Bir çok makineli tü. 
feklerle mücehhez olan ve kendi 
kuvvetinin bir kaç derece fevkin
de bulunan kıtaya bu şiddetli dar
beyi vurduktan sonra, milli müf
rezemiz için en muvafık hııreket 
hemen çekilip bir tarafa gizlen. 
mek, ikinci bir baskın için mü. 
sait bir vakit ve fırsat gözlemek
ti. Fakat, müfrezemiz bunu yap
madı. Daha doğrusu yapamadı. 
Küçük bir kuvvetle kazandığı bü
yük muvaffakıye.tin verdi.~i sürur 
ve gurura kapıldı, tekrar mukabil 
kuvvetlerin üzerine atıldı. 

Ciddi bir muharebe başlamış
tı. Milli müfrezenin yılmaz 

ve yorulmaz kahramanları, gazap
lı ve hırçın birer arslan gibi hep 
ileri atılıyorlardı. Bu savletleriyle 
kaı şısındakileri birbirine katıyor, 
rüzgara tutulmuş pacavra ?arça • 
ları gibi her birini bin r tarafa ı:s.
vurup atıyorlardı. Giristikleri bu 
harl:.ıin muzafferiyet ç~lengini de 
tam kazanmak, kat'i ve muvafık 
bir netice almak üzerel..?rkcn, mu
kabil tarafın makineli tüfeklerle 
teçhiz edilmiş kuvvetlı ve mun· 
tazam bir kıtası, bahçeler arasm
dan gizlice ilerliyerek, milli mi.ıf
rezelerimizin sağ geri~ine soku 1. 
mak teşebbüsünde bulunmuştu. 

Bu hareketi derhal sezi11liyen mil. 
li müfrezemiz, hemen ateş hattı
nın sağ başını biraz geri çekmiş, 

gösterdiği kahramanca mukave • 
metle, oradaki hasımları nı da ol
dukları yerde durcJurup titretnıi~
t-i. 

Saatlerce devam eden bu harp 
yine müfrezelerimizin ü.stünlüğiy
le neticelenmek üzereydi. Fakat.. 
Ne yazık ki, kahramanları. 
mızın cephanesi birden tükendi 
ve müfreze yavaş yavaş çekılmck 
ve harbi kesmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Mukabil taraf. mi.ıfrezemizi ta
kip etınek cesaretini gösteremedi. 
Ancak, o günkü ağır mağh1biyct 
ve zayiatının acısını, Tellidade 
civarında bulunan iki Türk köyii
ne saldırmak ile. çıkarmak istedi. 
Ansızın yaptığı bu baskın karşı
sında. köylerinden kaçmak mec
buriyetinde kalan halkın bütün 

eşyalarını ve hatta tavuklarına va
rıncıya kadar buldukları hayvan
larını alıp sürdüler. Rastladık
ları bir kaç ihtiyar ve saka h şe. 

hit ettiler ve nihayetinde de köy
leri ateşlediler. 

G öğe doğru yüksel~n kara du. 
manlar, Menderes köprüsü 

başında bulunan kahramanlara, 
köylerin uğradığı acı musibet ve 
yakıcı akıbeti, pek güzel anlatmış
tı. Kara dumanlarla yürekleri ka
baran genç zabitlerden topçu Er. 
tuğrul, Tevfik ve diğer Tevfik ve 
makineli tüfek mülazimi Şerafet. 
tin beyler, bomba ve makineli tü
feklerle donattlkları küçül~ bir 
müfrezeyie. -hemen yola çıkmışlar 
••• \..!-- aoM.•a. .et-., lu::..o.k1"".t>'"'lo...,lo. 

karşılaşmışlardı. Fakat, yaptıkları 
hareketlerı~ hırslarını alan ve i
kinci bir hezimete uğramaktan sa
kınan mukabil taraf, o sırada or-

SES VE 
Giizel seslilerin kendileri de, se. 

sin mideyle çok münasebeti oldu. 
ğunu bilirler. Midede ve baı-<ıaklar
da fazla gaz hasıl eden yemeklerin 
hepsi sesi bozu. Sebebi mitle ve 
karın şiştiği vakit. nefesin az (,'Ok 

daralmasıdır. Nefes daralınca da se-
sin giizel çıkmasına imkan kalmaz. 

Bademle fındık ve ceviz gibi 
kuru yemişler sese dokunurlar. O
nun için "esmerini., fındık ile bes
liyen güzel sesli kendisi hunları 
yemese gerektir. Biberli, hardallı 
yemekler de midenin ince zarını 
tahriş ettikleri gibi, karında fazla 
gaz yaptıkları icin sesi bo7.arlar. 
Alkol hem mideyi, hem sinirleri 
uyuşturur. bir taraftan mide yeni
len yemekleri hazmedemez, karın 
şişer. bir taraftan da sinirleri u. 
Yuşuk olan adamın sesi güzel çı. 
kam az. 
. Kuru fasulya ile bezelye tanele

r~, peynir, kışın lahna1 karnı şi. 
ş~r~ikleri için, onlar da güzel ses
lının işine yaramazlar. Bir de ek
mek, ötedenberi ı:üzel sesi boz
m~kla tanınmı~tır. Onun için, 
mumkün olduğu kadar az ekmek, 
hem de beyaz fırancala. Mevcıiınin
de, çilek te sesi bozmakla ıncshur. 
dur. · 

Buna karşılık, yumqrtanın gü
zel sesi muhafaza için pek eskiden
!,eri şöhreti vardır. Daha ziyade, 
yuın~rtanın akı derlerse, yalnız 
onu ıçınek hem tatsız, hem de lıaz
n.1ı g~iç olur. Fakat. sabahle~·iıı ha· 
fif b.ır be~·az şarabı ısıtıp, içerisi
ne b~r taze yumurtayı bütiin kıra. 
r~k ıçmek sesi muhafaza eder, si
nırlere de kıvamında kuvvet verir. 

Peklik doğrudan doğruya ses ii
zerine tesir edemezse de, devamlı 
olunca kara kan damarlan icinde , 
kanın serbestce dönmesine bir en
gel olur. Kan· iyi dönemeyince de, 
nefesin sıkışmasından dolayı ses 
bozulur. Bilhassa, eski zaman ha. 
fızlarından bazılarının yaptıklan 
gibi, ağız dolusu ve seslerine lü. 

talığı saran gece karanlığından is. 
tifadeyle kaçmışlar, kel}dilerini 
Aydına dar 'itmışlardı. 

Fakat, bir arslan hırs ve hışımı 

ili:! yola çıkan kahramanlarımız, 

hasımlarını harbe mecbur edeme. 

yince, Türk düşmanı Sakızlıya ve 

benzerlPrine bir ibret dersi ver

mek istPmişler ve şehrin kenarın. 

daki bahçelikler içinde bulunan 

Sakızlının köşkünü ve çiftliğinin 

}>ütün binalarınt ateşlemişlerdi. 

Bu hadiselerirı cereyan ettiği 

sıral.ç_rda, Aydının garbında (Kı

zılcaçayı) mevkiinde de, Türk si

lahları ateş püskürüyor, rastla -

d1klarını yüz geri ettiriyordu. Ay. 

dınlı Ali ve Osman Büklü, Nazım 

Efelerle arkadaşları, küçük bir 

mLfrezeyle seksen kişilik yerli bir 

nankör çetesini pusularına düşür

müşlerdi. İlk att:şte, içlerinden, 

birden on beş kişınin yere seril

diğini gören çetedler, yalmz si

lahlarını değil, bütün teçhizatını 
da atarak savuşmuşlar, tatlı can
larını ancak kurtarabilmi~lerdi. 

Mustafa Kemal P .aşanın, gün
den güne inkişaf eden ve 

yeni yeni safhall:lr gösteren Ana
dol udaki hareket ve teşebbüsleri 
karşısında. saray, fırka ve muhip
ler cemiyeti gibi İstanbulun o gün
lerdeki fesat ve hıyanet kaynak
lan da durmadan çalışıyorlardı. 

Saray ve bilhassa fırkacılar, Ela~ 
.,.i..ct ...-o.liıiğino 4.n:rin e<li\cn A1\ Ga. 

libin oynamak üzere bulunduğu 
rolün vereceği neticeyi, büyük bir 
ümit ve sabırsızlıkla bekliyorlar-
dı. (Devamı var) 

Mi DE 
zumundan ziyade taz:vik vererrk 
şarkı söyliyenler, peklikten müte
essir olurlar ... Pekliğe mani olduk
ları için yemislerle, sulu sebzeler 
güzel sese de hizmet ederler .. 

Muayyen zamanlarda şarkı söy. 
liyen güzel sesli arHstler }'en'.!ck 
üzerine çalışmayı isteme~'cr \ "O 

yemekten sonra sarkı zamanına 
kadar uzunca bir ,:akit .,.ec·irmt'k 
isterler. Yemek, sese d;lı:~nncak 
şey olmasa da, mideyi ve kar. 
nı az çok şişirdiğinden sese ıloku
nacağı doğrudur. Ancak hunda i
kinci bir sebeo daha vardır. Artist 
kendisine ne kadar güvense, halk 
öniine çıkaca~ vakit, icine binız 
korku girer. Her vakit ~Uuşlı\'or. 
lar, tekrar ettiriyorlar ama, hn se
fer ya bir aksilik çıkarsa? Korku
nun mideye ve barsaklara hakiın 
olan sempatik sinirleri üzerine 
hü;viik tesiri vardır. İnsanın irine 
korku girince - pek küı:-iik hile 
olsa - midenin hazmı bozulur \'C 

Y.e~ek üzerine daba şişer. Mide i. 
sını rahat('a J?Örmediği vakit ku
I~ğın hissi de bozulur, yemek iize
rın~ ee1Pn ha~ dönmı>si hunu gös
terır. Kulağın hiı<si bozulunca da 
ses di.izeün çıkamaz. 

Yemek üzerine ~llrkı sövfom~k 
diişiincesi. tabii kendilerinden biis
bütün emin. halk karsısına cıkmı
va. hal~a hakim olmı~a ahşmı~ o
lan artı<:tler için d<'i!iHir .. 

Vücudiin bir tarafında arıza O

lunca. yemekleri ona l"Öre secmek 
te, tabii lazımdır. Mesela genÇ ba
yanlarda - maalesef - sık~n gö
rülen ve bacakları sisiren varisler, 
yahut yaşlıca artistlerde knracİ· 
ğer dolgunluğu, romatizmıı ağ'rı
lan mahsus perhize lüzum göste
rirler. 

Sıkı perhiz en ziyade böbrek 
hastalıklarında lüzumlu olur. Gii· 
zel sese en cok dokunan - dlin 
de söylemiştim - böbrek hasta. 
lıklarıdır. 
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T icarethanenin iki sermayeda· 
rı haşhaşa vererek, üç saat

tenberi sıkı fıkı fiskos cdiyorlard1. 
Hacı Süleyman ötekine işlerin du. 

rumunu evvelinden ahırına kadar 
anlatmıştı, sonra zili ç:aldı. Gelen 
çocuğa: 

- Git Davut Kaptanı çağır, di
ye emretti: 

Biraz sonra Davut Ka.r>lan oda
ya girdi. Ona Hacı Süleyman: 

- Bak Davut, sen yirmi beşse· 
nedir; bu kapının ekmeğini yedin, 
sana itimadımız vardır. Tayfan da · 
emin adamlardır. Bize para lazım 
oldu. ünümüzdeki iki hafta içinde, 
sanki fırtınada kazaya uğramış gi

bi deniz kuşunu Tantona vali e
dersin. Sigortadan kayığın parası. 
nı alacağız. Sen işinin erisindir. 
Hiç kimseyi kuşkulandırmadan bu 
işin üstesinden gelirsin. 

D avudun gözleri faltaşları gi. 
bi açıldı. Afalladı. Kulakla

rına inanamadı. Hacı Süleymana, 
teklifini bir kaç kere tekrarlattı. 
Sonra: 

- Efendim bu kay1ğın kereste
sini, arkadaşlarla beraber Gökov&
da biz kestik. Yapılırken ustanın 

yanından ayrılmadık. Tahtaları 

biz biçtik. Düzenini yaptık. Bu ka
yıkla yirmi beş senedlr, enine bo
yuna Akdenizi gezdik. Belki beş 
yüz fırtınaya göğüs gerdik. Ben 
kendimi bildimbileli kayJk kullan. 
makla. kayık kurtarmakla uğraş. 
tım. Kayık batırmakla değil: Na
sıl olur bu iş? Dedi. 

Hacı Süleyman epeyce diller 

döktü. 

Fakat Davut kanmıyordu. Vesse. 
lam. Sonunda Davuda: 

-· Eh, sen bilirsln1 Oy1eyse bu 
işi başkasına gördürürüm! pedi. 

Davut işte bu işe gelemezdi. De
niz kuşunun dümenini bir başkası
na tutturmak; kendi avratının dö
şeğine, kendi eliyle bir zamp:-:ıra 
getirmekten beterdi. Hacı Süley. 
man aklını mı cıvıtmıştı yoksa? 
Kayık illaki kurban edilecekse, 
kendi kurban etsindi bari. Davu
tlu. kahvehaneden çağırırlarken se
fere gidiyoruz diye ne sevinmişti. 
Iskambilleri yüzüstü masanın üs
tünde, yarı içilmiş kahvesini de 
fincanda bırakmış, gev~iycn kır

mızı kuşağını sara sara seyirtmiş
ti. Hele şu başına ııeli?ne bir ba
kındı, yahu! 

G övdesinden oırcıenbıre boşa. 
nan terlerle gömleği göğ. 

süne sırtına yapışa komuştu. Kı:ık 
ve kalın bir sesle "başkası batır

masın, ben .... ,, sözünün sonunu ge
tirememişti. Eliyle işaret etti. 

Sandalyeden fırlay•.r.ca kendini 
dışarı attı. Tayfayı liman ağzında
ki tenha yerde, hurma ağacının 
gölgesi altına topladı. (Deniz ku
şu) tam gözünün önünde, oteki ka
yıklar arasında, bir gelin gibi, pa
pafingolarından denize saldığı ak
sin ucuna kadar süzülüp salını
yordu. Davut bakmıya kıyamadı. 

Gözlerini başka tarafa çevirdi. 
Tayfaya: 

- Size anlatayım. Gidip Deniz 
kuşunu batıracağız! Dedı. ve An
lattı. Olurdu olmazdı diyenler ol
du. 

Davut: 

- Kayık batmazsa onlar bata
cakmış. Ne bileyim bunlar tüccar, 
dedi. Bir eliyle öteki eline hayRli 
bir para sayıyormuş gibi yaparak 
sözüne devam etti: 

- Tiring! Tiring! Para adamı, 
akılları paradan başka bir şeye er
miyor. Dipdiri kayığı gıdip öldüre. 
ceğiz. Oldürmezsek ekmeğimizden 
olacağız! Dedi. Söven sayan oldu. 
Gülen oldu. Mutabık kalındı dağll
dılar. 

* E rtesi günü Davut Kaptan 
(Deniz kuşu) ile Farilyaya 

gitti. Hava bozmıya yüz tutunca 
denize açılacak, ve karşıdaki Ge
mitaşı burnuna yanaşınca, tayfay
la sandala atlıyacak. Burnun ya
nındaki kumsala çıkacaktı. (Deniz 

kuşu), dümeni bağlı olarak ken. 
di kendine ilerliyecek, kayaları 
tos1ıyacak, ve tuzlabuz olacaktı. 
Davut ve tayfası ise, sandalı par
çaladıktan sonra, üst başlarmı yır
tacaklar, biribirlerini yumrukla
yıp tırmalıyarak, yüz gözlerini, 
münasip surette, yaralayıp bereli
yecekler, "ah vah kayık elden git
ti!,. diye haykıra haykıra şehre 

döneceklerdi. 

F akat hava ınat ediyordu. Bir 
türlü bozulmuyordu. Mas

mavi denizde kaplumbagalar uyu
yordu. Uyuyan kaplumbağalar ü
zerine martiler konuyordu. Deniz 
mavisinde köpük değil, beyaz na
mına, kaplumbağalar sırtında 

martiler geziyordu. Davut Kapta. 
nın gözündeyse bu ışıklı günler 
zindan kesiliyordu. Durmamacası
na, Milasın sert incir rakısını çe
kiyordu. Bir gürt tayfamn birine 
uzun uzun deı·t yandı: 

- Birine k1Z:ı.r, gözün döner, ne 
halt ettiğinin farkında olmıyarak 
herifin başına bir iskemle indirir
sin. Fakat hiç soğukkanla, ortada 
fol yok, yumurta yokken önünde
ki adamın kafasına tak diye bir 

tokmak indirerek, beynini da. 
ğıtmazsın ya. Yazık değil mi şu ka 
yığa bak! Gidip kayalara parçala. 
tılır mı? 

On gün kadar sonra hava so

murttu. Davutla tayf ası, yüzleri, 

dişleri kati bir kararda kitli olarak 
kayığa çıktılar. Ne yapıldığı görül

mesin diye bu iş gece becerilecek
ti. Güneş hiç bir daha doğmıya

cakmış gibi söndü gitti. Kara mü

rekkep gibi dalgalar geliyordu. 
Gökten bulut şeklinde kara matem 
parçaları abanıyordu. Davut liman 
fenerinin yanında kayalara oturan 
yüz elli tonluk (Marti) ~emisinin 
batışını hatırladı: Kayık ta~ bir 
hafta taşın üstüne takılı olarak 
fırtınaya dayanmıştı. 

Y edinci gün fırtına artık fırtr
nalıktan çıkmış bir kıyamet 

.>lmuştu. Gelen koca koca dalgal::ı
rın hepsinden daha yüksek, biı 
dalgalar gulyabanisi başını öteki 
dalgaların üzerinden kaldırmış. ka 
yığı görünce, hah orda diye ileri a
tılmıştı. Köpükleri gemınin ta ylik 
seklerin de şimşek gibi• çakmıştı. 

Kayığın bel.kemiği çatırdamış. 
tı. Dalga köpükler içinde, sallanıp 
geçince kayığın iki parc;a olduğu
nu görmüştü. Dalgaya yumruğunu 
sallamış: 

- Orada takılı olmasaydı ben 
sana gösterirdim! Diye haykırmış
tı. Omründe ilk sefer çocuk gibi 
hüngür hüngür ağlamıştı. 

Artık kıyıya bir iki mil kaldığı. 
nı anladı. Dümende durduğu yer
de irkildi: 

- Yapamıyacağım vesselam! 
Oiye bağırdı. Tayfaya: 

- Defedin be! Gemiyi kurtara
ıım haydi Orsa! Diye haykırdı. O 
kudurmuş havada volta vurarak 
burunu aşacaklardı. Tayfanın biri: 

- Artık çok g ~ç, gemi orsa ede· 
mez. Dedi. 

Davut nasırlı elleriyle küpeşte
yi şaplakladı. 

- Ben bunu brrakıp qidemem! 
Tanırım! Korkmayın orsa eder. 
Dedi. 

D avut ~i.imeni basmcn ~ro''.~ 
rüzgarın annacina dondu. 

Baston, rüzgarın gözünü bir biz 
gibi delip rüzgarın içine işliyordu. 
Davudun sıktığı çene kemikleri a-

rasından dişleri, dalgabaşı gibi ağa 
r ıyordu. Kayığın rüzgarıı meydan 
okuyuşuna öfkelenen bir dalga ka
yığı omuzlayıp takımıyi?. kaldırdı, 

ve öteki dalganın çukuruna devir
di. Çatırdılar oldu. Fakat bütun 
armanın ipleri upuzun bir ı;Lğlık 
kesildi. Kayık mağrur pro" .!.S nı 

kaldırarak, bir şamarda, dalgayı, 

parçalanmış su ve burgaçlanıın 

köpük halinde, omuziuklnrdan 
dört bıyık diye uzaklara savurdu. 
Rüzgar rüzgar değil, bir uçurum 
tepesinden akan, bir erimiş kur
şun seli idi. Bu selin hızını ik.i.ye 
biçerek uçan direk kamçı r,ribi e
i!iliyordu. 

A y doğdu. Görünmüyordu. Fa 
kat bulut arası seyreklikle

rinden donuk bir ışık yayıyordu. 

Yüksek kayaların silueti göründü. 
Burunla Gemitaşı arasındaki dara
cık boğaz görünmiye başladı. Ar
tık Deniz kuşu orsa değıl, rtizgarı 
seksen dereceden alıyordu. Gemi. 
nin bastonu bir parmak gibi dar 
boğazı gösteriyordu. Gemi hızlan
dıkça dar geçit genişliyordu. Ge
çitte dalga yok rüzgar vardı. De
niz kuşu uçuyordu. Iki tarafında 
sular, iki elle tutulup yırtılan bir 
ipek kumaş gibi şırt! diye, ikiye 
ayrılıyordu. Gemi pürüzsüz bir 
ilerleyişle burnun önünde bir hi
lal çizdi. Kayaları geride bıraktı. 
Cam gibi suların üzerinde kaydı. 

Yavaş yavaş dur~u. 

O gün .fırtınayı görünce Hacı 
Süleyman "gemiyi batırı

yorlar,, diye sevinerek el oğuştur
du. Ertesi gün gözleri hep kara

dan tarafa bakıyordu. Davut kap. 
tan ve tayfasının, köylerde ele ge

çirdikleri eşeklerle, yokuş başın

dan sökün etmelerini bekliyordu. 
Fakat liman tarafındaki çocuklar, 

Deniz kuşu geliyor, diye bağrıştı
lar. Hacı Süleyman başını döndür

dü. Liman ağzınm masmavi suları 

üzerinde, Deniz kuşu, denizin a

laylı bir tebessümü rıibi. ioinrP sii

züli.iyordu. 

Davut Kaptan ve tayfası karan
tine ve gümrüğe uğradıktan son

ra, hiç Hacı Süleymana görünme

clen, arka sokaklardan sus pus ev

lerine döndüler. 

A radarı iki sene ge~mişti. Dc4-
vut kaptan Kara Mehmedin 

kayığında tayfaydı. Mehmet onun-

la şaka ederdi: 
- Sen de kaptansın .ha? Kaptan 

olaydın seni Hacı Süleyman kovar 
mı idi. Kaptana bak! Derdı. 

Davut "öyle!,, diyer.:?k gürledi. 
lşini görürken, bir Akdeniz leven
di manisi mırıldandı. 

Niğdede Buğday 
Ve Arpa Az 

Niğde (TAN) - Yeni arpa ve 
bı:ğday mahsulü pazara gelmiştir. 
Kalite itibarile geçen yıllardakinden 
farksızdır. 

Kıraç arazide buğday ve arpalar, 
orağa gelrniyecek kadar cılız kalmış
tır. Sulak yerlerde ise arpalar bıre 

3 _ 8. buğdaylar bire 3 - 6 ı:ıisbctinde 
mahsul vermiştir ki, geçen yıllarda
kinden çok aşağıdır. Bu sebeplerle 
mahsul miktarı geçen seneninkinden 
yüzde kırk noksan tahnun edilmek
tedir. 

Köylüler şimdiden ot v~ saman sı. 
lnntısı çekmekte ve ötr>denberırlen 

tedarikine çalışmaktadır. 
Bu sene elma rekoltesi iyidir. 

----o---
Tekirdaqında Buğday 

Sa+ı,ıarı 
Tekirdağ (TAN) - Toor.:ık mah

sulleri ofisi, buradan buğday satın 

almıya başlamıştır. Fiyatlar düşk•in 
olduğu için ofisin bu müdahalesi SE'

vinç uyandırmıştır. Ofis. ilk mi.ibavaa 
günü yetmiş bin kilo buğdaJ almış
tır. 
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·rkaç Yaka 
VE 

Kıss dan Hisse 
(Başı 1 incide) 

<lan çıkmıştır. Harp, siyasi, iktısadi, 

askeri ve ehemmiyeti bunlardan dn. 
ha az olmı;) an ruhi bütün kuvvetleri 
ihtiva eden bir kavga halini almış
tır.,, 

* Nevyorkta cıkan Current History 
':rtıecmuasında "Söz harbi,, serlavhalı 
yazısında Edwin Muller isminde bir 
Amerikalı diyor ki: 

"Hitler, sırf propaganda sayesinde 
harpler kazanmış, topraklar fethet. 
miştir. Avusturya, Çekoslovakya, 
Memel propaganda ile fethedilmis-
1ir. Hepsinde takip edilen teknik av
nidir: Evvela radyo ve Almanyad;n 
gönderilen propaganda broşürlerile 
dahilde itimat kazanma devri var. 
dır. Dahilde propaganda için gizlı 
teşkilat vücude getirilmiştir. Sonra 
Almanyanın kuvvetinden, herşeyin 
Almanyada nasıl iyi gittiğinden ve 
diğer memleketlerde vaziyetin ne 
:kadar fena olduğundan bahsedilir. 
Daha •onra propaganda mütecaviz 
hir şekil alır. Yerli liderlere cinayet. 
ler ve zulümler atfedilir vesaire ... ,, 

* Pariste çıkan Petit Parisien gaze-
tesi geçende yaptığı bir ar.kette Al. 
manlann Macaristanda nasıl calıs. . ~ 

tıklarım şöyle anlatıyordu: 

"Macaristanın son senelerdeki si. 
yasi inkişafı tetkik edilirse, Alman
ların inceden inceye hazırlanmış bir 
plan dahilinde çalıştıkları ve bu pla. 
nı teferruatına kadar dikkat ve hay. 
rete şayan bir ısrar ve inat ile tatbi'< 
ettikleri görülür. 

T A N 4 - 8 • 93:> 

Mil İ Şef lngiliz Amiralı lngiliz Mebusunun Malaya Kumandanına 
B .. K b ı- Ed Beyanatı 1 ugun a u ecek (Bası 1 

io!:ide) lzmı·rde zı·yafet Verı·ldı· da şimdiye kadar ingifüce yazılnııs 
"' ( C'serler ve verilmis malümnt bu bü-

Başı 1 incide) muz-tarafından kabu1ünclen S\mra !mı .·· • ' · · damıyarak hürmetle marşları dinle. ak.- t 17 d . h · · d. Juk arzuyu karşılıyamıyncak kacl<.r j (Başı 1 mcıde) ıci dakikada Namı<tın ayag-ı ile ilk ffO 
. :ıam saa e ~e rımıze onecek- d T .. k' . . . . . . . .. .. 

0 

" • m~s ;c kıymetli misafirimizi çok sa. tir. a: . ı. ur ıyeyı zıyarett~ıı e\•vel, In. 11:1ıştır. Dost memleket. denızcıle:.ı~~n lunu yaptı. Misafir takım uzun müd-
nıımı sevgi ve saygı tezahi.ırlerile se-1 Bugün d t 1 k t b h . ı·ı gılızce olarak gerek Ingıltere ve ge-1 yapacakları bu maç Izmırde bııyuk det antrenman yapmamış oldugu 

os mem e e a rıyc ı e. rek Ame 'k d . f t . b 1 b' ı· k lamlamıştır. İngiliz Amirali defteri rl Fenerbah"e ta·ı d . f tb 1 rı a a ın ışar ~ nıış u u- ır a a a uyandırdığından tribiınler manzarasını veriyordu. 
:s ::; uın a oır 11 0 il' n l' t t tk'k tt'k F., ıh h m<ıhsusu imzaladıktan sonr..ı Cüm- ma kl d G, 

2 
d a ma uma ı e ı e 1 •· r:ınsız ınca ınç dolmuş ve stadyom fevka. Buna mukabil İzmir muhteliti de 

çı yapaca ar ır. ece saat 2 e r d ·1 1 · .. 1 · ..ı·k ı·d 
huriyet meydanından ayrılmıstır w 't · · d · f' A · ısanın a verı en erı gozc en gt?çıruı · a e günlere mahsus bir manzrı.ra noksan olduğu gibi olu mevsim ol-

y d 
. I t • · t orfspıde geb?1ısın e mısa ır n~ıral HHiçten elde edilen bu maliımat ile 1 arzetmişti. Seyirciler arasında iki avuz a zıya e ara ın an ır suvare verılecektır. .. .. . . . ması dolayısiyle cansız oynuyordu. 

Donan k d A . 1 H lk . . mucehhez olarak Turkıylyı zıyarcte dost memleket denizcileri ekserivrıti 18 inci dakikada asğdan güzel hir a. 
,...u.·kru Omk a duman antı,ln3ızt ymıra e& gemıyı gezecek geldik. Burada gördüğümüz hüsnii teşkil ediyorlardı Maç saati .... aklaş-.:.' an, un saa , e avuz Yarın saat 16 dan 

17 30 1 
..J k 

1 
.. . · • J • kın yapan misafirlerimiz sol içlen-

. . a rnıırır abu e karşı şukranımızı ıfade ede- t ~ · .. 1 · zırhlımızda misafir Amiral şerefine 1 halk A · ı g · · · b'l kt' · ıgı zaman trıbun erde oturacak bır nin ayağı ile ilk ve son gollerini vap 
. .. . . ._ . mıra emısını geze ı ece· ır. cek kuvvette söz bulamıyoruz. Tet- yer kalmamı tı hır oğle zıyatetı vermııtır. Ogleden Yarın saat 13 te Ingiliz Amirnli Do k'k t S b k d"" . 1 ş · tılar. Oyun İzmir muhtelitinin hakL 

t 15 Y d 
• . , - ı a ımıza uıncr an ın en 11strıve Stad k d .. .. · · ı· l d b · 

sonra saa te avuz a toplanan mınma Kumandanı Şükrü Okan '"e. t . bb'· t .11, k i · yom apısın a gorunen mıc:a- mıye ı a tın a ir müddet golo;Pz 

I 
.
1
. T" k b" 

1 
. • .,, e;ıe usa ı, mı ı, as er , so:;yal ve f' 1 d . . . 30 ngı ız ve ur za ıt erı bır vapurla refine bir ög"le ziyafeti vererek \- k" lt" .

1 
d"k h , k ır er soyunma o asına gırıncen~ ka geçtı. uncu dakikada takıma gi. 

. . . . . . • , ı u ur ı e e u asyon aK ında t)la- ı d h • Bogazıçındc bır gezıntı vapnu~lardır. miral Stikrii Okan da rrece '>2 3o da a' t b . . . . . r ar, alk tarafından siddctle alkıs· ren Sait bir kac iyi hareketten c;on-
• . • . • o ~ , • c K ır ve unun ıçın sey:ınatıınıze s- 1 • • Gazetecıler, Amıral gemisini Sumerpalasta bir veda ziyafeti ve- tanbuldan başladık. ı ~nm.ıştı~. Saat tam 17 dce~·ve- ra 34 üncü dakikada takımın ıkin. 

gezdiler recektir. Misafir filo pazar günii li- Cumartesi giinü Ankcıraya h~reket la r:ıısafır ta~ı.m v~ ~nu. ta.~1b1e~ ci golünü yaptı. Bu golden sonra İz-
Saat 15,45 te Istanbul matbuat mü- manımızdan ayrıla~aktır. ' edeceğiz. Ankarada dört gür. kadar 1 İzmır muhtelıtı seyırcılerın surc;dı mir takımı tam bir hakimiyet t<'sis 

messilleri Ingiliz scforethanesinin !ngiliz bahriyelileri Ist..ınbulda gör kalarak Rcisicümhur tnö!hi ve hiı- a~kışları arasında sahaya çıktılar. 1- ederek 37 inci dakikada Saidin, 39 un 
~is~!iri o1~rak Amiral gemisi Wors- diikleri mtistesna hiisnü }.<abuld~n kumet erkanile mülakata çalışacağız. ~ı. takım yany.~na . dizil.dikt.en sonr~ cu dakikada İlyasın, 41 inci dakida
~ıt~. ı gezmış~erdir. Seiaretancnin mo s~n der~~e memnu~1 ve mu~chassıs- Sonra sırasile Kayseri, Konya, A. ıkı dost ve muttefık mılletın a~k~r'. da Enverin ayakları ile birer gol da. 
toru gazetecıleri Kabata_tan alarak brler. Dun. gazetecılere Amıral ge. danayı ziyaret ederek at:;·ustosun 20 bandosu tarafındqn çalınan mıılı ha yaparak sayı 'adedini beşe çık<:r-
Worspite gemisine götürmüştür. Ga- mısını gezdirirlerken, lstanbnldan sinde Ingiltereye dönecekiz. marşlar ay~kta saygı ile dinlendi. dılar. 
zctcciler Amiral gemisinde hir JngL cok tatlı hatıralarla ayrılacaklarını lngilterede, lngiliz Türk ittifakı .Marşları mu~eakıp mutat merasim 

ikinci devre 

liz binbaşısı ile teğmenler tarafından söylemi~lerdir. büyük bir sevincle karsılanmıstır. yapılmı.ş ve Izmir takımı misafir ta. 
karşılanmış ve geminin her tarafını Baskumandanın beyanatı Hatta Avam Ka~arasınıı; yaz t~tili krma bır bayrak hediye etmiştir. 
gezmişlerdir. lngilterenin Akdeniz kuvvetleri esnasında mebusların tngiltered~n Bu oyunun hakemliği misafirler· 

Fransız Selarethaneıinde başkumandanı Sir Cunnigham ga- ayrılmamalarına karar verilmi.ş ol- den Steart :arafından yapılıyordu. 
ziyafet zetecilere demiştir ki: auğu halde bizim seyahatimi7. tasvip Saat ~ 7 yı 10 gece İzmir takımının 

Thin akşam saat 17 rle de Fr:ınsız "-Dostumuz ve müttefıkimiz Tür edilmekle kalmamış, hatta tesvik e- vuruşu ıle oyuna başlandı. İlk dakL 

Oyunl:ln ikinci devresi İzmir ta'kı. 
mının tamamen hakimiyeti altında 
cereyan etti. Ve bu devrede yapılan 
gollerle sayı adedi dokuzu buldu. 
Maç çok samimi bir hava içinde ya. 
pıldı. Her iki takım halkın şiddetli 
ve sürekli alkışları arasında sahadan 
ayrıldı. 

~efarethanesinde Amiral Sir Cunnig- kiyenin güzel Istanbulunda görıiiı. dilmiştir. Türkiye hakkıoda hasıla- kalarda muhtelitin hücum hattı bir 
ham şerefine bir çay ziyafeti veril. ğüm fevka~ade hüsnü k3.bulde11 do1a- cak eser, o kadar büyük bir merak- çok fırsatları kaçırdıktan sondt 15 in 
mi~i~ Gece saat22de delngiliz se- yıçokmemnunvemütehassisim.HG- la beklenmek~di~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
farethanesinde bir resmi kabul ya- kumet merkezinizi bir an evvel ziya- Ingiliz efkarı umumiyesi Lehistan, 1 Bigada Mahsul Hava Tehlikesine 

Karşı Koru ma 
pılmıştır. ret etmek istiyorum. Cuma g:mü o- Romanya, Türkiye ve Rusy:ı lle ak-

Ba,kumandan 'Ankarava raya hareket ediyorum. tedilen ittifakların muhakkak harbi Pek Çok Ucuz 
Türkiye cümhuriyetinin !mlh cep- önliyeceğine kanidir.,. 

gidiyor hesine iltihakı bu cepheyi çok kuY- Ingiliz heyeti, dünden itibaren Sü-
Amiral Sir Cunnigham bu sabah vetlendirmiştir. Kuvvetli Türkiye, merbank fabrikalarında tetkikata brış 

Biga (TAN) - Burada her nevi (Başı 1 incide) 

saat 8 30 da hususi tayyare ile Anka- müttefiki Ingiltere ile hirlikt~ yiirii. lamıştır. Bu giin de bazı mektep. 
raya gidecek, Yeşilköyde askeri me- dükçe şu yakınlarda harp olacağına leri gezeceklerdir. Bu akşam snat 
rasimle teşyi edilecektir. Misafirimiz ben asker görüşile ihtimal vermiyo- 20,30 da Ankara mebusu Falih Rıfkı 
resmi ziyaretler ve Reisiciinı'ıuru. rum.,, tarafından misafirler şerefine lıir zi-

yafet verilecektir. 

"Almanlar Macaristanda işe. Ya. 
!hudilere karşı açtıkları geniş ölçiıdc 
ibir mücadele ile başladılar. Nazile
rin iktidar mevkiine gelmesinden 
bir kaç ay sonra Budapeştede Yahu. 
dilere karşı mücadele tavsive eden 
Jlk haftalık mecmua intişar ;tti. Az 
sonra yedi sekiz grup halinde teşki. 

Jatlı mücadele başladı. Milyonlarca ' 
broşürler dağıtıldı, Bütün Nazi ta
raftarlarına günde 10 frank para ve
riliyordu. Vesaire .... ,, 

mahsul yetişmiş, piyasaya çıkarıl- günlerde yapılacak bir hava hücumtı 
mıştır. Fakat fiyatlar dü~kündür. tecrübesinde bu kararlar aynen tat
Bir araba buğday satan köylüni.in bik edilecektir. 
eline yirmi beş liradan fazl:ı para Hücum gündüz, düdükler vasıta-
geçmemektedır. sile, gece de tenvir tabanca:arı ile 

Kendi idaresinden ve tohumlu- haber verilecektir. Bunun için şehrin 
ğundan başka yılda bir araba mah- muhtelif semtlerine tehlike düdük. 
sul satabilen köylünün yüzde on leri konulmuştur. Yeni Moskova Sefiri ) G latasaray 

D~n Geldi 1 Demirs_,or 
1\foskova buyuk elçiliğin!:! tayin e. (Ba~ı ı incide) 

dilen Belgrat elçimiz Haydar Aktay, ~fakem bu raporunda ınük~rrer 
d \.&"n aabahk" U.en\a 'l">h...l~ 6""'-• • • _,,_,,,. hıu~ol.e<>f.i .,.,•~aı.:ı..,. hık-1»<' 

tfr. Mumaileyh Sirkeci garında ken- kaptanı Necdete sahadan çıkmasını 
disi ile görüşen bir" mnharririrr.ize: söyledig· i Necdetin "cıt.mıvacagı· n 

D!inkü Zelzele nisbetinde olduğu da unutulmıya- Dünkü toplantıda, şehrimizde bıı-
(Başı 1 incide) cak olursa, müstahsilin ne halde bu- lunan Dahiliye Vekaleti seferberlik 

lar yıkılmış, duvarlarıtı sıvaları do- lunduğunu anlamak daha ziyade ko- şubesi müdiırı..i Hüsamettin de hazır 
külmüştür. laylaşacaktır. bulunmuştur. Hüsamettin içtimadan 

* Eskisehir 3 (Tan MMuhabirin- En iyi cins buğdayın kilosu 4, ar. sonra kendisile görüşen bir muharri. 
Oen) - bugtin Saat J:4.:f4 ~e Şel11'f- pa, yuuu Ve OaK1aTI1n'"""XlIOSU ~ Jtıl- ~HU1Lc. 

mizde çok kuvvetli bir zelzele oldu. ruştan satılmaktadır. "- I.11tanbulun pasif korunma fa. 
Sarsıntı 6 saniye devam etti. Halk Biga muhitinde, hububattan baş- cıliyeti bugünden itibaren başlamıc;. 
heyecandan sokaklara dökiildü. Ba- ka mahsul yetiştirilmemektedir. tır. Halka ait öğütler her gün gaze
zı binalarda çatlaklar husule gelmiş Köyler keı.if, toprak az ve tarhı.ların telere verilecektir. Ben ele bu husus 
ise de henüz tesbit edilmi§ bir zayi- verimi yüzde sekizdir. etrafında arkadaşlarla görüşmek ve 
at voktur. Köyler sık olduğu için. meralar I bu öğütleri tesbit etmek üzere lstan-

* Eluryn Joves isminde bir İngiliz 
muharriri "İçten hücum,, adlı ese~ 
r inde der ki: 

"F:+ler, düşmanını fetih için, onu 
dıştan ve içten propaganda bombar. 
<iunanına tabi tutıır. Bu suretle isti
la etmek istediği memleketi evvelf.ı 
Nazileştirmiye, ve Nazi görüşlerini 
kabul ettirmiye çalışır.,, 

Kıssadan .~is:c: . . 
Bugunku sınır harbinde en 

:ziyade kullanılan silah propaganda. 
dır. Gayesi milletin ruhunu fethet. 
mektir. Bir milletin maneviyatını 

bozmak hususunda propagandanın 

ne kadar büyük rol oynadıjı artık 
şüphe götürmez bir hakikat olarak 
kabul edilmiştir. Sinir harbinde düş. 

manın maneviyatını bozmak birinci 
planda gelir. 
Yukarıda gösterdiğimiz vakıalar, 

totaliter devletlerin diğer memleket
lere karşı takip ettikleri propaganda 
metodlarını. ve bu metodlan kısmen 
memleketimizde de tatbik etmekte 
olduklarını gösteriyor. Bizi içimiz. 
den fethetmiye çalışıyorlar. Propa. 
gandanın panzehiri yine propagan. 
dadır. Hariçten gelen ve hariçte ya
pılan bu propagandaya karşı biz de 
propaganda teşkilatı vücude getir. 
meliyiz. Bu dördüncü harp silahın. 
dan istifade etmiyen biricik mill~t 

biziz. Yunanistan ve Yugoslavv&da 
Pıezaret payesını haız propaganda 
teşkilatı vardır. Düşmanı.n tarruzu. 
na ayni silahla mukabde edebilmek 
için bu teşkilata ihtiya•; vardır. 

.t.sılsız Bir Haber 
Ankara, 3 (A.A.) - Cumhuriyet 

gazetesinin 2'5 temm:.ız 039 tarilılı 

niıshasında, sanayie ait ınakm-a itha
linin tahdit ve kontrolü üzerinde, 
fazlai istihsal nizamnamesinin verdi
ği geniş saliıhiyetin, bu işlerle mcşg:.ıl 
biı müfettiş tarafından suiistimal e
dilerek bu makinelerin tevzii işinde 
büyük yolsuzluklar yapıldığının ta. 
hakkuk ettiği ve bu müiettişin işıne 
n;hayet verildiği hakkında bir yazı 
çıkmıştır. 

Oğrendiğimize göre, böyle bir sui
istimal hadisesi mevcut olmadığı gi~ 
bi. lktıı-at Vekaleti teskiliıtıncla v;ı . 
z fesine nihayet verilmi~ herhangi 
bir memur da bulunınamakfadır. 

J .. ... ,, 

" -Yugoslavyada memleketimin dediğini ve tekrar çıkmasını teklif 
mümessili olarak 11 sene bulundum. ettigi zaman "seni doverim,, <.liyl'rek 
Bu müddet içinde pek çok dost ka- kcndişini yumruklad1ğıı1ı ve oyunu 
zandım. Çok sevdiğim Vt! kendileri bu yüzden tatil etmiş olduğunu y:ı.z
ile fevkalade iyi teşriki mesai etti- makta ise de maçın fıkıbeti hakkın
ğim bu dostlardan ayrılırken biiyı.ik da bir şey zikretmemiştiı'. 

bi~ ıstır~p duy~um. ~.yn~. hissiyatın Birleşik heyet aza::.ından bir kıs. 
mutekabil oldugunu gordıım. Bunu mı buna nazaran n'ıa~ın tekrarı la
gördüğüm zaman bu memlekete ve zı~1 geldiğini, diğer b~ kısmı takım 
onun asil insanlarına yalnız Tiirk ı kaptanının bıı hareketi takımın hıik
mumessili sıfatile değil, şahsi olarak \ men mağlubiyetini intac edeceö'ini 
t b 1 d•w• ' ' • -/ Jd O • a es e ıgım sev~ının ,Y~rınae o u. ileri si.ırmüşlerse de ekseriyet hakem 
gunu anlamakla hır baı1tıyarlık duy- rapGrunu gayri kafi görerek bir kc.ı 

dum. rar verebilmek için hakemin maç 
Yugoslavyanm bize dost ve sadık hakkındaki fikrinin ve takmıı hük

bir müttefik olduğunu efkarı umu. men mağlup addedip etmediğinin sc
miyemize temin etmek isterim. rulmasını ve ge!ecek cevap kafi gö

Balkan antan.1.ı olduğu gibi devam rülmezse i~in beynelmilel federasyün 
ediyor ve eski kuvvet ve samimiyeti. dan istizahına karar vermi~iir. 
ni muhafaza ediyor. 

Yugoslavyada mevcut 270 bin ırk- Yüksek hakem heyeti, hakem Ta-
rığın maruz kaldığı tecavüze karşı 

taşımızın anavatana ge!ebilmeleri i- umum müdürlüğün gösterdiği yakın 
çin iki hükumet arasındıı yapılan alfıkaya teşekkür etmiş ve bu hadi-
mıizakereler neticelemnis ve muka- s~den dolayı tecssürlerinin izharına 
vele parafe edilmi<:tir. Yakında· ın1--ı kendisinin tedavisine ait masr;,ıfın 
zalanacak, ve bu buhranlı gunler get;· 
tikten sonra tatbikine başlı:ınncaktır. 
Beş sene zarfında Yu15oslavyadnki 
Türkler anavatana nakledilmiş ola

tesviye edilmesine ve nyrıca clavnnın 
takibi için de bir avukat tutulmasına 
karar vermiştir. 

--o--
caktır. 

Mukavlenin Yugoslavyada sayısı Fransadaki lspanyol 
bir buçuk milyonu bulan diğer 1'.liis- Alhnlarının iadesi 
lüman nüfusa şumulii yoktur.,, de. Burgos, 3 (A.A.) - Ispanyol ajansı 
miştir. Fransız büyük elçisi l\fare~:ll Pc-

Havdar Aktay, dün aksam Anka- tain'in miiessir müdahalı-:si sayesinde 
rc;ya hareket etmiştir. Fran!';ada bulunmakta olan lspanyol 

Berlin Elçimiz 1reliyor { altınlarının ispanyaya iadesi işinin 
Berlin, 3 (A.A.) - Yerirıe Ti.irki-ı tamamlıındığmı bildirmekte ve bu 

yenin Tokyo biıyi.ık eldsi Hüsrev Ge- müdahalesinden dolayı 'Mareşale te· 
ı ede tayin edilmiş olan Tiırkiye bü- şekkür eylemektedir. 
yi.ık elcisi Hamdi Arpag, Berlinden 
ayrılmıştır. 

---oı---

Bel9 :ra tta Bir Otobüs 
Uçuruma Yuva rlandı 

Belgrat. 3 (Hususi) - 14 ki§i ta
şıyan bir otobüs Şardağı yolunda 300 
metre derinliğinde bir yara yuvarlan 
mı~ ve içerisinde bulunanlardan beş 
kişi ölmüş ve yedi ki~i de hafif ve 
ağır olarak yaralanmıştır. 

Girit Asileri Affediliyor 
Londra, 3 (Hususi) - Röyterin 

Atinadan aldığı haberlere göre, Yu
nan hukiımeti Girit isyanına istirak 
ecıip mi.ıebbet hapis ile iki senelik ha
pis arasında cezalar nlan mahkum
hırı aifa karar vcrmi~tir. 

--o-
Hatay Maarif Müdürlüğü 

Ankara, 3 (Tan l\luhabirindcn) -
Hatay maarif miidürlii~iınc Sıvas 

ma:ırif miidürü Rifat Necdet Evr~
merin tayini kararlaşmıstır. 

Hatay hukuk işleri mfüli.irHiğiine 

Emniyet umum müdürliiği.i, emniyet 
ümirlerinden Salih Tanyeri tayin e
dilmiştır. 

lrfandah Tedhişçiler 
Londra. 3 (A.A.) - Tethisçiler 

hakkındaki kanunun tatl:ıikirıc dP.vam 
olunarak yeniden bazı Irlandalrl~r 

hudut harici edilmiştir. Bu su~ctle 
memleketten tardolunanhırın say1sı 
37 ye balığ olmuştur. 

* Erdek, 3 (Tan Muhabirinden)- daralmış, hayvan beslemek t~ giiç- bula geldim. Bir hava. hücumıı vu
Bugün saat 14.32 de burada şiddetli leşmiştir. Biga topraklarında pamuk, kuunda müesseselerin, falırikulnrın, 
bir zelzele oldu. Hasar yoktur. ı keten, kendir gibi şeyler de yetiş- dairelerin başvurmıya mecbur ol-* Amasya 3 ITan Muhabirinden) mekte ise de, toprağın darhğı, bu dukları tedbirler hakkınd..ı bir ni
Evvelki gece saat 12.32 de 6 saniye ı gibi zeriyata meydan vermemekte- w,mname hazırladık.,, demiştir. 
devam eden bir zelzele oldu zayiat dir. Kendi ihtiyacına yetecek kadar (Bu nizamname dörduncü sayfa. 
yoktur. pamuk eken köylüler, yüztle ikiyi mızdadır.) 
* İzmir, 3 (Tan Muhabirinden) -

Bugün saat 14 de şehrimizde yine 
şiddetlice bir zelzele olmuş, saat 15 
de tekrarlamıştır. Gelen haberlere 
göre zelzele Akhisar, Konya, Torba. 
lıda da şiddetlice hissedilmiştir. 

ispanyada Bir Otokar 
Faciası 

Jaen, 3 (A.A.) - Quesada yakın-
larında Becerre yolu üzerinde bir o. 
tokar uçuruma yuvarlanmış ve sekiz 
kişi ölmüştür .. 16 kişi de yaralan. 
mıştır. Otokarda, kız ve erkek Falan 
jist gençler bulunuyo~du ve bunlar 
h~zine için toplanan müce\ her ile 
s.ltın ve gümüş parayı tes!il'll etmek 
uzere Jaen'e gidiyorlardı. 

Bir tren yandı 
Valancia, 3 (A.A.) '- Amusco is

tasyonunda bir lokomotiften çıkan 

kıvılcım sülfrik dolu bir vagona ateş 
vermiş ve yangın bi.ıtıi n trene sira
yet etmi<;tir. Yolculardan bir coğu 
gazdan boğulmak üzere iken kurt~rıl: 
m~ştır. 

---o---
in9iltere Polonyaya 

Kredi Açtl 
Londra, 3 (A.A.) - Londracla de-

ııizaşırı ticaret nazırı IIudson ile Po
lonya büyük elcisi Kont Raczynski 
arasında bir itilafname imza edilmiş
tir. 

Bu itilafnameye göre, lngiltere hii
kumeti. Ingiliz emteası satın alması 
iç:in Polonyaya 8.163.300 Ingiliz lira
sı ikraz edecektir. 

Drtladier, l:lc:imizle Görüştü 
P aris, 3 (A.A.) - Havas ajansı 

bildir iyor: 
Başvekil Daladicr, diin. Türkiye 

büyük elçisi Suat Davazı kabul ed~
rck uzun ve samimi bir mülakatta 
bulunmuştur. 

geçmiyor. o---
Köylüyü kalkındırm;1k için, mah- Yalovaya iyi Su 

sulünü kıymetlendirmek icap etmek· Yalova (TANl - Senelerdenberi 
tedir. susuzluktan kıvranmakta olan Yalo-

En iyi buğday kilosu 4 kuruştan vahlar, yakında bu dertten kurtula
satıldığı halde, unun kilosu 15 ku- caklardır. Belediye, bu hususta ls
ruştur. Eelediyenin bu ihtikara ~s tanbul vilayetine müracaat etmiş, 
çıkarmadığı görülmektedir. İstan1..,, ldan su mühendisleri gc..lerek 

Unları-ı en iyisi harice sevkedil- tetkikatta bulunmuştur. 
diği. artıkların ikinci defa öğiltü J- Şimdi, buradan on beş kilometrc> 
mesiyle ~lde edilen unun da Biga uzaktaki Kurt köyünde halunan iyi 
piyasasına sürüldüğü söyleniyor. bir menbadan Yalovaya su getiril
Ekmeklerin daima hamur halinde mesine çalışılmaktadır. Halk, işin 
çıkması, bu rivayetleri teyit edecek bir an evvel bitirilmesini sevinçlı:? 
mahiyettedir. Belediye, sık sık ha- beklemektedir. 
mur ekmekleri müsadere etmekte, ""m""a_m_a_k-ta_d_ı_r-. ~--"""=~~~~~~ 
lakin böyle ekmek çıkarılmasına se- Bütüıı Bigalılar, bir lokma has ve 
bep olan un meselesiyle meşgul oı- 1 pişkin ekmeğe hasret çekmektedir. 

Kilis Mekteplilerinin Temsili 

~ -~ ~ 
~ 

Sıvas cer atölyesi 
Kilis (TAN) .::.. Hatayın ana vata na kavuşması miinasebetivle, Hilal 

salonu nda, orta mektep talebesi ta rafından halkevı namına bir temsil 
verilmiştir. 'Temsil, seyirciler tarafından c;ok beğenilmiştir. Rcs:mde 
temsil veren gençler görülmektcd ir. 



Den!ı Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

M. M. V. Deniz Fabrikaları Umum MüdürltifUnden: 
Deniz Nbrikalan Sıhbt,-e Jtadrosuna bir eczacı ahnaeağından latel;lt 

olacaldann Gölcükte btılunan Deniz J'abl'lkalan Umum MUdtırltlğüne 
müracaatları. "5719., 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund1.1n: 

Aclet 

226 Şeker ve erzak çuvalı 
46 Sabun çuvalı 

1623 Muhtelif boş teneke 
235 Benzin tenekesi. 

Maıltepe ubrl lllesl ile, suvarl binicilik, prevatoryom, ve aaker llo. 
nafn>da mevcut ve yukarda miktarı razı1ı çuval ve tenekeler !Mlı.8189 
~ pnü saat 14 de Tophanede Amirlik satın alma Ko.da satıla
eMıar. Jlepdıda tahmin bedeli 92 ura, kati teminatı 13 lira 80 1t1ırôl*· Çuvallar Maltepe askeri U.incle &örülebilir. t~teklilerin betli sa • 
.. Ko.na &e]meleri. "110ı. "5872,, 

* .. Harp üedemisl için 8300 kilo kuru aopn alınacaktır. Açık eksiltme-
li aı -8 • U9 ,..n..ı aflnil fUt 14.18 da Tophanede Amirlik satın al
ma KG.da Japılaaaktır. TalantJı bedeli 283 lira 50 kuruş, ilk teminatı 21 
lira 28 tmupar. Şartnamesi Jto.da ,arilebilir. İltekWeıin kanQlli Yfo! 
sikalarile beraber belli saatte Xo.nagelıneleri. "109,, "5873,, 

•• Amılıiiie beill mü•-t için 133 ton Jrmu IOlan aıınacakbf • ...,. 
zarfla eksiltnılli 21 Ağustofl. ~39 pazartesi aünü Mat 15 de Topi:!a 
Amirlik atm alma Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tabmkı titdell 1i 
ra, ilk teminatı Anadolu eiheti için 143 lira 40 kuruf, Jluınelf cfh { çiı\, 
305 llr.-4' kuıılf'ur. Şartnamesi Ko.da ~. İstek~ kaauni ve. 
sikalarle hra'ber teklif mektuplarını. ilwe · aaatindea bir ... t evvel 
Ko.na vermeleri. 

MIUs Küllük. &drum aamiznnlan içJıı 1,060,000 kilo oclun kapalı 
zarOa 21 - 8 - 939 günü saat 15 de Milis askeri garnizonunda ihalesi 
yapılacaktır. Jılnhammen bedeli 15,900 lira, ıauvlkbt teminatı 1200 
liradır. İsteldillt ismi ıegen garnizonda aat 14 de kadar mal müdür
lüklerin• yatırdilıdarı nıuvlkbt t.nlnat ~ ve !'icaret Odası 
veaik:alartle birlikte teklif mektu~naa ~yonıı ve.nW§ olacaklar
dır. MllAs Küllük w ~ garntionı., ôııataılan ~il' mt\teahhide ve
rileceği gibi Milis, ql1tik htrHktıa Bedılanı telun'lllfı da a,m müteahhi
de ihale edilebilir. Şartnameyi görmek isteyenler Milis'da as, satın al-
ma komisyonuna milraoaatlan. "6751,. 

malan. 

* .. Tümen birliklerinden kayıtlan lilinmiı:ı 411 adet çhıil;e,- aitet fo-
tin, 1341 adet nal, .IO adet şaplı yukar Lüleburgaz paZM" ,ennde sa
tılacaktır. Satıl, '1 • Ajultos - 939 Puarteal ,u'nü saat 18 c:1a, }>Uar ye
rindedir flte1dlı.rtn bent giht_ ve saatte satıı yertnde bulunmalprı. 

"121,. "588!,, 

* * EdJrn4tı •ea bltll'klkinln ihtiya• ltlD zHllt kilo sıi!r -eti kapalı 
zarfla •m:::.t" ~ be4fU '1023&lira llll teminatıll67 lira 70 
kurupur. tS • 8 - 989 saat 18 dMlt. !:vsaf w pr.ttml anlamak 
isteytnler her 8liri Ec1irnede Tümen latm abfUl Ko.na mQracaat edebi
lirler. İstekUJerln bAUi .-iin ve •ttan bir saat INftl tek1'f JD6t11platını 
Ko.Q.a vermeı.rL -.. "5883,, 

.. 
lıt. P. T. T. Mii:cli·wm-.llH~ 
MütlahhJdhı tUbhildilnü yapamamuı hNebile •JW1 mm ve hesabı

na ohlllık a... aG kilo 9UbM .JalrfUll alamı ~ NtlltmeJe konul
muştur. 

BJWltme 18 • 8 • 939 Ça.qam.ba saat.15 de B. Pa1ı.Jwıe binaaıJmi.Dci 
--~'I T. MMllltlll OtlMaaıa ~aıu. -.nı~-~ 
yonWıda yapılacaktır. 

Beher ldlOIUb&Ul m1dwmJNn bedeli 31 ımra;. ~in 1600 lir~ 
muvakkat teminat 120 liradır. 

İsteklilerin olbaptaki ~rtıd :göamıtk v• muvakkat teminat 
Iarını yaunnak üzere me.zkm Müdürlijk İ4arl Kalem ı..vaıuaı .-mınat 
eksiltme f8rı \re mtınde de 'l'learet Oi*1 vlllkatn, temıhat "16buzile. 
birlikte komiqona müracaatlan. 

' 
lıta•bul DefterclarlliallClaa : 

Müsabaka ile Memar Alınacaktır. 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile uı,mur ahnac"1ttu'. İıntihaC 

24 • 8 - 939 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları der 1 
ce sırasUe lise meZ1111u olanla~: 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya k 

1 dar ücretli ~QJ'izetlere: Ortamek WP me~u olaıılar: Tahakkuk vt:: 
tahsil teblfl tlll8lUluklanna tayin edileceltliiılillr. • 

İsteJtliledn afaiıda yazılı şartları haiz olmalan lhımQır. 
.1 - Askerliihıi ikmal etmiJ veya tamamile alikası kesilmiş bul 

mak. 
2 - Halen .hiçbir mektebe müdavim ve mukayyet o~amak. 
3 - Hük6met doktorlujunca yapılacak sıhhi muayenesinde 'l88 s 

·flltMtnln bnununun dördüncü maddesinin ('V) ftliNm m~ 
~ el ~ olduklan anlaplmak. 
· '·· Yiabrda yazilı ah ve saatte Daktııotui i~ de imllliaıi yapı c 
tır. DaktiJdhik lmtthamna lftlrak *1~ iilemUrhl bbununun beii! 
§iMl maddelıt•i•'fazıh prtlan haiz olmalan llzUndır. 

İltek1ilerin nilfm hüviyet cüzdanı mektep phadetnamesl, alkerlik 
~ alintllitl kQı4ı ve llbbat rafCıd' l.IXI • ...,.,_ 4l* kıta 
.fototraflannı bir dt1ekçe1e balbyarals la • 8 • 9-tarlhine kadar d8' 
te4riıla m.. tJarı. u.2,, 

ı~tanbul Belediyesi Uônları : 
Bap bot bir katır ve bir araba bulunmuştur. Sahibinin Eminônü Be-

lllllrı-. ..... .U. ~ 

TAN 

Herkesin •tlb1rıızllk1a laeklediiJ emsalsiz bir •Mr 
1( A c t FL ER Ye a (YEDfGCN) neşriyatı mü-

y enesesl T8rk mtinev ver. 
lertne yeni ve emsalsiz bir eser daha kazandırdı: Bulu§larfyle ve icadlarfyle bugünkü aüııya 
inedelil~ v6ctide gt!'ttreri ~ '1flflllifln w elftterttd bir -araya reıdm1t ola.. 
~ toplayan bu eser her kütüpharıenin en kıymetli kitabım teşkil etmektedir. Kapağının ve 
~ bç tayfUllllJi klçtm~ ...... ~ ~llbtz CKAşiFLER ve MUCİDLE&) 
her münevver, her mualliil ve her talebe tarafm&uı alika ve merakla okunacaktır. N.al b1r 
kapak içinde ve baştan başa resimlerle dolu olmasma rağmen yalnız (50) kuruşa saUlmaktMır 

(l(Altft.EB Ye lltJcjpl"'llJ i bütün 1>ayiJ ~. Toptan ve perakeı)Cle ._. imi'• 

~ İ•taabulda ~au caddliilnd• tG .. tdir. 

Motörlü, kamaralı ~ükemmel bir 
Sahlık Kotra l 

'kotra satılıktır. Istiyenlerin lstanbul 
a üncü noterliğinde Bay lbrahime 
-ınüracaatları. . ~-------------

. . 

Devlet Demiryolları ve Limanları is\etr , 1nıarı 

Muhammen bedeli 117D lira olan 5000 kM •••tu ve ıatakları 
için plombajln ile 100 kilo alüminyüm toz y~___!Aıtn ..ıı IÜftÜ sa. 
at (10,30\ on buçukta Haydarpaşada gar binall.~t'ltnd.ld komisyon 
tarafındantt:ık eks~ Uf~le satın almac_.. 

iu elc'Jst9etl"'1 87 lira 75 kuriııtb* munkbt teminat 
yin ~IMiıe birlikte eksiltme ,anı IUtbıe kadar 

JIİİl'aC&•tlan 1'zımdır. 
-• .. 11• A ,.r:taameler komisyondan paruız oı.rM 

tadır. (MM) 

Jf. 

11 

A&ARAN 
SACLARA 

saç boyalan saçların tabJI renk
lertnl iade eder. Ter ve yıkan. 
makta çıkmaz, dalma sabit ka
lır. X1unra1 ve sfyah renkli sıh-

ht saç boy~. 
O~ KANZUK ECZANESi 

lüGL1J .. lsTANBUL 

NANSIZCA 
Edebiyat, B'*1ılt, İçtlmalyat ve 
Dlplomuiye mtte.ılik eserler. 
de &örillft nlabJar, halt söz
lertıll. lltilice, ltalyuıca ve in. 
gilbıee ~ drtçe 
karplıklarilraotru csımen re
glne uer: MAZBO Gnv. 
BEN'tn ''DIC'doNNAiu DES 
GAIXtCSIOS" dil kılavuzllıı 
dur. Bqhca kitapçılarda arayı-

._ __ nu. 80 Ktu'U§. --l· 
Tan gazetesinin 29 • 7 - 939 tarihli nüahasında lntlpır eden ._. il-

~ FYft ~ğ· 'bUdtrilen Sirkecide Vezir iskelesi caddesi üze~ [~Aiii~ 
deki dairevi kagir dükkanın kira müddeti yanlışlıkla bir sene ynılm1ş. 
br. Uç len9 m:fhltMtl'e kiralanacağı tavzih olunur. "5824,, 

KASIA.S-c 

TEsiS TARiHi 1919 

Merkezi: 

HER NEVi BA MUAMELELERi 

Dahilde ve Haritl• Muhabir eri 

Umum Müdürlük: TORKIANK • Şub 

la••a11ma lıt.-uı Subesl•cle teıl 

"'GECE KAS sı .. 

feshıi J&Pma.mıf olma11Ddan hakkıll 
da bafbYan celal taldbatm 2330 
lu af kanummun fUmWü dahili 
~· binaen takibata ma:rıq 
olmadıima ..kasar verilmiş 
beraber meblllr milddeabihinde 
ca mahkem.;1h•ce tahsildar Hüsey 
den tahsiline karar verilmiş 

tundan davanın reddine dair 
karar temyiz mahkemesi 
hukuk dairesinin 31.3.939 gafı 

180/682 sayıb kararile mücerret 
aa mahkemesince müddeialeyh al 
hln~e durupna yapılması ve h 
ku Amme davuımn af ile sukutu d 
..... Nddtnl ...., tefkll etmtyece;. 
llnden hukuk mahkemesince tahki• 
kat ve muhakeme icru& ve mii"ddlılı! 
aleyhin munkabe ve vazifesini 
da tazminatı mucip bir gQna · 
ve ditkatsfzllll mevcut olup o 
dıll tetkik ve tahkik olunu* 
1JenOn edecek hale ıGre bir 
verflmesl icap ederken hılAfına 
:nrilmlti IHeblle bozulmasma mebı. 

ni evrak hazim vekl1l 
muameleye vazettirildtğmden ~ 
müddeialeyh namına gönderilen cı. 
'fetiyere adresi gösterilmeksizin 

tap -·den blıbial• bili teblil 
il4e edlllitiı old111U1*1an ~tıiJ! 
malıinı ~.an Akif Oztürkütı 
davadd dolayı d~ 
lllr bülDlalu 11.9-'89 tarihine m 
sa4Jf ~ gunü saat onda Art. 

~ ~· mahkemesinde ya bllzlt 
~lir bulunması veya noterllkteft ma 
taddak bir veldletname ila bir vektııi 
lia &öııclwmesl aksi takdlrde hd! 
tında muhakemenin 117ap kanın 
rUmak luretile devam edecellnl 
vetlye makamında kaim olmak -
ilin olunur. {l880) 

KAYIP - Fransız For lisesind 
1331 serıeslnde aldığım phadetm 
mi byMtılm. Yenlltnt a.uu:ı1Pnaa 
Mk .. DiD b11kmü 7okblr. -
mcema... 
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lnkıbazı defeder, istahsızlık. , hazımsızlık, şişkinlik. bulantı, gaza 
t ~ 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım ba~dak su içinde köpürterek ahnabilir. 

AkümülCitörlü 

Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur ev ve otomobil için gayet kuvvetli 

FOSFARSO L: Daima kanı temizleyip çoğaltır, tath bir iıtah temin eder, 

vücude cıençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 

RADYOLARIMIZ GELMISTIR 
Teşhir ve sahş salonu: 

Sıhhat Vekaletinin 26 - 11 - 932 ta.rih ve 3 / 26 numaralı ruhsatını haizd~. 
Galata, Karaköypalas No. 16 

1 ' Pek yakrnda gelecek olan I SiRKETi HA YRİYEDEN: 

1939 M O D~ E,,._ ~L ı• 1( 

1

Ba~v~~~~rd!~ü~k~~~~~n g~!~i~s~Leü-

BUZ DOLAPLARINI 
BEKLEYiNiZ 

Türkiye umum müme&siH : 

HELiOS MUESSESA Ti 
NEW YORK SERGlS\NlN Ş~Hli.SSRl--~-~ntattbuJ Galata J eJ : '"616 • P. K. 1400 

SiNiR AGRILARI - BAYGINLIK 
Ç ARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

Bütün Rahatsızhkları 

Betonarma Köprü lnıaata 

Nafıa VekCiletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Adana Vilayeti dahilinde Adana • Karaisalı yolu üzerindeki "Çakıt,, 
köprüsünün betonarme olarak inşaatı ayni şartlarla ve "90.000,, lira 
keşif bedeli üzeriaden kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılmış. 
tır. 

2 - Eksiltme 14. 8 . 939 tarihinemüsadif pazartesi günü saat "16" da 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "450" kuruş mu· 
kabilinde adı geçen reislikten alına bilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
·
1 
ile Nafia Vekaletine m üracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 

1 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Dindirir. 
Sıhhat Vekaletinin 3-6-935 tarihli ve5/ 13 numaralı ruhsatını haizdir. 

r:relr~:=~: !.9~-~~l~~~sO ~ 
" 12,30 - 13,15 • 15,45 - 19,10 dadır. 1 

rMALIYE VEKALETi 

5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lu kanun ile 

tedavülden kaldırııma'sı kabul olun'n mülga, . 

DONANMA 0EMi~~Tıi 
Pİ YANGOSU 

Tahvillerin"n itibari kıymetleri olan yüz kuruttan Türkiye it 
Bankası Şube ve Ajanları tarafından 1 Ağustos 1939 tarihin

den itibaren tediyesine haşlanmıttır. Tediye muameleıi 31 

Mayıs 1940 tarihinde hitam bulacağından hi.millerin bu ta
rihe kadar Banka Şubelerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

' ·------·~ 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine aid 
Ticaret Odası vesikasını ve "5750,, liralık muvakkat teminatlarını ha. 
vi olarak 2490 sayılı kanunun tarifa tı dairesinde hazırlıyacakları kapa
lı zarflannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

"3324,, "5578,, 

Konya Valiliğinden: 
1 - Konya - İstasyon - Beyşehir Yolunun 1+528.70 - 2+243.10 

kilometreleri arasındaki (25399) Lira (92) Kuruş keşif bedelli parke taşı 
ihzar ve ferşi işi (20) gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeni odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1905) Liradır. 
4 - Bu işe ait keşif, proje plan ve şartnamelerle müteferriğ evrakı 

fenniye her gün mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde görü. 
lebilir. Ve 2 Lira mukabilinde temin edilebilir. 

. 5 - Taliplerin 1905 Liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzu 
""ile Tioaret Odası kayıt vesikasını ve ihale tarihinden (8) gün evveline 

kadar Konya Vilayet mak~mına müracaat ederek alacakları ehliyet ve. 
sikasıru haiz olmak şartiyle 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazır. 
lıyacaklan teklif mekt ubunü ilfale saatinden bir saat evveline kadar ve 
mak'buz. mukaÔilinde Vilayet" makamına tevdi etmeleri lazımdır. 

( . .. ... 
Posta gecikmeleri kabul edilmez. (5326) 

lira ile Kromdan meşhur bir 

Sin9er Cep Saati Alabilirsiniz. 
Çoktanberi beklediğimiz bu kıymetli ve 15 sene 

garantili saatler geldi. 

Fırsattan istifade Ediniz. 
Taşra muhterem müşterilerimiz saatin bedelini 
posta ile peşin gönderdiklerinde posta ücreti tara
fımıza ait olmak üzere derhal saat gönderilecektir 

SINGER SAATLERi Eminönü Cad. 8 lsta.nhul 

S&hibı ve NeŞTiyat Müdürü Halil Liltfil DÖRDONCU. Gazetecilik ve 
Ne!Jriyat T. L. $. Bası1dıkJ yel' TAN MatbaHı 

ni, Lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde maruf olan 
Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 74 numaralı va-
purumuz yarınki Cumartesi günü Köprüden saat 14.30 da kalkarak 
Muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında ceve
lan yapacak, 20.45 de Köprüye gelecektir. 

~ ...... lml!ll, ......... ~ ... ----------' 

FLiT daima ÖLOIJRUR 
, 
• ;; 

U11111111t ...... : l. KA"I• , lılın~ul, ti.tala, VtJ•tU HH 1 

~ ........................................... ... 

Ankara Elektrik 
Şirketi Müdürlüijünden : 

ŞEBEKE ŞEFi MUAViNi ARANIYOR: 
Ankara şehri Yüksek ve alçak tansiyon şebekesi için bir şebeke şefi 

muavini aranmaktadır. 
Şartlar: Bir fen mektebi mezunu bulunm.ık, bu sahada uzun müd-

det çalışmı~ ve tecrübe sahibi olmak. ' 
Vazifesi: Yüksek ve alçak tansiyon §el?ekesi hesabat ve pr9jelerinin 

hazırlanması ve tesisi, masraflarının tesbiti, Yüksek ve al}ak tansiyon 
tesisatının tesisi ile tekmil tevzi tesisatının kontrol ve bakımı. -

* *. 
PERSONEL ŞEFi ARANIYOR: 

Şartlar: Lise mezunu olmak ve maaş ile yevmiye hesabatı ve vergi 
işlerinde kabili tevsik tecrübe sahibi bulunmak. 

Talep edilen aylık miktarını zikretmek şartiyle tanzim edilecek mu
fassal tekliflerin 8.8.939 tarihine kadar Ankara Elektrik ve Havı:ıgazı 

Şirketine gönderilmesi lazımdır. 

Yarın Akşam Büyükdere : - ....... 
BEYAZ PARKTA Cumartesi Akşamı 

MÜNiR NUR DDI ve Arkadaşları 
Caz Krah GREGOR idaresinde BEYAZ GECE 

KIT eğlenceleri - Şık ve Net ' eli 
' Fransız Varyete Trupu • Sabaha Kadar 

Elilence - Net'e ve Kahkaha 

( Amatör şarkı müsabakası finali ) 
1939 Dans Kraliçesi tefriki : 'Bu müsa bakalnra girmek arzu edenler sfmdlden 

kaydolun malıdır. 


