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GAZ ETESi 

Yeni Mifterl •flnak Sanata 
Dr. a.... tll1or kh 

'"Her e .. ır bu kitapta 11etardlllln ueullerl tattlk .tmek 111Ntlle 

bir iki •n• ılbl k .. bir aman itinde mDtterllerln adedini ~lr 

mllll •rttlrablllr. ••n bu kitabıma ... bu unatl ltretlywu--. 

ll'lrata IO kuru1o 

·urtArayan600 Çek 
Y ahudis · Aç, Sefil 

delzmire Geldile 
Limanda Vapurdan Feryatlar Yükseliyor 

luair, 8 (TAN Muhabirin
den)- Çekoslovakyanm Al
manlar tarafmdan itp.li üze
,-. hudut harici edilen ve 
fi uı Jip kadar hiçbir yere ka
bal eclilmedilderi için aylar
&r iı1.iz üttiiacle aerMrİ bir 
....... tlal•pa 800 kadar y .. 
h:Mli, "Porina Panama,, v .. 
p11n1 ile bu abalı limammı
n selmltlenlir. 

Yolu 1111as, enaksız, kömfir
ds blan ve blrçoldan çınlçıp-

lak dftileeek .. recede sefil bir 
h.ıe pbalı bulanan bu insanlan, 
bıttan, ..._ adasına çıkarmak 
W..it, fakat ltalyanbr kabul 
eblemltleftllr. Kendileri timdi 
Klalmc•T9 sitmek bruuula· 

Geminin aylarca deniz üstünde kalan 
yolculan, vapur Anverıte ıktın, ~nde 
barınacak bir köse bulamadıktan top-

raia hasretle bakıyorlar 

dırlar. Fakat, Romanya hükAme
tinln kabul etmemesi ihtimalin
den dolayı Akıbetleri hakkında 

dddi endife duyuyorlar. 

lzmir sahlaf7e dalrell, her tir
iti balatık haatahk ihtimali• 
brp yolnlaıla pml mtlretW.a
tuwı ve uttA kaptanla brap 
~lanna mO.aade •tmediil 
pbi hmlrlllerin de herhucl 
maksatla oluna ohun lendJe 
ptmelerine izin vermemlftlr. 

Yine ba müutla vapur U
mana 10kul••""' ve MemleNS 
•...- demlrJemittir. Poriaa Pa
nama ....-an yalualamula 
baıka vapurlar ~tikçe yan fııa

lak ve ~ olank li••rteM Mil
................. balla 1-tn.
makta ve ..ı.ILle Wrikealere de 
bazı .....- ,..,.. laaylur-
maın.larlar. 

Tam••• parw bin b~ 
taa, ........ telpaOa .... 
para iltnılftlr. 

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

or 
Tahliye Telepferi Hakimlikçe Reddedildi, 
Evrak Ağırceza Mahkemesine Veriliyor 

Mebusları 

Gidiyorlar 

Radyoda, Tetkikleri 
ihtisaslarını Anlattılar 
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PENCEREMDEN 

Bir Ylldönümü 
Yazan: M. Turhan TAN 

Osmanh tarihinde Belgrat mu. 
ahedesi adıyle yer alan siyasi 

vesika 1739 da bnzalandJiı lçia 
timdi iki ytiz yaşını doldurm111 ft 
iki ytls birillci yılcMipüminil ıCSnnllf 
eluyor. 

Belgrat muahedesi, Lehiatanın is. 
tiklilini -bllhaaa Çarlık 8-yası. ... 
na karşı- korumak ~- Türkle. 
rin o devlete açtlkları harbe A vus. 
turyanın da kanşmasından doğan 
kanlı ve karmak&rl§ık vaziyeti dU.. 
aelten vesikadır. İlkin Türkiye - A. 
v•tarya biraz sonra da Türkiye - ' 
Buqa arasında lnıulaadı. 

RESiMLERi: 

Bu muahede ile ilgili olan harp. .... -. 
ler. Avrupa siyasi tarihi bakımın. • "11" "~ . ~ 

....... . .. dan çok enteresandır. Çilnldi Türk. 

ler, tam üç yıl süreıı ve muhtelif YıkJıp yıkılmamaaı etrafında birçok deJikodıılar olan laapialatıne hinluı 
eephelerde cereyan eden bu büyük yıkılmaya IHqlC11111Ufhr. Re.imde binayı yıkanlar ,alıpırlıen gôrlilmektedir. 
harbi ancak Lehistanın istiklalini """""_.__ _____ -....;. ___________ _ 

nıüdafaa için açmışlardı. Halbuki 
Lehistan, 1683 te yapılan Viyana 
muhasarasının Türkler aleyhine mu. 
azzam bir felaket halini almasında 
hafh bafına imll olmuş ve o mu. 
hasaranın yaman bir bozguna çev. 
rilmesfnden sonra da tam on altı yıl 
Tftrldyeye hUcum edip durmuştur. 

J'akat Türkler koca bir mHletin 
yok edilmesini, tarih ve medeniyet 
ıahibl bir te,ekkülün ortadan kal. 
dınbnasını zulüm saydıklarmdan 
Bulann Lehiıtana ıokulmalanna 

Maarif Vekili Dün 
Trakyadan Döncki 
Müzelerde Ya,,ıl.n Toplantıya iştirak Eden 
Vekil, Müzelerin inkişafı için Direktifler Verdi 

daima engel obmya çalıımıflar ve Trakyadaki eğitmen kursu ile yeni inşa edilen köy mual
Deli Petroyu mağhlp ederek imza. lim mektebi binasını tetkik etmek üzere evvelki gun" Lüle-lattıklan Prot muahedesine de 

Cl 711) Lehistana Rusların müdaha. burgaza giden Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün İstanbula 
le etmemesini taahhüt ettiren bir dönmüştür. 
madde koymU§lardı. Maarif Vekili, yanında illc tedri.I min edilmesine, esasen bir müze ha.. 

Fakat Ruslar yirmi bet yıl sonra sat umum müdüni bmail Hakkı linde bulunan Çinili Köşkün müze.. 
bu ahdi bozdular, Lehlilerfn Cibn. -Tonguç ve Vekalet müfetti~lerinden cilik tekniğine göre inkişaf ettiril
lıurreisi seçtikleri LeszezymJEi'.yi Celal olduğu halde köy ;itmen kur., mesine, ilk ve orta mekteplerin ih
diifilrmek ve kendilerine uypn gö. sunu ziyaret ettikten son.ta, orada tiyacına cevap verecek tekilde mü
ıtlaen bir yabancı Prensi Le.bistanın kendisine iltihak eden IOrilarell va.. ze eserlerini rehbersiz tan1tacak ~e.; 
bapna geçirmek azmiyle harekete lisi ile beraber eğitmenler kursun- simli neşriyat yapılmasına karar ve. 
reçtiler, Leh tc,praklamıa asker sok.. daki talebeler tarafından işletilen rilmiştir. 
tulu!'\ tujl;i .l!Amanlaıtw zi~ ~*· Gayri mMUl olarak çwnakt,a o-

t,te Türkler bu haksf2 ,,,:ı.ü .. iicıü. fü·. Bundan sonra da Liiıebu;~ ci- lan müzeler dairesi dergisinin vnr-
:r: :1 ~.... ~cıır J:n§I& ~!'C'l4 AU <.Al1lll ,..UM&_. ~.,,,.,.. ••.-.••• • - ot ~ --.ı:, 

Ortamekteplere 
Pcras1Z Yatah 

lin Talebe Alınacak 
Gazi Terbiye Enstitiisilne 

girmek üzere müracaat eden. 
lerin müsabaka imtihanları bu
gün hitam bulacaktır. İmtihan 
evrakı tasnif edilerek, bu hat
ta i~inde Ankaraya gönderile
cektir. İmtihanda muvaffak o. 
lanlann IJimlerf ağustos !!onun
da allkadarlara bildiriHcektir. 

Maarif VekAleti, bu -sene de 
muhtelif villyetlerdeld yatılı 
Ol'ta mekteplere parasız ·•laruk 
1000 talebe almağa karar \"er
miştir. 

B1f imtiha~lara girebilmek i. 
çin. Maarif idaresine bir iatido 
ile müracaat etmek lbınıdır. 
Müracaat edenlerin imtihanları 
bir eylölde, kızların İstanbul 
Kız, erkeklerin İstanbul Erkek 
Lisesfnde yapılacaktı1r. 

cezaı..d h tsiıtt im mektebi biııuını da. gezmiştit. h~ D.eticelerini tam~ak ve 
bJar ve Avustury ....... Bmyeytr -ytd. 'Burada tetkikler.ini bi.Urd.ikten spn. dünya müzecilik sahasındaki haJte- Dahmye Yekm 
dım kastiyle seferberlik ilan etmesi ra, bu civardaki çiftlikleri de göz- ketleri tebarüz ettirecek yazılan ••e C.ehrfın Su lcinl 
tlserine • hllkaiınetle de çarpıpnayı den geçirmiş, oradan tstanbula dön- tercümeleri ihtiva etmesine itina ~ ~ s 

· · şt·· dilmesi de kararlaştırılmıJt1r. 
kabul ettiler. mu ur. Vekn rtes ·· ·· .:ı.·ım Tetk•ık Ediyor Hasa An Yücel lstanbula dön- ~ cuma ı gunu e~ı en 

d Mlahareb' bek~ Uç yıl ıilrdkU, betlçt dükten nsonra, müzelerimizin daha kurslannı tetkik et~ek üzere .rapur- Dahiliye Vekili Faik Oztrak, dün 
ev et ır ço ınsan ve para ay • faydalı bir hale kalbi için Asarıati· la İzmire gidecektır. refakatinde Vali ve Belediye Reisı 

tl ve sonunda Fransanın İstanbul ka Müzesinde yapılan teplantıya ri. l•lôm anıiklopetliai tercümui Lutfi Kırdar da olduğu halde Sular 
sefiri Villeneuve'ün tavassutu ile yaset etmiftir Toplantıda müzakere • • b.. ku --'d İdaresine gitmiş, şehir suyunun bu-• · ı,ın uro rw u Belıratta ayrı ayrı iki muahede im. edilen eski eserler ve müzeler kanun günkü ve dünkü vaziyeti etrafında 
zaJandı. Lehistan, bu mufassal çar. lAyihası üzerinde görüşülmüş ve lA- İs~.im A~iklo~nin türkçey~ tetkikler yapmıştır. 
pışmalar ıırasrnda bitaraf gibi dur. yihaya son şekli verilerek Vel8lete tercume edilmes_ı etr~ındakiEd mb:saı Faik öztrak terkos tesisatının es-

göndetllmeline karar verilmiştir. devam etf11ektedır. Dün de e yat d 
1 

d 
mu,tu!.. Bundan başka Bizans ve Osmanlı de. Fakültesinde bir toplantı yapılmış, ki şirketten kaç liraya e~a ın ~-* vtrlerini httırlatan Ayasofya müze- bu işle meşgul olmak üzere oir bü. ğı, şimdiye kadar kaç taksit odendı-

Bu yıldintlmünil, ylİıe Lehistan af.Din münasip yerlerinde bu iki tın- ro kurulm~ştur: Büro. eski darilf~- ği, o upnanki su hasılatı ile bu. 
a4mm dillere dilpıUt olması \'e A. paratorlqa alt btr çok eserlerin teş- nun muallimlerıoden Halim ~bitın günkü basılit arasında ne kadar 
nsturyama nrili olu burtınldl bir edilmesi 'IUl'8tiyle bir ahenk te. idaresine verilecektir. Oniversıte İs- fark bulunduğu hakkında malt\mat 

====-========::=:=== 1 lam tetkikleri enstitüsü miidüııü Şe- il izahaU defterine 
Almanyamn Lehistan itlerine kuq. refettin, Edebiyat Fakültesi profe- al!Jllf ve ver en 
mak istemesi milııuebetiyle hatırla.. Şehir MecRsl Aymn sörleriııden Ragıp Hul\asi, Felsefe not etmiştir. 
~-- A-• -ıd·· u-a "----L-ti l 1 Bundan sonra, sular müdürü ve ....... 3..,,, 3" onuuı m.......,..., J' e • T I k şubesi doçentlerinden Hi mi Ziya _ 
iki gtiliinç tarih ıu.tırasrnı da kay. 15 ınde op anaca Ülgen, tarih şubesi doçentlerinden muavini de yanl~rında. oldugu ha). 

· al ·· k" t t "t " .. de Kağıthanedekı terşıh havuzları.. detmek isterim: Şehir Meclisi bu ayın ·on beşinde Enver Zıra, Kar , tur ıya ens ı usu ' 
1 R hmeti ~~ na gidümif, orada da tetkikat yapı -Belgrat muahedeleri imzalandık. toplanacaktır.· Azaya bu fevkalade doçeı:ıtlerlncler.ı a "'"""""ıae • 

ta b' istanbula ts içtima için davetnameler ~nderil- işlerine memur edilmlflerdlr. AnsfJt· m.ştır. 
n ıraz sonra panya m.iştir. Toplantıda beş senelik imar lepedinin arapça, fransızca, ingilizıı. Dahiliye Vek.~li.. ~~~ane.~e ~~-

tarafından Kavalyer Pejoflyana adlı lam t tbikatı ve. Belediyeler ce ve almanca nüshaları karıılaştı. run nasıl suıüldugunu gormuş, 
bir memur ıönderilmişti. Babıill o. ~ank nın d a alman beş milyon li- rılarak tercilme edilecek, noksan kı- bundan sonra da Pertkö!de Sular ~
nunla ticari bir muahede hmaladı. ralık ~rça;araya karşılık gösteril- sımlar için de bilahare tetkikler ye- daresinin ~tölyeleri.ne giderek tetkı. 
Lakin kend.illnin elçi sdatuu tap. mesi qleri konUJUlacaktır. pılarak bir 5 ci cilt hazırlanacaktır. katım genışletnıiştır. 

S U A L SOIUNUI, ClfA, VlllLIM 
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Mtirlril Vekili cliU.a miulMI• tetkikat Y'IPmlf oe 4irektiller .,.,.. 
mi,&. Ruim, "'...,,., Jni&eler erkanı ile 6iraratla (l&termelıtetlir. 

Memurlara Taksitle 
Maske Verilecek 

Dün Toplanan Hava Komisyonu Şehirdeki 
Sığ1nakları T esbit Etti ve Bazı Kararlac Aldı 
Vil~yet seferberlik komisyonu dün de toplanarak İstanbu

lun pasif korunma faaliyeti etrafında tetkiklerine devam et
miştir. Dünkü toplantıda vilayet ve belediye sıhhat müdürle
riyle Kızılay ve Çocukları Esirgeme Kurumlarının mümes
silleri de hulunmuitur. 

Saat f 2 ye kadar devam eden mü-
zakereler neticesinde manevralar sı. 
rasında yapılacak olan hava hücum
lan ~übelerinde pasif IJ;orunma
dan başka sıhhl ve içtimai "J Udunla• 
rm ;yapılabttm"est IÇtn de bir pro
gram hazırlanmasına karar veriJ. 
miştir. Bu arada şehirde mefruz sı
ğuıaklar: tesbit edilm~, sağl~m ve 
korunması kol~ cok.. bina umu. 
Verilen karara göre umumi sığmak 
ôlu~ ,ıE'frik edilen binaların üzeri.ı 
ne CBurası umumi sığınaktır\, bu sı· 
ğınaklara giden caddelerin başları
na da (Burası mğınağa gider) yazı
lannı taşıyan levhalar ~sılacaktır. 

Dünkü toplantıda viliyet memur. 
lariyle, hususi idare bütçesfnden 
maaş alan memurların behemehal 
birer maske edinmeleri de mevzuu 
bahsolmuştur. 

Kızılay cemiyeti maskeler!, üç 
taksitte ödenilmek üzere memur ve 
muallimlere taksitle verecektir. 

Büyük limanlanmızda ise, mü
teaddit memurları havi bir gaz mü.. 
dürlüğü teşkil edilecektir. Bu me
murlar "\Te mfidürler mümkün oJdu
iu kadar doktor, eczacı veyahut di~ 
ı.bibi olan kimseler arasınd..uı ter. 
han seçiJecektir. Mümkün olmadığı 
takdirde sahil sıhhiye işlerinde bu
!u~muş ~Jhl'\,,t 'ffY.f\ dezenfe._,. me. 
mlU'~ıpdıpı• isllfjd..e edilptir. 

Manıfaıuracllar 
• 

Hazırladckları Proieyi 
Yekcfilete Gönderdller 

Yeni ve daha şümullü bir gümrük 
tarife kanunu haZlrlanması iizerın

de tetkikler ilerlemektedir. · 
Geçenlerde şehrimize gelen Güm· 

rük ve inhisarlar Vekili Raif Kara. 
deniz, manifatura ithalatçılarını VE 

gümrük komisyoncularmı ayn ayr: 
kabul etmiş, manifaturacllatın cüzi 
olarak ithal edilen sun'i pamuklu 

Devlet Şurası !rafından {Ticaret mensucat eşyası ve komisyonculô. 
gemilerinin zehirli gazlere karşı nn da kendileri için daha m:inasiı: 

1 i bir kanun hazırlanması üz•indeki korunması) na dair hazır anan n -
zamname tasdik edilerek ıabettiriL dilekleriyle al8kadar olacağinı vaa-

miş ve alakadarlara tevzi ,.d~ln1ek detmişti. tarife 
üzere teksir edilen kopyalar Lıman- Manifaturacılar, gilmriı'c 

1 U M"dürlü»üne gönderil- kanununun yenileneceği fU sırada 
ar mum u e h • b" · h zır 

· dileklerini mu te•ı · ır proJe a -
m~~ır.nizamnameye göre bütün Ji. lıyarak, Vekalete gönde~işlerdir. 

l nmız ve ticaret gemilerimiz Komisyoncular da Gumriikl~r Baş-

dman a 1 ... __ tedbir alacak ma- müdürlüğile temas eJeı·ek bır proje e gaz ere _..,.. .ı .. d 
biyette bazı tesisat vücude getirile. hazırlamağa başlanu~r ır. 

cektir. Dlf tiaar•timiz inlıifal edi7f!r 
Her liman lhtiyııca göre, mahalli Son zamanlarda dış ticaretimizde 

Hava Kurumu \omiayonlan tarafm- inkl§af göze çarpmaktadır. Ithaliu
dan seçileoek ~ veya bir kaç gaz mızla beraber, ihracatımız da art
memuru tayin edeceklerdir. maktadır. Ithalitım.ız geçen aydan 

CEVAP 

fazladır. G~ük varlr.latı da bir ev. 
velki aya rıisbetle 200,000 lira art.: · 
m11tır. 

TAKViM ve HAYA 

maması, söz önünde tutuldu, Sadra. 
samm huzuruna çaktıiı gtia altına 
iskemle verllmeclt, aneak kilim tize. 
rinde diz çöküp oturmasına dıilsaade 
edildi ve tekerli kahveden bqka da 
adameairza bir şey ikram olunma. 
dı! 

Yine o yıl Rusyaya elçi gidecek o
lan Emili Paşa, Moakof hilkü.mdan. 
nın kadın bulunması (Çariçe AnnaJ 
hasebiyle Pacliph huzuruna çıkarıl
madı ve Çariçeye verilecek "Namei 
Hümayun,, Sadraum sarayında ken. 
clisbıe teslim olundu! 

S - Liseyi bitiriim. Olgunluk 
imtihanınıı verdim. Siyasal Bilıi
ler Okuluna ,Prmek istlyorWlh ts
tanbulda oldufuma göre inrtihan 
(çin nereye mtlracaat edeyim? 

müracaat edeııler muayyen=- ı.~ Türkçe, febtefe, içtimaiyat, kaldmı. Yatı mekteplerine ıirebi. 
fazla ile Türkçe felsefe l,c ~utye, tabliye, tarih, cojrafya, lir miyim? 

' ' ' ~ H----=-..:1-- • tihan C - Yatı mekteplerine girecek. 

9 Ağustos 1939 
ÇARŞAMBA 

Ne ince mlfalim, ne 
sim? •• 

mera. 

Sivrisinek Miicadel4ıl 
için Mazot Alındı 

Vilayet, Beyoilu, Beşiktq kaza.. 
lannda ıivrisineklerle mücadele if. 
terinde sarfedilmok üzere 12 ton 
mazot almııtır. Mi!cadele esaslı su
rette yapılacağıı!dan, b11 mazotlar 
kafi gelmiyecektir. Aynca Şehir 
Meclisinden istenilecek tahsisatla 
J'eniden mazot tedarik edilecektir. ,. 

C - Siyasal Bilgiler Okuluna 
Türkiye Cünıhuriyeti tebaasından 
18 ile 25 Y&f aruuıda bulunan lise 
mezunlan girebilir. Bunun için 
hüviye ciizdanı, ~ olauııJ.uk ve 
diplomalan altı adet fotojraf, sıh. 
hat raporu, çiçek aşısı kijıdı, ta. 

ahhüt senedi ve bir lltlda ile mek
tep müdürlüğüne mu.rae.t ediniz. 

Kayıt müddeti Eyltllün blrinden 
30 una kadardır. Girmek latiyen. 
lerden Ankarada bulunmıyanlar 
Eylül ayında bizzat okulda bqlun. 

mak prtiyle vesikalarını daha ev. 
vel gönderebilirler. Kayıt için 

yat, riyaziye, tabliye, tarih .. ~... eeaebi uamu~ un ya. 
rafya derslerinden bir iıfttibila ya. ~. Müsavi şeraitle kaıananlar. lerin zeka ve çalışkanlıkları öğret
pıhr. Ecnebi bir lisan bilenlef teı,. ~ bir ecnebi Usanma vlldf olan- menleri tarafından tasdik edilme. 
cih edilir. ıar tercih edilir. :;i ve sınıfta kalmamış bulunması 

* S - Ben liseyi bitirmiş, olran
luk imtihanını vermit bulunuyor 
ve Siyual Bilgiler Okuluna sfr. 
mek istiyorum. Şartlan nedir? 

C - Siyasal Bilgiler Okuluna 
girmek için 18 ile 25 Y-ı arumda 
olmak şarttır. Mektebe kayıt için 
lüzumu olan vesikalar EylM ayın. 
dan evvel mektebe gönderilmeli. 
dir. Kayıt işlerine EylUlün birinde 
başlanır, otuzunda nihayet verilir. 
Müracaat edenlerin adedi okulca 
kabulü mukarrer olan adetten faz-

lazımdır. · 
S - Maarif tuafmdaa Mitin * 

mekteplere ıinne prtlanm havi S - Orta tahsilli olarak 928 se-
blr kitap ,.ıkanlmıt mıdır. Varsa Ak• d · 

,. nesinde Güzel Sanatlar a emı. 
nerede bulunabilir? si Resim Şubesine girdim. 930 da 

C - Bütün mekteplerin kabul bu şubeden mezun oldum. Yeni 
prtlarmı bildiren bir kitabı ts. Barem Kanununa söre şimdikJ 
tanbul maarif müdürlüğü (Okul- tahsil zi tim lİl8 dere&siae 
tar Kılawzu ismi) altmda neşret- dU·vatdir~~ 

t i d f d lı alamat mua m . 
miftir. ç n e ay a m c _ Yeni Barem Kanununa 
v~~· Size bu kitabı tavsiye ede- göre Güzel Sanatlar Akademisinin 
rız. Fıyatı 25 kuruıtur. resim ve heykeltraşlık şubesini ik. * mal edenler lise veya muadili 

S = Ortamektebln ikinci smıf mektepleri bitirenlerin girec i ~ 
.fmtihanlannda bir dersten ikmal derece üzerinden maq alırlar\ 

8 inci ay Gtln: 81 
· Arabi: 1358 

Cem. ahar: 23 
Güneş: 5.03 - Öğle: 
İkfn.li• ıt 12 - Akşam: 
Yatsı~ 21.04 - tmsAk: 

Hızır: 96 
Rumi: 1355 

Temmuz: 27 
12.19 
19.18 
2.09 

_ Helva Vazl\' 
Yeşflköy meteoroloji istasyonundan alı

nan maldlnata ıöre, hava :vurdun Kara
denJı kı;vıları ile ort~ ve dotu Anadolu 
böJ.gelerinde ~ok bulutlu ve mevzii ya
ğışli. dit• batıelerde a~ık ~it. rilzl(Ar
lar dpiu •• cenubu sarkt Anadolu bölge
lerinde garbi, diğer bölgelerde umuml
yette şimaU ls\ikametten orta kuvvette 
esmişti!'. 

DUn İstanbulda hava az bulutlu ır~mie, 
rtızgar limall şarkiden saniyede 3 - 5 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava taz-
1fkJ 1010,4 milibar tdt. 8tıhanet en ,.Ok
sek 32,4 ve en düşük ~0.3 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 

• 
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f BUGÜN 
Suriye ve 
Lübnan da 

Y •zan: ômer Rıza DOCRU L 

L tibnandan gelen haberlere go. 
re, oranın idaresiııdc de bir 

takım değişiklikler yapılması bek· 
lenmcktedir. Suriycnin bir kaç höl
ge~·e tefrik edilerek bu bUlgelerin 
her birine muhtariyet ,·erilmesi, Sn
riycdc anayasanın ,.e Cümhuri;ret 
rejiminin tatil edilmesine, memleket 
idaresinin Fransa Fevkaladl! Komi
ı;:cri tarafından tayin olunan bir mii
diran he) etine verilmesine: sebep ol. 
muştur. Arada Suri)·enin bir krallık 
yapılacağı ve krallık tahtına Şarki 
Erdün Emiri Şerif Abdullahm geti
rileceği hukkında bir takım şayialar 
dönüp dol:ı5makta, fakat bn şayiala
rın değerini anlamağa imkan bns1l 
olmamaktadır. 

Şimdi de Liibnanın, Suriyeya ben· 
zer, bir takım değişikliklere şahit o· 
lacağı anla~ılmaktadır. Verilen ma
lUmata göre, Lübnan Ciinıhuriyeti 
de, Suriye Cümhuriyeti ~ihi berta
raf edilecek, Lübnan hududu geni'j
letilecek ve Liibnan bir Frımsız Ko· 
miseri tarafından idare olunncaktır. 
Onun için Lübnan Cümhnrreisinin 
de yakında istifa edeceği söylen. 
mektedir. Lübnan CUmhurreisi. hali 
hazırda Pariste bulunmakta ve aııla. 
şılan Lübnanııı mukadderatı ile a
lakadar olan bu meselelerle ın~şgul 
olmaktadır. Onun Parist~n Lübnana 
dönmesi üzerine dc~i~it. liklt>rin ta
hakkuk edeceği ve Liihnnnın da· Su. 
riyeye bcnziyeceği aııluşı lmaktadır. 

Bütün bu malümattaıı çıkarılabi
lecek bir şey var~:ı. o ,ıa, Suriye ile 
Lübnanın istikrarsı·zlık içinde olduk. 
ları ve bu istikrarsızlığın \·eni ~e
killer almak iizere oldui;vdur. 
Bu istikrarsızlığın sonunun da ne) e 
bağlanacnğı henüz belli ıkği\dir. Bir 
rivayete göre, Suriy~ ıle .i\laverayı 

Erdün birbirine oağlu.\acak '\"e ikisi 
de Erdün Emiri tararıııdan idare e· 
'111PrP1cti.r. Uu ~ur•' h tngıliz nıaıı· 
Fransız mandası altında bulunan bir 
Arap iiJksei ile biı'lcı?ti.rilmi' olaca
ğı için, evvela manıfoter <lcvletlcrin 
birbiriyle anla~malan icap edecek
tir. Bu anlaşmanın tahakkuk edip, 
etmedi~1 henüz 'lnla ·ılınadığından. 
bu rivayet üzerinde ıni.it,\Jca yiirüt
mek imkanı da hac;ıl olmamaktadır. 

Diğer bir rivaye~c gilte, Suri~e yi. 
ne eskisi gibi kalac·al;, Emir AbduJ. 
lah Erdün emaretini oğullanndnn bi
rine bır&kacak V•~ };;•udisi Suri~«: 

kralı olacaktır. Suriycde bu hareke· 
te taraftar bir frrıt;\nın }.ulunduğu 
"c bu fırkanın re· (İ olan tloktor 
Şehbenderin Amn•aııa giderek I.:miı 

Abdullah ile mÜTctkN·c er yap!ığı \'C 

onunla mutabık ı .. a~ Jı~ı anlaşılmak
tadır. 

Diğer taraftan vai~•:ı zalllnna ka. 
dar Suriyedc ikticl.ıı- ml-'\'kiiııdc bu
lunan ve milli ekseriyeti temsil ettik· 
leri söylenen milli kütlecilerin sesi 
çıkmamakta ve bit , ·aziyet alJ1kları 
görülmemektedir. GöritlC'11 Lir şey 
varsa o da, miJli kütlecilcrin, Suri. 
yenin muhtelif yerlcrindP. ~ok şid

detli hiicumlarla ve ı;ok a~ır itham
larla karşılandıklarıdır. Sebebi, mil· 
1i kütlecilerin Üzerlerine alclıkları i~i 
başaramamalan ve bir neticeye bat':
lıyamamalarıd~. 

Halbuki bunlardan bPkknf'n ~ey, 
Fransa iJe yaptıkl>irı ınuahcden:n 

tasdikini temin etmel(•ri ,.e hu mua· 
bedenin icaplarını tahnkkuk ettir
meleriydi. Halbuki böyle olmadı. Ve 

kütleciler, iş ba)tncl:ı bulundukları 

müddetçe, fırka ihiilaflari~·Je ve fır. 
ka ihtiraslariyle me .~uı olmuşlar, 

ve bir çok kıymetli fırsatlurı kaçır
mı~lardır. Bu 'aıiyı•t bu~ünkiı hilh· 
ranı ihdas etmiş ve Suriye, içinden 
kolay kolay çıkılaım~ acak tr•içliikfor 
içinde kr.lmışbr. 

Şimdi de Lübnan ayni va1i~·ctl<' 

kar ılasınakta ve yarı i tiklaline, 
anlaşılan, , ·eda etmek üzeredir. 

Bu hadiseler, ancak kat ' i bir ma
hi:vet aldıktan sonra, miitalea ) iiriit
meğe değer bir kıymet kaıamıbilir. 
Şimdiden söylenecek bir şey varsa 
o da, istlkrarınzhğın devamıclır. 

Polonya Hava Müıavirliği 
Nevyork, 8 (A.A.) - Stratosferik 

uçuşlar mütehassısı ve yüksek uçma 
rekortmeni Amerikalı binbaşı Ste
vens hava işleri müşaviri sıfatiyle 

-.akında Polonvava 2idecektir. 

-~-~ ·- - -
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Zuhuri Kolunda 
Ev Gezer Gibi 

Yazan: B. FELEK 

Y aşı otuzdan fazla olanlarınız a. 
dına son zamanlarda orta o. 

yunu denilen Zuhuri Kolu isminde. 
ki Türk meydan tiyatrosunu az çok 

bilirler. 
Bilmiyenlcrinizc kısaca anlata. 

yım: 

Bu açık hava ti~·atrosu bir geniş 

·ı b. ' f i" ·ı ' t' Bu resı·mterde, Fransız Bii,·iik El<:isi M . Massigli'yi Dün Fransız Sefarethanesinde gazeiecı ere ır çay zıya e ı verı mı~ ır. .ı -

davetlileri ile lıir 

yerde oynanır. Orta )·ere perdesiz 
bir paravana şeklinde adına ~·eni 
dünya denilen bir ev kurulur. Bu ev 
dediğim gibi tiç, dört parça hiribi. 
rine menteşe ile bağlı büyücek çer. 
çeveden ibarettir. Bunun içine de bir 

kaç iskemle konur. 
Zuhuri Kolunun başlıca c~hası 

arada göriiyorsunuz şunlardır: 

İngiltere \T okyoKabinesiA.vrupa 
Ve Fransaya Siyaseti Hakkında 

Hücum! Henüz Karar Veremedi 

italyadaki 
Almanların 

• • • 
Naklı Işı 

-o-

Peşekar. Bu nüktedan, zarif, bi. 
raz kurnaz ve ahbabı. a~inası çok bir 
adamdır. Ortaya ilkön~e bu adam 
çıkar. Bu çıkarken de alelllsul zurna 
ve dft.enara seri bir curcuna çalar 
ve ;cele yürüyüşlii bir adamın geli. 

şini haber verir. 
Peşekar ortaya gelince, halkı se. 

lamlayıp oynıyacağını söyler. Daha 
eski zamanlarda hariçten birisi bu 

--o-

1300 lngiliz Tayyaresi 

Taarruz ve Müdafaa 

Manevralarına Başladı 
Londra 8 (Hususi) - İngilterenin 

hava kuvvetleri, 1300, belki de daha 
fazla tayyare iştirakile yapmağa ka
rar verdiği manevralara başladı. 500 
tayyare Şimal denizinden İngiltere
ye taarruz edecek ve İngilterenin bü
tün hava dafii techizatı ile mücehhez 
istasyonları ve tayyare dafii topları 
bunlara mukavemet edecektir. Fraıı
saya gidecek ve dönecek, Fransanın 
cenup sahillerine kadar da uzanacak 
olan İngiliz tayyarelerine Fransanın 
g~eceıctıt. • uıger ' ıatiinan • r fansa
dan dönen İngiliz tayyareleri de, İn
giltereye karşı gece taarruzu yapa
cak ve İngiliz müd;ıfaası da bu tay
yarelere mukavamet edecektir. Bu 
yüzden bu defaki manevralar bii
yük bir kıymet kazanmaktadır. 

Sel erber vaziyette bulunacak 
l ngüiz aşkerleri 

Londra, 8 < A. A .) - Ağustosun son 
hdtalarından eylül nihayetine kadar 
anavatan ordusunda 750 bin asker 
vesubay silah altında bulundurulacak 
tır. Buna hava kuvvetlerinin 118 bin 
subay ve askerini ve g~rek cfratça 
gerek silahça seferber vaziyette bu
lunan anavatan filosu me·ıcucluııu da 
ilave etmek lazımdır. 

Londra, 8 (Hususi) - Tokyodan 
verilen malumata göre, Japon kabi
nesi bugün beş saat k:ıdar .Taponya
nın Avrupaya karşı takip edeceği si
yaset üzerinde görüşmüş, iakat içti.. 1 
mada bir karar verilmemiştir. 

Harbiye Nazırının ısrarı üzerine 
bu mesele hakkında kat'i bir karar 
verebilmek için daha bir kaç toplan

tı yapılacaktır. 

Çin Hariciye Nazınnın beyanatı 
Chungkiang, 8 ~A.A.) - Chekiai 

Ajansı bildiriyor: Son günlerin mü
him hadisesi hakkında tefsirlerde 
bulunan Çin Hariciye Nanrı Dr. 
Wang _ Chung • Hui, demi~tir ki: 

- Japon _ Amerikan ticaret ve 

seyrisefain muahedesinin feshi A

yet~ ve şerefini muhafaza etmeğe 

azmettiğini gösterir. Amerikanın bir 
adım daha atarak beynelmilel annr
şiyi izale ve mütekabil sulh ve em
niyeti yeniden tesis edeceğini kuv
vetle ümit ediyoruz. 

Dr. Wang - Cung • Hui. Ameri
kanın harbe girmeden Uzak ~arkta 
veya dünyanın her hangi bir kısmın
da sulh üzerinde ciddi bir şekilde 
müessir olamıvacaihnı ilave etmiş
tir. 

Amerikanın yardımı _..,,, 

Vaşington, 8 (A.A.) - Amerika 
Maliye Nezareti altı milyon onsluk 
Çin ~ümüşü almayı taahhüt etmiş
tir. 

Ons başına 35 eent olan şimdiki 

fiatla Çin hükumetinin eline iki mil 

italyada Bir Kara:r yon dolardan fazla para geçecektir. 
Roma. 8 (A. A .) - Bütiin gazete- Maliye Nezaretinin bu karar; si-

lcre, süratle gaz maskeleri tedarik i-1 yasi mahfillerde Amerikanın, Çinin 
çin emir verilmiştir. Japonlara karşı mukavemetini art-

tırmak maksadiyle Çin gümüşü mü
bayaası siyasetine durmadan devam 
etmek azminde bulunduğu şeklinde 
tefsir · edilmektedir. 

lngiliz mallarına boykot 
Pekin, 8 (A.A.) - Reuter muha. 

biri bildiriyor: 
Gazeteler, halk tarafmdan satın 

alınması menedilen Ingiliz malları. 
nın bir listesi ile İngiliz mallarının 
yerine kaim olabilecek Japon. Al
man ve İtalyan mallarının bir liste
sini neşretmektedir. 

----oı----

Polonya ve Moskova 

.Müzakereleri 
V»,.cq•~o:>, R ( ~.b. \ - tu; 'h:ıho:r ,,_ 

lan manıııler, Mosk ovada yapılacak 
Sovyet - İngiliz • Fransız askeri gö
rüşmelerine iştirak etmek üzere bir 
Polonya askeri heyetinin Moskov&ya 
gideceğini yalanlamakta, fakat ayni 
zamanda, Polonya ile Sovyetler Bir
liği arasındaki münasebetlerin iki 
tarafı memnun edecek bir tarzda in
kişafta devam eylemekte bulunduğu. 
nu da ilave etmektedir. 

• 
Londra, B (Hususi) - Moskovad an 

dönen Mister Strang yarın veya ö
bür gün Lord Halifax ile görüşecek
tir. Lord Halifax: tatilinden dönerek 
Mister Strang'ın Moskova müzake
releri hakkında vereceği rapor He 
meşgul olacaktır. 

---o--
Singapurda Tah§İdat 

Singapur, 8 (A .A .) - Hindistan. 
dan buraya mühim bir İngiliz tabu
ru ile iki Hintli taburu gelmiştir. 

Avusturya Nazileri 

T arafmdan Bile 

Nefretle Karşıtandı 
Londra, 8 (A.A.) - Ekser Londra 

gazetelerinin yazdıklarına göre, İ
talyan Tirolündeki Alman halkın 
Almanyaya nakli kuvvetlı güçlük
lerle karşılaşmakta ve Avusturya 
Tirollü lcrinin takbihini mucip olan 
cebri şiddet hareket.lerini tahrik ey. 

lemektedır. 

News Chronicle gazetesi. Viyann 
muhabirinden aldığı aşağıdaki ma
lıimat1 vermektedir: 

Muhacere>tle:-ri organize edilen •ye
di bin köylüden , dilini konuştukları 
memlekette hizmet etmek üzere ev
lerini ve barklarını terkten imt ina 
eylem~kte bulunanlar, cebir ve ~i::i
dete m arvz kalmaktadır. Nazi san· 
sörüne rağmen Avusturya halkı kıs
men olan bitenleri ögrenmektcdir. 
Viyanadaki derin infial ve takbih, 

adama: 
- Pehlivanını! Di)·e hitap eder

miş. Alaturka hokkabazlarda da bu 
pehlivan sözü menuttur. 

Kendisinde bir spor kokusu sez
diğim bu pehlivan sözü bana eski o
limpiyatlara -şimdikilerde de öyle 
)'a- iştirak eden sanat mensupları
nın da atlet telakki edildiğini göste
rir gibi geli~·or. Ne ise orası lazım 
değil. Arkadan oyunun ~ekline göre 
nekre adı verilen kavuklu ekse
riya ardında bir cüce veya kanbur 
bulunduğu halde çıkar. Daha sonra 
zenne adı verilen ya maklı, feraceli 
gfıya kadınlar gC'lirler. Bunların da 
azami kadrosu bir kocakarı , iki zen
ne nigahi bir de siyah halayıktır, 

lilcin fakir kadrolu kollarda bu iki 

zenne veya bir zenne ile bir Arap 
halayıktan teşekkiil eder. 

Bir orta o~·ununun esa 1ı eshası 
bunlardır. Sonra arkadan muhtelif 
taklitler gelir. Lakin temel taşı bu 
peşekar, kavuklu ve zennedir. 

Ne olursa olsun bir orta oyunun. 
Nazi rejimine sadık olanlar arasında da mutlaka z~nneler ' 'eya ka,·uklu 
dahi gözle görülür va ziyettedir. Bu 
intiba, bilhassa Saint • Germain mu. 
ahedesi mucibince Avusturya vatan-
daşı ol::ırak kalan Şimal T irölluleri 
arasında bilhass.::ı. barizdir . 

--o----
Sırp • Hırvat Anlaşması 
. l~in Görü§meler 
Belgrat, 8 (A .A.) - Başvekil Tsvet 

koviç, dün Hırvatistanda Vukova -
Gorska'da Maçek ile bir görüşmede 

bulunmuştur. Umumiyetle sanıldığı. 
na göre Kral Naibi Prens Paul da 
pek yakında Hırvat liderini kabul e
decektir. 

bir ev kiralar, Bu e,·in kiralanması 

da hayli tuhaftır. Yeni diinya dedi. 
ğimiz bu evi daima pe~ek[ıı· tavsiye 
eder ,.e gezdirir. 

Bu gezdiriş bir alemdir. Bir müd. 
det meydanda dolaşmak suretiyle 
yürüdükten sonra eve ,·arırlar. Kapı 

açılır. İçeri girerler. Üst katın man. 
zarası pek giizeldir. Deniz derya a. 
yak altında. Köprii, Hali~. Boğazi. 
çi Adalar falan hep göriiHir. Tabii 
bu görü~ler ve evin içindeki salon. 
lar, merdh·enler, hatta içine: 

- Cumburlop Diye taş atılan bü
~:ük havuz tamamen hayal mahsu
lüdür. 

H.ADiSELERiN iÇYUZU 
Buraya kadar size anlattığım orta 

oyununda ev tutmayı ne zaman ha. 
tırlarım biJi~·or musunuz? Gazete. 
lerde bir ecnebi ordunun manevra. 
lar yaparak ha mını mağlllp ,.e pe. 
ri. an ettiğini okuduğum zaman! 

• 

• 

Danzig'de gizliden gizliye seferberlik ilan edilmi5tir. 
Polonya hududunda da Alınanlar miihim kuvvetl~r 
tnhsit etmektedirler. Danzig'deki Naziler de hududa 
f.OGO kişi göndermişlerdir. Danzig'de silah altında 55 
hın kişi '·ardır. Seferberliğe çağrılanlar, geceleri ya. 
taklarından kaldırıJnıaktadırlar. BunJardan 2000 kada
rı ı-iper kazmak, istihkam yapmak üzere hududa gön
ucrilmişlertlir. Bütiin bu kuvvetlere Bitlerin Şarki 
l'rusya'yı ziyaret edecei!i 25 ağustos için hazır hulun. 
maları emredilmiştir. 

* Birkaç gündenberi Berlin halkı endifeli ve heye-
canlı günler geçirmektedir. Alman milleti, Ağus
tos ayında dünya mukadderatının halledle.ceğine 
kanidir. ihtiyat ıınıfına menıup olanlar uıbah
leyin kalktıkları zaman kapılarında lutalarına 
iltihak emrini bildiren mektuplar bulmaktadır
lar. Bunlar 14, 15, 16 Ağustosta kıtalarında bulu
nacaklardır. Şarki Pru81)'aya 15 Ağustosa kadar 
bu şeneki hasadın ambarlara konmuş olmaıı la. 
:z:ımgeldiği bildirilmi,tir. 

* Almanya, Polonyaya çevirme hareketini haber vermiş-
tir. Polonya hududuna 400,000 asker tahşit etmiştir. 
Bir taraftan da asker sevkiyatına devam edilmr.ktcdir. 
Cenup Karpatyasında da tahşidat devam etmektedir. 

Macaristanın Alman askerlerinin ge~mesine muhale· 

• 
• 

fcti güçleşmiştir. Alman erkanıharbıyesınin pliiıu Po
lou~ aya Slovak~·a hududundan taarruz etmektir. Çün. 
kü bu ceıı)te müdafaas1zdır. 

* Şarki Prusyada Almanyaya karsı hosnutsuzluk 
artmaktadır. Çünkü bir harp ~ukuu~da Şarki 
Prusyanın işgal edileceği kanaati vardır. Şarki 

Pruşya halkı Polonyaya karşı harp sözünü işit
mek bile istemiyor. Halbuki Şarki Prusyada alı
nan tertibat Hitlerin harbe hazırlandığı hakkın
daki kanaati kuvvetlendirmektedir. Henüz asker 
çağına girmemiş gençler talim görmek üzere si
lah altına çağırılmı,lardır. Dahilde paşif müda
faa talimleri yapılmaktadır 

* Japonya hükumeti, Berlin ve Roma sefirlerine mihver 
devletleriyle ittifak akdi için salahiyet vermistir. As
keri ittifakı imzalamak i.izere Tokyodan Berline bir as
her; heyet hareket etnıi~tir. 

* Muasolini, Adalar Denizinde seyahat etmekte 
olan Romanya Kralı Karolla görüşmek arzusunu 
izhar etmiştir. Kendiıine Macaridan ve Bulga
ridanla 0olan ihtilaflı meseleleri halle delalet ede
ceğini, fakat buna mukabil Romanyanın mihvere 
kati ıurette girmesini teklif edecektir. 

Eğer harp manenalardaki ~ibi ka. 
zanılsa idi, diinyada malğliıp olacak 
ordu bulunamazdı. 

Sovyet • Japon 

Hava Muharebesi 
Tokio, 8 (A. A .) - Domei ajan

smın Mançukov Mogoli:stan h udu
dundan aldığı bir habere gör e, uc 
günlük bir fasıladan sonra Buir golü 
civarında Sovyet ve J apon tayyare. 
leri arasında müsademeler 5 ağus-

1 tosta tekrar başlamıştır. Sovyet tay. 
yare filoları mükerrer defalar hudu· 
clu geçmişlerdir. 

Mezkur h ab erde, bu S:>Vye! tay
yarelerinden 74 ü niin düşurü!düğu 

bildirilmektedir . İki J :ıpoı1 ta)') aresi 
üssüne avdet etmemiştir. 

Alman işçilerini 
lstemiyenlerin Grevi 

Varşova, 8 <A.A.) - Lodz'da bü. 
yük bir mensucat fabrikasında gre v 
çıkmıştır. 700 işçi Alman kadın işçi. 
!erile ustaba rlara yol v erilmedikçe 
çalışmaktan imtina etmektedirler 
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Fatihte Bir Hırsız 
Şebekesi Yakalandı; 

Dört Kişiden ibaret Olan Bu Şebeke, Çaldıkları 

Eşyayı Sakladıkları Yerden Ahrken Tutuldular 
Birkaç aydanberi Fatih • Gelen. 

bevi semtinde birçok hır~ızlıklar o
luyormuş, evlerden geceleri hah, ki
lım, mucevherat, elbise v ! saire ça. 
],r.ıyormuş. Fakat polis butUn teyak
kuzuna ve dıkkatine rağmen bunları 
yakalıyamıyormuş. Yapılan hırsızlık

ların mahiyetine gore, suçların bir 
şıhıs tarafından değil, bir ı.>ebeke ta
.rafından işlendiği anlaşılıyormuş. 

Nihayet polis Gelenbevi yangın 
yerlerinde geceleri gizli bekçiler yn. 
tırmaya karar vermiş ve epeydenbe
ri de bu kararını tatbik ediyormuş 

Hırsızlar evlerden aşırdıkları şeyleri 
yangın yerlerinde saklarlar ve sonra 
götürerek satarlarmış. Evvelki gece 
bekçi Kazım yangın yerinde ve giz
lice beklerken karanlıklar içinden hır 
cıtomobil gelmiş ve durmu5. Otomo
bilden üç kişi inmiş, Bunlor yangın 
yerindeki kayalar arasına doğru iler. 
Iemişler ve evvelce sakladıkları iki 
kilim, bir halı ve üç kat kadın elbise-

Ağırcezada Dün 

iki Davaya Baklldı 

si almak üzer~ ilerlerken bekçi ken
dilerine teslim ol, dur emri vermiş. 

Bunlar yakalanacaklarını an!ayıncn 

hemen otomobile atlamışlar, Otomo. 
bil lambalarını söndurerek son stir. 
atle kaçmaya başlamıştır. Bekçi Kiı
:.um düdük çalmış, istimdat etmiş, fa
kat otomobili durduramamıi. Kazım 
daha lambalarını söndürmeden evvel 
otomobilin numarasını almış ve bunu 
polise vermiştir. Polis bu numara ile 
otomobili aramış ve nihayet bu oto-

mobilin Şöför Hasanın idaresindeki 
taksi otomobili oldugunu ve içinde
kilerin de sabıkalılardan M<!hmet Ali 
Çamur Şevket ve DurmU§ oldukları. 

nı oğrenmiş ve hepsini de yakalıya
r~k dün muddeiumumiliğe vermbtir. 

Sultanahmed Sulh Birınci Ceza HJ. 
kimi suçluların sorgularını yapmı , 
dordünü de tevkif ederek dosyalarile 
beraber sorgu hakimliğine gvnder. 
miştir. 

Cüzamll Bir Mahkum 
lstanbula Getirildi 

Eyüpte kızını kaçırmak isterken kı· Dun iki jandarma müddeiumumıh. 

Yeni K1Sıkll 

Nahiye Müdürü 
Yalova (TAN) - On "senedenberi 

Ç'ınarcık nahiyesi 
müdurü olan Nuri 
lntepe, Kı:::.ıklı na
hiyesi miıdurlugu
ne tayin olunmuf
tur. 

On s~ne içinde 
Çınarcı1<ta bir çok 
eserler meydana 
getiren Nurinin 
Kısıklıdaki vazife. 

Yeni Kısıldı Na. sinde de muvaffak 
h iye Müdürü olacağına şüphe 

N uri lntepe yoktur. 

Türki·re • Rom"'nya 
Ticaret Müzakeresi 
Miıddeti bitmek üzere olan Tür. 

kiye • Romanya ticaret anlaşmasmı 
yenilemek üzere başlay1.1c3k ınuzake. 
reler ağostosun on beşinde Tophane 
köşkünde yapılacaktır. Müzakeratı 

dış ticaret umum müdürü Burhan 
Zihni idare edecektir. Homanya he
yetinin de uç güne kadar şehrimıze 
geieceği haber veriliyor. 

-0-

Yeniden 11 llt< 
Mektep Y aptırdıyor 
Bu seneki bütçeye konulan para 

ile şehirde yaptırılacak 11 ilk mek
tep binasının inşaatı, dün 521,190 li
ra ile eksiltmeye konulmuştur. Yeni 
mektepler, Koskada Aksarayda, Yu
sufpasada, Vefada, Ayaşpa~da, Be. 
şiktaşta Akar_etlerde, Kuçiikpazarda, 
Harbiyede, Rumeli Kavnğınd.l Feri
koyde vP Hırkai şerifte yapılacak-
tır. 

1-.EKONOMi~I 
Ankaradan Londraya 

Heyet Gidiyor 
Ticaret Müsteşar. Halit Nazminin Riyaset Edeceği 

Tahmin Edilen Bu Heyet, Müddeti Biten 

Türk - lngili.z Ticaret Anlaşmasım Y eniliyecek 
İngiltere ile yapılacak yeni tica

ret an'aşmasının müzakereleri kin 
Atıkaradan bir heyet Londrayn gide
cektir. Pariste Fransızlarl.ı müzake
rede bulunan Halid Nszmı heyeti 
Fransızlarla müzakereleri iyi bir şe. 
kilde bitirmiş olduğundu:ı bu ayın on 
üçüncü pazar günü Paristen donecek
tir 

Fransız1arla yapılan yeni anlaşma
nın metni heyetin Ankaraya avdetini 
müteakip ilan edilecektir. Holid :!\"az
minin Ankaradan tekrar Londraya 
gönderilmesi muhtemeldir. Londra 
rnüzakeratında diğer iktisadi mesele
lerin de gorüşüleceği teyıd olunmak. 
tadı r. 

* 
İngiltere ile aramızda mevcut f.i. 

caret anlaşmasının yenaeneceğini 

yazmıştık. Yeni anlaşma için İngilit 
ticaret nezareti Londra ticaret oda~ı 
marifetile şehrimizdeki İngiliz ve 
İngiltere ile iş yapan ticarethaneler
den raporlar istemişti. İstenilen ra
porlar Londraya gönderi lıni;,t i r. 

Raporlarda İngiltere ile Türkiye 
arasında mevcut ticar.~t anlaşnıaı::ı_ 
n.n bazı madde!erinin tebdili istenil
mektedir. Bilhassa müddeti bitmek 

Ticaret Müsteşarı 
Halit Naz.mi 

inkişafın mümkün olacağı taflmin o
lunuyor. Takasa tabi maddelerin 
de t~kas primlerinin yüzde nltınıştan 
yüzde yüze çıkarılması ıniinasip gö· 
rülmüştür. İngiliz mehafıli de rapo
runa muhteviyatını tasvip etmiştir. 

* 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

• Türkh·e Radyodifüzyon Postaları 

1 
Tiirki;·e Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

T. A. Q. 

T. A. P. 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

19,74 m. 

31,70 m. 
1595 Kes. 20 Kw. 

9456 Kes. 20 Kw. 

Çarıamba, 9. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk mUz.ilH 
Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - H M!lz.ik (Ka
rışık program - Pi.) 

19 Program. 19.05 l\!uz.ik (Hafi! müzik 
Pl.) 19.30 Ttlrk muz.iği {Fasıl hcyetı) 

20.15 Konu$ma. 20.30 Memleket "llllt aya
rı. ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50 
Türk miızlği: l - Tatyosun - SuzlnA t 
peşrevi. 2 - Arif Bey - Suz.in:ık şarkı -
Beni biz.ar ederken. 3 - Arif Bey - Hı

cazkAr şarkı - Bır halet ile suz.dü yine. 
4 - Hiristo - Hlcaz.kAr şarkı - Görunce 
gerdanında. 5 - Ud taksimi. 6 - Hlcaz
kAr türkü - Akşam olur ıuneş gıder. 7-
Hicazkar saz sema isi. 8 - Osman Nihat 
- Kurdilihicazkfır şarkı - Akliam güne
şi. 9 - Halk türkusü - Meseli mc~eli. 

21.30 Haftalık posta kutusu. 21.45 Neşcll 
plaklar - R. 21.50 Müı.lk (Tangolar -
Pi.) 22 Müzik {Kilc;uk O!k.Mtra - Şef: 

Necip A$kın) l - Hans Thaler - Kukuk 
polka, 2 - Aubert - Göbekliler resmi 
g .. çfdl, 3 - Robert Stolz - Praterde a
ğaçlar tekrar çiçek açıyor. 4 - Emmc
rlch Kalman - Cambazhane prensesi o
peretinden potpuri. 5 - Ganglberger - Be 
nim kuçuk teddl ayım (Saksafon parça
sı) 6 - Emmcrich Kalman - Ah sen, sen 
(Vals) 7 - Rrusselmans - Felemenk si.ı
ltl No. 3 Karlı manzara. 8 - Leopold -
Karlsbad hatırası. 9 - Jac. Gril - Mar . 
23 Son ajans haberleri, ziraat. e ham, tnh· 
vııat, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23.20 Müzik (Caz.band - Pl.) 23.55 - 24 
Yarınki program. . 

Mesut Bir Evlenme 
7.m Mustafa ismindeki babaı.ını o1dü- ğc parmakları ve burnu düşmiış Us
ren Bursalı Resul, Mustafa Mehmed, rean Recep isminde cüzamlı bir genç 
Ksya Meko ve Ahmedin dun ağır ce- getirmişlerdir. Osman Recep bir öJ
za mahkemesinde duruşmaların:ı de. dürme suçundan do!ayı 18 sene hap. 
vam edilmiştir. Dünkiı mahkemede se mahkum olmuş. Zonguldak hapis
iki şahit dinlenmiştir. Geııniyen 5a. hanesinde yatıyormuş. Hapisliane 
hıtlerin çağrılması için dava talik e. c!oktoru bunun İstanbulda tedavisine 
dilmjştir. Bundan sonra Çatalr.ada liızum gosterdiği için buraya gonder
Ahmet isminde bir genci ölduren miştir. Dun cüzamlı Adliy<? koridor. 
Abdülrahman ve Emin kardeşlerin !arından geçerken herkes kaçıyordu. 

P n... - - üzere bulunan anlaşmada takasa tabi 
lkhsat Vekili tutulmuş olan madelerin üzerinde du 

Geçenlerde tiftik mübaya;ı ederek 
avdet etmiş olan İngiliz' mensucat 
fabrikaları mümessili dün tayyare ile 
şehrimize gelmiştir. İngiltere i.;in pi
yasamızdan yeniden mühim miktar
da tiftik mubayaa edileceği haber ve. 
riliyor. 

İzmirde Yeni Asır refikimizin baş 
muharriri Hakkı Uçak oğlu kerimesi 
Türkan ile Ticaret Vekaleti ihracat 
kontrolörlerinden Melih Bayiilke ev
lenmifler dir. Dün gece İncir altın. 
daki yeni plaj gazinosunda bu müna 
sebetle verilen suvare güzide davet
jiJerin huzurile, neşe içinde geçmi • 
tir. Tan, yeni evlilere saadetler te. 
menni eder 

'Ankaraya Döndü rulmaı1ı ve mikset, kuş yemi, Valeks 
Şehrimizde bulunmak!a olan lk- vr Valoneden mada diğ~r maddelerin 

tısat Vekili Hüsnü <:_:akır, dün sabah takasa tabi tutulmaması tavsiy~ edil
Ankaraya dönmüştür. lkt.sat Vekıli nıektedir. Ancak bu şeki rle ticari 
akşama kadar İzmitte kalmı~ ve kft
ğıt ve selliıloz fabrikalarında geze- 1 

rek tetkikatta bulundukıan sonra 
-.:- l 

durU§ttı,liflJl... dev.am ed.iJ.mWil" f"1a7Arnınu- ..1--·--- 1 l 
Muddeıumumı geçen celsede 'bu suç• murlar ellerini ispirto ile yıkıyorlar· 
lular hakkında idam talebinde bulun. d1. Mahkum hasta bugün Bakırköy 
muştu. Dun suçluların avukatları mu hastahanesine gönderilecektir. 
dafaası için bu iki kardl!şin 16 ve l 8 
yaşlarında olduklarını gösteren niı- POLiS : 
!us kayıtlan ibraz etmiştir. . Muha
kcIJ'lct karar için talik olul}du. 

,ili _.;;•---<>----

Kartal Maliye Tahsildannın 
Duruıması Kaldı 

Kartal Maliye tahsildarlarından 
Kamil vergı makbuzlarında tahrüat 
yaparak 9 lira zimmetine geçirdigi 
it in tevkif edilmiştir. Kamilin dun 
ağır ceza mahkemesinde duruşması. 
na devam edilmiş, fakat şahıtler gel
memiş olduğundan muhakeme şahit
lerin ihzarı için talik edilmiştir. 

Bebek Sahillerinde 

Bir Ceset Bulundu 
Dün sandalcılar, Bebek sahillerin· 

de dalgalar arasında bir insan cesedi 
gormüşler ve polise haber vermişler. 
dir. Polis cesedi karaya çıkarmış, ve 
biraz sonra muddeiumumi muavin
lerinden İhsan Bebeğe riiderck cesedi 
tetkik etmiştir. Cesedin bir erkege 
ait olduğu anlaşılmış fakat hüviyeti 
tcsbit edilememiştir. Müddeiumumi. 
Jik tahkikatına devam etmektedir. 

Otomobil Kazaları 
Todorinin idaresindeki 2082 numa-

Torununu Öldüren Kadın 
Aijırcezaya Verildi 

Dördunciı sorgu hakimi, torununu ralı otomobil Yenikoyden geçerken 
ıürür ile oldüren Madam Bmorfiya o civarda oturan 18 yaşında Pande
Jıakkındaki tahkikatını bitirmiş ve liya çarparak başından yaralamıştır. 
hakkında ceza kanununun 450 inci * Şofor Kadrinin idaresindeki 

2019 numaralı otomobil ile Basri ta
maddesinin tatbikini istiyerek agır ce rnfından idare olunan 96 numarıtlı 
za mahkemesine vermiJtir. lstenılen 

ceza olum cezasıdır. 

BICJa itfaiyesinde 

motosiklet arasında Fcvzipaşa cadde
sinde bir çarpışma olmuştur. l\foto
run arka kısmında oturan İsmet is
minde 16 yaşında bir kız başından a
ğırca yaralanmıştır. 

tir. 

Anliara • lstanbul Arası 
Bir Gün Sayllacak 

Ankara. 8 (Tan) - Ankarrı ile İs
tanbul arasında tren ile yapılacak se
yahat muddetlerinin bir gun addolun 
ması ve gerek harcirah verilmesinde 
ve gerek mezuniyetlerde bu esas da· 
iresinde hareket edilmesi kararlaştı. 
rılmıştır. 

-o---
Sümer ve Etibanli 

Bankalaranın Vaziyeti 
Ankara, 8 (Tan) - Sümer ve Eti 

Banklara bağlı sanayi ve maadin mü
esseselerinin birleştirilerek bir elden 
idaresi hakkında yapılmakta olan tet 
kikler çok ilerlemiştir. önümiizdekı 
günlerde şehrimize dönecek olan ikt i 
sat vekilinin bu mevzu iiz~indc mat 
buata geniş bir beyana!•a bulunması 
muhtemeldir 

~--

Dlvrlkli Gensler 
Seyahaffen Dönclüle:

Sivastan bildiriliyor. 
22 gündenberi Ankara, istanbul, 

Edirne, Bursa fehirlerinde •etkik se
yahatine çıkmıt olan Divrik Nuri 
Demirağ mektebi talebesinden mü
rekkep 74 kişilik bir kafile. Muallim 
leri TaiŞisn c.mf cmeitahrd shretss 
leri Şinasi Turalın riya$ctinde gece. 
leyin buraya gelmişler ve bi.r gün 
!:onra Divriğe gitmişlerdir. 

Takas Komisyonu Almanya ve lt alya 
"1~111....- •~ • -••• -----;· - ·ı _..... I 

Yeni kurulan takas ~rketine dün Almanya ve İtalya için. piyasamız. 
de müracaatlar tevali etmiştir. Şim- dan satıjlar devam etmektedir. Fiyat 
dilik muamelatın tanzimi ile iştigal ları kırmak maksadilc yapılan pro
edılmektedir. Şirket müdürü lüzurn pagandaların da piyasamızda mahiye 
görüldükçe idare heyetini ictimaa da ti anlaşıldığından tüccarlarımız mü
\'Ct edecektir. Takas şirketinin ku- teyakkız davranmaktadırlar. Dün Al 
rulmasından yalnız 'ki üç ispektör man~·aya yeniden elli bin kiloluk bir 
memnun olmamıştır. Fakat tüccarlnr parti tiftik ve 45 bin kiloluk bir par
bilhassa takas alım ve satımının oto- 1 ti yapak, 250 bin k iloluk bir parti 
riter bir şirketin nazım rolile daima kuru bakla ile 100 bin kiloluk arpa 
normal olarak devam edeceğine ka- : satışı olmuştur. Tiftikl~r 110 • 115 
ııidirler. Tüccarlar takasa ihtiy

0

ac. his- j kuruştan, yapaklar 52 kuruştan, bak
settikleri zaman şirketten takas te. lalar 3,30 kuruştan arpalar 3,29 k1ı1-
min edebileceklerdir. Şirketin kendi ruştan satılmışt ır. Almanya ve hal· 
ihtiyacından fazlasını piyasay:ı :ırzct yaya satılan mallar için bankalar ak
mesi de pek tabii gorülmektedir. Ta- reditif verdikleri gibi açık satışları bi 
kas komisyonu yine devam edecektir. le ödemektedirler. İtalyadan da yeni 
Şirketin muamelatı da bu komisyon- permi!erin gelmesi beklenmektedir. 
c.lan geçecektir. Bu itibarla bu iki memleketle Tür. 

Ç 
nakkalede k"ye arasında ticaret muameleleri nor 

a mal bir vaziyette bulunmaktadır. 

Mahsul iyi Değil Öğretici ve Teknik 
Filmlerin Kontrolü 

Ankara, 8 (Tan) -· Ögretici ve 
teknik filimlerin kontro!ı.ine dair 
nizamnamenin mer'iyete konulması 

Vekiller heyetince kararhştırıldı. 

TEŞEKKÜR 
Ç. E. K. EmlnllnU KaıHındın: 

Fenni silnnetçi Eminin hımayemlzde 

bulunan 160 çocuia kısa bir zaman zar· 
fında yaptılı sünnet ameliyatından dolayı 
kendilerine arzı ıükran ederlz.. 

Hakemleri Davet 
Beyofjlu Hılkevlnden: Evimizin tertlp 

eylediği ve 13 atustos 939 pazar gUnü saat 
14 te Heybellada plajında yapılacak olan 
Adalılar arasındaki yüzme yarııılarma ha
kem olarak seçilen Yuzbaşı Bay Hüsıımct
Un, Yüz.başı Bay Nuri, Deniz YUz.ba ı sı 
Bay Sıtkı, Emekli Deniz Subııyı Bay İb
rahim, Deniz Lıseıl SPor Öğretmeni Bay 
İhsan, Bay Bekir, Bay Kemal, Bay Fah• 
ri, Bay Nedim, Bay İ. Bakır, Bay Garbi , 
Bay Semeı'Ciyanın mezkür gün ve saatte 
Heybeliada pUıjını lütfen tesriflerini bas
satan rica ederiz. 

Şlıll Telefon Santrali 
Şişli santralı 26 eyllılde faaliyete: 

geçecektir. 
Dün sabah Ank:ıradan şehı imizc 

gelen Münakalat Vekili Ali Çetin 
Kaya, şehrin telefon ihtiyacile b:z

zat meşgul olmaktııdır. 

Çanakale (Tan) - Bu yıl yağ
murlar afet teklini aldıguıdan, Ça
nakkale vilayeti içindeki mahsul cok 
zarar görmi.ıştur. Çiftçiler tohum ve 
yiyecek ihtiyaçlarını zor temin ede
bileceklerdir. Buna mukubil, susam 
ve üzüm gayet ber~kl!tHdir. Bu sene 
de civar yerlere bol miktarda üzüm 
sevkedilecektir. Maamafih bu üzüm
lerin çogu şaraplıktır. 

Kapall Zarf Usuliyle Eksiltme 

Bu sene Geliboluda bir prap fab
rikası açılacağı söyleniyor ve bunun 
Çanakkalede yapılması daha wuia
fık olacağı ileriye sürülüyo.-. 

Orman Fakültesi 
Baıkanhğından : 

Mübayaat Komisyonu 

Adet Cinsi 

1 Odunda tazyik, inhinna cer, mukavemetlerini 
ölçmeğe mahsus makine. 

Muhammen tutarı 

7625 Ll. 
675 .. 

Biga (Tan) - On iki kişiden ıbn. 

ret olan itfaiye teşkilatı, noksan o
lan tahrip kalıpları, hortum mus

fokları gibi levazım da ikmal ~dile
rek, daha asri bir hale getirilmbtir. 
Doktor Niyazi Doğan ve Baytar Ce
lll Başbuğ, itfaiyeye, zehirli gazlar 
hakkında ders vermişlerdir. 

* Evvelki gün La1elide şoför Ha. 
sanın idaresindeki bir otomobil ka
zasında yaralanan 22 yı.ı~ınd:ı Mela
hat ismindeki kız Cerrahpn.şa hasta. 
hanesine kaldırılmıştı. 11.foiahat has. 
tahanede ölmüştür. Tabibi adil cesedi 
ni muayene etmiş ve gömülmesine i
zin vermiştir. Muddeiumumilik ~ofor 

• Divrikli gençler, Sivıısın başhca 
Palamut mahsulü de bu yıl geçen 

senekine nazaran çoktur. Uç dört se 
nedenberi zeytincilige v•.!rilmiş olan e 
hemmiyet semeresini göstermiştir. Vi 
layetimizin bütün köylerinde zeytin
likler meydana getirilmiş, bütün Y_a· 
hani zeytinler hükumetin yardırnılıo 
aşılanmış ve hepsi de mahsul ver~e 
derecesine yükselmiştir. Ayvacıgın 
Küçükkuyu nahiyesi ve civnrında en 
iyi zeytin yetiştirildiği tcsbit olun-

Sertlik tecrübesi Pres makinesi. 1 
1 Rakkaslı Çarpma makinesi. 

950 1
,, 

Kombine Biletler 
:Köpru ile Bostancı arasında hal

kın daha ucuz ve kolay seyahatini 

temin maksadiyle kombine bilet ih· 
dası iızerinde tetkikler yapılmakta. 

dır. 

MünaKaıat vexııı l\11 yetın Kaya 
da, bu fikri mülayim bulmuş ve ko
layca yapılacak işlerden o\duğuım 

söylemiştir. 
Şirketi Hayriyenin kombine bilet-

ler ihdas ederek Uskudarlılar için 
yapbgı kolaylığı Katlıkoy sem•i için 
Devlet Deniz Yolları İdaresi temin 

etmek istemektedir. 

H&sanı tevkif ettirmişti:-. * Dun sabah Topkapıcla şehre d0g 

sanayi ve içtimai müesseselerinı gez.. 
;raişler, Vali ve .maiyeti ile beraber 
öğle yemegi yemişler, Hastah{lne 
doktorlarının ve Halkevinin çay zi. 
yc.fetinde bulunmuşlardır. 

ru gelen bir ot kamyonunun iistuncle. -----------..... --""!!!' 
Fethullah isminde bir ışçi oturuyor
muş. Fethullah telgraf telin.'.! takıla. 
rak yere düşmüş ve ağırca yaralan
dığı için Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. Fethullahın yarası 

tehlikelidir. Müddeiumumi muavinle 
rinden Necati tahkikata el koymuş

tur. 

Adliye Vekili ıu,ün 
Şehrimize Gellyor 

Ankara, 8 ('ran) - A:Hıye Vekili 
Fethi Okyar 19,25 trcnilc Istanbula 
hareket etti. 

mı.:ıtur 

lzmlrde de Bir _ ım 
Ormanı Yandı 

İzmir: 8 (A. A.) - Pazar günü 
saat 15 de Değirmendere nahiyesin
de Cevizoğhı çiftliği içindeki orman
da yangın çıkmış buyük küçük sekiz 
bir> kadar cam ağacı yanmıştır. Yan. 
gın 12 saat sürdiıkten sonra sabahın 
iir.i.lnde sondüri.ılebilmiştir. 

İstenilen evsaflarına göre) 
Muvakkat teminatı : 
ihale : 25 8 1939 Cuma gunü 

Yekün.... .. 9250 Li. 
694 Liradır. 

saat : 15 de. 

1 - Btiyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi Enstitüleri • 
için yukarıda müfredatları yazılı (3) kalem cihaz (KAPALI ZARF) 

usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme İstanbul Vilayeti Beyoğlu İstiklal caddesi Liseler Mu-

hasebeciliği dairesinde yukarıda yazılı gün ve saatte toplanacak olan 
Fakülte Mübayaat Komisyonu ~ıurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tari
fatı dahilinde ilk teminat tutarı olan (694) liranın mezkôr Muhasipli~e 
yatırıldğına dair makbuzla yeni sene Ticaret Odası kayd vesikasını ve 
bu kanunda yazılı evsafı haiz olduklarına dair diğer evrakı müsbitelerı
le birlikte kanal teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş bulunmaları elzemdir. 

4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf ve mahivetle
rini ve diger husuııatını öğrenmek isteyenler tatil giinleri hariç Büyiık-
dere Bahçekoyde bulunan Orman Fakültesine müracaatları. (6041) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 Kr 
760 .. 
400 
150 

.. 
" 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1600 
800 
300 

• ,, 
" 

Millctlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler içln abone 
bedeil mUddet sırasıyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değlştlrmE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara ı o kuruşlUlt 
pul llllvesl Jllzımdır. 

GÜN~N MESELELERİ 

' 
TAN 5 

B•!:lJjtq 
Cihan Harbinin 
25 h1ci 
Ylldönümü 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir çeyrek asır oldu. Emperya. 
list devletlerin idarecileri, in. 

sanlığın hiçbir zaman unutanuyacağı 
o büyük cinayeti irtikap etmişlerdi. 
28 Temmuz 1914 te başlıyan 1918 de 
biten Cihan Harbi, harp meydanla. 
rında 10 milyon ölü, harp gerisi sa. 
halarda 20 milyon posa bıraktı. Yirmi 

Sene 
Beş 

Evvel 
Y lrmi beş sene evvel bu hafta, 

dünya harbe girmişti. Dört se
ne süren bu cehennem bütün dün
yayı ateşe boğmuş, 22 milyon insa
nın hayatına mal olmuştu. 

EsCı:mya Reiaicümİturu ,, ... Con•· 
tantin Paeta 

' Lettonya Reuicümhuru M. Karliı 
Ulmani• 

Lituanya Reiaicümhuru M. Antanaı 
Smetona 

Bu harbin mesuliyetini, daha kuv. 
\'etle Habsburg \'e Hohenzolern im. 
paratorluklarının dünyayı yeniden 
paylaşma hırslarına, ve cins cins her 
devlete yükliyebiliriz. Bu harp, tesa. 
düfi bir harp değildi. Bunu gizli giz. 
li senelerce hazırladılar, kuvvetle. 
rin muvazenesi teessüs etti, gizli si. 
yasetler, gizil muahedelerle birleş. 
tiler, sonra harp patladığı gün mil
letlere tecavüze uğradıklarını ilan 
ettiler ... 

Baltık Devletleri Neden -Bugün yine bir harp havası için. 
de yaııyoruz. Silah altında milyon. 
Jarca insan vardır. Dünyanın her ta. 
rahnda fabrikalar harıl harıl azami 
ıüratle insan öldürmek için silah n 
mühimmat yapmaktadır. MiJJetler 
ybıe iki bilyilk kampa ayrılmışlar. 
dır. 

Bitaraf Kalmak istiyorlar? * l\füteca,·iz kimdi? 
Cihan Harbinin mesullinU arar. 

kcn, tarihi ''esikaların önümüze ser. 
diği bir çok d~liller arasında bunun 
en büyük mesuliyetini A,·usturya .. 
Macaristan imparatoruna ' 'e Alman 
Kayserine yükletmek zaruretinde 
kalırız. 

Bu manzaraya bakarak insan ta. 
rlhin tekerrür etmek üzere olduğuna 
kani oluyor. Fakat hadiselere biraz 
daha yakından bakınca 1914 le bu. 
gün arasındaki farkları görmemek 
mümkün olmuyor. 

• 
1914 te harp bir yıldırım gibi ar. 

ztmız üzerine düşmüştü. O senenin 
yazında hiçbir devlet adamı harp o. 
Jacağını tahmin etmemişti. Devletler 
bir harp kopmasını beklemiyorlardı. 

Harp o kadar ani gelmişti ki, bii
Hin dünya bir srpriz karşısında kal. 
mıştı. Hatta Loit Corç hatıratında 

"Almanyanın harp ilan ettiği cuma 
akşamına kadar k~binede böyle bir 
mcse1e konuşulmamıştı,, diyor. 

Halbuki ıimdl vaziyet tamamen 
aksidir. Gizli kaJ>aklJ bir se.v kalnıa-

p:· .. ·· - 4. - 'Ll:t . .... 16'. ._.n. .. ,Aa~a 

ri bü.)ük bir dikkat ve alika ile takip 
etmektedir. Ve bir çokları. insanla. 
nn bu kadar açık bir tehlikeye bile 
rck gideceklerine inanmamaktadır. 

1914 le bugün arasındaki diğer 

mühim bir fark ta şudur: O vakit in. 
snlar model'n harbin nasıl bir facia 
olduğunu tecrübe etmemişlerdi. Bu. 
gi.in ise yalnız askerler, diplomatlar 
ve de\•let adamları değil, sivil halk 
hile uçurumun aşağısındaki tehlikeyi 
ve faciayı görebilecek vaziyettedir. 
Habeşistan1 Çin ve İspanya harpleri 
de insanlara bugün başlıyacak bir 
harbin, ne cehennemi bir felaket ol. 
duğunu göstermiştir. Harbin galip ve 
ya mağl6p bütiin milletler için ne 
:rıkıcı bir ~ey olduğu da anlaşılmış. 
tır. 

* İngiliz nazırlarından biri diyor ki: 
"Bugün harp yalnız ictinabı ka. 

bil olmıyan bir şey değil, ayni za. 
manda icrası mümkün olmıyan bir 
faciadır. Kuvvetimiz artmıştır. L 
cabı halinde diktatörlere rnukave. 
met edebilecek vaziyetteyiz. İn. 

giltere sulh cephesindedir ve sulh 
istiyen milletler etrafımızdadır. O. 
nun için harp varit değildir.,, 

Fakat Alman ricali böyle konuş. 
muyor. Onlar Alman milletin~ harp 
olnuyacatını söylemiyorlar. Bir harp 
korkıuu içinde ütriyen Alman mil. 
Jetine, Almanyanın harpten korkma. 
dığı kanaatini vermiye çalışıyorlar. 

Onun için yukarda bahsedilen bii. 
tUn vakıalar insanı nikbinliğe sev. 
kedebilir. Fakat dünya mukadderatı. 
na hakim olanlar milletler değil. 
lı':'Özleri hırsla kararmış diktatörler. 
dir ve dünyayı tehdit eden tehlike 
buradadır. 

4 senelik bir f acıadan sonra geçen 
~·lrmi beı sene bu adamlara harbin 
fecaatini anlatnuya kafi gelmemiştir. 

Pendik Kampı 
Talebesi Herekede 

Hereke (Tan) - Pendik çocuk 
kampındaki talebe muallimlerifo be· 
raber gelerek, burada çocuk kampına 
bir gün misafir olmuşlardır. Her iki 
kamp talebe ve muallim!el."i bircok 
oyunlar ve voleybol oynamışlardır. 
Pendikliler akşam üzeri dönmüşler. 
dir. 

İngiltere ile Rusya ara-
sında Sovyetlerin sulh 

cephesine iştiraki etrafında 
yapılan müzakereler henüz 
bir neticeye varamadı. Bu 
münasebetle son günlerde 
Baltık memleketlerinden çok 
bahsedildi. 

Ruslar, bu memleketlere karşı 

hariçten yapılacak her hangi bir 
tecavüzün de sulh cephesince harp 
vesilesi sayılmasında ve Baltık 

devletlerinin de Holanda, İsviçre, 
Romanya ve Yunanistan gibi ga
ranti edilen ülkeler arasına katıl
ması lüzumunda ısrar ettiler. Bal
tık devletleri böyle bir garantiden 
pek memnun olacak gibi görün
müyorlar, ve umumi bir buhran 
.z.uhlll'-a-k oluraa mümkün ol. 
i'lııltıı lanaı: UZ\!J! pır müddet bi
lamıyorlar. Anlaşılan bu devlet
ler Almanyanın taarruzundan 
korktukları kaıar bir Rus istila
sına uğramakt~n da endişe ediyor
lar. Acaba neden? Bugünkü du. 
rumda Almanların Ruslarla müş
terek bir hudutları yoktur: Umu
mi bir karışıklık patlıyacak olursa 
Alman orduları ya cenuptan Ro
manyadan geçerek Rusyaya hü
cum edecek, yahut şimalden Es
tonyadan Reval yolu ile veya Le. 
tonyadan Düna boyunca Lenin
grad üzerine sark-mak istiyecekler, 
yahut da her iki cepheden taarru
za teşebbüs edecekler. Bu halde 
Estonya 130.000, Letonya 100.000 
kişilik orducukları ile bu selin ö
nüne Rece bilecekler mi? 

B altık devletleri Rusyada Çar-
lığın sukutundan sonra is

tiklallerine kavuştular. Bu yeni 
cümhuriyetlerin kuruluşu o kadar 
kolay olmadı . Onlar kendi askeri 
kuvvetleri ile hem Almanlar, hem 
Ruslarla ve cenunpta bazan Po. 
lonyalılarla dövüşerek kan ve can
ları pahasına hürriyetlerini elde 
ettiler. Baltık memleketlerini bu
gün dört hükumete ayrılmış bu
luyoruz: Finlanda, Estonya, Le
tonya ve Lituanya. Finlanda en şi. 
maide olanıdır, onun vaziyetini 
başka bir yazıda araştıracağız. Di. 
ğer üçü Baltık denizi kenarında 
şimalden cenuba sıralanır ve Rus
yayı bu denizin kıyılarından u
zaklaştırarak ona ancak Finlanda 

körfezinin dibinde ve Leningrad 
önünde nefes alacak küçük bir 
pencere bırakmış bulunurlar. Es
tonya 47.600 km2• mesahasında 
küçük bir hükümettir: Ankara, 
Çankırı ve Bolu vilayetlerini bir 
araya getirirseniz Estonyanın me. 
sahasını 1.000 km2• kadar geçmiş 
olursunuz. Yalnız buraları biraz 
daha kalabalıkça. Bizim bu üç vi
layetimizin nüfusu 960.000 i bul
duğu halde Estonyanın nüfusu 
1.200.000 kadardır, fakat bir 
km2

• ına ortalama ancak 25 kişi 
düştüğüne göre çok kalabalık bir 
yer sayılamaz. Estonyanın idare 
merkezi olan Tallin'e Ruslar za
manında Reval denilirdi. 1907 de 
Rusya Çarı ile İngiltere Kralı bu-

Yazan: 
Faik Sabri Duran 

BEllU 

Baltık devletlerinin hudutlarını göaterir harita 

rada buluşmuşlar ve Avrupanın 

ümitsiz ve hasta adamı sayılan 
Osmanlı Saltanatının Avrupadaki 
arazisinin taksimi etrafında bazı 
kararlar almışlardı. 

L etonya, Estonyadan biraz 
daha büyüktür: 65.790 

km~. mesahası var: Ankara, Niğde 
ve Bolu vilayetlerinin yekünu ka. 
dar bir yer. Nüfusu 1.845.000. 
Kışları buzlarla tıkanmıyan bir 
körfez üzerinde işlek bir liman 
olan Riga payitahtıdır. Bu iki 
memleket başlıca keten, kereste, 
kağıt, kibrit çöpü, peynir ve te
reyağ çıkarıyor ve kömür, petrol 
ve mamul eşya ihtiyaçları için ec
nebi memleketlere müracaat edi
yorlar. 

Alışverişleri en zi"ade AlmanVb. 
ve İngiltere iledir. 

0

Son senelerde 
İngiltere ile yaptıkları işler cok 
artmıstır. Lituanyanın mesahası, 
geçenlerde Meme} arazisini Al
manyaya kaptırdıktan sonra 50 
b.in km!. ına dfütü. Konya vilaye
tınden hir;ız büyükce bir yer, fa
kat Baltık memleketlerinin en 
kalabalığı odur: Nüfusu 2 milyonu 
geçer, burada son on sene i~inde 
sanayi de hayli ilerlemiştir. · 

Cihan Harbinden evvel bura

ları Rus Çarlığının üç eyaletini 

teşkil ediyordu. fakat bu eyalet

lerde pek az Rus bulunuyordu. 

Ahalinin ekseriyetini teşkil eden 
Est'ler, Let'ler ve Lituanyalılar 
bambaşka ırklardı. Est'ler şimal 
komşuları Finlandalılar gibi Türk
Fin • Uygur cinsindendir. Let'lerle 
lerle pek yakın akraba sayılan 
Lituanyahlar ise Arilerin ayrı bir 
koludur. ne Germenlere ne İslAv. 
lara yaklaşırlar. Hasılı ahalinin 
dilleri. adet ve ananeleri Rusla
rinkinden ayrı idi. Arada başka 
garip bir vaziyet daha vardı: 
Memleketin bi.ivi.ık toprak sahip-

leri, eşrafı Germen baronları idi. 
Bakınız bunlar halk tabakasına 

· hakim bir asilzade sınıfım nasıl 

teşkil etmişlerdi? XII nci asırda 
Ruslar daha çok uzaklarda iken 
bir takım Germen tacirleri. basit 
tarzda yaşıycn yerlilerle alış ve
riş etmek üzere bu taraflara gel
miye başlamışlardı ; bunların peş. 
leri sıra misyonerler ve fatihler 
sökün etmişlerdi: 1200 de ahaliyi 
Hıristiyan yapmıya gelen Albert 
isminde bir misyonere yirmi üç 
gemi dolusu azilzal!le refakat edi
yordu. Bunlar "Kılıç kardeşleri.. 
yahut Livonya şövalyeleri ismini 
t.asıyorlardı, sonradan bunlara 
Töton şövalyeleri de katıldılar ,.e 
bu bir avuç dolusu insan yerlilerin 
gafletinden istifade ederek ise va-

~ . 
rar yerleri ele geçirdiler. Baronlar 

kuvvetlendikçe halkı kendilerine 

bende etmişler ve onları bir köle 

gibi işlerinde kullanmıya başla
mışlardı. 

B u dini derebeylikler XIV ve 
XVI ncı asırlarda, kuvvet

lenmiye başlıyan komşularla çar. 
pışa çarpışa zayıflamışlar ve mem
leketi şimalde İsveçlilere, cenupta 
Polonyalılara terke mecbur kal
mışlar, fakat halk üzerindeki içti
mai tahakkümlerini muhafaza et
mişlerdi. Bir aralık İsveç Kralı 
Güıtav Adolf halkı bu Germen 
beylerine karşı himaye etmek is
temişti, fakat memleket Rusların 
eline geçtikten sonra iş yine değiş. 
mişti. Çarlar Germen beylerile an
laf8rak halkı ezmeyi işlerine daha 
uygun buldular. Böylece kilise ve 
mektepten PC?li• teşkilatına kadar 
bütün mahalll işler hep bu Ger
men Baronlarının eline geçti. Bun
lar köylüleri bir köle gibi alıp 
satıyor, topraklnrında istedikleri 
gibi <:alıştırıyorlardı. 1884 den 
sonra Çarlar halkı Ruslaştırmak 

siyasetine kuvvet vercliler: Yerli 
dillerin tedrisi yasak edilmiş, rus
ça mekteplerde ve resmi daireler
de mecburi olmuştu. Çarlar artık 
Germen beylerine de yüz vermt. 
yorlarclı, onlar da hınçlarını köy
lüyü daha fazla ezmek suretile çı
karıyorlardı . İşte bu sebepledir ki 
Cihan Harbi koptuğu vakit asır

larca hem Ruslardan hem Ger
menlerden zulüm görmüş olan 
Baltıklılar Ruslardan olduğu ka
dar Germenlerden de nefret edi. 
yorlardı 

R usyada Çarlığın sukutu ve 
Almanyanın Cihan Harbin

de yenilmesi Baltıklıları hürriyet
lerine kavuşturmuştu. İtilaf dev
letlerinin yardımı ile kurulan genç 
cümhuriyetler memleketlerinden 
Alman ve Bolşevik ordularını cı

karıncaya kadar daha bir havli 
ugraştılar. Nihayet sıra asilzade 
sınıfını terpizlemiye geldi: Hüku
met, 170 Germen ailesinin elinde 
bulunan ve ekili arazinin yüzde 
77 sini teşkil eden topraklan 1919 
da yapılan bir arazi kanunu ile 
müsadere ederek köylülere dağıt. 
tı. ~altık!ılar geniş bir nefes almı
ya başlıyalı aradan ancak yirmi 
sene gecmiş bulunuyor. Onlar şim
d 1 yeniden bb Germen kolonisi 
hnline gelmekten korkuyorlar. 
Tııprak çok mümbit, meralar çok 
g~ niş, ormanlar çok zengin, ko
lavca c lektrik kuvveti elde edil
mi ve müsait ırmaklar her tarafta 
bol bol akıyor, nüfus kesafeti de 
fazla değil , tam Germenlerin ara
yıp tn bulamadıkları bir yer. Al. 
man.vaya kaçmış olan Baltık Ba
ronlerı da elbette ellerinden alın
mış ola" servetlerine tekrar ka
vuşnı:~k isterler. Bu cihetle bu
giinlerde Almanyayı gücendirip 
kızdırmak Baltıklıların hic işleri
ne gelme~. Geçen haziranın yedi. 
sinde Almanya biraz sertçe bir ta
vırla şu ademitecavüz muahedesi
ni imza edl•ceksiniz dediği vakit ne 

Estonya, ne de L.etonya hükumeti 
biraz düşünelim diyebildiler. Di

ğer taraftan Baltıklılar Rusların 
' dost sıfatile de olsa memleketleri-

Belrrattaki Avusmrya sefirinin, 
1914 te Kont Berthold'a gönderdiii 
gizli raporun şu satırları bu mesulün 
yüzünden maskesini düşürmiye ya. 
rar: "Harp çin bu en müsait zaman. 
dır. Hadiseler, dahili vaziyette oldu. 
ğu gibi harici vaziyette de bize bü 
yük fırsatlar hazırlamıştır . ., 

Harbi pmıoya yatmış bekliyen A.• 
vusturya ve Alman devlet adamları, 
Sırbistanda tertip ettikleri bir sui. 
kastle tecavüze geçtikleri zaman da• 
hi, kendilerinin taarruza uğradıkla. 
rını ilin ettiler. 

* Cihan Harbi, Avrupanın siyasi 
tarihinde senelerdenberi hazırlan. 

mış, lnUsc\les itilaf, müselles ittifak 
zümreleri teessüs etmiş, büyük dev. 
Jetlerin küçükleri ~·utmalan için 
planlar hazırlanmış, dünyanın ha. 
ritası yeni baştan ~izilmişti. Geri 
mille.tlerin müstemleke haline geti. 
rilmeleri için icap eden askeri ve si. 
yasi her tedbir alınmıştı. 

Biz haritada yutulacak devletler 
arasında olduğumuz halde, Alman. 
yanın müttefiki olara\. ve bir 
emrivaki neticesinde, gözleri bağlı 
bir kör gibi harbe girdik. Harpten 
bu şekilde mağlup ı;ıkmasa:vdık di. 
v • , 

ger şekilde Almanyanın miistemle. 
kesi olmak akıbetinden kendimizi 
kurtaramıyacaktık. Harp içindeki 
bir çok misaller, bugünkü Avustur. 
ya, Macaristan, Çekoslovakya hAdi. 
seleri de bunu teyide kafi misaller. 
dir. 

* Şimdi ikinci bir Cihan Harbi ari. 

. ne girmesini istemezler, çünkü 

Rusların Baltık kıyılarından bir 

daha ayrılmak istemiyece!derin
den çok korkarlar. 

fesindeyiz. Dünyanın muhtelif kı. 
sımlarında başbyan harpler, Umumi 
Harbin ilk ateş sahalarıdır. Sirayet 
deninin uzaması, harp tehlikesinin 
geçtiğini ifade etmez. Fakat bu harp 
artık milletler için bir sürpriz değil. 
dir. Harbin merkezi ve mesulü her. 
kes i~in malumdur. Bugün kurulan 
sulh cephesi hakiki ve doğru bir mU. 
dafaa harbinin mu\'8ceheslndedir. 
Biz bu harbe ne bir devletin nüfuz 
mıntakası, ne de müttefiki sıfatiyle 

ı 
istiklalimizi tehlikeye koyarak ~ir. 
~iş bir vaziyette değiliz. En meşru 
hır müdafaa harbinin ısiperleriııdf 
bekliyoruz. 

Aydın Yolundaki Kaza 
Tahkikatı Bitirildi 

Aydın (Tan) - Şeker yükile Uşak
tan buraya gelirken Kuyucak nahi

yesi civar111da devrilen Acıbadem be. 

lediyesinln 15 numarasına kayıtlı 
kamyonun sebep olduğu kaza hak

knıdaki tahkikat bitirilmiştir. Kaza

da ölen kızcağız, Davasın Ulu köyün 

den Bekir kızı 2 yaıında Raziyedir. 

Ayni köylü Hüseyin oj'lu Hüseyin 

çok ağır surette yaralanmıştır. Kan.. 
sı Ayşe ile diğer dört kişinin yara

lar: hafiftir. Hepsi, memleket hasta
hanesinde tedavi edilme!<tedir. 

Kaza. direksyonun rorl çivisinin 
oıkmasından ileri gelmişti !:". 

Yarım asır e\·vel insanlığı bir bo. 
ğuşınıya davet edenler, buglin yeni 
baştan vahşi bir kıtale çağırıyorlar. 
25 sene ev\·el başlıyan, 25 sene sonra 
bir daha &örülecek olan bu hesap 
bütün &izli, bozuk, \ 'e hileli hesaplar; 
tasfiye edecektir. Fakat kaç milyon 
insan başı pahasına? 

Trabzonda iki Çocuk Öldü 
Trabzon (Tan) - Maçka.nın Sercs 

köyünde, İzzet Uzunoğlunun kızı ıo 
yaşlarında Hayriye tarafından bah. 
çeye atılan diken otunu yiyen İsmaıl 
Uzunoğlunun 6 yaşında diğer kızı 
Fatma, zehirlenerek ölmiiştiir. 
Soğuksuda Veyselin bır yaşındaki 

kızı salıncaktan sarkmı , boynu ipe 
takılmış. kimse görmediginden b:ığu
larak ölmüştür. 

• 
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1 MiLLİ $EFİN TETKiK SEYAHATiNDE ~ 
; 

Kara Tali 'liler 
Yazan: Naci SADULLAH 

A lmanyada uzun müddet yaşa-
mış olan meşhur bir Ameri

kan muharriri, memleketine dönün. 
ce oradaki intıbalarını neşretti. Ya
zılarından bir tanesinde diyor ki: 

"- Almanyada sekiz gün oturan 
her genç, oradan tamamiyle Hitler
ci olarak ayrılır. Fakat, üç ay kaldığı 
takdirde, nasyonal sosyalizmin düş
manı kesilir!,, 

Amerikan muharririnin hu oriji. 
nal teşhisine bakılırsa, faşizm, Al. 

' manyaya her giren insana sirayet e
den, fakat üç ay içinde tedavi olan 
bir hastalıktır. 

Bedava plajın sonradan doldurulan kısmı Plaj dahilindeki imdadı ııhhi odası 

Bence, bu Amerikalr meslaktasın 
hakkı var: Zira, Almanlar, faşiz~e 
düşman kesilmemiş olsaydılar, onu 
yıknuya çalışırlar mıydı? 

Belediyeye - yalnız 

176 Liraya Mal Olan 
Bedava Halk Plajı 

Baksanıza? Faşizmin kökünden 

yıkılması için harbi bile 2'.Öze alı. 

yorlar!. 

Hatta bu kadarla da kalmıyorlar 
da, bütün faşistleri açlığa rnahki'ım 

ediyorlar. Zira, Berlinden verilen 

taze bir haberden öğrendiğimize gö. 
re, şimdi Almanyada, tıpkı et yiyen. 

ler, tereyağ yiyenler gibi göbek sa. 

(anlar da vatan haini sayılacaklar. 
nuş. 

Şu hesapça, faşistleri "Kara Göm. 

lekliler,, diye anmak yanlıştır: On. 

lara "Kara Talihliler,, desek, daha 

doğru olur. Zira anlaşılıyor ki, sırt. 

larındaki o kara gömlekler, birer 

ideoloji üniforması değil, birer ma. 

tem alametidir: Talihlerinin karalı

ğını gösteriyor. Hatta son zamanlar

da, fikirleri de gömleklerinin rengi. 
ni aldı: 

G eçen yaz sonlanna doğru, 

yani eylıil 1938 sıralarında 
İstanbul gazetelerinde şu satırla-

.............................. 

rı okumuştum: 

"Çocukların, rıhtımlardan, boş ar
salardan açıkta, tehlikcll yerlerde 
denize girdiklerini gören Belediye, 
gelecek sene için şehrin muhtelU 
semtlerinde, çocuklara mahsus be
dava pldjlar, deniz hamamları \'E 

yuzme havuzları vücude getirmcğe • 
karar vermiştir. Bu meseleyi tetkik 
için teşkil edilen komisyon Kumka-

Yazan: ı 
--~:.~::~:: __ _ 

pı, Yenfkapı gibi Mmmar:ı -sahili ile 
Sarayburnundan işe ba~lamayı du
~ınmc\cto!dır.-

Bu havadis üzerine ben, "Beda. 
va plajlar!,, başlığı altında 'Bele
diyenin bu fikrini tenkit etmiş ve 
" . . . . Bizde bedava plajlar de
ğil, fakat ucuz halk plajları yapı. 
labilir .. ,, Demiş, muhtaç ve mu
vafık semtler olarak ta, Beşiktaş, 
Yenıkapı ve Üsküdarda, Salacak 
ile Harem fakeleleri arasını zik
retmiştinf Hatta, çocuklara mah. 
sus bedava plaj, deniz hamamı ve 
yüzme havuzları! ... Nasıl olur?! .. ,, 
Diye, biraz da 18.tUcvle karışık 
hayret göstermiştim. 

E serini ortaya koyarken, se
sini çıkarmadan gürültüsüz 

çalışan Lutfi Kırdar Belediyesi, 
işte bedava plaj meselesini de ö. 
nümüze olmuş, bitmiş bir iş ola
rak çıkarıverdi.. 

Merak ettim. İlk fırsatta gör. 
meğe gittim. Sandal sahile yak
laştıkça, merakım artıyordu. Da
yanamadım, soyundum. Sandal. 
dan atladım . Yüzerek "Bedava 
plaj,, sahiline çıktım. 

Kadınlara ve erkeklere ayrı ay
n olmak üzere yapılan bedava 
soyunma yerlerini gördüm. Beda. 
va imdadı sıhhi kulübesine glpta 
eltim. Ucuz kiralasam da, yazı 
burnda geçirsem diye düşündüm. 
Karyolası, masası, dolabı.. Hepsi 
yerinde ... 

t 

~ 

Halk pliıjından di2'er 
bir görünüş 

"Ben daha geçen sene bedava 
plaj olur mu?,, Diye yarı şaka, 

yarı ciddi tenkit yapmıştım. Işte 

bedava plaj gözümün önünde du. 
ruyor. Yüzlerce genç günc~liyor 
ve yıkanıyor. Yüzlerce aile plajın 
çamlığında oturup hava alıyor .. 

B edava plaj: muvaffakıyctfo. 
den dolayı gidip Belediye

yi tebrik etmeğe karar verdim. 
"Bununla en ziyade uğraşan mua. 

vin Bay Lütfidir,, dcıni~lerdi. Fa
kat muavin Bay Lutfiyi makamın. 
da bulmak kabil değil.. Ya teftiş.. 
te, veya komisyondadır. 

Nihayet talili bir gümimde o
dacısı: 

- İçeridedir. Teftişten yeni 
geldi. Kalabalık hücum etmeden 
buyurun, giriniz .. 

Diyerek, kapıyı açtı. Odada ma
sa başında sabık Çankaya ve Üs
küdar kaymakamı Liıtfi Aksoy, ı 

İstanbul Belediyesi reis muayini 
~- -·-·-;,, 
demesiz söze başladım: 

- Bedava plajı yaptınız, teb
rik ederim. Fakat epeyce para 
harcadınız zannederim ... 
Sağ elinin parmakları arasınd.ı 

tuttuğu kalemle kağıda mütema. 
diyen bir şeyler çizerek ve yaza. 
rak, Belediye reis muavını, ka
rakteristik, samimi tebessi.imü ile 
cevap verdi: 

- O kadar çok harcamadık .. 
Şimdiye kadar para olarak mas
rafımız 176 lirayı geçmemiştir. 

Valimizin direktifi altında ve 
hep mevcut teşkilatla ve iıhre ile 
bugünkü hale getirebildik ... Mü
temadiyen de çalışıyoruz.. Tatlı 
su ve elektrik tesisatı da bitmek 
üzeredir ... Bedava duş tertiba~ı da 
ilave etmek istiyoruz ... 

İşte, büfesinden başka her şeyi 
ve her tarafı bedava olan "Beda. 
va plaj,, da gördüklerim ve hak
kında işittiklerim. Sizin gibi, ben 
de kendi kendime soruyorum: 

- 176 lira ile ne yapılabilir? 
Bu suale cevap bulabilmek için, 

plajda gördüklerimi hatırlamıya 

çalışıyorum. Bir kısmının resimle. 
rini de buraya koyuyorum. Bun
ların hangisini 176 liraya yap
mak kabildir. Lutfen söyleyıniz~ .. 
Fakat yapılmış işte! Belediyeye 
candan teşekkür! 

Baksanıza, sulh cephesinin kuv. 

veti arttıkça, hepsine bir hiizün çök
tü: Kara kara düşi.inüyorlar! 

rufhafı, -ı~'i:ffı1C\aii gi)itiri -d~'Ji:aiar: 
nuş olacak ki ne yaptıklarının far. 

kında bile değiller. 
Guya komünizmle mücadele ede

ceklerdi. Halbuki onlar bilakis ko. 

şar adımla harbe girmek istiyorlar: 

Yani dünyayı baştan başa ''Kızıl,, a 

boyıyacaklar! 

* Sahte çek bahıi 

İşittiğimize göre, içinden satılmış 
olan Çekler, şimdi, içinden kurtul. 
mıya çabalıyorlarmış: Pragda her
giin, A1man polislerini şaşırtan bir 
hadise oluyormuş. Çek milliyetper. 
verleri, büyük bir azimle, kurtuluş 
mücadelesine gırışmiş bulunuyor. 
larmış. Demek ki, zaman, şu mahut 
Haha'nın şeddeli cibilliyetsizliğini 

bir daha meydana çıkardı. Meğer. 

boyu devrilesi siyaset dolandırıcısı, 
sade kendi milletini değil, uşaklığını\ 
kabul ettiği Bitleri de dolandırmış: 
Meğerse, "Haha,, nın Bitlere verdiği 1 ı 
"Çek,. sahte imiş: Zira kimse mete-
lik ,·ermiyor! I 
===============================· ı 
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... ÇEKL.t:U 
~ Yeni açılmış olduğu için olacak 

ki, yeni yapılan büfeyi (Sakın ha 
bunu da bedava zannetmeyiniz!\ 
Biraz kirli ve karışık buldum. 

1 Karagümrük Kupası Birinciliği 
Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brllksel 
Atina 
Sofy:ı 

5.93 
126.675 

3.355 
6.66125 
28.5975 
67.415 
50.835 
21.5175 

Ziftli tahtalarla bedava yapılan 
nhtımı tetkik ettim. Başka yerler
den bedava getirtilip, serilen ince 
kumda gezdim. Sahilden denize u
zanan iskeledeki atlama tahtvsın
dan çocuk,lar arasında ben de at. 
ladım. 

Büyük taşlardan ve kayalardan 
teşkil edilmiş ufacık limanın kar
şı tarafına yüzdi.im. Kayalar üze. 
rine oturtulmuş atlama ku!esin
den denize yanlış atlıyarak, canı
mı acıttım. Oralarda gezen beyaz 
cakctli kayıkçısıyle, bedava plfı.

jın tnhlisiye sandalına kadar hep. 
sini görmeden, kendi sandalıma 
dönemedim. 

* Sandalla uzaklaşırken, düşünü-

yordum: 

Karagümrük sahasında, Karagüm. 
rük kli.ıbü tarafından t~rtip edilen 
kupa maçında Fcriköy idman yurdu 
takımı birinci olmuştur. 

Feriköy idman yurdu Fatih idman 

yurdunu 4 - 3, Şahinsporu 4 . ~. YıJ. 
dız Sporu 4 - 2, Bozkurdu 4 - l, yen. 
miş, Hilal ile 2 _ 2, Karagümrükle 1 
1 - 1 berabere kalmıştır. Resimde Fe. 
riköy takımı görülmektedir. 

Prag 
Madrfd 
Varsovı 

Budapeste 
Bükres 
Belgrad 
Yokohama 
Stok.~olın 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14.035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5625 

Moskova 23.90 

ESHAM VE TABVİLA1 

Türk borcu I peşin 
Sıvas - Erzurum V 
Anadolu Demıryolu 1 
ve II peşin 
Bom on ti 

19.375 
20.-

36.50 
9.70 

'-·---------·--------' 

Cümhurreisimiz Bolu ormanlarında tetkikler yapı~orlar 

Şefin Boluda istikballerine ait bir intıba 

Cümhurreisimiz. Resadiyelilere muhabbetlerini gönderivorılar 

ismet lnönü, Kıztlcahamamda, halk arasıncla 

" 
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GÜNÜN ADAMLARI H.ıtsızı 

GEN ER tY akalattıran 
Fare 

a 

Dronsü<dle 
Bir kaç aydanberi Varşova polisi, 

bilhassa sayfiyelerde oturanlann ev· 
lerini soymakta 
olan bir hırsızı 

~ ... ..-----, vakalamak için, 

1ğraşmakh imiş. 

Bu hırsız, bir 
ürlü polisin eli
ıe geçmiyormuş. Bütün lngiliz Milleti, Bir 

Büyük Harpte lronside'nin 
"Muzaffer Baıkumandan .. 
Olacağına da inanıyor. 

•ı ri, uzun boylu ve itimat telkin eder halli 
bir adamdır. Gerçi uzun boylular ara

sındaki ahmaklar, kısa boylulardan daha faz
ladırlar. Fak.at mukadderat uzun boylulara 
bir de zeka ihsan etti mi, bu adamlar kadar 
generallık edecek bir kimse bulunmaz, ve 
lngilterenin bugün askeri mukadderatı, bu iri 
yarı ve uzun boylu adamın elindedir. 

Sir Edmond İronside, 1880 senesinin 6 Ma
yısında doğmuştur. Babası asker bir doktor
dur. Kendisi askerlik tahsil ederek 1899 da 
Cenubi Afrika harbinin başladığı sırada top
çu olarak çalışını ya başlamıştır. 

Yararlıklan resmi tebliğlerde anılmış ise de bu sı. 

rada yaptığı en mühim hizmet, Boerlerin trenlerin. 

den birine sürücü diye girerek, uzun bir müddet ca

susluk yapması ve Almanyanın Cenubu Garbi Afrika

aını baştan başa tarama~dır. 

General İronside daha sonra 
erkanıharp olmuş, binbaşılığa tPr. 
fi etmiş ve aksaksız bir şekilde ı. 
lerlemiştir. 

Onun bariz vaaıflannc:lan biri 
fevkalade diaiplinci olmMla bera-

ber l]ıı.'i'ktl(l.I'J. tJ.r.ştı1.1.~8:.tt.lit!1S~.b 
pekte hoı görmemesidir. 

B üyük Harp sırasında ml1'a • 
Jaylja eripnif olan İronalde 

Yprea muharebelerine i§tirak et • 
miştir. O zaman maiyetinde bu • 
lunan Ferdinand Touhy ona dair 
ıu hikayeyi naklediyor: 

"Miralay İronslde, cephenin ön 
hatlannı ziyaret ve tefti§ten sonra 
geri döndüğü zaman dedi ki: 

•- Yakından tetkik ettikçe bu 
bi, muhayyelemlzi kulWıamamak 
yüzünden kaybetmekte olduğumu. 
zu anlıyorum. Meseli şu benim işi
me bakınız. Almanyayı ve Alınan. 
lan çok iyi tanınm. Karpmdaki ih
tiyar Von Diemling'le olan tanışık 
lık çok eskidir. Gençliğimin mü. 
hiın bir kısmını bu flaman şehirde 
geçirdim. Yerli halkı çok iyi tanı
dığım gibi memleketi de karıı ka. 
nı bilirim. Yapabileceğim en mü. 
kemmel iş, istihbarat itidir. Hal.. 
buki beni İngiltereye, trenlere ne. 
zaret için göndermekle tehdit edi
yorlar.,, 

• 
Çok geçmeden fronside İngiltere. 

ye döndü. Çünkü daha yüksek 
mevkide bulunanlar, onun acı ten. 
kitlerinden §ikiyet ediyorlardı. t. 
ronside 1911 de 38 yaşında idi ve 
livalığa terfi etmiş, 99 uncu liva. 
nın kumandası da kendisine veril
mişti. Fakat ertesi sene İrmside'in 
rerikliğe terfi ettiğini görüyoruz. 
5ebebi onun güzide hizmetler ifa et 
mesl idi,, ve bu yüzden Rusyada bu 
lunan İngiliz kuvvetlerinin ku.. 
mandası ona verilmişti. Archan
gel kumandanlığı, İngilizlerden 
başka sekiz millete aitti. İronside, 
bu fırsattan istifadeyi bildiği için 
on dört lisanı kuvvetlendirdi. 

Fakat buradaki kumandanlık 
gayet müthi§ti. Çünkü buradaki 
ıeferl kuvvet 83 derece soğukta 

çalışmak mecburiyetinde idi. 

J 'ronslde, Archangelden Pe§-
teye giderek Romanya Ma. 

earistan hududunun tesbiti ile meı 
gut oldu. Daha sonra İıtanbula ge. 
lerek İngilizlerin İzmitteki kuv. 
vetlerine kumanda etti. Bunu mü
teakip, 1921 de Mezopotamyayı 

tahliye edecek olan ıiınal İran tn. 
filiz kuvvetlerfnln bapnda bulun. 

SUNDAY 

du, buracla bir tayyare kazasına 
uğrayarak bacağı ~ınldı ve bundan 
sonra talih onun aleyhine döner 
gibi oldu. 

Fakat "talih,. kelimesi pek de 
doğru olmasa gerektir. Daha doğ
rusu onun amirleri, bu parlak ve 
ciddi gencin daha 42 yaşında iken 
Cambuleydeki Erkanıharp kolle. 
ji şefliğine geçmesini kıskanıyor _ 
lardı. 

İronside, 1926 yılına kadar bu 
mevkide kaldı ve daha sonra Al.. 
dershottaki ikinci fırka kuman. 
danlığına geçtiyse de ayni yıl an
sı&ın çekildi. Anlaşılan, acı acı ten. 
kitler yapan dilini, yine serbest 
serbest kullanmıştı. 

Onun istifadan sonra gönderi1-
diği yer, Hindistanın Meerut na • 
hiyesiydi. Fakat 1931 de İngilte • 
reye dönerek iki sene Londra kol
lejinin muhafızlığını yaptı. Anla • 
plan ona bu memuriyetin veril • 
mesine sebep, iki üç lisan daha öğ
renmesine yardım etmekti. 

General İronside, 1933 te yine 
Hindistana giderek üç sene orada 
kaldıktan sonra 1936 da İngiltere. 
nin orta şark kuvvetleri kuman • 
danlığına tayin olundu, bunu mii
teakıp Maltanın müdafaası ile 
m~şgul olarak onu kendini koru • 
yabUir bir vaziyete getirmeğe ça. 
lışt~. 

Hele onun daha sonra Cebeli. 
tarıkta başardığı işlerden 

en yüksek sitayişle bahsolunu. 
yor. Bununla beraber İngiliz do. 
nanmasının Cebelitarıkı bir deniz 
üssü olarak tanıyarak güvenmek 
hususunda ihtiyat göstereceği mu
hakkak sayılıyor. 

General İronside, Cebelitarık 
kumandanlığından sonra İngilte • 
re Denizaşın kuvvetleri umum mü
fettişliğine tayin olundu. Bunun 
manası ise, harp vukuu takdirin -
de bütün İngiltere kuvvetleri baş. 
kumandanı olmasıdır. 

İhtimal ki İngiliz kumandanla • 
n içinde hiç biri de general iron -
side gibi geniş bir tecrübe görme. 
miştir. Çünkü İngiliz general, şark. 
ta, Garpte ve Orta Şarkta bulun. 
duğu gibi Harbiye Nezaretinde 

donanma ve hava işleriyle de, har. 
bin çeşit çeşit safhalarile, iıtihba. 
rat işlerile meşgul olmuştur. O. 
nun yaptığı işlerin listesini uzat
mak mümkündür. General lronsi
de, tecrübeli olmaktat\ ba~~a C:f!Jr 

~ın1Wtt"1vJs~r. i~üq~{ı\\1cnn\1h8ğ1gl~~: 
hata yapmamış olması değÜ. yap. 
tığı hatayı bir kere daha tekrar et
miyeceğine itimadıdrr. 

Zihnini bir nokta üzerinde top
ladığı zaman çok büyük işleri süt. 
atle başarır. O kadar ki bir lisan 
ile üç hafta meşgul olduktan son. 
ra normal bir adamın ancak iki 
senede öğreneceğini öğreniverir. · 

General Tannenberg hakkında 

bir eser yazmıştır. Kuvvetli bir 
hatiptir ve kuvvetli bir ses sahi. 
bidir. Maiyetindeki zabitlerle ya. 
lrından alakadar olur ve gen~ler 
için bir ilham kaynağı teşkil eder. 

Köpek meraklısıdır ve buldog. 
lar üzerinde ihtısas sahibidir. Ava 
çıkar, av vurur, fakat hayatı bu 
gibi heyecanlara bağlı değildir. 

Kendisi bugün İngilterenin ikin 
ci Kiçneri sayılıyor ve bütün İn. 
giliz mtlleti, bir harp çıktığı tak
dirde onun "muzaffer başkuman
dan., olacağına inanıyor. 

Bir kaç gün 
.:v,·el hırsız, Var 
şova iıniversıte. 

sinden bir profesörün evine girmiş, 
gözüne demir bir sandık ilişmiştir. 
Sandığı açıp elini içerisine soktugu 
zaman, avazı çıktığı kadar bağırmış, 
gürültüye ev halkı ve profesör uyan
mış, polis yetişmiş ve hırsız yaka
lanmıştır. 

Bunca araştırmalara rağmen, Y~

kalanamıyan bu hırsızın, nasıl olup 

ta ele geçtiği araştırılmış ve isticva

bında anlaşılmıştır ki, hırsızın kıy

metli mücevherat bulacağı zannıyle 

elini soktuğu demir sandıkta bir bu

yük fare varmış. Hırsız farkında ol
madan fareyi tutmuş, fare de hırsı
zın elini ısırmıştır. 

Yakalanan hırsız, hapishaneye sev

kedileceği yerde, bir kliniğe scvke
dilmiştir. Çünkü hırsızı yakalattıran 

fare, sari hastalık aşılanmış bir fa
reymiş ve profesör, sandıklara ka
pattığı bu farelerle ılmi tecriıbelcr 
yapıyormuş 

* Yürüyen oteller 

İngilizler, otel şeklinde modern 
büyük otobüsler yaparlarken, l.weç.. 
lller de, lngiliz-
lerdeA geri kal
mıyar.ak yeni bir 
şP-vehııt. ncmlii 
1:>ulınuşıardır. 

Bir zamandan. 
beri Şimal mem-
leketi İsveçte, 

halkın mütehar. 
rik oteller dedi-
ği bir takım trenler peyda olmuştur. 
Otel şekline konulan bu trenlerin 
bir kaçı yataklı vagon, bir vagonu 
lokanta, diğer bir başka vagonu da, 
salona tahsis edilmiştir. Tren - Otel 
mütemadiyen hareket halinde bulu. 
narak uğradığı şehir istasyonlarında 
bir kaç gün kalınakt.ldır. Yolcular. 
bu esnada o şehirde, kaplıcalarında 
veya plajlarında her gün serbest ser
best gezdikten sonra, akşamları da 
otelleri olan trqıe yatmıya geliyor. 
larmış. 

Tren, baıan sahillerde denize kar
ii veya ormanlar içerisinde Je duru
yormuş. Bu suret'e yolcular. gEce 
mehtaba karşı ve bülbül ses1e:ri içe. 
risinde uyuyorlar, hem de muhtelif 
şehirler, kasabalar görüyorlarmış. 

YERE iNMEDEN BENZiN ALAN T AYY AREi.ER: 

İngllterenln AUas Okyanusunu ıeçecek hava pastalan faaliyete geçml~tlr. Bu 
posta tayyarelerinin daha fazla yol almalan için yarı yolda 1000 galonluk petrol 
almlaarı için her şey hazırlanmııbr. Tayyareler uçtukları halde dijer bir tayya· 
reden benzin alarak yollarına devam ediyorlar. 

T 
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NEVYORK SERGiSiNDEKi TVRK ÇEŞMESi 

~SMET INöNO'nün 
lngilizce Hocasile 

Sergimizi Geziyoruz _____________________ ,;... ____________________________ __ 

"Nevyorkun CJÖbeğinde bulduğum bu küçük Türkiye, l 
benim oraya olan hasretimi arttırdı, ilk fırsatta 
Ankaraya dönersem bunda sergi amll olacaktır .. 

YAZAN: 

Sevim Zekeriya SERTEL 

Yanımda Türkiyenin 1935 -
1936 senesi tenis tume

manı şampiyonu Mister Gra-
dy Frank, sergideki pavy~
numuzu geziyoruz. Kendisi Is
tanbulda üç sene bulunmuş, 
Ankara Gazi Muallim Mek
tebinde İngilizce hocalığı 
yapmıştır. 

Bilinmiş bir Türk dostu olan 
Mister Frank Türk sanatının büyük 
bir hayranı. Binanın dışındaki Çi.. 
nilere ve bilhassa pavyonların p18. 
nına bayılıyor. 

Büyilk avludaki zemini moza. 
yiklerle döşeli küçük havuzlan 
işaret ediyor: 

- Ne kadar hoş, diyor, adeta 
sarayın içindeki küçük avlulardan 
birini kaldırıp buraya getirmişler. 

Türkiyenin muhtelif mıntakala. 
rını gôsteren resimleri büyük bir 
zevkle tetkik ediyor. Meşhur Gala. 
ta köprüsünün büyük boy bir res. 
mi daha doğrusu fotoğrafı önünde 
duruyor, bana dönüyor, cebinden 
saatini çıkarıp bakıyor ve sonra 
şakacı bir tavırla: 

- Saat beş buçuk, altı vapurunu 
kaçırmıyalım bari; 

Diye takılıyor ve ilave ediyor: 
- O kadar canlı bir resim ki 

kendimi istanbulda sandım. 
Lokantanın önünden geçiyoruz 

Mister Frank her tarafa dikkatle 
bakıyor: 

- En ufak şeylere varıncıya ka. 
dar her yanda ince bir Türk zev. 
kinin izleri okunuyor. Mesela Türk 
bayrağının renklerini canlandıran 
şu kırmızı ve beyaz karanfiller ne 
zarif! 

Devlet pavyonundaki büyük 
akar su tertibatının onun. 

deyiz. Havuzun sol tarafı Asya ve 
sağ tarafı Avrupayı temsil ediyor; 
alt tarafında altın rengi bir yazı: 

"Türkiye Asyayı Avrupaya sulh 
bağlariyle bağlar!,. 

- Ne kadar doğru, diyor mtı
hatabım, fakat Türkiye sade Asya. 
yı Avrupaya değil, fakat Avrupa. 
lının hatta Amerikalının kalbini 
kendisine bağlıyor. 

Gülüşüyoruz; Mister Frank sö. 
züne devam ediyor. 

- Siz Türklerin bir hasletini 
daima beğenirim. Az sözle çok 
kuvvetli şeyler söylersiniz. Sergi
de bunun çok güzel bir misalini 
buluyorum. Şu bir tek ibarenin ne 
büyük bir manası var. 

Muhtelif tip Türk kadınlarını 
canlandıran tablo önündeyiz. Göz
leri iman ateşiyle yanan Türk ka
dınlarmın resimlerine hürmetle 

bakıyoruz. Mister Frank gayet mü. 
tehassistir. 

- Reşim ile dilin ve kalemin 
ifade edemiyeceği şeyler canlan. 
dırılabilir. Diyen ne doğru demif. 
Eğer sergi idaresi buraya Türk 
kadının geçirdiği tahavvul safha
lannı anlatan bir yazı koysaydı; 
o yazı bu foto)rafın benim uze. 
rln:ı.do yapb~"l tQı:irin ynr1ı:1 kadllr 

bir iz bırakamazdı. Sizin sergide 
resimler iııkıl4bın hikayesini ıan. 
latıyor. 

Yukan kattayız. Burada karşı.. 
mıza ilk çıkan şey Hitıt eserleri. 
dir. Şakacı Amerikan tavrivle 
Mister Frank: 

- Yeni Türkiyenin eseri yeni 
Türk kadınından, eski Türkiyenin 
eseri Hitit sanatına bu ne kadar 
çabuk bir geçiş diye şaka ediyor 
ve sonra ilave ediyor. Bu pavyon. 
da eski ile yeninin ne güzel bir 
elele verişi, ne kadar orijinal bir 
ahenk uyandırışı var. 

Biraz ileride Türk camilerinin 
resimleri var. Amerikalı 

dostumuz Ayasofya camiinin mu. 
azzam resmini, mimarının bu şa. 
heserini bir saniye kadar sesini 
çıkarmadan büyük bir hayranlık.la 
seyrediyor, sonra gayet yumuşak 
bir sesle kulağıma fısıldıyor: 

- Aşağıdaki havuzun şınltısı 

biraz yavaşlasa akşam ezanmı o. 
kuyan müezzinin sesini duyabile
ceğim gibi geliyor bana. Kendimi 
o kadar kuvvetli bir Turk havası 
içinde hissediyorum ki. Bu ne 
canlı ve tabii resim böyle. 

İsmet İnönünün resmi önünde 
Mister Frank büyük bir sev>nçle 
duruyor. 

- O muhterem zatla tanışmak 
§erefine nail oldum. Ankarada 
ikf!n kendisine iki sene kadar İn. 
gilizce dersi verdimdi. Ne kadar 
zeki ve uyanık bir insandır. Ah 

orada hele Ankarada için için ya. 
nan bir ateş, bir inkılap ateşi var
dır. Türkün gözünde azim ateşi 

yanar, kalbinde iman vardır. Ser. 
girıin her köşesinde bu ateşin par. 
lıyan kıvılcımlarını görüyorum. 
Bu iki pavyon bütün yeniliği ile, 
canlılığı ile Türkiyeyi buraya ge. 
tirmiş. 

• 
yorgunluk kahvesini temek 

üzere geldiğimiz birinci 
pavyonda İsmet İnöniinün hocası: 
Amerikanın St. Paul Üniversitesi. 
nin riyaziye muallimi; Türkive 
1935 - 36 senesi tenis şampiyonu 
Mister Grady Frank, gayet samiml 
bir lisanla §Öyle diyor: 

(Devamı 8 incide) 
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S.A.•IYI! 
SULTAN 

-rt 

Türk Safosunun Hayatı : TEFRiKA No. 126 • 
ikbal Düşkünü Kadın 

Sultanahmet, Otuz Yıl Koca imparatorluğun iratlarını 
Elinde Tutan Valide Sultanı Mahpese Kapadı 

S afo, ne ağlıyor, ne çırpım_ 
yordu. Sadece dolap kuru

yor, düzen hazırlıyor ve eski sa
raya sürülmemek icin tedbirler 
almıya çalışıyordu. O devrin sa
ray kanunları ölen padişahla.-ın 
analarını, gözdelerini ve sevgi 
görmüş halayıklarını eski sarayda 
kapalı kalmıya mahkum ediyor
du. Ayni kanunlar, tahta cıkan 
taçdarların evvelce eski s;raya 
kapatılmış analarını da - debde. 
beli alaylarla - oğullarının yam
na, Topkapı sarayına davet cdi _ 
yordu. 

Şu halde Safo, ömrünün son yıl
larını. mabpesten farkı olmıyan bir 
yerde, dört yi.iksek ve kalın du
var arkasında geçirmeğe mah_ 
k(ımdu. O, diri diri mezara gö
mlilmekten farksız gördüğü, bu 
zaruri inzivadan, eski saraya ka. 
patılmaktan son derece korktuğu 
için, bütün zekasını kullanıyordu, 
torununun yanında kalmak yol. 
larını arıyordu. 

Venedikli fettan kadının mera
mını yürütmek için istinat ettiği 
sadık dost, kızlarağası Abclürra
zaktı. Henüz on dört yaşında bir 
cocuk olan yeni padişahın bu ha!i
metlü köleyi azletmesine, yerine 
başkasını getirmesine bir sebep 
görmüyordu ve kızlarağalığında 
kalacak olan Abdürrazaktan 
~ hulyasını hakikat X!lpacak _ 
hızmetlel' bekliyordu. 

1' aıtaı: genç pamş~. ouyuıc Kl\T-

deşi şehzade Mahmudun üldiin.il
mesinde bu kızlarağasının oyna
dığı rolü - bütüa huıc!alarile -
biliyordu. Onun için herifi ancak 
yirmi beş gün yerinde bıraktı. Bü
yük anasını da yine o müddet sa
rayda alıkoyduktan sonra, bir sa
bah emretti, köleyi Mısıra doğru 
yola çıkarttı, Safoyu da eski sara
ya (Şimdiki üniversite) yonadı. 

Üçüncü Muradın candan ve ci
handan aziz sevgilisi, Üçüncü 
Mehmedin - tahttan başka -
her seye tercih ve uğrunda çok 
<=eyler feda ettiği muhterem vn. 
lidesi artık ölmüş demekti. Çün
kü eski saraydan onun bir daha 
tarih sahnesine çıkmasına. devlet 
işlerine karışmasına imkan yoktu. 

S afo da, bu acı hakikati id
rak ettiği için - bütün 

hazinelerini saçıp dökerek - to
rununun yanında kalmak istemiş. 
ti. İki üç hafta, onun bu dileğini 
okşar gibi görünen Sultan Ahrr.e:t, 
nihayet insafsız hamleyi yapmış 
ve otuz yıldanberi milyonlarca 
insanın mukadderatını, k~ca bir 
İmparatorluğun ir:ıt kaynaklarını 
elinde tutan valide sultam ınah
pese kapamıştı. 

Ne kocasının, ne damatlarının 
ne de oğlunun ölümi.inde gıizü _ ha~ 
hikı bir teessürle _ nemlerımiyen 
Safo, Topkapı sarayile Beyazıt 
meydanı arasındaki rnesafevi hün
gür hüngür ağlıyarak gc~ti, iç·i
ne atıldığı yarı karanlık daireyi 
de günlerce inilti içinde bıraktı. 
Ne teselli kabul ediyordu, ne s~
kinleşiyordu. Boyuna göz yaşı dö
küyor, boyuna vaveyla püskürü_ 
yordu. 

Bir, iki ay böyle geçti. Ikhal 
düşkünü kadının gözlerinde aka
cak yaş kalmadı, hançercsi inle
mekten kurudu ve vaveyla dcvıi
ni matemli bir sessizlik takip etti. 
Artık onun dairesinden dı~arıya 
hayat eseri sızmıyordu ve Safo, 
canlı bir cenaze hayatı geçiriyor
du. Kimseyle konuştuğu yoktu, 
günlerce yemek yemediği de gö
riilüyordu. 

Fakat bu matemli sükun, bu 
sessiz tevekkül günleri de -- o-
""'" """''"' l5llraya gıı ı~ıuu~ı uır yıı 

sonra - nihayete erdi ve malı. 
pus kadında ruhi bir hastalık baş 
gösterdi . Bir yerde duramamak, 
her hangi bir ses duymıya taham
mül edememek, uyuyamamak gi. 
bi a'raz veren bu hastalık "Dal-.is
sıla - Nostalgie,, den başk::t bir 
şey değildi. Meşhur S:ıio. en ü
züntülü surette a.ıyeren bir ka
dın gibi vatan hasreti çekiyor, va_ 
tan i'.?tiyakiyle ruhi buhranlar ge
çiriyordu. 

Onu deli edecek kadar üzen 
nokta, hissettiği iştiyakı başkası. 

na söyliyemcmesiydi. Aşyeren k<t
dınlardan bir kısmı da, özledik-
leri nesneleri - ya çirkin, ya iğ
renç olduğundan dolayı - söyli
yemezler ve çok ıztırap çekerler. 

Melahat, Mürüvvetle hiç meşgul değildi. Zıra 

Kemalettin, onu oyalamak içın, aklına ~elen her 
şaklabanlığı yapıyordu. 

Zaten, bir kadının, yanında bulunan crkcği,n 

meclisinden, hallerinden, nüktelerinden, hikayele
rinden, sozlerinden zevk duyması, ondan ho~.dn
masına baglı değil miydi? 

Hiç te, müskülpesent olmıyan Melahat te, Ke
malde, ho~larına gide<:ek taraflar bulmakıa .lıi1: zor
luk çekmemişti. 

Safo da, bir Osmanlı padişahının 
karısı, bir Osmanlı padişahının a. 
nası ve üçüncü bir Osmanlı padi
şahının büyük anası olduğu ve şu 
sıfatlar yüzünden Osmanlı vata
nına bağlı görünmek zarnPetini 
duyduğu için. çektiği tahassürü, 
Venediğe iştiyakını açığa vura
mıyordu, günahını itiraftan uta
nan bir suçlu gibi derdini sakla
mıya savaşıyordu 

1 şte bu hastalık. o devir zih
niyetine göre, dermanının 

bulunmasma imkan olmıyan bu 
dert onu, nihayet yatağa di.i~ür
dü, gözbebeklerinde gondollar do
laşa dolaşa gözünün feri söncrn, 
kulaklarında Venedik kanall.ıı-ı
nın yumuşak sesi çınlıya çınlıya 
işitme kuvveti dumura uğradı ,.e 
Üçüncü Sultan Muradın karısı, ü
çüncü Sultan Mehmedin anası. 
Birinci Sultan Ahmedin büyük a
nnesi Safo, son nefesinde <Bafo) 
luğunu - bütün kuvvetiyh -
hatırlıyarak gözlerini hayata ka. 
padı. 

B 1 T Ti 
8 - 7 - 1939 

Kadıköy - Cevizlik 

1 f SMET INöNü ·nün 

(Başı 7 incide) 

=- Sizin pavyonun en hoş vasıf
larından birisi de her türlü propa. 
gandadan azade olmasıdır. Ameri
kalı her girdiğ~ yerde reklam ko. 
kusu sezmiye çalışır. Bu bizim 
milletin acayip bir ha ~letidir. İlk 
gittiğimiz yerde samimiyetten 
şüpheleniriz. Fakat Türk pavyo
nundaki candan resmi kabul, ta
bii hava bana Türk inkılabının sa. 
mimi ve candan kokusunu getir. 
di. Çok iyi bir vakit geçirdiğim bu 
pavyondan ayrılırken söyliyece. 
ğim son söz şudur: 

N evyork sehrinin . 
ğinde bulduğum ba 

göbe
küçük ' 

TAN 

BULMACA 
Dünkü bulmaeamma 

haJledilmit tekli 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir kaza - Bir zamiı. 
2 - Bir vilayet - Abide. 
3 - Kadın - Bir kaza - Bir harf. 
4 - Açıklık - Ve. 
5 - Bir harf - vasıta - Suskun. 
6 - Esmekten emir - Bir deniz. 
7 - Bir zamir - Ak~am değil - Bir harf. 
8 - Üst değil - Durmaktan emir - Bir 

sart edatı. 
9 - Bir harf - Buutlar - Ateş. 

10 - Bir balık - Parlatır. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Okunur - Mensup. 
2 - Me,ııhur bir İngiliz - Sağ değil - Bir 

zamir. 
3 - Bir semt - Yazın çok olur. 
4 - İnmekten emir - Memleket, vila- ı 

yet - Bir har! - Sız. 

5 - İle - Bir sorgu edatı - Adanan şey. 
6 - Bir zamir - Ölüyü hatırlatır. 1 

7 - Ukırdı - Tavlada bulunur - Bir 1 

harL 1 
8 - Ekmek yapılır - Tanrı - Bir bağla-

ma edatı. 

9 - Nemli - Sağ deği l. 

10 - Kırda bulunur - Bir uzvumuz - Bir 
renk. 

ÜLKÜ - Halkevleri dergisinin 78 inci 
sayısı dolgun münderecatla çıkmıştır. 

* ÇUKUROVA TİCARET MECMUASI -
Adana Ticaret Odası tarafından çıkarılnn 
bu mecmuanın 16 ncı sayısı ıntişar etmiş
tir. 

* İÇEL - 1\fer.sin Halkevinin bu dergi~i-
nin ikinci yıl 18 inci sayısı neşrolunmuş

tur. 

Türkiye, benim oraya olan 
hasretimi arttırdı. Eğer ilk 
fırsatta tekrar Ankaraya dö
nersem bunda serginin bü
yük bir amili olacaktır, di
yebilirim. 

9 - 8 - 939 

I
,__ ________ ,, 

Dis Doktoru Diyor ki : 
Kısa hir miiddet "RAD

YOLlN kulJandıktan sonra 
dişleriniz inci g:bi parladık
tan başka mikropların kimi
len mahvolduğunu; zararlı 
salya ve ifrazatın kes:Jdiğini, 
diş etlerindeki iltihapların 

durduğunu ve nihayet ağzı
mzda latif bir rayiha başladı
ğını duyacaksınız. 

Gayet Temiz 

Gayet 

Gayet 

Sıhhi 

Ucuz 
Hergün sabah, öğle ve 
aktam yemeklerinden 
sonra günde 3 defa 

ditlerinizi 

/ R A D Y O L i N ile f ırçalayınız ), ______________________ _, 

(----·· GÜNEŞ BANYOSUNDA YANAN CİLDİNiZİN 
yanıklarını teskin ve tedavi için l 

ViROZA YAi 1 KULLANINIZ. 

her türlü yanıkları, kan çıbanları, traş yaraları, meme 
iltihapları ve çatlakları, koltukaltı çıbanları, dolama, 
akneler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin her türlü 
deri iltihapları. 

TEDAVİ EDER. 
Sıhhat Vekaletinin 22/ 4 936 tarih ve 5/ 31 numaralı ruhsatini haizdir 1 
~-----------------------------' 

ialo hu[ T. 1 fnn Müırlü .ı·· ... •• ırl • 
m'~Pernnıfkıfh'buu: melfe ffürYaH~V~r-Mn·ıu .Kauıu::.u 1:1~1.K. ~K:sutıııl 

suretlle mübayaa edilecektir. 
Muhammen bedel (1480) muvakkat teminatı (111) lira olup eksiltme

si 11 - 9 - 939 pazartesi günü saat 15 de Müdürlük binasındaki Satın
alma Komisyonunda yapılacağından isteklilerin muvakkat teminat 
makbuz ve kanuni vesikalarile muayyen gün ve saatte komisyona mü
racaatları. 

Şartnameler her giin Levazim am irliğimizde görülebilir. (5617) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Teşkilat eratı icin satın alınacak 1552 çift yün, 1552 çift tire 
çorabın 21/ 8 9;}9 pazartesi günü saat 14 de açik eksiltmesi yapılacaktır. 

2 -- Tahmin tutarı 1 (124 lira 32 kuruş ve ilk teminatı da 67 liradır. 
Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunj vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile Ga
lata Rıhtım caddc::si Vc~i Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelme-
leri. (5897) 

bile bulamadı. Muzaffer: 
•·- Dur, dedi, hari, sevabı tam işliyeyim: Şu is· 

karpinlerini de çıkarayım da, rahat uyu ... 
Böyle söyleyip, Mürüvvetin ayaklarındaki iskar

pinleri çıkarırken, elleri titriyordu. iskarpinleri ye
re attıktan sonra, o tcımbul ve ufak ayaklara birer 
hafif buse kondurmaktan kendini mcnedemedi. 

Bir aralık, Kemalettin Şen, Meliıhate yine: 
•·- Hamfendi! Diye hitap etmişti. 
Melahat bermutat: TEFRiKA No. 51 

Mürüvvet, yumuşak şiltenın ortasına .;ırtüstü 
gömülmüştü. Gözleri yumuktu. Eteklerinin diz ka
paklarının çok ı.istüne sıyrıldığının bile farkında 
değildi. Muzaffer de, yatağu1 üzerine yerleşmişti. 

Bir elini Mürüvvetin üzerinden aşırarak, öbiir ta
rafına dayamıştı. Mürüvvetin içki mahmurluğiyle 
büsbütün pembeleşmiş yüzünı.i, bir müddet, gittik
çe artan bir iştahla seyretti. Sarı ipekten dar esva
bının içinde, bu körpe vücut, kabuğu soyulmuş bir 
şeftali kadar cazipti. Kombinezon ve esvap, Murüv
vetin göğsünün uçlarındaki siyahlığı tamamiyle 
gizliyemiyecek kadar inceydi. Muzaffer, henüz uy
kuya dalmadığını sandığı Mürüvvete: 

"- Sen artık çok oldun!,, Dedi, ve sahte bir hid
detle genç adamın üzerine atıldı. O memnu keli
meyi, bu neticeye kavuşmak arzusiyle tek:-arlamış 
olan Kemalettin, Meliıhatin elinden kurtulmak isti
yormuş gibi sandalyesinden fırladı. Ve iki uç adım 
geri çekilip bir kahkaha savurarak: 
"- Bu sefer, beni zor yakalarsın sen!,, Dedi. 
O koskoca adamla, o koskoca kadın, birer cocuk 

edası takınarak, sade birbirlerinı , ve sade ark:ıdaş
larını değil, kendi kendilerini bile aldatabıliyor
lardı. Ve bu suretle, erkeğin aldatmak ihtiyacı, ka
dının da aldatılmak ihtiyacı tatmin edilmiş olu
yordu. ikide birde tekrarlanan bu şaka, ikisiııi de 
tahrik eden mütekabil arzuların tatmin olu111nasına 
yol açan basit bir vesileydi: Nitekim, bu sefer, bu 
latifeden layıkile müstefit olmak hususunda gizli_ 
ce anlaşmış gibiydiler: Zira Kemalettin, Koruya 
doğru kaçıyor, Benli Melahat te: 
"- Gösteririm ben şimdi sana!,, Diyerek, onu 

kovalıyordu. , 
Kemalettin, giıya kaçıyordu. Fakat ·hakik:ıtte o, 

kaçmadığının. bilakis, peşinden gelen kadına karşı 
duyduğu şiddetli arzuyu kovaladığının farkı11claydı . 

Benlı Melahat te, neyin pesinden koştuğunu bil
miyor değildi: Zira onun dolgun göğsünü sık s1k 
şişirip söndüren ihtirasın şiddeti, ickiden mcıhmur
laşmış gözlernin hayvani parıltısından da bclliycii. 

Kemalettin: 
"-- Boşuna 'yorulma.. Bu sefer faka basmam!,, 

Diyerek uzaklaşıyor, ve Melahat: 
"-· Görürsün sen .. Ben Hamfendi'nin n:ı;;ıl ol

duğunu gösteririm şimdi sana!,, Diyerek kovalı
yordu. 

Ihtımal. en olgun insanların bile, bu meram~arı
na kavuşmak için, bu kadar çocukça bahaneler ıcat 
etmek lüzumunu hissetmeleri, girişecekleri müna
sebetin hayli hayvani olduğunu unutmak ihtiyacın
dan doğuyordu. Veya ihtimal, koskeca davalarla 
dolu olan bu koskoca dünyada, iki küçücük insan 
arasında geçen bu basit mü'nasebeti ciddiyetle be
cermek, en basit mahh1klara bile gülünç görünü
yordu: Ve ekseriyetin işi şakaya vuruşu da, bu yüz
dendi. 

Kemalettinle Melahat arasındaki şaka da, bu ne
viden gibi görünüyordu. Nitekim, ikisi de, çamlar 
arasına karışıp kaybolmakta gecikmediler. 

Pek az sonra, artık sesleri de duyulmaz oldu. On. 
ların göze.en kayboluşu, Muzafferi hayli sevindir
mişti: Bu sayede, Mürüvvetle y.alnız kalmışlardı. 

Fakat Mürüvvet, hiç te neşeli görünmüyordu. Mu
zaffer bu ani durgunluğun sebebini öğrenmek btc. 
di. Mürüvvet; sağ avuciyle alnını tutarak: 

"- Bir.az başım döndü .. Dedi. \ 
Yalan söylemiyordu. Hakikaten, fazla kaçırdığı, 

mezelerin doldurduğu midesindeki ağırlık, başına 
da sirayet etmişti. Ustelik, başında, arka arkaya 
yuvarladığı kadehlerin tatlı rehaveti de v::ırdı: 

"- Galiba, dedi, rakı dokundu bana .. Bir şeyim 
yok ama, .fena halde uyku bastırdı: Neredeyse dn. 
lacağım! 

Muzaffer, bu sözleri de bir fırsat saydı. 
"- O halde, dedi, biraz gayret et te, seni içe

riye götüreyim. Şu bahçe üstündeki odada, terte
miz bir yahık var. Oraya uzanıp, bir iki saat kt~sti
rirsen bir şeyciğin kalmaz!,, 

Muzafferin, sesine kandırıcı bir. şefkat yumus:ık
lığı katmıya çalışarak söylediği bu sözler, Müruv
vete de mülayim gelmişti: 
"- Peki ama, dedi, siz burada iki saat daha o

turacak mısınız? 
"- Programa göre, son vapura kadar buradayız! 
Mürüvvet: 
"- O halde, gideyim ... Dedi.... Ve ilave etti: 
"- Zira, fena halde uykum var!.. 
lkisi de kalktılar. Mürüvvetin sarhoş olduğu, dı

linin peltekleşmesinden, ve ayaklarının sendeleme
sinden belliydi: Yürürken, hemen bütün vücudiyle, 
kendisini belinden kavramış bulunan Muzaffere 
yaslanmak mecburiyetinde kalıyordu. 

Mürüvvet. yatağın beyaz pikesi üzerine kendı

sini bırakırken, iskarpinlerini çıkarmak mecalini 

"- Esvabın, göğsünü çok sıkıyor! Dedi.. Şu düğ
meleri çözeyim rie, biraz daha rahat nefes al'. ... 

Mürüvvet, hiç cevap vermedi. Muzaffer, genç kı
zın göğsündeki ufak sedef düğmeleri çözerken, sıt
maya tutulmuş gibi titriyoı du. 

Avuçlariyle, genç kızın göğsünü, çıplak kollarını 
okşadı. Mürüvvet sesini çıkarmadıkça, ces:ırcti ar
tan genç adam, ellerinin hareket sahasını pittikçe 
genişletiyordu. 

Mürüvvet, henüz uyukuya dalmış değildi. Fakat 
öyle görünmek işine geliyordu. Zira, iri, sert elle
rin, esvapları üzerinde yaptığı gezinti, Mürüvvete 
tuhaf bir zevk veriyordu. O kadar ki, sıkılmasa, bu 
lezzet verici masajın, biraz daha kuvvetle, ve bü
tün vücudüne yapılmasını istiyecekti. Hamam kur
nası başına oturmuş gibi gevşemişti. Ilık, h:üif bir 
rüzgarın, açık pencereden odaya savurdu~u ç&m 
kokusu, genç kızın teneffüs iştamnı da arttırmıştı. 
Göğsü, dalga gibi kabarıp iniyordu. 

(Dcvnmı ·.~u) 
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Karargihta Yapılan Tarihi Toplantı 
Aydına Dört Yandan Yapllacak Bir Hücumun, 

Bir Galebe İle Neticelenece9ine Kanaat Getirilmişti 
H alk, halas ve selametin 

sükut ve sükun ile mer
hamet dilenmekle değil, bilakis si
laha sarılıp Türklüğün vekar ve 
haysiyetini göstermekle temin o
lunacağını anlamıştı artık. Bu se. 
heple her tarafta teşkilat yapılıyor, 
kafileler halinde Köprü başına ge. 
len erler, zeybekler hemen ~ilah
landırılarak mücahitlere katılıyor. 
du. 

Nihayet bir gün. Menderes 
köprüsü başındaki karargah, ta
rihi bir toplantıya sahne oldu. Bü
tün milli kuvvetlerin reisleri, müf
rezelerin kumandanları arasında 

Aydına yaps.lacak taarruz konu
şuldu. Elli yedinci fırka kuman
dam Miralay Şefik Beyin re
islik ettiği bu toplantıda, reis ve 
kumandanlar, Yörük Ali ve emsa
li zeybekler fikirlerini söylemiş

lerdi. Aydına dört yandan yapıla 
cak bir hücumun, muhakkak bir 
galebe ve şehrin istidadı ile 
neticeleneceğini umumi bir kanaat 
şeklinde tebarüz ettirmişlerdi. 

Birçoklarının, muharebe başlar 

başlamaz, Aydın muhitinde bulu
nan bütün eli silah tutar köylüle
rin muharebe meydanına koşacak 
larını söylemeleri. hazır bulunan
ların zaten yüksek ve yerinde o
lan manevi kuvvetlerini büsbü
tün arttırmıştı. Bu tarihi görüşme, 
cenabı hakkın muavenet ve müza 
heretine güvenilerek taarruzun ya 
pılması kararı ile neticelendi. Fa
kat, mukabil kuvvetlerin kan dö-

)t"~\\?,' '}'iYlfum ınrna..12 ğ'&tY TR ~tllfik ~U= 
kilmeleri lüzumunun, ve şehirde 

bulunan ve muharebe esnasında 
bitaraf kalacak oıan Rumların va 
tandaş tanınarak mal. can ve ırz
larının muhafaza ve aksi harekete 
cür'et edenlerin de düşman adde
dileceğinin birer beyanname ile 
alakadarlara ihtar edilmesi düşü
nüldü ve bu da muvafık ve müna 
sip görüldü. 

Beyannameler yazılırken, fırka 
kumandanı da, hazır bulunan. 
lara hitap ile, ehemmiyetli bir 
mevzua temas etti. Herhangi mil 
Jetten olursa olsun, gayri müsli.im 
lerden muharebeye iştirak etmi
yenler aleyhinde vukubulacak düş 
manca bir muamelenin, cihan ef
karı umumiyesinde Türklük aley
hine pek fena tesirler uyandıraca
ğından ve vatanını. milletini, di
nini sevenlerin, hislerine kapilmı 
yarak harbe iştirak etmiyen ecne
bilerle diğer hırıstiyanlar hakkın
da müşfik davranmaları lüzumun
dan bahsetti. Bütün reis ve ku
mandanlardan bu hususa dair ay
n ayrı söz aldı. 

} 335 yılı haziranının yirmi 
sekizinci günü sabahı idi. 

Henüz tanyeri ağarmamıştı. Men
ders köprüsü başındaki Arslanlar 
yatağının kahramanları, sabahın la 
tif serinliğinde, zafer rüyaiarile 
süslenen uykularından, hafif ve 
fasılalı makineli tüfek takırdıla
rı ile silkinerek uyanmışlardı. U
zanan vücutlar gerinerek doğru

lurken baygın ve süzük gözler, is
tifhamlı bakışlarla hep birbirine 
takılmış ve biraz sonra da, sesle
rin geldiği istikamete dikilip kal
mıştı. 

Aydın ovası, o sabah. erkekten 
sakınan utangaç bir köylü kızı e
dasile, henüz doğan güneşin altın
da, Menderesin püskürdüğü bu
harın, kalın bir tüle benziyen şef
faf sislerine bürünmüştü. Sanki, 
sataşkan bir çapkının sinsi ve ses
siz yürüyüşile kendine doğru giz
lene gizlene ilerliyen, tehlikeyi o 
da görmüş ve örtünmüştü. O es
nada Menderes köprüsüniin. aşa
ğı yukarı iki kilometre uzağından 
gerisinde toplu bir kıt'a bulundu
ğu halde yayılmış bir piyade kuv
veti geliyordu. Bu kuvvetin önün
de ve ateşi altında da ricat e. 

Aydınlı Ferit Bey 

:ien beş atlıdan ibaret bir zabit 
keşif kolumuz bulunuyordu. 

8 u zabit keşif kolu, müfreze 
kumandanından aldığı e

mirle akşamdan Aydın istikame
tine yola çıkmıştı. Şehre doğru 

yaklaşırken, ansızın karşılaştığı 

bu kuvvetin ateşileı geri dönmüş
tü. Geceden itibaren kaybetmedi-

ği teması o esnada da muhafaza e. 
derek sükun ve itidal ile Menderes 
köprüsüne doğru geliyordu. İlerli
yen bu kuvvetin gerilerinde, ağaç
lık ve sazlıklar arasında gizlen
miş bir kısım kuvvetler daha bu
lunuyordu. Mukabil tarafın bu 
küstahça atılganlığı köprü başın
da bulunan kahramanlarımızı, iki 
gün sonra yapı}masını kararlaşbr
mış oldukları 'taarruz hareketini 
tezleştirmek mecburiyetindı> bırak

mıştı. Fırka kumandanı derhal 
harp emrini verdi. 

İlkönce, köprü başının ilerisin
de bulunan nizamiye kuvvetimiz 
silah başı etti ve sür'atle hazırlı
ğa geçti. Bu sırada, evvelce Erbey-
1; baskınını yaptığını bildiğimiz mü 
lazım Kadri Beyin kumandasın

daki milli müfreze ile diğer milli 
kuvvetler de ileriye gönderildi. 
Biraz sonra, karargahın yakının
daki "Gölhisar., köyünde konaklı
yan Yörük Ali Efe de müfrezesi
le birlikte geldi ve cepheden mu
kabil kuvvetler üzerine yüklendi. 
Tevfik Ağanın müfrezesi de, iler
lemeğe çalışan kuvvetin sağ yanı
nı tehdit edecek şekilde bir cep
he aldı ve ileriye atıldı. Başlıyan 
taarruzumuz, bütün şiddet ve hır
çınlığı ile devam ediyor, mukabil 
kuvvetler kademe kademe ve bit
tabi telefat vererek Tellidede ve 
telsiz telgraf sırtlarına doğru çe-
kiliyorlardı. (Devamı Var) 

BASİLLİ DİZANTERİ 
Bizim iklimimizde. en çok gö. 

rülen, dizanteı·inin bu türliisüdür. 
O da en ziyade sıcak mevslm<le ... 

Basil, elbette bilirsiniz, mikros
kop altmda, yuyarlak değil de, 
çizgi gibi görünen mikrop tlemek
tir. Bu dizanteri hastalığına asıl 
sebep olarak, bakteriyoloji miite. 
hassısları, birbirlerine yakm. fakat 
karakterleri az cok ayrı bir kaç 
çeşit basil ayırdcderlcr, hepsinin 
harsaklara karşı büyük mııhah
betlcri vardır. Mesela, dizanteri 
basili, hangi çeşidi olursa olsun, 
bir tavşanın kara kan damarları
na şırınga edildiği vakit, ne kan. 
da, ne de kalın barsaktan başka 
hiç bir uzuvda kalmaz, rloğruca 
büyük barsağa giderek, orada yer
leşir .. İnsana bulaştığı vakitte de 
~ene yalnız büyiik barsakta bulu
nur, marifetlerini orada göstair 
ve bir insandan baska bir insana 
bulaşması da barsaklardan <·ıkan 
madde1erlcdir... İnsanın bars~i{m. 
da dizanteri hastalığını meydana 
çıkarıp, hastalık gectikten sonra 
bile orada kaldığı olıir. Bundan 
dolaiiı, dizanteri hastalığııll geçir-
miş olanlar da - lurn\iz hastalı.K 
lıaUnde bulunanlar gibi - hasta
lıklarını baskalarına bulastıı·abi -
Jirler. 
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O kadar gizli ve kapalı bir u
zuvda yerlc~en basiller, başkaları
na nasıl geçer? 

Bir kt-re hasta olan insan ne ka· 
d~~ temiz olsa, hastalığında kcn
dısıne fence lüzumu kadar dikkat 
edemez. Sancı ile, buruntu ile ko. 
şarak ora:ra gittikten sonra taha
retlenirken ellerine basilleri bu
laştırır. Ellerini bayağı su ile yı. 
kasa ~~ basiller parmaklarda geue 
kalabılır. Sonra da hastanın eline 
haşkaları dokunur. Demek ki. ba
siller elden ele ge('er. Bir insanın 
eline geçiDce tlc, basil viicurliin i
çine girmek için nasıl olsa bir fır. 
sat bulur. ' 

Sonra da yiyeceklerle.. Sağlanı 
1 

adamın yiye('eği şeylere hastanın 
elı dokunması vakıa pek nadir o. 
hır .. Fakat hastalı~ı geçirmiş olup 
hasıllerden hala kurtulaınamı., o
lanların yahut hiç hasta olma.dan 
barsaklarında dizanteri ba<;ili ile 
hos geçincnleı·in eli dokunabilil' .• 
Fakat dızantcri basili yiyecekleri
mizin üzerine en .;ok sineklerle ge. 
lir. 

Kara sineklerin ne kadar 7arar
~ı hayvanlar olduğunu bilirsiniz. 
·insana tifo mikrobunu, ve.rımı 
mikrobunu, kara kabarcık mikro
bunu, göz hastalıkları mikrobmrn, 
çocuklara ishal hastalığı mikrobn. 
nu, kolera bulunan ,yerlerde o has. 
talığın mikrobunu getirdikJeri gi
bi, dizanteri mikrolıunu da geti • 
rirler. Dizanteri hastalığının sıcak 
mevsimde daha çok olması, ~üp. 
hesiz en ziyade sineklerle gelme
sindendir. Sineklerin çoğalrlığı sı
cak mevsimde artan hir hastalı • 
ğın sineklerle münasebeti olduğu~ 
nu düşünmemek kabil değildir. 

Sineklerin bu mikropJarı nere· 
lerden bulup getirdiklerini de ta
bii tahmfo edersiniz: Helalardan .. 
Hele alaturkası olursa, sineklerin 
oradan basilleri kanatlarına bu -
laştırarak ucahildikleri kadar u
zaklara - iki kilometreye ka· 
dar - götürmeleri kah'1dir. Her 
vakit teklif siz olan o murdar man. 
hlk hiç bir şey a:l-·ırdetmez. ~n pis 
yerlere konup, kanatlarını bulas. 
tırdıktan sonra, kar gibi beya:z 
yastıkların üzerine, bir hastanın 
bulaşık ellerinden kalkarak en 
tem!z insanların l iizJerine k~nar .. 
Helanın alafrangası, hastalığı bu
laştırmaz sanmayınız. O türlüsün
de_ de dizanteri hastasının bulaş1k 
elı kapının tokmağını tutar, ar -
kasından oraya sinek konar. Neti
ce gene aynidir. 

Yalnız, dizanterinin su ile hu
laşması şüphelidir. Çünkü suya 
dizanteri basili karışınt"a, onunla 
birlikte başka mikroplar da karı. 
şırlar ve hepsi birden orada bir
bideril·Ie boğuşurlar,' muka\•enıet
leı'İ kırılır. 

Uemek oluyor ki, dizanteri has. 
talı,~ına kaı:!?ı korunmanın esası 
temizlik ve sineklerden sakınmak
tır 

Bu mevsimde soğuk almak, mi. 
deyi boır.rnak, fa-zla vorulmak di
zanteri mikrobunu~ da vü~ude 
girdikten sonra marifetlerini gils
termesini kolaylaşhrırlar. HC"le 
pek soğuk su icmek. Bu sıcıklur
da huz dolabında durmuş su iç
mek insana hiiyiik keyif verir. l•'a. 
kat pek soğuk su, en ziyade kara
ciğere dokunur, onu şaşırtır, işle
rini bozar. Karaciğer bozulunca 
da, her türlü hastalığın vüc,ıdü
müzde verlesmesi nek kolay olur. 

~ 

HülKAVIE 

Apartmanının merdivenlerini 
dinlene dinlene yavaş ya,: aş 

çıkıyordu. Öyle ya iki senecienbe
ri evli bulunan bir adam artık unu 
nu elemiş kalburunu asmq sayı 

lır. Öyle bir adamın, acaba bizim 
apartmanda ne yenilikler bulaca. 
ğım? Evde acaba ne gibi heyecan
larla karşılaşacağım diyecc.K ye
ri mi kalır? 

John Perkins kendi kendine: 

"-Ne acele ediyorsun, şu mer. 

divenleri usul usul tırman! Apart

manda bula bula yine elınin körü

nü bulacaksın, Eski hamam eski 
tas olmayıp da saray kubbesile altıı 
taç olacak değil ya.,, Diy~ söyle. 
ne söylene basamakları ç1kıyordu. 

Şimdi apartmanın zilini !;'alacak

tı. Katy o hoppamsı yürüyüşile ser 

çe kuşu gibi seke seke gelecek. 

Kapıyı açacak, yüzünü yüzüne ya

naştıracak dudaklarını uzatacak. 

"Sefa geldin-sefa bulduk., öpücü

ğünün şrak diye şaklayışıadan ev· 

vel mesut zevcin burnuna hemen de 

mincek yemiş olduğu şekerlerin 

berber dükkanımsı kokusunu ü!le. 

yecek. 

Yanağındaki Klodkrimi öptüre. 

cek. Sonra? Sonrasını da bilmeye 
ne var? 

H emen gazeteler açılıp masala 
rın koltuklar, büielerin Üzer

lerine yayılacak. Çünkü yukarıki 
kattaki şişko kiracının eve döner 
dönmez yaptığı ilk işin, jimnastik 
olacağını bilmek için, bunca tecrü
beden sonra bir de keramet sahibi 
olmağa lüzum yoktur. Herif fizik 
,.·-··-~ JOJ:l1,Y U1 l..l lll U l)' t: U a lJU I: ~et!",. 

D oğrusu şu Katyciğe çok fe
na muamele etmişti. Onun 

bir kuş gibi cıvıldıyarak etrafında 

dört dönüşüne bir meşe odunu l?.. 

kaydisile mukabele etmişti. Bütün 

o güler yüzlülüğüne o şen varlığı

na karşı somurtan bir yüz göster

mişti. Zavallının mavi elbisesi koL 

tuğun üzerinde savrulmuştu ya

tıyordu. Hele bir Katyinin gövdesi 

onun içine gireydi, O elbise kasır

gaya tutulmuş bir yaprağa döner. 

di. Kollarını kaldırır boynuna sa

rılır. Takımile hoplar gelir dizine 
konar, bacaklarını bacaklarına s:ı. 
rardı. Dur hele şu Katyciğe dönün 
ce bunca günlerin vurdum duy. 
mazlığının acısını çıkarncakt!. Za

vallı kancığnın artık yanından ay. 

rılmıyacak yalnız onun gulüşüne 

ve sözüne kulak verecek, ve ondan 

başka her şeye kulak tıkayacak
tı. 

Aynanın önüne durdu. Aynada
ki aksine göz çattı. Kendi surat1. 

na karşı "Ayıt., diye bağırdı. Yine 
gözleri Katyciğin o keleb~kler gi
bi hafif ve çapkın kunduralarına 

deydi. Bayağı gözleri ya~l:ırl::ı dol
du. 

Tam o sırada kapı çatır çutur a. 

çıldı. Sanki büyük bir kasırga pen 

çerenin kanatlarını ardlarına ka

dar açıp duvarlara çarpmıştı. Har_ 

vurup harman savurarak içeri da· 

lan Katy'nin ta kendisi .idi: 

"- Aman beni amma da. korkut 

tular. Anem öldü sanmıştım. Hal

buki bir baygınlık geçirmiş. Boşu 

boşuna üzüldüm. Nasılsın canım'!,, 
Fakat birdenbire Johnin yüzüne 

o her günkü somurtganlığı yayılı. 
verdi. Makınenin bir an için tE:!
kerlQği. mihverinden kaymı~tı. ~im 

di yine mihverine takılmıştı. Artık 
muntazam işliyordu. 

J ohn bezgin ve yorgun bir tavır 
la ayağa kalktı: : 

"-Sen gelmişken h;ıri şu Clos. 
keylere uğrıyarak bir Briç oynıya. 
yım,, dedi ve çıkıp gitti. 

sıldıkça tavandan patır putur sıva. 
lar inecek. Jimnastik bitince gaze
teler üzerinde toplanan toz toprak 
ve sıvalar, çöp tenekesine taşına. 
cak. Tam sekiz olunca Varyete ti
yatrosunda çalışan Hiki fö Mooni 
yanı başlarındaki apartmanlara ge 
lecekler kapıyı sanki bir çifte şa
rapnel imişler gibi deler ve devı
rircesine açıp , eri dalacaklar ve 
filim çevirenlerin en kodamanı o
lan Hamerstein'in, kendilerini haf
tada beş yüz dolarlık bir konturat 
la kovaladığını tahayyül ederek, 
apartmanlarının masasını sandal
yesini devire devire odai.arında yir 
mi otuz kere fır dolabı koşacaklar, 
hoplayıp zıplayacaklar. Bu hal ta 
sekiz buçuğa kadar böylece devam 
edecek. işte o zaman Jolin için için 
"İllallah., diyerek ayağa kalkacak 
şapkasını kavrayacak karısına: 

1 ;----·---...... ----·- ... ·-...... ._ .......... , __ _ 

ji Urfada · Bir Ziyafet 

"- Closkeylere gidip bir brıç oy 

nıyayım bari11 diyecek. 

Ve hemen kendini dışarı atacak. 

John düşüne düşüne apart.. 
manına vardı. Katy onu kap1da 
beklememekteydi. Şaştı doğrusu 
Üç odanın üçünü de . ı-;ezdi. Neydi 
o hal! Katy"nin elbiselP.ri, kundu. 
raları öteye beriye saçılıp ahlmış
tı. Bu işte hiç alışmadığı ve bek
lemediği bir tarzı kabul idi. ,John 
afalladı. Gözüne Katy'lı1 tarağı i
lişti. Tarağın dişlerinden sarı ve 
z&yıf bir duman tütüyormuş gibi 
tellenen Katyin saçlarını tanıdı ba 
yağı yüreği burkuldu. Hasret duy
du. Katy çok derli toplu bi.r kadın 
dı. Herşeyi mutlaka yerli yerlerine 
kordu. Şaşkın şaşkın etrafına göz 
gezdirirken Johnun gözü masanın 
üzerine bırakılmış kağıdı gördü, 
okudu. 

"Annem hnstıı imiş. Bir telgraf al
dım; 4.30 trenile. gidiyorum. Sam 
kardeşim beni istasyonda karşılıya
cak, buz dolabında koyun sövüşü 
var, sütçüye 50 santim ver. Gnz şir
ketine soba hakkında yazmayı u
nutma. Yamanmış çorapların üst do
laptadır. Sana yarın yazarım." 

Evlenileliden beri bir g~ce bile 
ayrı yatmış değillerdi. Yemek pişi. 
rirken başına ,sardığı beyaz benek 
li mendili işte şuracıkta yatıyordu. 
Yerde de bir gazete sürünüyordu. 
Bunların hepsi diri değil ölü şey· 
lerdi. J ohn içinde büyük bir boş
luk duydu. 

Urfa (Tan) - Yeniden belediye Şemseddin Tan Er ve bütün belediye 
reisi seçilen Ömer Alay, kır'.< kişilik azası bulunmuştur. Resimde davetli
hususi bir öğle ziyafeti verınistir. Zi ler ve belediye reisi sofra başında 
yafette vali Kazım Demirer, Generı.ıl görülmektedir. 

Kartalda Dikiş Sergisi 

Altı ay evvel açılmış olan Kartal çok davetliler bulunmuş v~ genç kız 
Hızal biçki ve dikiş yurdu, ilk sergi- larımızın güzel eserleri takdL· edi!
sinı tertip ve küşat etmiştir ~u esnada. miştir. Resimde sergide eserleri tcş
Kartal ka~:r1~k~mı Mahir O~trak ve 1 bir. edilen kızlar, müdür ve muallim 
yurdun muduru Muazzez Gurel nu. lerı, kaymakam ve dav~tliler gcirül. 
tuklar söylemişlerdir. Merasimde hir mektedir. 
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Sümerbank Ankarada 3 Kişinin 
Ve Etibank Olümüy)e Neticelenen 

Alman Tahşidatı 
Artıyor 

(Başı, linci de) 

diği bir habere göre Cuma günü ye. 
dinci kolorduya mensup bazı müfre. 
zeler otomobille hududa bir kaç· kilo
metrelik bir mesafede kain Zabrze 

Münakalat Vekili, Dün 
Muhtelif işler Hakkında 

Beyanatta Bulundu LCiğvediliyor Bir Aile Faciası 
(Başı 1 incide) 

Kıskanç Bir Koca Karısını ve Ev Sahibini Öldürdü, 

Kendi Çocuklarmı Yaraladı, Kendisi de Duvardan 

Atlarken Muvazenesini Kaybedip Öldü 

mıntakasına gelmişlerdir. Bu müfre. 
zeleı: burada bütün umumi binalarla 
mektepleri işgal etmişlerdir. 

si sermayeye nırakamazdık. Çünkü · 
az zamanda çok mesafe katetmek 
mecburiyetinde idik. Memleketin en 
ziyade muhtaç olduğu maddeleri bir 
an evvel yetiştirmek lazımdı. Husu. 
si sermaye bu işin altından kalka. 
mazdı. Zaten kabul edilecek himaye 
sistemi ile milletin yapmıya mecbur 
kalacağı fedakarlıktan da hususi 
sermayeler yerine devletin istifade 
etmesi daha doğru idi. 

Harp sonrası dünyasında bütün 
memleketlerde devlet mefhumu de. 
ğişmiş bulunuyordu. Her yerde dev. 
let bir bekçi olmaktan çıkarak yapı
cr ve kurucu oluyordu. Büyük işleri 
bizzat kendisi yapıyordu. Hele harp 
sonunda doğan ve istiklallerini ko. 
rumak ihtiyacında bulunan bütün 
devletlerin tuttuğu yol bu idi. 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden ·ı -
Dün Ankarada eşine az rastlanan bir 
facia olmuş, iki erkek ile bir kadın 
ölmüş, biri ağır olmak üzere iki ço. 
cuk yaralanmıştır. 

ses çıkarmamıya çalışarak Haygaııo
şun karyolasına kadar yaklaşmış, ci
binliği aralamış, Hayganoşun yanı

na sokulmuş, fakat bu sırada Agop 
uyanmıştır. 

Hususi kaynaklardan alınan 

haberlere göre, Berlindeki mek

teplerden h!rçoğu, sonbahar ma

nevraları dolayısile silah altına. 
alınan askerlere tahsis edilmek 
üzere bu hafta sonunda tahliye 
emri almı,tır. 

Alman gazeteleri hiddetli 

(Başı 1 incide) 

murıaKaşa edilmiştir. Karadenize iş. 

liyecek vapurlar sıra ile bir çok li
manlara uğraı;nrya mecbur oldukta. 
rına göre iş ve yolcu nakliyatı cihe
tinden 16 millik süratin kabulü za
ruri görülmüştür. Diğer 1,800 tonaj. 
lı vapurlar da mal nakliyatına tah
sis edileceği için 14 mil sürat tensip 
edilmiştir. 

Yeni tayyareler sipariş ediliyor 
- Yeni hava hatları hangi isti

kametlerde tesis edilecektir? 

cak bu muvazenenin temini müm
kün olduğunu ve bu safranın gerek 
geminin hacminde, gerek süratinde 
ve gerek mahrukat sarfında anormal 
bir vaziyet meydana getirmediğini, 

binaenaleyh tecrübesi yapılıdğı za
man bu neticenin alınacağını ileri 
sürmektedir. 

Komisyonun verdiği karar 
Bununla beraber müteahhit imza

ladığı şartnamede de muvazene mer. 
kezinin tam olması eıoasını kabul ve 
taahhüt etmiştir. 

İşte bu saiklerle Türkiye tedricen 
devletçilik sistemini kabul etti. Mil
li sanayii kurma işini bizzat devlet 
üzerine aldı. Madenlerimizin işletil. 

mesini devlet deruhte etti, mühim 
sanayü devlet kurmıya teşebbüs 

etti. 
Fakat devletin bu yeni fonksiyonu 

'Yeni uzuvlara ihtiyaç gösteriyordu. 
Bu mühim işleri bürokrasiye boğul. 
muş atıl eski devlet makinesine gör. 
-dürmek mümkün görünmedi. Yeni 
ihtiyaçlara göre yeni müesseseler 
ikurmak ihtiyacı duyuldu. Ve bütün 
hu saiklerle sanayi işleri~i tedvir et. 
!lnek üzere bir Sümerbank, toprak
ıaltı mahsulleri ile meşgul olmak ü. 
rı:ere bir Etibank, deniz işleri ile 
ımeşgul olmak üzere bir Denizbank 
!kuruldu. 

... ~ A radan on beş senelik bir zaman 
geçtiği için bugün bu tecrü. 

benin neticelerini muhakeme edebi
lecek vaziyetteyiz. Bu müesseseler 
'kendilerine tevdi edilen azi:feyi hak. 
lcıylP Yllt'""hilıHlo .. -~? 'D.n '\..--'--'-
bu yeni ihtiyaçların aradığı müesse-
seler miydi? Devletin bu yeni fonk. 
siyonuna cevap verebildiler mi? 

İşe başlandığı zaman, Avrupa re. 
kabeti önünde sanayiimizi ayakta tu. 
tabilmek için bir çok fedakarlıklara 
katlandık. Ağır gümrük vergileri 
koyduk. Bunlara bir çok muafiyetler 
kabul ettik. Ve umduk ki bir müd
det sonra bu müesseseler hem mem. 
leketin ihtiyacını karşılıyacak bir in. 
kişafa mazhar olacaklardır; hem de 
muayyen bir zaman geçince artık bu 
himaye ve yardıma ihtiyaç bırakmı. 
yacak kadar tekemmül edeceklerdir. 
Teessüs ve teşeküUeri için yapılan 

• 
yardım bir müddet sonra kesilecek, 
hayat normale dönecek, ve bu mü. 
esseseler de normal şartlar içinde 
yardımsız ve himayesiz kendi ketıdi
lerini idare edeceklerdir. ,._.. 

Fakat aradan on beş sene geçmiş 
olmasına rağmen henüz kendisini 

kurtaran, himaye ve yardımdan 

müstağni bir inkişafa mazhar olan 

hiç bir sanayi şubemiz yoktur. Bu. 

nun neticesi olarak hayat pahalılığı 
' devam etmek'le, ve normal hayat bir 

türlü avdet etmemektedir. 

Çünkü sanayiimiz rasyonel şekil. 

de kurulmamıştır. Fabrika kurarken 
aranması lazım gelen şartlar tetkik 
edilmemiştir. Fabrikaların yerleri 
rasyonel bir şekilde tesbit edilme. 
miştir. Çalışma şartları rasyonel de. 
ğildir. Ve fazla olarak müesseseler 
masrafa ve israfa boğulmuştur. Bin. 
netice fabrikalar yaptıkları malları 

pahalıya mal etmişlerdir. Maliyet 
fiyatı yüksek olduğu için de hem hi. 

\ 
maye ve yardımdan müstağni kala~ 
mamışlardır, hem de hayatın paha. 
lılanmasına sebep olmuşlardır. 

İşte bu manzara karşısında hiikti
met bütün bu müesseseleri ihtiyaca 

cevap vermemiş yanlış uzuvlar te

lakki etmiye mecbur olmuştur. 

Bu müesseselerin yanında umumi 

müdüriyetler halinde idare edilen 

demiryolları gibi işler ise bilakis in. 

kişaf etmiş, ve rnüsbet neticeler ver. 

miştir. 

Kıskançlığm sebep olduğu hadise 
şu suretle cereyan etmiştir: 

Koyun pazarında terzilik yapan A
gop. ski hakimlerden Rıfatın evin. 
de kiracıdır. Agobun Haygano;ı adın. 

da bir karısı ve biri erkek diğeri kız 
iki çocuğu vardır. 60 yaŞlnda olan 
mütekait hakim de evlidir. 

Hemen her akşam birlikte oturan 
kiracile ev sahibi arasında epeyce sa. 
mimiyet vardır. Havalar çok sıcak 

gittiği cihetle Agopla karısı bahçede 
ve bir cibinlik altında yatmaktadır
lar. Rıfat gece yarısından epeyce 
sonra yavaş yavaş yerinden kalkmış, 

İşte bu uyanma ile de facia ba~la
mış deliye dönen Agop, eline geçir. 
diği bıçakla evvela karısını yedi ye. 
rinden bıçaklamış, sonra Rıfata Hü. 

cum etmiş k-ısa bir mücadeleden son 
ra yine ayni bıçakla onun da barsak 
larmı deşmiş, daha sonra da kendi 

çocuklarını yaralamıştır. 

Rıfatla Hayganoşun öldüklerine 

kani olunca büsbütün deliren Agop 
bahçenin uçurumlara bakan köşesi

ne gitmiş ve oradan 70 metre kadar 
aşağıya atlamış, fakat muvazenesini 
kaybettiği için beyni patlıyarak der. 
hal ölmüştür. 

Lehistan gazetelerinden bazıları
nın, Almanya tarafından Danzigte 
bir emrivaki yaprldığı takdirde Le. 
histan tayyarelerinin derhal Danzige 
karşı hareket edeceği yolundaki neş 
riyatı. Berlin matbuatında şiddetli 

mukabeleler görmektedir. Bütün Al
man gazeteleri, Lehistanın İngiltere 
ve Fransaya fazla güvenmemesi la. 
Zlm geldiğini, çünkü söz ile hareket 
arasında büyük bir fark olduğunu 

söylüyorlar. Lehistan gazetelerinin 
Mareşal Smygli Ridz'in nutku dola. 
yısile yazdıkları yazılar da Alman 
ları fena halde kızdırmaktadır. 

D. N. B. bu neşriyat hakkındaki 
, yazısında diyor ki: 

Saiie Tahkikatı "Polonyanın hüyükllik deliliği, ta 
mamiyle maskesini yüzünden atmış. 

S 1 ı 
tır. Fakat bu tafrafuruşlar, mütema. 

Uç U ar Teczı•yelerı• di surette Almanyayı tahrik edemez 
. ler, çünkü Almanyanın sabrı bir gün 

tükenecektir ... 

eza Diğer taraftarı Danzig ile Lehistan istenerek Ag""' lfC Lehistan ile Danzig arasında 

M 
arasında teati edilen notalar hakkın-

a hk emesine veriliyor :;:i:?>va .res.mi bfr tebHğ ~eşret. 
(Baş1 1 incide) l MADDE: 205 - Bir kimse Türkiye - ?an.zıg. ay anının dun hukfıme 

. . . . te tevdı edılmı"' olan cevabı Polon. 
dare heyetı reısı Yusuf Zlya Taner, devleti he~abına olarak almıya veya ı;at-. . " . . · .. 
- S d t S h' · .. d .. mıya yahut yapmıya memur olduğu her yanın Danzıg komıserı B. Şodakı 1le 
aza e a a ıngıray, mu ur mua- ı "f h. ·· ·· d ı h . · H d: E . Ç 

1 
nevi eşyanın alım ve satımında \'e paha- yapı an şı a ı goruşme e a ınan at-

vını am ı mın apın suç arı da . . . . . . .;.ında ve mıktarında ve yapmasında fesat tı hareketı teyıt etmektedır. Bu hat. 
ceza kanununun 230 uncu maddes1- karıştırarak her ne suretle otursa olsun t h k t .. ~ p 1 h d t .. ·· .. 

1 
.. .. D . ı are e e go.e, o onya u u mu. 

ne uygun goru mµştur. · osya bu sa. irtikap eylcrııe bes seneden aşai!ı olmamak f tt" 1 · k h. b" . 'k" 
~ .. . . e ış erme arşı ıç ır emrıva ı ya 

hah Agırceza mahkemesine verile- uzere muvakkat agır hapis cezasıle cezıı- -·l-------' , 
cek ve yakında munakemererıne .. tb . _ .. .,.... ·· ., - . 2 _ Danzı'n a·yanı, bu mektubun. ru e ve memurıyetten mahrumıyet ceza- ı-. 

başlanacaktır. sı dahi hükmolunur da, muhtelif Danzig hudut karakolu 

T ocziyeleri ıçın i.stenilen MADDE: 240 _ Kanunda yazılı haller- şefleri tarafından Polonya hudut mü 
maddeler den başka her ne suretle olu-..~a olsun va- fettişlerine yapılan beyanatın aya. 

zi!esini suiistimal eden memur derecesine nın emri üzerine yapılmış bulun. 
Kanunun suçlular hakkında tatbi- !{Öre üç aydıın 3 seneye kadar hapsolun•ıt. madığını bildirmekfedir. 

kı istenilen ceza maddelerini aşağıya Ce;ı:ııyı tahfif edecek sebeplerin vücurlli 3 - Danz:'{ ayanı, gümrük kon. 
halinde bir aydan az olmamak üzere ve 

aynen yazıyoruz: 30 liradan ıoo liraya kadar ağır cezayi trolünün şimdiye kadar olduğu tarz.. 
MADDE: 64 - Birkac: kişi bir cürüm nakdi ile cezalandırılır ve her halde mü- da meriyet mevkiinde kalacağını te. 

veya kabahatin icrasına iştirak ettikleri cbbeden veya muvakkaten memuriyetten min etmektedir. 
takdirde filli irtikap edenlerden \'eya doğ- mahrum edilir. Press Association'un diploml!tik 
rudan doğruya bel'aber işlemiş olanlardan MADDE: 230 - Her ne ,•esile ile olur- muharririne göre Danzig gümrük ih
her biri fiile mahsus ceza ile cezalandın- sa olsun memuriyet vazifesini yapmakta. 
lır. Başkalarını cürüm veya kabahat iış- ihmali terahi eden Yeya amirinin kanu- tilafının pek yakında bir konferans 
lemeğe azmettirenler dahi ayni ceza ile na göre verdiği emirleri makbul bir se- masasında görüşüleceği ümitleri 
mücazat olunur. Ancak fiili icra '!denin bep olmaksızın yapmıyan bir memur 30 Londrada belirmiştir. Eğer bu müza
onu işlemekte şakst bir menfaati oldu~u liradan 100 liraya kadar agır para ce1.a- kereler başlıyabilirse, gerginlik mü. 
sabit olursa azmettiren şahsın cezası idam sile cezalandırılır. Bu ihmal ve terııhidcın him surette azalacak ve gümrük ihti· 
ve müebbet ağır hapse bedel yinni senr veya füniı-in kanuni emirlerini yapmamış lafının vahim bir tarzda ilerlemesi 
ve müebbet si.ırgıüne bedel beş sene ağır olmaktan devletçe bir mazaı·rat husule 
hapistir. Sair cezaların altıda biri indil'i- li(elmiş ise derecesine göre bir aydan üç tehlikesinin önüne geçilebilecP-ktir. 
lir. seneye kadaı' hapis cezıısile biı·likte mü- Akliselime uygun bir hal tarzı müm

ebbeden veya murnkkaten memuriyetten kün gözükmektedir. 
mahrumiyet cezası dahi hükmolunur. Her 

yetler halinde idareye karar vermiş- iki surette memurun terahitlen veya ,.e- F örsler, Hitlerle görüştü 
tir. 

* 
rilen emri yapınamARından efratca bir 
türHi zarar nasıl olmuş ise o da başkaca 

H ükümet bu kararı ile bu der. 
din hakiki ilacını bulmuş 

mudur? 

ödettirilir. 
MADDE: 339 - Bir memur memuriye

tini icra ederken tamamen veya kısmen 

sahte bir varaka tanzim eder veya hakiki 
bir varakayı tağyir ve tahrif eyler ve bun
dan dolayı umumt ve hususi bir mazarı:at 
te\•ellüt edebillr~e 3 seneden on sen!'yc 
kadıır ağır hapis cezasına mahkum olur. 
Eğer işbu varaka sahteligi isbat edilme
dikçe mlıteber olan evrak kabilinden is':! 
ağır hapis cezası beş seneden on iki se
neye kadar verilir. Evrakın musaddak 
suretleri kanunen za:Jii olan asılları ma
kamına kaim olmak lazım geldiği takdir
de mezkür suretler hakkında asılları gibi 

Haber verildiğine göre, Danzig na
zi teşkilatı reisi Förster dün akşam 
Brechtesgadene gelmiş ve derhal 
Hitler tarafından kabul olunmuştur. 
Hitler - Förster konuşmalarına bu
gün, bütün gün devam olunmuştur. 

, * 

- Ankara tayyare istasyonunun 
açılma töreninde izah ettiğim veç. 
hile, Türkiye vatanı şarkla garbın 

geçit noktasında olduğuna gere, şar. 
ka doğru olan hava muvasala ve mü. 
nakalelerini temin etmek milli şere. 
fimize ve beynelmilel mevkilmize 
taalluk eden bir vazife halindedir. 
Binaenaleyh şimdilik Ankara - İs
tanbul, Ankara - İzmir, Ankara -
Adanadan ibaret olan muvasalayı 

önümüzdeki sene daha şarka doğru 
temin etmiye hazırlanmaktayız. Mev 
cut tayyarelerimize ilaveten bugün. 
lerde daha kuvvetli ve uzak mesafe. 
ye kifayet edecek derecede 5 - 6 
tayyare sipariş etmek üzere bulunu. 
yoruz. Ve, memleketin mühim nok. 
talarında hava yolları üzerinde tel
siz istasyonları tesis etmek üzereyiz. 

Bu suretle Diyarbakır veya Ela. 
zığ, Musul ve Tahrana; bir zaman 
sonra da Kabile kadar uçuş yapmak 
imkanını hazırlamak tasavvurunda
yız. Böylece şarkla garp arasındaki 
rolümüzü yapmış olacağız. Yani İs
tanbula kadar gelmiş, herhangi bir 
yolcu veya postayı kendi vesaiti. 
mizle nakledebilecek bir hali iktisap 
etmiş olacağız. 

Bugün büyük milletler 19 uncu a. 
sırda başladığı ve 20 inci asırda de. 
varn ettiği veçqile. nasıl ki, su yol. 

~arını v:, şimendi!~.!~!k_f_'P.~!lE!f.igi 
ru aramışlarsa, bugün de hava yol. 
larını bu suretle ehemmiyetle takip 
ediyorlar. İngiliz devleti şarka doğru 
alakası olan bütün devletlerle pos
talarım hava yollariyle nakil işine 

çok ehemmiyet vermektedir. Avus. 
tralya ve Singapura kadar postala
rını hava yollariyle sevketmekte. 
dir. Diğer bütün devletler de kendi 
vaziyetlerine göre bu hususta ehem~ 
miyetle çalışıyorlar. 

Biz de kendi vaziyetimize göre, 
hava yollarına lazım gelen ehemmi
yeti vermekteyiz. Şimdiye kadar Al
manlarla Romanyalılar arasında mü 
tekabiliyet esası üzerine yapılan an. 
!aşmalarla. onların hava vasıtaları 

hiç bir imtiyazı tazammun etmemek 
üzere İstanbula kadar gelebilecek. 
lerdir ve gelmektedirler. Biz de ve. 
saitimiz kifayet ettiği gün Avrupa 
seferleri yapmıya çalışacağız. Diğer 
devletlerin de bu esas üzrinde müra. 
caat etmeleri ihtimal dahilinde ol. 
makla beraber henüz bir müracaat 
vaki olmamıştır. 

Tayyare işini bu suretle izah eder 
ken şunu da ilave edeyim ki, İstan
bul hava meydanında lüzum görülen 
pist vesair inşaatı yapmıya da te. 
şebbüs etmek üzereyiz. Ankara - İz 
mir - Adana da ayni şekilde ça. 
lışılmaktadır 

Doğu vapurundaki aksaklık 
- Doğu vapurunun tesellümünü 

geciktiren sebepler nelerdir? 

Müteahhit tarafından ifade edildi
ğine göre gemiye ikinci bir güverte 
ilave edildiği vakit merkezi siklet da 
ha yukarıya çıkacağına nazaran mu. 
vazenenin temini su sathının geniş
letilmesiyle mümkündür. Fakat mü
teahhide, bizim tamir havuzlarında 
18 den daha geniş bir satıhta olan 
vapurları tamirde müşkülata rastla. 
nacağının ileri sürüldüğü bana hika
ye edilmiştir. Bundan dolayı guya 
müteahhit ihtiyaten safra ile muva
zene esasını düşünmiye mecbur ol
duğunu iddia etmektedir. 

Şimdi, Almanyada bulunan tesel. 
lüm heyetimiz, henüz tecrübe edil. 
mediği halde bunun belki mümkün 
olabileceğini bildirmiş ve ayni za. 
manda merkezdeki fen heyetinin bu 
teklifi iyice mütalaa e tmesini ileri 
sürmüştür, biz de Müdafaai Milliye. 
den de bahri mütehassıslar istemek 
suretiyle büyük bir komisyon teşkil 
ettıik. Komisyon bu meseleyi incele
di ve müteahhidin teklifinin tecrübe. 
ye konmasmı kabul etti. Biz de bu 
neticeyi, mütalaa edilmek üzere He. 
yeti Vekileye arzettik. Hükumetin 
vereceği karar üzerine vapurun ka. 
bul edilip edilmiyeceği hakkında son 
sözümüzü söylemiş olacağız. 

İngiliz Mebusları 
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(Bası 1 in ide ı 

en büyük ba~arıları k~nınr-ı"""' "' ·ı·ı. 

ca tetkike değer bir me\"Zu t~skil et· 
mektedir. 

Biz, burada sanayi. zir;:ı:>t ve> ma
liye işlerile alakadar olduk, bunları 
tetkik ettik. Türk bankalal'ı şeflerile 
ve sanayi ricalile E?Örüştük ve istif u
de ettik. 

İtalyadan gelerek Çanakkale tari. 
kile İstanbula muvasalat ettik. Ora
da birkaç gün kaldıktan sonra Anka. 
raya geldik. Memlekette gördüğü

müz harikuh1de değişikliklerden 

hayret duyduk. İngiliz halkının da 
yeni Türkiyeyi kavraması için eli
mizden geleni yapacağız ve yazaca
ğımız eserlerde bunu tebarüz ettire
ceğiz. Ankarayı cidden güzel bulduk 
ve çok sevdik. 

Türk mühendisliğinin yüksek ese· 
ri olan barajı takdir ile temaşa ettik. 

Türkiyenin Garp hükumetleri ta. 
rafından vapılan hataları tekrar et
memek fikrinde olduğunu görüyor 
ve memnun oluyoruz. 

İki memleket arasındaki ticaret 
bağlarım sıklaştırmak mümkündür. 
Ve bunun için çalışılmalıdır. 

Bu bir sualdir ki cevabını zaman 
verecektir. Yalnız şimdiden söylene
bilecek fikirler yok değildir. Banka. 
cılık sistemi yeni ihtiyaçların aradı. 
ğı müesseseler olmıyabilir. Bu mü
esseselerin hataları bu kararı doğru 
gösterebilir. Fakat şurası muhak. 

kaktır ki, iktısadi teşebbüsler bürok
rat devlet makinesinin yağsız çark. 
ları içinde büsbütün akamete mAh. 
kum olabilir. Bankaların gördüğü 

işler öyle işlerdir ki, teşebbüs ister. 
hamle ister. hareket ister, Bugünkü 
kanunlar devlet idarelerini bu vasıf. 
lardan mahrum etmiştir. Devletin 
iktısadi teşebbüsleri umumi müd Ü

riyetler halinde muvaffakıyetle ida. 
re edebilmesi için, bu umumi müdü. 
riyetlere ayrıca blr çabşma sistemi 
tesis eden kanunlara ihtiyaç vardır. 
Bu müdüriyetler istizah ve istizan. 
larla, münakasa ve müzayedelerle 
bürokratik formüllerle atıl bir halde 
kalmamalıdırlar. 

mu:ınıele edilir. 

Tatbiki İstenilen maddeler 

İngiliz gazeteleri, Danzig mesele
sinde vaziyetin sakin olduğuna inan. 
mamakla beraber meşru azimkarlık 
usullerinin istimali sayesinde ger
ginliğin muvakkaten dahi olsa azal. 
mış bulunmasını memnuniyetle kay. 
deylemektedir. İngiliz gazeteleri, dik 
tatörlerin açıkça ilan ettikleri arzu
larına müzaheret için bu derece kuv
vetli ordular silah altında bulunduk 
ça gerginlikten azade olamıyacak 
bulunan vaziyetin inkişafını itimat
la bı>klPmektedir. 

- Almanyada Blum Und Fos tez. 
gahlarında inşa edilen ve edilmekte 
olan Doğu vapuru tipi; vaktiyle mu
tat olan usul ve esasların fevkinde. 
5100 tonajlı ve iki güverteli yapıl. 

Sonra iki memleket arasındaki 

kültiir bağları da takviyeye muhtaç
tır. İki memleket edebi eserlarini 
mübadele etmelidir. Türk gen~leri
nin İn~iliz Üniversitelerine devam
ları da kültür bağlarını takviyeye 
yardım eder. 

Memleketimize döndüktPn sonra . 
oarlamentoda bir İnp:iliz - Türk ko
mitesi vücude ıtPt.irmeğe calışacağız. 
Parlamentodaki İngiliz . Fransız ko
mitesi son derece müfit olmuştur. 

* Danzıg, 8 (A.A.) - Danzig'in üze-
rinde uçmakta olan bir Polonya as
keri tayyaresi. denize düşmüş ve 
kaybolmuştur. Danzig, limanına men 
sup bir yftpur iki Polonyalı tayyare
ciyi kurtarmağa muvaffak olmuştur. 

Kral ZoQo Fransava Döndü 
Versay, 8 (A.A.) - Kral Zogo, ai. 

lesi, ve refakatindeki zevat. ile bir. 
likte bu sabah Lamaye şatosuna gel. 
miştir. 

mıştır. 

Türk parlamentosunun da bir İn
~liz - Türk komitesi vücude getir. 
mesini bekleriz. 

Çünkü bu gibi komiteler. iki 
memleket arasındaki münasebetleri 
ileriletmek icin sarfolunan mesaive 
G'Ok kıymetli merkez oluvor ve bu 
voJdaki faalivetleri ilerletiyor. 

Türk vurdu turizm kin son rlere
ce müsaittir Onun icin ı:ırkı:ıı-lac:ları

mızı ve dostlarımızı Türkiyeyi zi· 
varete tesyik edeeeğiz. 

İki üc sene sonra tekrar gp}PrPk 
Hükumet bu misale ve bu neticeye 

bakarak, banka şeklinde çalı~an bü. 
tün müesseseleri lağvederek, Devlet 
Demiryolları gibi, umumi müdüri-

Yoksa bürokrasi ile, hareketsiz ıka.. 
nunJarla, teşebbüsten mahrum edil. 
mij bürolarla, ve vaziie ve mesuliyet 
hissi teessüs etmemiş memurlarla 
devletin yapıcı ve kurucu işini ha. 
şarmıya kalkmak menfi netice vere. 
bilir ve bu menfi netice memlekete 
pahalıva mal olabilir. 

Sorgu hakiminin kararnamesine 
göre Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkep, 
Sadtın Galip, İsmail İsa hakkında 
tatbiki istenilen ceza kanununun 
maddelerinde beş seneden aşağı ol
mamak üzere hapis. üç seneden on 
Sieneye kadar rütbe ve memuriyetten 
mahrumiyet, 3 aydan 3 seneye ka
dar hapis. 30 liradan 100 liraya ka. 
dar ağır cezayi nakdi, beş seneden 
on iki seneye kadar hapis cezaları 

vardır. Mahkumiyet takdirinde mah
keme bu cezaları tevhU edecı;ıktir. 

Malik Kevkep. Refi Bayar, Meteos 
ve avukat Ödülün haklarında tatbikı 
istenilen kanun maddelerine göre, 
beş seneden aşağı olmamak üzere ha
pis ve asıl suçlulara verilen cezala
rın altıda biri nisbetinde hapis ceza
sına mahkum edilmek lazımdır. 

Denizbank idare heyeti, hakkın~ 

da istenilen maddeye göre de, bir 
aydan üç 'se11eye kadar hapis cezası 
verilir. 

İkinci güverte lüks olarak fevka. 
lade ihtiyaçlara kafi gelmek üzere 
düşünülmüş, dolayısiyle tonaj mik
tarı 5,300 e çıkmış ve geminin su sat. 
hında enine icap eden genişlik veril. 
memiştir. Bunun içindir ki, vapurun 
inşası ikmal edildikten sonra merkez 
muvazenesi tam olamamıştır. Yani 
tamamen suya amudi: bir vaziyet ala. 
mamıştır. Zannediyorum, yüzde beş 
nisbetinde bir eğrilik vardır. Buna 
mukabil bu gemileri yapacak olan 
şirket, vapurların esas tertip ve ku
ruluşundaki teklifin aykırılığını gfı

ya nazarı dikkate alarak bazı aksa
mında dahilen tedbir aldığını ve 300 
on kadar safra konulduğu halde an. 

yeni ilerlemeleri tetkik etmek iste
riz." 

İngiliz mebusları. bu~ün lP.rde 
memleketimizden ayrılacaklardır. 



İstanbul Levazım Amirliginden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı · İlanları 

Edirne tumen birliklerinin ihtiyacı için 234120 kilo sığır eti kapalı 
zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 70236 lira ilk temınatı 5267 lira 70 
kuruştur. İhalesi 25 • 8 - 03!) saat 16 dadır. Evsaf ve şeraitini anlamak 
isteyenler her gun Edirnede Tumen satın alma Ko.na müracaat edebi
lirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplaı·ını 
Ko.na vermeleri. "222,, "5883,, 

* • 
Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 1383 ton lnva-

marin köınurü kapalı :-arfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 24,202 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1815 lira 19 ku. 

ruştur. Eksiltmesi 21 8 939 Pazartesi giinii saat 11.30 dadır. Eksiltme. 
ye gireceklerin d~siltmc. güni.ı 2490 sayılı kanunu12 2, 3 cü maddelerin
de istenilen belgeleriic birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat 
evveline kadar tem·ı ı:ıt ve teklif mektuplarmı Ankarada Lv. Amirligi 
satın alnıa komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Ankara Lv. Anı. Sa. 
Al. Ko. d!l görulebılır (223) (591U) 

* * Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 3236 ton sömi 
kok komuru kapalı znrfla eksiltmeve konmustur. Tahmin bedeli G2,5 1 8 
lira olup muvakkat teminatı 5375 lira 90 kuruştu 

_Eksiltrr esi 21/3 939 pazartesi güniı saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin eksiltme günl.~ 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde iste. 
nilen belgelerile birlikte ıhale gün ve saatinden en geç bir saat evveli
ne kadar teminat ve teklif mektuplannı Ankara Lv. Amirliği satın al
ma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Ankara Lv. Amirliği c;atın aL 
ma k~omisyonundan 4~3 kuruş mukabilinde alınabileceği gibi İstanbul 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda gorülebilir. <224) (5919) 

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

* * Beherine tahmin edilen fiyatı 25 lira olan 2230 adet karyola "altlı üst-
lü,, kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26 ağustos 939 günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 4037 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her giin 
M. M. V. satın alma Ko.dan veya İstanbul levazım amirliği satnalma 
Ko.dan 279 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeler ve ilk teminat. 
larını teklif mektuplarile birlikte nihayet ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko.na vermeleri. (244) (6058) 

* * Kütahyada iki pavyon ve iki cephaneliğe muayyen günde talip zuhur 
etmediğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 60,035 lira 38 kuruş olup ilk teminatı 4252 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 2 - 8 - 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa
tınalma .komis fn~ .r:•pılacaktır. Şartname proje ve pJinları 320 

1ımsnmnlrnh\ i_v.~ M~ı&UUc~?~'Yhtifi"{leS'8'ı'K1~'hı' rnr~;Hf~ ıkJli~~f 
ve teklif me tuplarnu ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
rnukabilinde Ankarada Komisyona vermeleri. (245) (6057) 

* * Antalyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 538,000 kilo un kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tümen satınalma Komis
yonunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisvon
larında~ır. İsteyenler okuyabilirler. Muhammen tutan 59,180 lir;dır. 
İlk temınatı 4209 liradır. Eksiltme 28 - 8 - 939 pazartesi günü saat 16,30 
da ~apılacaktır. İstekliler 28 - 8 - 939 pazartesi günü saat 15,30 kadar 
teklıf mektuplarını İspartada tümen satınalma komisyonu başkanlığı-
na vereceklerdir. "247 .. "6055., 

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

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

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

* * Adet 

800 0,05 X O, 026 X 2,5 kereste 
1000 0,02 x o, 20 x 4 " 

500 0,03 x o, 10 x 4 " 
5600 Çenber halkası 

Sıhhiye transn deposu için yukarda yazılı kereste ve halkanın pa. 
za:lı~la eksiltmrsi 10 8 939 perşembe gunti saat 14 de Tophanede A
mırlık satın alına Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be<leJi 1099 
kat'i teminatı lo4 lira 85 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikalaril<> be-
raber belli saatte Ko .na eelmeleri. (ll 1) (füll 7) ...... 
Beş bin liralık kadar yulaf alınacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 10 _ A

ğustos - 939 perşembe günü saat 14. 30 da Tophanede amirlik satın alma 
Ko.da yapılacaktır. Kati teminatı 7 50 liradır. İsteklilerin kanunt vesi-
kalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri. '114 "6024 

" " 

* * 5000 metre kefenlik bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 _ 8 _ 939 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin kefenliğe elverişli bez nümunelerile ve 
kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (118) (6050) 

* * fstanbuldan Çanakkaleye mevzuatı ile beraber ceman 91 ton benzin 
nakledilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 15 8 939 salı günu saat 14,30 da 
Tophanede amirlık satın alma Koda yapılacaktır. Bu işe elverişli vesa-

J 
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KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye ko'lulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem 
Pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) 

kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni ve hususi şartnameler 
D - Keşif cetveli 

E - 1 adet 1/200 vaziyet planı, cephe ve maktalar dahil, 
24 parça 1150 tatbikat planı. 

İsteyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankarac!a 
Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay Satıı Deposu Müdii. 
riyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 • '939 tarihli per embe günü saat 15 de İstan. I 
bul Kızılay Hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde 
mütesekkil ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kurus mu
vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup eksiltme Komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 200.000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 
marn bitirmiş olduj!una ve bu işe girebileceklerine dair 
Vilayet ehnyet komisyo.1larından alınmış fenni ehliyet 
vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticnret odası vesikası: 
6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar fstanbulda Kızılay Hanında Kızılay De
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ve. 
rilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul Yolları lnıaatı Kapall Zarf Eksiltmesi 
İstanbul Belediye hududu dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 

Asfalt, Parke ve Mozaik kaldırım inşaatı kapalı zarf eksiltmesine ko
nulmuştur. İhale 31 - 8 -939 Perşembe ıünü saat 15 de İstanbul Bele
diyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 1,050,000 
lira ve ilk teminatı 45.250 liradır. Sartname 50 lira mukabilinde Fen iş
leri mudürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası, 
;halot:ı,. ... R rtiin o,,u<>l fı:,.t.;ınbJtl Beledivesi FPn fsIPri Müdürlüğüne :mü
racaatla alacakları fennı ehlıyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupl9rı ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kaoalı zarf
larını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi. Encüme-
nine vermeleri. (5583) 

* * 1tfaiye için alınacak bir adet çelik ve otomatik merdivenli otomobil 

kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 14 - 8 - 939 Pazartesi günü 

saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Mu

hammen bedel 17800 lira ve ilk teminatı 1335 liradır. Şartnamesi İs

tanbul Belediye itfaiye Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. Talip

lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No.lu kanuna göre 

hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul 
Daimi Encümenine vermeleri. (5448) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - 10.000 kilo köseleye ait 27 - Temmuz - 939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde teklif olunan fiyatın yüksek görülmesinden 10 
Ağustos 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14.30 da pazarlıkla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin teklif edecekleri fiyatlara nazaran <ö 15 nisbetindeki 
kati teminatlarını mal sandıklanna yatırarak mukabilinde alacakları 
makbuzla birlikte belli ün ve saatte Kasımoasada bulunan komisyon 
başkanlığına müracaatları. (6042) 

iti olanların limandan alacakları vesaikle ve kati teminatlarile belli sa-
atte Ko.na gelmeleri. "122., "6054,, 

.. * 
Ordu sıhhiyesi için 28 kalem sıhhi malzemenin 24/8/939 tarihindeki 

eksiltmesi tahmin fiyatında yanlışlık olduğundan geri bırakılmıştır. İş
bu 28 kalemin tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 25/8/939 cuma günü saat 
15. de Tophanede amirlk satın alma Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tah
mın bedeli 7000 lira, ilk teminatı 525 liradır. Şartnamesi Ko.da görülür. 
İsteklilerin her kalem için ayn fiyat vermesi meşruttur. Kanuni vesika
larile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ke.na ver. 
meleri "119,, "6051,, . * * 5000 çift terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24 8/939 per
şembe günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 9000 lira, ilk teminatı 675 liradır. Şartname 
ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.rıa vermeleri. 

"ll 7., "6ffil9,, 

* * 50 adet kapaklı bakır tencere, 100 adet büyük bakır süzgeç alınacak-
tır. Açık eksiltmesi 24/8/939 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede 
İst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
t~~min bedeli 950 lira, ilk teminatı 71 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve 
numuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be-
raber belli saatte komisyona gelmeleri. "120,, "6052,. 

* * 15000 kilo pilavlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/8/939 
sah g~nü saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. 
Tahmın bedeli 3600 lira, kati teminatı 540 liradır. Nümunesi Ko.da gô-
riilür. İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. "121 , "6053,, 
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Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden : 
l - Mdenclikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek \ 'hsilde bu-

lunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe sc~ileccktir. 

2 - İsteklilerin aşagıdaki şartları haiz olması lazımdır-

a - Tiırk olmak 

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

c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk \•esikasını almış 
bulunmak 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 

3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Nazari hesap 

b - Cebir 

c - Hendese 

d - Müsellesat 

e - Fizik 

f - Kimya 

i - Jeoloji 
i - Ecnebi bir dil 
4 _ Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakl~ beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, kazananların 
ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsaba
kadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tesbit edilecek ve alakadar
lar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsabakaya iştirak et
miş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir mis
li kadar Devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hususta mükel
lefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun 
icin de mutber kefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve mühlet 
~unlardır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat taJihi; 4 Eylul 1939 

b - Sıhhi muayene tarihi: 6 Eyliil 1939. 

c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 EylCıl 193& 
7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını: mek

tep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların tasdikli birer 
suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini; son müracaat tarihine ka
dar Ankarada M. T. A. Enstitüsu Genel Direktörlüğüne göndermeleri 
ve sıhhi muayeneleri içfo de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel 
Bay Hasan Apartımanındaki Enstitü Merk4tzinde bulunmaları ilan 
olunur "3604., "5994, 

TÜRKiYE 
KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN..: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem 
Pavyonu bina ve tesisatının tahmini ke§if bedeli (142432) Ura 
(41) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

'A - Eksiltme şartnamesi · 

B - Mukavele projes~ 

C - Umumt, fenni ve hususi ~artnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 • adet 1/500 variyet pli.nı ve 14 adet 1/50 tatbikat 
plinı (Cepheler ve mptalar dahil). 

İsteyl'nler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilin. 
de Ankara Kızılay Umumt Merkezb~den ve İstanbulda Kızılay İstan. 
bul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 tarihli Perşembe günü saat 11 de Istan. 
bul Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti) nezdinde 
müteşekkil ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gfrebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka aşaitdaki vesikaları ha. 
iz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 
mam bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Vilayet ehliyet komisyonlarından alınmış fenni ehliyet 
vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası: 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten blr 
saat evveline kadar fstanbulda Kızılay hanında Kızılay Depo
su Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, 
eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verlll!. 
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması llzımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

~ ..................................... , 
Maden Mühendisi Alınacaktır. 

lktısat VekCiletinden: 
Taşra ve Merkez Teşkilitımız için 250 - 400 lira ücretli maden mü

hendisleri alınacaktır. 
Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletirniz Maadin Umu111 Müdürlü-

ğüne müracaatları. "3537 .. "5885 .. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Üniversitenin biıtün fakültelerlle onlara bağlı mekteplerde kayıt ve 

kabul muamP.lesine 15 eyltllde ikmal ve mazeret imtihanlarına da ey. 
ltll sonunda ba§lanacaktır. Taliplerin fakülteler dekanlıklarına miıra-
caatlan. (5914) 

Bele•ye Sular idaresinden: 
Yapılması icabeden bir takviye ameliyesi dolayısile 13 - 8 - 939 pa

zar günü akşamı saat 19 dan ertesi sabah saat 3 çe kadar terkos suları 
azalacaktır. Pazartesi günü sabahı şehrin yuksek yerlerinde suvun kuv. 
vetsiz akacdı savın halka ilan olunur. (6067) 
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Şiddetli ve DİŞ BAS 
..:> 

• • 
9eçırır. 

TAN 

keser, 
müessirdir. 
mütevellid 

İcabında CJÜnde 

ROMTiZMA, 
KIRIKLIGI, 

9. 8. 939 

SİNİR, ADALE, BEL 
SOGUK NEZLEYİ, 

bütün ağrı, sızı ve sancılarını 
3 kaşe alınabilir. 

zu 
6m _____________ , 

müferrih ve midevidir. Mi
DEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin lôtif bir 
yardımcısıdır. MiDE ve 

BARSAKLARI ahıtırmaz ve yormaz. INKIBAZ, hazımsızhk, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve 
yanmalarında emniyetle kullanllabilir 

• 

llr. ŞÜKRÜ MEHMET SEKBANI 
Gureba hastanesi cilt ve zührevi 

hastalıkları sabık hekimi 

Cağnloğlu, Kapalıfırın karşısında, 

No. 30 Her gün 4 ten 7 ye kadar 

Tel: 21614 ~ 

··ı~ M ı o E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MlDE AGRILARI ve EKŞlLlKLERlNl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 
Hu aaa : hissedilen çöküntü ve ACIRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en müessir musahhihi olan MAZON Meyvatuzu alınız. Dr. A. KUTİ EL 

MAZON ismine ve HOROS Markasına Dikkat EdiniJ: Galata, Topçular Cad. No. 43 , .................................................... -
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahkların mikroplarını 

"KODAK" 25 
lira 

temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 6 

Böbreklerin çahımak kudretini arttırır. Kadın, erkeli idrar zorluklarını, eski 
ve yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısıni, sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda kumların ve 
mesanede taılarıff teıekkülüne môni olur. Her Eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLO idrarınızı mavileıtirir. 

Sıhhat Vekaletinin 1417/ 932 tarih ve 2 27 numaralı ruhsatını haizdir. 

URTULU ş 
Doktorlar. Bankacılar, Katipler, Mektepliler, Mühendisler 
velhasıl butün mürekkebli kalemle yazı yazanlar. 
mürekkebin ceblerine akmasından, kurumasından, 
ve ucun bozulmasından kurtaran yegfı.ne 

T 1 K U DOLMA K LEMİ 
Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz, TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı kalemdir. 

Avrupda tasdik olundu~u gibi bütün 
Türkiyede de mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde olal" 
halkı hakikaten bu eziyetten 
kurtarmıştır. TIKU ucu 
aşınmaz. Bol mürekket> 
alır. kuvvetli bası
lırsa 3 - 4 kopya 
çıkarılabilir. 

Siyah - Yeşil. Mavi ve Kırmızı 
renkleri vardır. Her büyük kırta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TIKU 
markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka üzerine 
T 1 K U yazılmış olmalıdır. 

Oilclrııt: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded siparis 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1, lstanbul 
Saat - Müce\'herat \'e RADYO Ticarethanesi. 
Rikardo Levi halefi FILIPPO LEYi 

1§11111 TAN Gazetesi 1111~ 

1 ~ ilan ~Harı f 1 

E 1 inci sayfa santimi 400 E 
i 2 ' ' ' 250 = 
§ 3 • ' ' 200 = 
= 4 ' ' ' 100 ~ E fç sayfalarda , 60 E 
§ Son sayfa , 40 § -E Dikkat: : - -= = § 1 - l santim: gazetenin ince : 
:: yazısile 2 satırdır. E 
:E 2 - İlanlann fiyatı gazetenin :E = tek sütunu üzerine hesap- 'i 

• lanmıştır. : 

= :E 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
: kapladığı yere göre santim· : - -: le öl üJilr : 
~ 1111111111111111H111111111111111111111 r~ 

Sahibi ve Neşriyat Mildilrll Halll Lütfi 

DÖRRDÜNCÜ. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. Basıldığı yer TAN EVİ 

POPULAR PORTRE 
-

1

" BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

6 X O sm. 

11KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 gOzel resim 

Sütun K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

lstanbul Komutanhğından: 
4 - Piyade alayından zayi olan cilt 1 varak 6 "6172,, numaralı vcte. 

riner ayniyat makbuzunun hükümsi.i z olduğu ilan olunur. "5782,. 

SINGER 1 _ Bu Akşam SUADIYE 

' KAYIP - 926 senesinde Sanayi 
Nefise mektebi alisinden alc!ığım ve
sikam zayi olmuştur. Yenisır..i çt
knracagımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. Talilt Tanyeri 

Plajında --~ il Almanyada 

Klöckner - Werke A. G. (f)uint Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- El\ISALLERI GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir Tel: 21964 

SİNGER saatleri YENİ l\IERKEZ ::\IAGAZASI: Eminönii. tramvay cad. 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki c ki yerindedir. 

Maruf 
San'atkiır Bayan MUALLA ve 

Kemani SADi 
~------ Kuvvetli bir ıaz hey'etiyle ______ ,, 

, __ _ KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU DIREKTÖRLOGONDEN: 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. O-

Fabrikası mamulatından olup her türlü odun ve kömür yakan 

ve 24 saatte b ir defa doldurulmakla devamlı surette yanan 

idareli ve sıhhi maruf sobalar için 

Türkiyede Bir Acenta Aranmaktadır. 

M.. t Türk Klöckner • Humboldt • Deutz Ltd. Şti 
uracaa· : Galata, Voyvoda Cad. 44 Çınar han, 4 ncü kat. 

~ .......................... -................ , 
kul, genç Bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirerek, I 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı stanbul 
ha.stalelerde ve umumi sıhhatle a lalctıdar olan müesseselerde çalış-
malarına mahsustur. Levazım Amirliği Sa+.nalma Komisyonundan: 

1 - Giimriik ve İnhisarlar Vekaleti için bastırılacak 8 kalem evrakı 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi doktor 

matbaanın 12 • 8 - 939 cumartesi gtinü snat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
profesörler ve muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı 2 _ Tasımlanan tutarı 750 lira ve ilk teminatı da 57 liradır 
ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şart- 3 _ Kağıdı Vekfılcte nit olmak üzere basım numuneleri komisyon. 
}arımızla daha fazla izahat için yazı ile veya bizzat İstnnbulda Aksa- dadır. Görülebilir. 

rayda Haseki caddesinde okul dir ektörlugüne müracaat edilmesi. 15 4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

Eylül 1939 dan sonra müracaatlar kabul cdilmiyeccktir. vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddcsı Veli Alemdar Han ikinci 

~~~-----~-~---------~~----~~~ kattaki komhyona gelmeleri. (6002) 


