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GÜNAH BENDE Mi? 
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Maarif Vekili Geldi 
' ., •• 

Mekteplerde Oğleye 
Kadar Tedrisat 

Yapılması Muhtemel 
VEREMLE! 

Mücadelede 
Baş Mesele 

Şiira, Buna Karar 
Verirse Ders Yılı 

Uzatılacaktır 

!Beşiktaş-Dem irspor Berabere 

Milli kümenin en son müsabakası olan Beşiktaş - Demirspor maçından bir görünü, 
Yazan: J\ka 'Gündüz 

K ötü günleri iyi ~nlerin
den çok olan Istanbul 

oelediyesini, sayın reisi Doktor 
Lutfi Kırdarm şahsında bir de-

Hasan Afi Yücel, Beyanatında Yeni Bir Ş • 
,- ampıyon 

imtihan Sistemi Kurutacağına, Ancak Bunun H .. B 11• D ..... , Taksim Abidesinin Bir 
Kısım Taşları Renkli 
Mermerledeğiştirilecek 

· enuz e ı egı 
Hayli Zamana Muhtaç Olduğunu Söyledi 

fa daha selamlamak fırsatını 
buluyoruz: Mecidiyeköyünde 
bin yataklı bir hastane daha 
yapıyor • . 

Bu vesile ile şunu da tekrarlama
lıyız ki, lstanbul Belediyesi, büti.in 
bütçe darlıklarına rağmen kurduğu 

ve miras aldılh lıııc:bınf'!ol-ırin• "-?'lr ";;_ 
--·- ..... RC.ıt'tl..'Ulr.- .o.anaaumıze 

göre, bu iyi idare ediş örneğini kı
demli ve şöhretli Gillhane ile eskı 

Haydarpaşadan almıştır. Nereden a
lırsa alsın, Istanbul Belediyesi, bil
tün küayetsizliklerile beraber mev
cut sıhhat müesseseleri ve mensup
larlle iftihar edebilir. 

Bin yataklı modern bir hastanenin 
ne olduğunu ve neye mal olacağını 
kestirmek zor değildir. Sevinçle ha. 

ber aldığımız bu işin başarılmasını 

candan dilerken aklımıza yine ve
remliler geldi. Devlet içinde yer al-

dığı gündenberi her tuttuğu işi tam 
başaran ve istenilen noktaya tam u
laştıran Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
Vekaletimizin bu verem ve veremli
ler üzerinde çok durduğunu ve esas. 
h tedbirler almak yollarını aramak
ta olduğunu yakından biliyoruz. Fa
kat yine biliyoruz ki, kısa bir za
manda bir çok yerlerde büyük, bü
yük verem hastaneleri açacak vazi
yette değildir. Ancak imkanların a
zamisini kullanarak mühim bir şey
ler yapacaktır. 1 

V ereme f ık ara hastalığıdır di
yenler yanılırlar. Verem sa

dece gıdasızlıktan ve gıdasızlık yü
zünden gelen bünye düşkünlüğünden 
gelmez. Doktor değiliz ama, doğu
şnmuzdanberi halkın özünde yaşa
dığımızdan hayati tecrübelerimiz 
vardır, ona dayanarak söylüyoruz. 

Vereme zengin hastalığıdır, diyen-
ler de aldanırlar. Zenginliği, tedavi
yi kolaylaştırmak bakımından alıyor. 
larsa o başka. Fakat hastalığın geli
~i zenginlikten ötürü olmuyor. Biz 
hayatın her devrinde nice yeni veya 
zıpçıktı zenginler tanıdık ki, tas tas 
kara havyar, arşın arşın bonfile, ok-
ke okka azot yedikleri halde yine ve
reme tutulup Nisi, isviçrcyi boyla
ınışlardır. Bizde verem; iki odalı, en 

kenar bir köyden, yirmi saraylı. e~ 
baş şehre kadar bir cemiyet ve ıçti
mai seviye hastalığıdır. Biz (üvcya
na) adlı romanımızda bu tezi müda
faaya çalışmıştık. Bugüne kadar da 
ilgililerin ve mütehassısların itirazla
rile karşılaşmadık . Bu dwanın böyle 
bir iki dar sütunda izahı zor olur. Biz 
burada bir noktai nazar ~rtaya ata
~nl,tız. Verem hastaneleri ve geniş teş
ki~nt meselesini şöyle bir t 
rakahm. Bize dispans. 
Tezelden ve bol bor. 
her vilayet merkcziı 
yük kaza mcrkezind . 

Dün Ankaradan şehrimize gelen Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, gazetemize muhtelif maarif meseleleri hakkında beya
natta bulunmuştur. Vekil, ihtiyaçlarımıza uygun yeni bir im
tihan sistemi kurulacağını, ancak bunun zamana muhtaç ol
duğunu, çocuklarımızın içinde bulundukları tahsil dereceleri
ne fazla zaman bağladıklarını, çocuğu sene içinde daha çok 
gün mektepte tutmak, fakat, b~_ .. gü .. 1l1~~Üiaı fı~ ~!1~1~1?a4! 1~;Ef. 

Gazetemi:ıe beyanatta bulunan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

geldiğini, bu davanm Maarif Şurası
mı arzedileceğini, sabah erken saat
lerden öğleye kadar bir tedris bütü
nü yapılabilirse, çifte tcddsatın da 
kendiliğinden kalkacağını söylemiş. 

tir. 
Hasan Ali Yüclin bu mühim beya. 

natını aynen aşağıda okuyacaksınız: 

Sanat okullarının vaziyeti 
"- Sanat okullarımız ve bilhassa 

Akşam Kız Sanat okulları hakkında
ki sorgunuz bizim de esasen büyük 
ehemmiyetle ve dikkatle üstünde 
durduğumuz bir meseleye temas e -
diyor. 

''İlk öğretim üstünde tenevvüsüz 
bir mektep sistemi, ekonomik ve 
endüstriyel kalkınma vaziyetinde bu 
lunan bir cemiyet için \Ok esksik bir 
şeydir. 1Ikten itibaren en yüksek öğ
retim derecelerini kar~ılayacak ve 
yalnız umumi kültür veren müesse
selerle iktifa etmeyecek bir tahsil 
sistemi her medeni memleket gibi 
bizim için de bir zaruret olmuştur. 

"Bunu hisseden Cümhuriyet ma
arifi, milletteki öğrenme arzu ve 
hamlesini cemiyetin her sahasına u

( Sonu Su. 10 Su. 2J 

Moskova Temaslarında 
Güçlüklerin Bertaraf 

Edilmesine Çalışılıyor 
• Sovyetlerin, Ankara ve 

Müzakereye Girişmeleri 

Varşova ile 

Muhtemel 

Londra, 9 (Hususi) - İngiltere ile Fransa ve Rusya ara
sında Moskovada yeniden başlıyan müzakerelerin şimdiye ka
rlar geçirdiği safhaları hulasa etmek mümkündür. Kararlaş
tırılan noktalar şunlardır: 

l - İngiltere, }'rnnsa ve Rusya 
devletlerinden biri doğrudan. doğ· 
ruya taarruza uğradığı takdirde 
derhal birbirlerine yardım eder
ler. 

2 - Böyle bir hadise karşısında 
erkanıharbiyeler arnsıda mi.işa

ereler vuku bulur ve tedbirler 
mır. 

~ 

:.:.. Umumi '\'aziyet tehlikeli 

Dünkü Mülakat 
Moskova, 9 (Hususi) - Molotof, 

İngiliz ve Fransız sefirleri ile bu ak
ııam 2 s::ıat 45 dakika g8rUşmüstur. 
Strang ve Potemklnin de iştirak et
tiği bu mül~kat, Strnngın Moskova
ya gellşindenberi yapılan görüşme -
lerln en uzunudur. Ve müzakerele-

rin çabuk surette birbirini taklbetme-

Ler de yalnız beled~~~~ii!ll (Sonu, Sa:~ı 
buhran gÖ<ıterdikçc üç taraf 

(Sonu Srı: 10, Sü: 5) 

sl, görüşmelerin hararetle de,•ama 
başladığına delalet etmektedir. 

IMJ illi kUmenin en son mnçı dUn 
oynanmış, Dcmirspor - Bcşik

taşla l - 1 berabere kalmıştır. Galn
tasarayın ve Demirsporun puvanla
n müsavi vaziyete geldiği için şam-

1 
piyonluğun hangi takımda olduğu 

1 

ihtilaflı bir h nl almış ve fcderasyo -
nun kararına bırakılmıştır. 

DUn şehrimizde ynpılan profes -
yonel gurcşlcrde Dinarlı Bulgara, 
Kartı Ali de HnbcsliY" nru< • -
ıerarr.-Yuz.melerdc-de Beykoz bırın-
ci olmuştur. G ilnlin spor hareketle
rine ait tafsilat spor sayfamızdadır. 

--======·~~-·~-----------,_) 

'Almanya 
Seferberlik 
Hazırhğı 

ile Meşgul 
Berlin, 9 (A. A.) - Milli 

menfaat İfleri büyük progra

mının tatbik edilmesi için ya

pılmakta olan sivil seferber

liğe, faaliyetle devam olun

maktadır. Bütün sanat mües

seselerinde, resmi dairelerde 
ve bürolarda çalışan erkekler, 

sıhhi bir muayeneye tabi tu

tulduktan sonra, umumi intaat 
mahallerine gönderilmekte

dir. Mecburi hizmete alınan

lar, bilhassa, ustabaşılar ve 

küçük sanat erbabıdır. 

Diğer taraf tan 1939 rekol

tesinin çabuk surette kaldırıl

ması için de Alman makamatı 

büyük gayretler sarf etmekte

dir .• 

Erenkögünde 
3 Kişi Ağırca 
Yaralandı 

Dün sabah Erenköyde Bağdat 
caddesinde üç kişinin ağırca yaralan. 
masıyle neticelenen bir çarpışma ol
muştur: 

Ağrı mebusu İhsan, hususi oto -
mobili ile Ercnköyünden asfalt cad
deyi takiben Göztepeye doğru gider. 
.ken mukabil istikametten gelen bir 
motosikletle karşılaşmış ve otomobil 
üzerinde üç kişi bulunan motosiklete 
çarpmıştır. Motosiklettekiler ağır ya. 
ralı oldukları halde Haydarpaşa Nü
mune hastahanesine kaldırılmışlar, 
baygınlıkları devam ettiği için dün 
akşam geç vakte kadar ifadeleri alı
namamıştır. Zabıta, tahkikata baş • 
lamıştır. 

Abidenin Bazı Taşlarında Çatlakhklar ve 

Döküntüler Görü!düğü için Mütehassıs 

a ınd r Yapacak • 
ır o • s o 

Taksim abidesinin bazı taşlarında çatlaklar ve döküntüler 
görüldüğüne dair bir takım rivayetler vardır. 1929 senesinde 
hcykeltraş Kanonikaya yaptırılan bu abide, hemen küşadının 
ferdasında bir takım arızalar göstermiş· ufak tefek çatlamalar 
yapmış, o zaman bu arızalar o yıl pek şiddetli olan kış ve so
ğukların tesirine hamledilmişti. 

Kanonika tarafından yapılan 
ı.ıe 160 bin liraya malolan 

abidenin ·~örünüsü 

Türkiye - Suriye 

Hudut Taşları 

Yerlerine Konuyor 
Ankara, 9 (A.A.) - Ekbez mey

danın bir kilometre şimali garbi

sindeki 312 No. hudut taşı bugün 
Ekbez meydanına giden · Türkiye -

Suriye hudutlarını tesbite memur 
komisyonumuz tarafından kaldırıl • 
mıştır. Hatay - Suriye hudut taşı yç. 
rine Türkiye - Suriye hudut taşı 'ko. 
nacaktır. Eski hudut taşları heyeti. 
miz tarafından Ankaraya götürüle -
cektir. 

Bu heykel. Knnonikaya 160 bin 
liraya yaptırılmıştır. Bu parayı da 
Kasaplar cemiyeti veya şirketi te
berru etmiştir. Heykel, dikileceği za
man Taksim meydanı da kısmen Al. 
knzar sineması ile anlaşılarak, kıs
men Emlfık şirketi ile .tiln~ Edilerek 
etrafı istimlük olunmak suretile ge
nişletilmiş ve bugünkü halini almış
tır. 

AnC'ak hu ameli~·cler yapıldığı 

esnada Taksim iıbidcsinde kulla
nılacak olan ta larm İstnnhuhın 

iklimine tahammül ctmiyeceği, bu 
ta~lar ;'\:erine yerli renkli mermer 
,·eya somakinin tercih edilmesi i
cap etliği etrafında mi.inaknşalar 

olmuş, fakat o 7.aman hu i- i idar~ 
edenler Knnonikanın tercih ettiği 
taşların İstnnhulun iklimile imti

zaç edecek en iyi ta~lar olduğunu 
söyliyerek hu miinakasalara ilti· 
fnt etmemişlerdir. 

Aradan geçen seneler abidede kul-
1&.nılan renkli taşların iklimle imti
zaç edemiyeceğini iddıa edenleri, 
haklı çıkarmıştır. Filvaki abidenin 
renkli satıhları yer yer çatl'aklar gos
termiş, parça parça dokülmiye baş
.amıştır. 

Bu dökiilen parçalar çimento ile 
veya bir başka halita ile yerlerine i
tina ile yapıştırılmışsa da diğer kı
sımlarJn böyle ufalanıp parça1anma-

I sına manı olunamamıştır. Bu vaziyet karşısında geçenlerde 
celbedilen mütehassıslara abide gös-
terilmiş, mütehassıslar yalnız tasln-. ~ 

rın ıklimle imtizaç edememesinden 
değil, monte edilirken • kullanılan 
malzemenin de tesirleri vüziınden bu 
abide olsa olsa daha on. sene bu ha· 
linde devam .edebileceğini. on sene 
sonra hayır beklenemıyeceğini ifade 
etmişie'rdir. '~ • • 

• A.bideıiin hlç olmazsa. bnqünkü ' .. 
halini bir' mıiddct· daha muhafaza e-
~e.b~JE{esi için taşları silmişler. par. 
!atmışlar, üzerini hava tebeddul5.tı. 

na, yağmura, kara mukavemet edebi-

( Sonu: Sa. 10,sü. 4) 1 
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PENCERE~DEN 

Şen ve Tabaka 
Hikayesi 

Yazan: M. Turlaan TAN 

V aktile Şen adlı bir çöl çocuğu 
vardı. Keskin ferasetli, işlek 

zekalı bir adamdı. Evlenme çağına 

geldiği halde bir türlü yuva kma
mıyord u. Çünkü zokaca, ferasetçe 
kendine uygun bir kız arıyordu. Böy
lesini bulmak ise kolay değildi. Ni
hayet vaha vaha dola~mıya karar 
verdi, atına binip kum deryasına 

daldı. Bir gün bir yolcuya rastladı, 
selamlaştı ve ayni istikamete gide. 
ceiini anlayınca onunla yoldaş oldu. 
At başı beraber gidiyorlardı. Bir a. 

Kütahyada ve Sıvasta :Vali Muavini, Sulama işleri için Nafıa 

ralık Şen ona sordu: 
--1 Ben mi seni yükleneyim, yoksa 

sen mi beni yüklenirsin? 
Yolcu, ıarlp ıarip Şen'in yil.züne 

baktı, bön bön bqını salladı: 
- Ne tuhaf sual, dedi, ikimz de 

atlıyız. Birbirimizi nasıl yüklenebi
liriz. 
Şen sustu, saatlerce onunla konut

madı ve bu siikuttınü bir tarla önün
de bozdu. Tarla hasat görmüştü, bl
çilmiı ekinler küme küme göze çar. 
pıyordu. Şen, ekinlere baktı ve yü. 
zinii yoldaşına çevirdi: 

- Acaba, dedi, bu ekin yenınq 
midir, yenmemiş midir? 

Herif bir kahkaha kopararak ce
vap verdi: 

- Sen gerçekten cahil ve gülünç 
bir adammışsın. Ekini tarlada yığılı 
görüyorsun da yine yenip yenmedi-
ibıi sonıyorsun. _ 
Şen, sesini çıkarmadı, yoluna de

vam etti. Artık köye yaklaşmışlar
dı, biraz sonra konak yerine girmiş 
olacaklaıdı. O sırada karşılanna bir 
cenaze çıktı. Ölünün akrabası ve 
dostlan tarafından matemli bir a. 
layla götürülüyordu. Şen, dlifilace. 
il düşünceli alaya baktı: 

- Yoldaşım, dedi, bu tabutun i
çindeki adam acaba diri midir, ölü 
müdür? 

Sel Büyük Zararlara 
Sebep Oldu 

Kaymakam 
Tayinleri 

Kütahya, "(TAN) - Çarşamba günü saat 13.5 ta başlıyan 
sağnak halindeki yağmur bir saat kadar sürmüş. bu yüzden, 
Mecidiye mahallesindeki dere taşmıştır. 

Dahiliye Vekaleti Yeni 

Bir Liste Hazırladı 
Dere, kenarındaki oldukça kuvvetli duvarı yıkmış, yanın

daki bahçeye girmiş ve orasını tamamen harap etmiştir. Ci- Ankara, 8 (Tan Mubnblrınden) -
İzmir vali muavin'iiğine Balıkesir 

----ı vardaki evlere de hücum ederek be. v&li muavini Emin Kırış, Balıkesir 
~ ........................................ _. ••••••••••••••••••••••• ·~ 1 o o kA l ..... lr b" .lft. d 

• 1 şını ami en ..,~ml§, ırço& .. nun a vali muavinliğine Diyarbakır vııli 

Bır Y lldırım Beı temelle~i )terinden oynatmı§tır. muavini Abdüllı:adir Keskin, Diyar. 
Yetişen belediye zabıtası ve itfa. bakır vali muavinliğine Beykoz kay-

Köylüyü OrdUrdü iyesi, bu evlerdeki halkı büyük fe • makamı Ihsan, Beykoz lcaymakamh-
dakarlıkla kurtarınııtır. ğl!!tl Uzunköprü kaymakamı Sadet-

---0--

0çünü de Ağır Yaraladı 
İzmit, 9 (TAN Muhabi

rinden) - Akyazı nahiye
sinde Alaajaç köyünde tar
lada çal...,-kta olan köylü. 
lere yıldmm iabet etmi9, 
5 1c=.i ölmüf, 3 kiti de ağır
ca yaralanmıttır. 

Maarifte Mühim 
Tayinler Yapıldı 

Maarifte bazı yeni tayin ve na
killer yapılmaktadır. Mevsuk bir 
membadan aldığımız malümat:ı göre, 
talim terbiye heyeti reisi Ihsan, Ma
arif Vekfileti müsteşarlıt,rına, mülki
ye ve hukuk fakültesi orclinaryüa 
profesörlerinden Ethem Menemenci 
yüksek tedrisat müdürlüğüne, Mü. 
hendis mektebi fizik profösöd ve ü
niversite fen fakültesi doçentlerinden 

Sultanbağı semtindeki Şengül ha- tin Ertür, Uzunköprü kayıl'lakamlığı. 
mamını da su basmıştır. Hamamdaki nn ~abiye kaymakamı llyas Bilgin, 
kadın, çoluk ve çocuk, büyük bir he. Keşan kaymakamlığına Erdek kay
yecan ve korku içinde, kendilerini makamı Sabih Berkmen, memur sicil 
hamam civarındaki evlere atmışlar- ve muamelAt umum müdürlüğü şube 
dır. _ ,,... ... ......,., müdürlüğüne Nazilli kaymakamı Ih

İnsanca zayiat yoktur. Boğulma. san Kahyaoğlu, nüfus işleri umuın 
lan çok kuvvetli bir ihtimal dahilin- Jl'!Üdürlüğü şube müdürlüğüne Kula 
de olan bir kaç vatandaş, belediye knymakamı Necmettin Selen, mahal
zabıta müfettişi Ahmet Vural tara. 1i idareler umum müdürlüğü b~ledi. 
'ından kurtarılmışlardır. yeler rouamelat şube müdürlüğüne 

Maddi zarar çok büyüktür. Kü -

ı 
Çorlu kaymakamı Necmettin Erkin, 

tabya, elli yıldanberi böyle bir fela. Dahiliye V;kileti hukuk müşavirli-
ket gecirmemiştir. • ği muavinliğine millkiye müfettişle-• * rinden Saim Hazer, nüCus işleri u-

Sıvas ffAN) - Son yağan yağ • mum müdürlüğü muavinliğine tabi. 
~urlar, mı~takaınızda zararlara ve 

1 

iyet müdürü Fuat Yurttaş, açık olan 
ınsanca zayıata sebep olmuştur. üçüncü sınıf mülkiye müfettişlikle

Hafike bağlı Süleymaniye, De • rine Uşak kaymakamı Kemal Aral, 
mirci, Eldives, Kızılvlran köylerine Tarsus kaymakamı Mehmet Ali U
yatmurla beraber dolu da diipntif, ran, Emirdağ kaymakamı Emin Er
mahsullt büyiık zarar &örmilftür. güven, Gönan kaymakamı Nurettin 

Yine Hafifçe bağlı Celilli nahiye. Arslan, Malazgirt kaymakamı Fuat 
sinin Tepeköyünde, sekiz yaşında İs. n&klen tayin edildiler. · 
mail ile İbrahim kızı 15 yıışında Es-

V ekiletinde Bir Şube 
Teşkil Ediliyor 

Konya, (TAN) - Vilayetimiz hususi idaresinden aldığı 
mahdut tahsisatla üç sene içinde birçok faydalı ve enteresan 
etüdler meydana getiren su bürosu Iağvolunmuş, elindeki ma
kineler, etüd ve projeler, Nafia Müdürlüğüne teslim edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu Iağvin sebebi, su bürosu. , 
nun intaç eyıemesi lazım gelen işle. ..ı ... K ...... o ...... z ... a .... n ..... d ... a .... -........... r····,····0··s··1····a····ı ri mahdut bütçesiyle başaramıyaca- S 
ğının anlaşılmış olmasıdır. Maama -
fih bu l~ğve bedel, bütün Konyalı- Müdürünün lhtilası 
ları sevindiren ve Orta Anadoluyu 
ihya -edecek olan bir t~şekkül<;? vücut --o--
verilmek üzere oldui;ıı memr.uniyet- 2418 Lira Açll( Çıkfl 
le haber alınmıştır. Kozan (TAN) - Kadirli pos. 

Nafıa Vekaleti, orta Anadolunun tahanesi müdürü Kemalin, bir 
maruz bulunduğu susuzluk ve ku • mUfettit tarafından yapılan ka-
raklık endişesinin kökünden izalesi. sa tidadı neticesinde H18 lira 
ne çalışmak ve merkezi Konyada ol- açığı çıkmıştır. Kemal hakkın. 
mak üzere bir su fUbesi teşkiline da takibat yapılmaktadır. 
karar verdiğini vilAyetimize bilc:J · • • • •• •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
miştir. Bu şube, su ihtiyacının temi. D.. 200 a·. K. • 
ni, bataklıklann kurutulması, sula - , un ın 1§1 
ma yerlerinin tespiti, civardaki hav- G v Ç 
zai miyahiyelerden dahi temini ezmege ıktı 
mümkün olabilecek su kaynakları • Sıcaklar gittikçe fiddetini arttırı-
nın araştırılması işleriyle meşgul o - yor. Pazar günleri plajlar mesire 
lacak ve etütlerinin neticeler.ini sü- yerleri çok kalabalık olmakiachr .Dün 
ratle tatbik edecektir. de, tahmin edildiğine göre, 200 b in 

Mülga su büroaundan müdevver kişi vapurlarla Adalara ve Boğaziçi. 
vesaitl~ projelerden de istüade edile. ne gitmişlerdir. Vapur idareleri, faz
cektir. la kalabalık karşısında tarife barlcl 

Orta Anadolunun ezeli bir derdi vapurlar tahrik etmek mecburi7etln
olan susuzluk ve kuraklık Afetinin de kalını§lardır. 
böylece hükQmet tarafından ele alın. Boğazlçinden dönüş seferleri d(ln, 
masına karar verilmesi, bu korkunç zuhurat postalarile arttırılmış, ıece 
derdin ebediyen devam etmiyeceği saat birden sonra da bir ·vapur kal-
" c .... u.uAuu uıan :ı ı.ıu .. ıt! ızaıt: ı:u...... uır"ıUd.h. uıt!CUUı.ı,t ... •• ··--·- ~ 

Herif bu sefer kasıklarını tuta dc.ıktor Ratip, yüksek muallim mek-
tata güldü: ' tebi müdürlüğüne, Istanbul tlni:vcr-

ma boğulmuştur. 
Kayadibi nahiyesinin Söğüt kö • 

yünde sel, bir çok mahsulatı harap 
etmiştir, O nahiyenin Kıaılova k& -

Japon Maılaha+tiizarı 
Bundan bir müddet evvel Der lin 

•e Parise giden Japon ~lahatgtı
zarı M. Tcrajina, dün sabahki eks. 
p:-esle şehrimize dönmüştür. 

celi demek olduğundan, bütün mem. 
leket hesabına bir kazançtır. POLiS ~ 

- Senin pbl9 ..... qlü) ... ·- siteai ..W.lpt tak~ 1'0c;e~:~ 
mak d ·· dlm B 1 b den Mazhar Şevket yuksek oJrctım a am gorme . unun a era- .. .. .. ~ .. . . . 
L- • • ••t•• •• • f" ..J şube mUdUrlUl!UDe tayın edllm!Ş}er. _, 51ıP.• evıme go urup mısp ır e111e- . 
ceibn. Çünkü ben bu köy katkında. dır. 
mm. Sen de garipsin. Yolda~lık hak. Hususi Liselerde 
kına riayet etmekliğim gerektir. 

Biraz sonra Şen, onun evinde idi, '( apılan Teftişler 
hir odada dinleniyordu. Herif aile
sinin yanındaydı, üst değiştiriyordu. 
Yetişkin bir güzel olan km Taba
ka, yanına sokuldu ve sordu: 

- Getirdiğin misafir kimdir ba
ba? 

- Soyunu ıo!,)unu, hatta adını bil
miyorum. Lakin pek cahil, pek alık 
bir adamdır. Çünkü yol boyunca 
ahmakça konuştu, beni güldiirilp 
durdu. 

- Neler söyledi sana? 
Herif, Şen tarafından neler sonıl. 

•ufunu - yine güle katıla - anlatın
ca zeki Tabaka heyecanlandı: 

Maarif Vekileti müfettişleri tara
fından hususi orta mekteplerle lise. 
lcrde yapılan teftiŞlere ait raporlar, 
Vekalete gönderilmiştir. Bu raporlar
dan allkadar mektep idarelerinin 
mevcut talimatname hüküm!eriM uy 
gun hareket etmedikleri anlaşılmış
tır. Vekllet bu mektep idarelerine 
gönderdiği bir tamimle her sınıfta 
sözlü imtihanlara girmelerine lüzum 
görülen talebelerin adlanm, maktep 
numaralarını, sınıflarını ve hangi 
dersten ıözrü imtihanlara girecekle
rini gösterir bir listenin hazırlana
rak vekllete gönderilmeslrıl, bundan 
başka her sınıfta sözlü iıntihana kal. 
moksızın sınıf geçecek talebe hak
kında da ayni mahiyette olmak üze
re birer listenin hazırlanıp gönderil
mesini istemi,tir. 

yünde, Molla Alinin nişanlı olan kızı 
Sultan boğulmuştur. 

Bir Hırsız Yakalanınca 
BıçaklaBekçiyeSaldırdı 

Mebuslar Gellyorlar' 
Meclisin yaz · tatiline baflaması 

münasebetlle Recep Peker, Hamza 
Osman Erkan ve daha bazı mebus
lanmız dün sabahki ekspresle phri
mlze gelmlılerdir. Yaz münuebetlle 
Ankaradan Istanbula gelen yolcular 
da çolalmlfUr. Trenler pek kalaba
hk olmaktadır. 

Manisa Mualllmlerl•I• 
Sabıkalı hırsızlardan Haydar is· duruşma başka güne bırakılmıştır. Seyahati 

minde bir genç, evvelki akşam Tah- Blr Caket Hırsızı _ 
takalede dolaşan Alinin cebinden i- Talat isminde bir boya::ı, dün un.: Manisa (TAN) - Maarif Mildilru 
çinde 640 kuruş bulunan para çan- kııpanında bir dükkanın kepenklerini Rauf İnanın rlyueti altında bulu
tasını aşırıp kaçmak istediği sıra. boyarken yanıbaşına astığı caketinln . nan k~k muallimden m~ep ka
da Ali ve arkadaşları tarafından ya- oı·tadan kayboldujunu görerek poli· file, Hataya kadar uanıca blan 
kalanmıştır. si haberdar etmiştir. Caketin Hüse. memleket Hyehatlne çıkmıflardır. 

Ali suçl~yu ~ahalle bek~isi .. Meh- yin isminde biri tarafından çalındığı Sarhoıluktan Ma•kl m Oldu 
mekde. teslım . edıFp kkaraHkol ıdl gobndker~ anlaşılnııı ve biraz sonra Hüseyin ~.a. Kemal ilminde bir ıenç, •:ıi 
me ıstemiştır. a at ay ar e çı ketle beraber yakalanmış ve dun ilmi· k d 
ile beraber giderken b!rdenbire bı- cürmümeşhut nöbetçisi olan Su!tan. gece, kendlslnl b ~t eM e 
çnğını çekmiş ve bekçinin üzerine ahmet birinci sulh ceza mahkemesi- sarhOf olduju halde • <! urat-

asliye üçüncü ceza mahkemesine 

hücum etmiş ise de bu sırada yeti- ne gönderilmiştir. pıp. ~llaindeld metresi Aypnin 
şen devriye polisleri tarafından ya- M hk bit .. .. t1 hır- evine gıtmlştlr. Fakat kapıyı b~r hay. 

a eme suçu sa gormu7, r aldı"" hald açılmadığını gören 
kalanmıştır. sızı 4 ay, 15 gün hapis cezasına mah- ~ ç &· e . 

Dün cürmü meşhut nöbetçisi olan kuın ederek derhal tevkif etmiştir. Kemal tekmelemıye ve avazı çıktıjı 
kadar da bağırmıya başlamıştır. Dev 

Klllste Bir Cinayet gönderilen Haydarın suçu sabit gö- Değirmende Boğuldu 
Kilis (TAN) _ Musabeyli iköyıe- rüldüğünden tevkif edilmiştir. Birecik, (TAN) - Mehmet oğlu 

riye polisleri Kemali yakalamışlar ve 
dün cürmü meşhut mahkemesine tes
lim etmiflttrdir. 

d h d b HalllD ilminde bir köylü, bujday ö-rinden geceleyin buraya dönmekte Yalnız üzerin e zu ur e en ıça-
olan Mansur ile babası Baraz, Gırrık ğ:n memnu silahlardan olup olmadığı ğütmek üzere, Halfeti nahiyesinin 

hk l A ı Degyirmenderesine gı"tmic, orada de-Hasan isminde birinin tecavüzüne hakkında ma emeye ıuım ge en " 
A k ·· b" hl" u ğirmenin ıuyunda yıkanmak istemlo, 

Yapılan duruşma neticesinde Ke-
mal sarhoıluk ve umul1ll istirahati 
selp maddesinden bir aUn hapis ce

Şüph.ell Bir "ölüm 
Topkapı sarayı itfaiye memuru 

Abdurrahman dün Şişliden bindiği 
trainvayla Harbiye istikametine doğ
ru gelirken birdenbire gasayan et
miye başlamıştır. 

Abdurrahman derhal tramvaydan 
indirilerek bir otomobille Şişli Ço. 
cuk hastanesine kaldırılmış ise de 
lıHtaneye varmadan ölmüştür. Olü
mün sebebi tahkik edilmektedir. 

Maırapa ile Yaralandı 
Beyoğlunda Aynalıçeşmede oturan Ya· 

ıann oğlu üç yaşında M.;'Un evin bahoe· 
ıılnde oynarken ayni evin QçQneO kat pe
ceresl önQndekJ bir kilo atırlıimda bôır 
maFapa çocujun balına dillerek alır Ye 
tehlikeli surette yaralanmasına aebebi7et 
vermiştir. * Abanozda 41 numaralı evde ıerma· 
ye Nedime ile Mecldlyeköyünde oturan 
Adil arasında çıkan bir kavıada Adil Ne
dimeyi iki yerinden bıçakla yarala)'lp 
kaçmıştır. Yarah hastahaneye kaldırıl -
mıı, suçlu aranmaktadır. * Çırçırda Gillbahçe sokafında otu -
ran Meryem ile kocası kasap Rıza -dün 
Kumkapıda gezttken aralannda kavıa 

çıkmıstır. Rıza kansını ıokak ortasında 
bıçakla atırca yaralanuftır. Y~ah tedavi 
altına alınmış. suçlu yakalanmııtır. 

- Aman baba, dedi, bu adam alık 
•eğil, son derece zeki, ferasetli bir 
insanmış. Onun "Ben mi seni yükle
neyim, sen mi beni yüklenirsin" su. 
alinden maksadı, "Ben mi bir söz a
çayım, yoksa sen mi açarsın" de
mektir. Bu suretle ''konuşa konuşa 
yilrürUz, yol yorgunluğunu duyma
yız" demek istemiştir. Biçilmiş ekin 
için "Yenmiş midir, yenmemiş mi
dir" demekle sahiplerinin tarla mah. 
•ulilnü biçmeden satıp satmadıkla
nm anlamayı kudetmlştir. Üçüncü 
•ualin manası ise "ölUniln ardında 
.. adını andıracak - bir eser veya ha
yırlı evlat bırakıp bırakmadığını" 

uğramıflardır. Hasan, Mansuru kur- malumatı verme uzere ır e ı v -

şunlaöldünnii§ve~ka=:çmı::=:şt=ır~.-------k_u_f_a__=.g_öst~e-ri_lm~e-si_n_e_k_a_r_ar~_v_e_r_n_m_i_ı. __ b_o_ğ_uı_m __ u_ıt_u_r. ________ ,;_ ____ ,,_ ____ ~~---::::::::::::::::::::::::::: 
zasına ınahkdm olmuttur. 

* Haydat'Jlaıada Devlet DemlryoDan 
ameleslnden Mehmet, içinde demir bonılar 
yüklQ bir vaıonun kapısını açarken boru
lardan bir kaç tanem, il.zerine yuvarlan • 
ması neticesinde muhtelif yerlerinden teh· 
likeli aurette yaralanmıttır. Yaralı Ha,. -
darpaşa NQmune hastahanesine kaldırıl • 
mıı,tır. 

TAKViM ve HAYA 

araştırmaktan ibarettir!. 
Ev sahibi kızından bu sözleri du. 

)'ar-duymaz odadan fırlıyor, Şen'in 
'7anma ıidiyor, bir iki havai liftan 
sonra plüınsUyor:: 

- Yolda, diyor, suallerini anla
mamazlığa geldim. istersen timdi 
eevabmı vereyim. 

Şen, cevaplann baıka bir dimağ
dan geldiiinl anlıyor, işi inceliyor 
ve Tabaka ile evleniyor. O günden
lteri çöl çocuklan, bizim ''Tencere 
)'11varlandı, kapalım buldu" meseli· 
ne mukabil olarak "Şen ile Tabaka 
birbirine ı;ydu" derler. 

İçimiz hoplaya hoplaya biz de İn. 
gilterenJn Şen, Rusyanın Tabaka 
ıolü oynamasım bekliyoruz. Fakat 
günler, haftalar hali kısır. Acaba 
Londra ile Moskova Türklerin "Su 
uyur, düşman uyumaz'~ dediklerini 
iuymamışlar mı? .. 

SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S H:L~ üm 1 • • .. t k la yük· sek tazyik nisbeti yoktur. • - ~ye ve tere e erını gu mın a a ra 
okuduğumuz Halikarnas Bahkçısı merkezleri denilir. Sıcak havanın 

kimdir?. 

C. - Cevat Şaklı. 

• 
S. - Cep kitaplan serisi müte. 

madiyen devam edecek nıi? 

C. - Evet. 

• S. - Alçak, yilbek tazyik ne 

demektir? Milibar ne demektir? 

RUzıann saniyedeki ve saatteki 

sürati nedir? ı 

C. - Soğuk havanın tazyiki 

fazladır. Soğuk havanın bulundu-

tazyiki azdır. Sıcak mıntakalarda 

hava tevessü ederek yükselir, ye

ri boş kalır. Bu mıntakalara al
çak tazyik merkezleri derler. Yük. 
sek tazyik merkezinden alçak 

tazyik merkezine doğru bir hava 

akıp başlar, bu akıntıya rüzglr 

denir, Rüzgann fiddetinl ölçen l· 

lete milibar derler. Rüzgarm n

niyedeki ve saatteki sürati tazyl. 

ka ve hava cereyanlannın şidde. 

tine göre değifir, muayyen bir 

• 
S. - Yeni haremden sonra, 

devlet sermayesiyle tetekJtül et

miı olan banka ve müeueseler 
ınemurlan devlet memunı gibi 

muamele ıöreeelder midil? 

C. - Devlet memurlan hakxm-

da biri sivil, diğeri askeri olmak 
... 

üzere iki barem vardır. Devlet 

sermayesiyle tefekkül etmif ban. 

ka ve müesseseler memurlan i

çin de ayn bir barem vardll'. Bu 

banka ve müesseselerin memurla· 

CEVAP 

n kendııertne maıısua oaremın 

çerçevesi. dahilinde muamele gö

receklerdir. 

• 
s - Askeri sanat okulundan . . 

mezunum, orta mektep mezunu 

a••edUeblllr miyim!. 

c. - Kırıkkaledekl askerl sa. 
nat mektebinin orta kısmından 

mezun olanlar orta ihtilaa mezu. 

nu addedilirler ve bunlar memu• 

riyete . tayinlerinde orta mektep 

mezunu gibi muamele görürler. 

10 Temmuz 1939 
PAZARTESi 

1 ind ay Giln: 31 
Arabi: 1358 
Cem. evvel: 23 
Gilnee: 4.36 - öıtıe: 
İkindi: 16.19 - Akşam: 
Yatsı: 21.43 - İmsAk: 

Hızır: 88 
Rumi: 1355 
Haziran: 2'7 

12,18 
ıu3 

21.18 

Hava Vaziyeti 
YelilldSy Meteoroloji lataqonundan 

aluı4ın mal\lmata ıöre, bava )'Urdun dolu 
Anadolusunda kapalı ve mevz.il Ntllı. 
Karadeniz kıyılan ile Orta Anadoluda bu• 
lutlu. diler bölgelerde açık ıeçmlf, rO& • 
1Arlar llmall istikametten, Eıe b61-eıılnde 
kuvvetlice, diler bö1-elerde orta kuvvet· 
te •miftir. • 

Dün İstanbulda bava açık 1eçml1. rilz• 
ılr flmall IU'klden saniyede 3 • 5 metre 
hızla esmlıtlr. Saat H te hava vaziyeti 
1017,0 m1Ubar ldL Suhunet en yüksek 
29.I ve en dtllQk 18,4 santtıret olarak 
bJdedllmiatir. 

\ 
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f suGüNI 
italya 
Mihverden 

yrllacak mı ? 
Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

"Bir harp çıktığı takdirde İtalya, 
belki de kendini mihver safında bu
lacaktır. Ger~i bugiin İtalya'nın 
mihverden ayrılmasına inıkiın yok
tur, fakat İtalyanların temayülleri 
ve İtalyan menfaatlerinin İtalya hal
kı tarnfındnn kn,•ranışı İtalyan ma
hafilinin daha ihtiyatlı bir hattı ha
reket takip etmesine sebep olmak
ta, bu da, bir bakımdan harbin vu
kuuna karşı gelmektedir." 

İtalyanın bugünkü vaziyetini izah 
eden bir İngiliz muharriri, İtalya
nın sulh cephesi liderleri tarafından 
söylenen sözleri daha iyi anladığını, 
ve sulh cephesinin mutlaka tecavü
:ıe muka\•emct edeceğine inandığını 
izah ediyor ve şu ci.inıleleri ilave e
diyor. 

"İtalya sulh cephesinin tecaviize 
mukavemet azmine inanmazsa, ne
tice İtalyan imparatorluğunun ,.e fa_ 
şist rejiminin ortadan kalkması ola. 
caktır. Sinyor l\fussolininln, bunu 
görmemcsını akıl kabul edemez. 
Sinyor Mussolini riiya gören bir sa
iri filmenam del:-ildir, her ihtimali 
ve imkanı kavrıyan zeki bir miişa
hittir. Onun birinci sınıf devletlerle 
harbe giriştiği takdirde italyan im
paratorluğunun uğrıyacağı akıbeti 
düşünmemesine imkan yoktur. O· 
nun için Sinyor l\fussolininin son 
saatte bir sulhçu olarak rol alması 
beklenir. Bu yüzden önümiizdeki 
haftalar içinde yalnız Alman faali.. 
yetlerini değil, İtalyan faaliyetlerini 
de gözetlemek, hunların beraber yii. 
rii)•iip yiirümediğine, beraber yürii
memek yiizlindn ortalığı nizarn!lıız 
bir giiriiltiinün kaplayıp kaplamadı. 
ğına dikkat etm~IL 1ıı., .. -~-- .. 

...,ulun ou rnütalealann anlatmak 
istediği en esaslı noktn İtalyanın 
sulh ceph esine knrşı gelmekle, im
paratorluğu ile arasındaki muvasa
lanın kesileceği, ve fa istliğin eseri 
olan imparatorlukla kendisinin de 
yıkılmak tehlikesi geçireceğidir. Bu 
yüzden İngiliz muharriri, İtalyanın 
harp çıkmnsınn mani olmak istiyc. 
ceğine, ve Alman ihtiraslarına kcn. 
dini kaphrınıyacağına kanidir. Mu
harrir bu kanaatini teyit için bugiin 
Romada bile İtalyanın bir numaralı 
Alman rniistcınlekesi sayıldığını, 

mihvere sadakat hissini ta5ımıyan za 
lrlerin hararetle karşılandıklarını, 
bugiinkü vaziyetin İtalyada hosnut
suzlukln karşılandığım, \'e İtall~anın 
kendi arzusuna uymıyan bir harbe 
siirüklenrnesinden endişe edildiğini 

anlatmaktır. 

Vaziyetin bu merkezde olup olma
dığını, İngHi:.r. muharririnin dediği 
gibi önümiizdcki haftaların müsa. 
hedelerl tc hit edecektir. Çünkü 
mihver de, sulh cephesi de mühim 
bir imtihanın sonuna varmak üze. 
redir. 

Sulh cephesinin geçirdiği imtihan, 
tanı bir mu\'affnkiyetle neticeleni
yor. Sulh cephesi foahhiitlerini ifa
)'a hazır olduğunu ve her tcca\•iizii1 

muhakkak . ilahla knrşıhyacağını 

göstermekle en miihim imtihanı at
latmı~tır. ::\listcr Chamberlain'in bu
gün veya yarın söyliyeceği nutuk 
ise bu vaziyeti katileştirecck Ye en 
küçiik şüpheleri dahi kaldıracaktır. 

Buna karşı ıra mihl ere gelecek 
ve onun ne yapacağını göstermesi 
icap edecektir. 

~Iih,•cr de sulhtcn başka çare bu
lunmadığını anlndığı takdirde yeni 
bir tesviyeye doğru gitmemek için 
5ehcp kalmnz. 

Fakat mihver bir hnrp çıkarmak 
lizcrinde ı rar eder e işte o zaman 
mihverin parçalanması ihtimalleri 
ba sgösterecek tir. 

Yani imtihan sırası mih\'crdedir. 

Yugoslavya Başvekili 
Radikal Birliği Reisi Oldu 

Belgrat 9 (A. A.) - Yugoslav ra
dikal birliği merkez idare komitesi 
ve icra komitesi, bugün Belgratta 
birlikte toplanarak parti reisliğine 

başvekil Zctkoviçi seçmiştir. 
Partinin sabık reisi sabık Başve

kil Stoyadinoviç ile diğer sekiz me-

Hamdullah Suphinin Nutku Köseivanof 
Prens Polle 

Bükreş BüyükElçimiz 
ltimatnamesini Verdi 

Görüşecek 
--o--

Bulgar Başvekilinin 

Yugoslavyayı Ziyareti 
Belgrat, 9 (A . A.) - Havas: 

Bükreş, 9 (A.A.) - "Rador": 1 mevcut cerin dost1uğun esasını, 

Kral Karol'a yeni itimatnamesi- yüksek bir ideal ve daimi değişmez 
ni takdim eden Türkiyenin ilk, Bük. menfaatler teşkil eylemektedir. Bu 
reş Büyük Elçisi Tanrıover bu mü- mühim unsurlar iledir ki iki millet 
nasebetle söylediği nutkunda demiş- arasındaki dostluk, her gün daha zi. 
tir ki: yade takviye edilmeğe namzettir . • 

"Bu yeni tayinimle buradaki işi- .Şimdiye kadar vukua gelen bütün . 
me devamımın emredilmesi, benim hndiseler ve bütün vaziyetlerde ol. 
için büyük bir şereftir. Mazide oldu- duğu gibi bundan sonra vukua gele
ğu gibi bundan böyle de iki memle- cck bütün hadiseler ve vaziyetler de 
ket arasında mevcut bağların takvi- bu dostluğun kıymet ve salabetini 
yesi için naçiz gayretlerimi sarfa ı tebarüz ettirecektir. 

devam edeceğim. 1 Majestelerinin, yeni ve parlak 
Balkan memleketleri arasında sı- mukadderatına isal için bu memle

kı işbirliği siyasetine başlanılması, ketin başına geçtiği mesut günden
senelerdenberi Majestelerinin yük- beri, dost ve müttefik milletler, Ro
sek hususi arzulanndan bulunuyor- manyanın dahili takviyesini mütead. 
du. Bu fikrin kıymetli bir surette dit servet kaynaklarının inkişafını 
kuvveden fiile çıkmasını teşkil e- ve milli kuvvetlerinin faal halkın

den Balkan antantı, majesteleri nez. masını büyük bir bahtiyarlıkla mü
dinde daimi ve müessir müzaheret şahede etmektedir. 
görmüştür. Vazifemin icrasında majestelerinin 

Orta elçiliklerin büyük elçiliğe şimdiye kadar bana karşı göster
tahvili, Balkan antantı devletleri mek Hıtfunda bulundukları yüksek 
reislerinin memleketler arasında e- müzahereti, majesteleri bundan böy 
snsen mevcut bağların takviyesile le de benden esirgemiyecek ve hüku
sıkı aliı.kalarının muhtelif biirhanla- metleri de bana kıymetli yardımını 
nndan birini teşkil etmektedir. Alı- vermekte devam eyliyecektir. 
nan bu tedbirlerle devlet rei5leri, bu Türkiye Reisicümhurunun, Cüm
münasebetlere ve bu bağlara ver- huriyet hükumetinin ve Türk mille. 
dikleri ehemmiyeti yüksek bir tarz- tinin ve avni zamanda sahsımın his-.,_ ... _. ____ ... , . .. u... ,-.,., cuuıau oıcu~K, rnaJCSte-

Türkiye ile Romanya arasında !erinin, alt'ö's veliahdin ve asil Ru-

-' 
Dün Bükreşte Kral Karol' a 
itimatnameıini veren Büyük 

Elçi Hamdullah Suphi 
Tanrıöver 

men milletinin saadet ve refahı hak
kında en samimi temennilerimi ar
zeylerim." 

Kral, verdiği cevapta büyük elçi
nin izhar ettiği hissiyata hararetli 
surette teşekkür etmiş, ve Romanya. 
daki vazifesine başladığı gündenbe
ri büyük faaliyetle ve faydalı olarak 
iki memleket arasındaki münasebet
lerin gittikçe daha fazla sıkılaşması
na çalışmaktan fariğ olmamış bulu
nan muhterem diplomatın hüvük el
çı payesını almış olmasından duyau • 
ğu memnuniyeti izhar eylemiştir. 

Almanyadan avdet eden Köseiva
nof, bugün öğleden sonra Slovenya
da kain Bled şehrine gelerek iki gün 
kalacaktır. 

Mumaileyh, Yugoslavya hariciye 
nazırı Marko\'iç tarafından kabul e
dilecek ve iki devlet adamı arasında 
bir kaç mülakat yapılacaktır. 

Bulgaristan başvekili şimdi Bled 
civarında kain Brod da yazlık sara -
yında bulunan prens Pol tarafından 
da kabul edilecektir. 

Gazeteler bu münasebetle kanu -
nusani 1937 paktı ile tevsik edilmiş 
olan Bulgar • Yugoslav dostluğuna 

hararetli makaleler tahsis eylemek -
tedirlcr. Gazeteler dört gün evvel 
Köseivanof Yugoslavyadan geçer -
ken iki de\'lct adamı arasında baş -
lanmış olan konuşmalara bugün ve 
yarın devam edileceğini kaydeyle -

mektedirJer. 

Resmi mahfillerde söylendiğine 
göre bu görüşmeler samimi komşu -
luk münasebetlerinin teyidinden i . 
baret kalacaktır. Ayni mahfiller, 
Yugoslavyanın Balkan Antantı men
faatlerine karşı tam sadakati hak -
kında şüphe uyandıracak mahiyette 
yapılacak tefsir ve şerhleri daha şim 
diden reddetmektedirler. 

Cliamberlain Dün 

Bir u uk Verdi 

Meksikada 
Mihvere ilerin 
Tahrikatı 

ransız Hariciye azırı Birmingham, 9 (A. A.) - Dün 
öğleden sonra de Kent ile hava nazı
rı hazır bulunduklan halde Birming
ham civarında kain Elondon hava 

Naziler İsyan Hazırlıyor 

Türk -Fransız itilafının 
Kıymetinden Bahsetti 

meydanının küşat resmini 
Chamberlain, bir nutuk irat 
demiştir ki: 

yapan 
ederek 

"Öyle zannediyorum ki hava kuv. 
vetlerimiz bir çok noktalardan dün-

l\lcksiko, 9 (A.A.) - Ecn<'l1i 
ajanlarının Mcksikadaki faali
yeti hakkında matbuata beya
natta bulunan hükumet erka-
nından biri demiştir ki: 

"Frankist i yanının arifesin. 
de İspanya ne yaziyette ise bi. 
zim de şimdi o vaziyette oldu
ğumuzu peknlü biliyoruz. Nazi 
ajanları burada kendilerine mü
sait bir rejim kurulması için 
ellerinden geleni yapıyorlar. 

Reisiciiınhıır intihabatı dolayı

sile ellerine giizel bir fırsat geç
miş oluyor. 

Totaliter memleketlerin nja
nı olan birçok Alman• İtalyan 
\'C Japon iş adıtmlnn l\Icksika
yı istilii etmektedir. Bu \·azi
yet, :\fcksikayı totaliter de\'let-
1erin kollarına atan Amerika
nın ve diğer demokra ilerin ta
kip ettikleri iktlsndi ~iyasctin 
nıantıki bir neticesidir." 

Londra, 9 (A. A.) - "Sunday Ti
mes" gazetesine beyanatta bulunan 
Fransız hariciye nazırı Bonnet de • 
miştir ki: 

"Fransa ile İngilterenin vazifesi 
yalnız imparatorluklarının tamami -
yet ve istiklalini korumak değil, ay
ni zamanda dünya emniyetini muay. 
yen bir hadde idame etmektir. Fran
sa ile İngiltere ı.rasındaki münase • 
betlerin şimd5kinden daha iki olması 
mümkün değildir. Bir çok seneler -
denberi iki memleket arasındaki mü
nasebetler pek dostane idi.- Fakat 
bilhassa bir senedcnberi aramızdaki 
dostluk siyasi, askeri, iktısadi ve di. 
ğer sahalarda sıkı bir iş birliğine is
tinat ettirilmiştir. 

Almanyanın Sovyetler birliğine 

yaklaşmak hususunda giriştiği teşeb 
büse telmih eden nazır demiştir ki: 

"Müspet bir neticeye varmak i
çin Sovyet!t;?r birliği ile giriştiğimiz 

müzakerelerde hiç bir gayreti ihmal 
etmedik. Bundan sonra yapılacak 
müzakereler esnasında bir itilafa va
nlacağını iimit ediyoruz." 

e Almanyanın, Baltık clevletlerile anlaşmak için 
işi bir hayli ilerlettiği anlaşılıyor. Bir ihtimale 
göre Almanya ile F enlanclya arasında askeri bir 
ittifak yapılacaktır. Alman hariciyesi bu )''.Jlcla 
muvallak olacağını sanmakta Ve Fon Ribben
trap' un, Baltık memleketlerinde yapacağı seya
hat sırasında bütün Baltık memleket/erile buna 
benzer ittifaklar akdini ummaktadır. 

* ~ Alman siyasetinin bu istikamette muvaffak olması ih. 1 

Nazır Polonya hakkında da şun. 
ları söylemiştir: 

"Sarih ve vazıh olan \•aziyetimizi 
anlamak için başvekil Daladier'nin 
13 nisanda söylediği nutku ve benim 
9 hazirandaki beyanatımı hatırlamak 
kafidir. Fransa ile Polonya hayati 
menfaatlerine dokunabilecek olan 
her türlü tehdide karşı, bu tehdit ge. 
rek doğrudan doğruya gerekse bilva
sıta yapılsın, birbirlerini derhal ve 
doğrudan doğruya garanti etmekte -
dirler. 

* Polonya istiklaline ve haklarına 
karşı bir tecavüz vukuunda .darbı -
mesel haline gelmiş olan kahraman
lığına olduğu kadar İngiltere ile Fran 
sanın kayıtsız ve şartsız yardımları. 
na da güvenebileceğini biliyor." 

G. Bonnct, Cenup departmanları 
Radikal Sosyalist federasyonunun 
bir ziyafetinde söylediği nutku sı -
rasında da bilhassa Türkiye ile Fran. 
sa arasında aktedilen anlaşmanın 

kıymet ve ehemmiyetinden bahset • 
miştir. 

yanın en mükemmel kuv,•etleridir. 
Şunu da haber vereyim ki Sir 

Kingslev Wood siıe bütün sırlarını 

söylemiyor. Size bir şey söylediği 
7.aman, sözlerinin arkasında bir cok 
şeylerin gizli kaldığından emin ol~ -
bilirsiniz." 

Chamberlain, daha evvel İngiliz 
hükumdarları tarafından Amerikaya 
yapılan ziyaretin muvnffakıyetinden 
bahsederek şunları söylemiştir : 

"Bu ziyaretin vereceği bütün ne
ticeler hakkında şimdiden tahminler 
de bulunmak belki mevsimsizdir. 
Hükümdarların imparatorluğun bir. 
liğine ve Amerika ile aramızdaki 
dostluğa pek kıymetli bir yardımda 
bulunduklarından eminim." 

Başvekil, şimdiki gerginlik zail 
olduktan sonra sivil tayyareciliğin 

misli görülmcmis bir inkişafa mnz. 
har olacağından emin bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Sir Kingsley Wood, başv~kilin 

hava limanı filolarından birinin fah
ri komodorluğuna tayin edildiğini 
bildirmi~tir. 

/ara Danzig meselesi üzerinde Lehlilerle anlaş

mak için tavsiyeci e bulunmakta ve bu tavsiye 

Almanyacla bir •aclakatsizlik eseri sayılmaktadır. 

Bununla beraber bazı diplomatlar, Bitlerin Dan

zig meselesini bırakarak yeniden Balkanlara göz 

dikmesi ihtimalinden bahsediyorlar. 

* 
tinıuli So,·yet Rusya üzerinde tesirini göstermiş, ''e bn 
~·iizrlcn So\•:yct Rusya da, ina:iltere derecesinde müza· 
kcrclcri ~abukla;?tırmıya meyletmiştir. 

* 

f ı ~ 
/ 

9 Alınnnlor. bu sırada Litvanyalılurı da LehJiler a!ey
himlc tahrik · ediyor ve Lchlilerden Vilna . ehrini iste. 
nwlcri için kışkırtıyorlar. Lehliler 1920 de Vilna'n il
}lnk et•ni~lcr, bu yüzden iki i arasında hir siirii ihtilaf
lar çıkmı~, Almanyanın Memel'i alması iizerine, hu ih. 
tilaflıır rla unutulmuştu. Almanlar bu sefer Litvany _ 
lıları, LchHler aleyhinde harekete ı?ecirmek icin Vll: ft Bir rivayete göre ltalyan Hariciye Nazırı, Alman-· meselesini ileri sürüyorlar. a 

bus, radikal birliğinden ihraç edil- --------------------------------------------------------------' 
miştir. 
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.fEifK 
Yağh Kara 

Yazan: B. FELEK 

Bizim memlekette lekelenme • 
- den :;okakta gezemiyecek mi. 
yiz yahu? 

- Ne oldu? 
- Bak şu halime! 
Dedi ve beyaz, tiril tiril elbisesi • 

nin sol cebinden koltuk altına kadar 
yer yer siyah lekeleri gösterdi. 

- Nedir bunlar? 
- Birader! Sıcakta yayan gide • 

miyorum. Hani Hiks olsun diye de -
ğil, çabuk gideyim diye otobüse bin
dim. Ayakta durulmuyor. Şöyle o • 
turayım dedim. Bir de indim ki; bu 
hale gelmişim. 

- Benzinle sil! 
- İner inmez gördiim. Hemen 

eczaneye gittim. Klorformdan, is
pirtoya kadar bütiin leke çıkaran 
şeyleri denedim. Çıkmadı. 

- Ha! Öl le ise yağlı karadır. Çık.. 
maz. 

- Daha ı var. Bir de şu tarafa 
bak! 

Sağ kolunun dışı yemyeşil boyalı: 
- Bu da ne? 
- Ne olacak! Otobüsü boyamış. 

lar, ben de terli terli kolumu daya • 
mışım. Boya, kötiiliiğiinden üstüme 
yapışmış. Kolumu kaldırınca boyayı 
da beraber aldım. 

- Temizleyiciye yer! 
- Öyle yapacağım! Yani bir bu-

çuk kôğıda mal olacak. Sebebi oto • 
biislerin \'e boyalarının pisliği. Buna 
bir bakan, bir kontrol eden yok mu? 
Halkın iistü bn ı bu mundar mende
burların pisliğinden hergün kirlen. 
meli midir? Kostüınii lekelemeyi gö. 
ze almadan otobü c binemiyecek mi. 
yiz? Şunu bir yazsan Allaha kına! 

- Yazarım merak etme! Yalnız 
sana ta\':siye ederim. Sakın o otobüs. 
te arabanın pisliğinden, kirliliğinden, 
ho.} anın kötüliiğlinden falan bahset
me! 

- Neden? 
- Çünkü sana "Bayım! Beğen • 

rniyorsnn hususi otomobile bin!" di
ye ceYnp verir ve seni sinirlendirir
ler. Bizim şehrin otobüsleri, çamur 
olmuş sarhoş gibi ··zerinde kalacak 
adam arıyor. Ben bunu ya -
zacağım ama galiba aziz kar -
deşim en, B e 1 e d i y e n i n oto
büsleri gelinceye kadar hergiin bir 
mıktar lckelencceksin! Ne yapalım! 

Manevi leke süriilın<'sin de böyle ni. 
iıayet bir hıı~uk lira ile temizlenen 
lekelere şiikret! 

Kalktı gitti. Lakin sikayetini ta
mam<-n lınklı buldum. Cidden oto • 
biislcr, hattü bir kısım ikinci mevki 
tramnıylar göze çarpacak kadar pis
tir. Nakil \'asıtalarının temizliği ile 
alôkadar bir müessesemiz yarsa he • 
men faaliyete geçmeli, yoksa, böyle 
bir mües ese kurmalıyız. 

Alman Radyoları Polonya 
ile Uyuşmaktan 
Bahsediyorlar 

Varşova, 9 (A. A .) - Breslavda. 
ki Alman radyo istasyonu muntaza. 
man saat 10.15 ve 20.15 te Leh lisanı 
ile propaganda neşriyatı yapmakta. 
dır. Bir Leh halk şarkısını müteakip 
başlayan ilk neşriyatında bu radyo 
şunları söylemiştir: 

"Komşular arasında sık sık anla
şamamazlıklar olur. Fakat bunların 

halli her zaman mümkündür. Alman 
- .. L:h işbirliği mazide Polonyaya 
buyuk menfaatler temin etmişti. ü. 
çüncü bir şahıs işe kanşmayıp ta 
çarpışmayı tavsiye etmediği takdir
de anlaşma imkanı daima mevcut
tur." 

Radyo Danzigin Almanyaya dön. 
mesi lüzumuna telmih ettikten sonra 
Polonyaya da yahudi düsmanlı&l't ha-
reketine başlamasını tavsiye etmek
tedir. 

Bu neşriyat, Polonya Katoviç is. 
tasyonunda yapılan Almanca neşri _ 
yata bir cevap addedilmektedir. 

Diğer cihetten Viyana ve Berlin 
radyolarının Ukrayna lisanında tek
rar neşriyat yapmnğa başladıkları 
bildirilmektedir. 

Ciano ispanyaya Gitti 
Roma, 9 (A. A.) - Kont Ciano, 

refakatinde Italyan diplomr.ıtlarmdarı 
ve eksperlerinden bir hevet ile bir. 
likte, İspanyayı ziyaret et~k üzere 
bugün saat 13.20 de Romadan hare. 
ket etmiştir. 
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i ASKERLiK KAMPLARI BAŞLADI ıı 

'ı 
RADYO 

J\nkara Gazi Lisesi ttılebeleri, Söğütözünde askerlik kam· 

i pına çıktılar. Cümhurreisimiz ismet lnönünün oğlu Ômer 

N B N B T ! 
lnönü de arkadaşları ile birlikte bu kampta vazile görüy-:>r. İ 

e Oy e O S anrı ~şağıdaki res~mler: kampın bir günlük mesaisinden muhtelif J 
ıntıbaları tesbıt edıyor: ı 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye R~dyodiiüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalı,ra Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Kem Gözdenlerden 
Paza rtesi, 1 O. 7. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
f teoroloji haberleri 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - Pi.) 

Topkapı sarayındaki Kubbe • 
altı, Osmanlı vükelasının 

toplantı yeri idi. Sayılan üçten ye 
diye kadar çıkan vezirler, Kazas. 
kerler, reisiılküttnplar, nişancılar, 
defterdarlar • yeniçeriliğin lağvı. 
na kadar • orada toplanırlardı, dev· 
lct işlerini görüşürlerdi, halkın 

arzuhallerini gözden geçirirlerdi. 
İşte bu kubbealtı • bir zaman. 

Jar • kan bakımından Türk olmı • 
yanların karargahı olmuştu, me • 
sela 16 cı asrın ikinci yarısı i~in
de orada bulunmak hakkını kaza. 
nanlan gözden geçirelim: Vezir • 
!erden Piyale, Macardan dönmey. 
di. Ahmet paşa, İstiryalı olup 
Graçta doğmuştu. Mahmut paşa, 
Sklavonyanın Kanije kasabasın-
dandı. Sinan paşa, Cenevizdi. İm. 
rahor Mahmut ağa, Ahmet paşa -
nın hemşehrisi, Babiissüadc ağası 
cslında Velzor adlı bir Karinityalı, 
tercüman Mehmet Praglı olup 
müteferrikalar, çavuşlar içinde de. 
ileride vezir olacak • bir çok Ma • 
carlar, Almanlar bulunuyordu. 
Hata Ars'lı Adam Nozer adlı bir 
papası da ihtida ederek Kubbeal. 
tı erktinı arasına katılmıştı. 

I• şte bu adamların bir kısmı 
Osmanlı hanedanı ile akra. 

balık tesis etmişlerdi. Daha doğ -
rusu padişahlar, kölelikten paşa -
lığa çıkardıkları kimselerin sada -
katlerini kuvvetlendirmek için on. 
lan damat yapmak siyasetini gü • 
duyorlardı. Vezirlerle sultanlar a. 
rasında yapılan izdivaçlar, erkek
le kadının birbirini beğenmeleri e. 
sasına değil, yalnız padişahların 

ve hazan de sultanların arzusuna 
jİ.Stinat ettiği için damat paşaların 
harem hayatı seriya tatsız olu. 
yordu. Çünkü otuz beş yaşında bir 
vezire altmışlık bir sultanın veril. 
mesi vaki olduğu gibi yetmiş beş. 
lik bir vezire de dokuz on yaşla -
rındaki prenseslerin nikahlandığı 

görülüyordu. Sultan İbrahim dev
rinde üç dört yaşında bulunan kız. 
lar bile vezirlere nikahlanmış o -
lup Hanya fatihi Yusuf paşanın 

nikahlısı onlardan biriydi. 

Koca olacak vezirlerin intihap 
hakkına malik olamamaları ve sul. 
tanların diledikleri veziri seçme. 
leri mümkün olduğu için hür ruh. 
lu ve hür yürekli paşalar, Kubbe
•ltına girmek hevesini taşımaz-

lar, kıyılarda ve hudutlarda dola. 
şırlardı. Orası, o Kubbealtı, ipuç. 
ları saray haremine bağıl bir ne. 
vi nikah ağı idi. 

D amatlık şerefi uğruna fani ha
yatın mukadder zevklerin -

den mahrum kalmış veya bırakıl. 
mış vezirler çoktu, meihur Sokul-
lu Mehmet paşa bunlardandı. O 
gerçekten dirayetli, gerçekten eh. 
liyetli vezir, kendisinden bir çok 
yıllar sonra şöhret kımınan üstat 
§.\ irlerden birinin: 

izdJvaç emri hcle emrJ asır 
Onu sen gonne sakın sehlU ycslr 
Ukaltı bunda tah::ırrl eyler 
Bir ço[;ıu meyli tescrri eyler 

Kıtasıyle müdafna etmek iste. 
diği halayık alma yolun:ı. girmiş, 
nikahlı kadın almamış ve iki cari. 
ye seçerek onlarla yaşamayı tercih 
etmişti. Odalıklarından iki de oğ
lu vardı, yetişmişler(li, mühimce 
mevkiler tutmuşlardı. Fakat tali 
kendisini Kubbealtına getirince bu 
sakin hayat kökünden sarsıldı, ca. 
riyeler sürüldü ve zavallı Sokullu 
damatlık beliyesine tutuldu. 

K anuni Sultan Süleyman bu 
pek değerli vezirine kendi 

torunlarından bir prensesi, Sarı 

Selimin kızı Esmihanı layık gör -
müştü. Bize öyle geliyor ki, şair 

meşrep ve candan şiir sever olan 
Kanuni, edebiyatta makbul olan 
tezat sanatını hayatta da görmek 
istemiş ve bu izdivacı düşünmüş. 
tür. Çünkü Sokullu vezir, o devir 
Türkiycsinin hemen hemen en u
run boylu erkeği idi. Prenses Es. 

Korusun 
YAZAN----· 

M. Turhan TAN 

mıhan ıs<f cüce sayılacak kadar kr. 
sa boylu bir kızdı. O bülend en • 
dam ile bu bodur kametin yan -
na gelmesi şüphe yok ki canlı bir 
tezat nümuncsi olacaktı. 

Hemen ilrlve edelim ki, o devir
lerde ve hatta saitanatm son gıiniı
r.e kadar darnatlık, milyonlnrca er
keği imrendiren bir saadet te teş
kil ediyordu. Tanzimattan önce ela. 
matlar, daima iş başınd.ı bulundu
ruldukları için sık sık {eceli kaza) 
ya uğrarlaröı, kellelerini kayb'.!der
lerdi. Knnuninin eniştesi makbul 
ve maktul lbrahlm Paşadan başlı
yarak }kinci Mahmut devrinde tam 
on beş sene mirgün hayntı ynşıyan 
Alaattin Paşaya kadar düzüneler
le damat, bu hakikate btirhan teş. 
kil etmişlerdir. Tanzimnttan son
ra öldürülmek ve süriilmck .teh
likeleri kalktığından damatlık şe
refli bir nimet olarak telakki edili. 
yordu. Biz, saltanatın yıkılmak ü. 
zere bulunduğu günlerde damatlık 
için çırpınanları bizznt gördük ve 
bu uğurda çevrilen entrikalarn şa
hit olduk. 
Şu halde dört yüz yıl evvelki da

matlardan çoğunun - her türlii teh
likeye rağmen - bu sıfatı kazanmak 
için büyiık bir gayret gcisterdikle
rine şüphe yoktur. Sokullu da ken
dine yıllarca emek ve blr kaç ta 
evlat vermiş odalıklarından nyrıl
maktaki acıyı belki ağır bulmakla 
beraber Esmihan ile evlenmekte 
küçük bir tereddüt göstermedi. l ,fı. 
kin kurulan yuva, bir giin bozuldu 
ve Sokullunun üçüncü Sultan Mu
rat devrinde öldürülmesile bodur 
sultan dul kaldı. 
~ öhretli vezirin cenazesinin 
y kaldırıldığı giin kısa boy

lu dulun minimini gözlerinden si
c;m gibi yaş akıyordu. Kuçük cüs
sesinin 'çınde yanık titremeler do
laşıyordu. Halayıklar matemlı ka. 
dının başına t~lanmışlardı, tes
liyet vermiye çalışıyorlardı. O va
veyialı demde bir harem ağası gel
di: 

-Sullanım, dedi, pa~ayı götürü
yorlar. Hakkını helal et! 

E<>mihan Sultan • ferynt içinde -
pencereye koştu, kocasının ahret 
mahmelini, hicranlı ve ya~h bakış
larla kucakladı. Dört vezir, tabu-

tun dört koluna girmişlerdi, ağır 
ağır, yürüyorlardı. Büyük bir ?.a
labalık ta birlikte gidiyordu. 

Esmlhan Sultan - yüreği gam. 
ıa, gözleri nemle dolu olarak - bu 

manzaraya bakarken, ansızın sar
sıldı ve arkasından el pençe dh·an 
duran harem ağalarından birini ça. 
gı.ı;arak tabutu taşıyan vezirlerden j 
birini gösterdi: ı 

- Bu kim, dedi, tıpkı rahmet
liye benziyor? 

Köle cevap verdi-
- Kalay1ı Koz Ali Paşa! 
Taze dul, kocasına fatiha oıcur 

gibi mırıldandı: 
- Ne boy bos, ne boy bos? Al. 

1uh, kem gözden esirgesin! 
•• 

U ç yıl sonra bir gün, Padişah 
dul hemşiresi Esmihanın 

dileğine tercüman oldugunu suyli
ycn haseki Safiyeyi dinliyordu. 
Çok güzel konuşan bu tercüın&n, 
o sırada Budin valisi bulunan Ka
luylı Koz Ali Paşa ile Esm1hanın 
evlendirilmesi halinde hir "göııJ.1,, 
yapıfınış o'ncağmı ısöylüyordu. 

Şimdi sözü tarihe bırakalım: 
"Kalaylı Koz Aii Pn~a. gayet si. 

lahşör ve vakur bir vezir idi. So
kullunun dul zevcesi Esma Sultan 
kendislle izdivaç arzusunda bulu
narak padişahtan (hattı şerif) varit 
olmasile zevcesini boşadı. Bu ağır 
felakete uğrıyan kndın, yirmi yıl
lık kocasının konağındnn ayrılırken 
c kadar ağladı, o kadar inledi ki, 
Budinfn dağı, taşı titr~di ve bütün 
Budinlilerfn yüreği kanadı. Fa
kat onun bedduası yerde kalmadı. 
Esma sultan - çok geçmeden • öl
dü. Ali Paşa da tekrar Budin va
liliğini istedi, o!'ada ölüp, eski ka
rısının yanına gömüldü.,, 

1 
l 

1 
1 
1 

19 Program. 19.05 Müzik (2 inci rap· 
sodi - Llstz - Pl.) 19.15 TUrk mUziğl: 
(Fasıl heyeti) 20 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.15 Ko
iuşma (Doktorun saati) 20.30 Türk mO
zlğl (Halk tarkUlerl) 20.50 TOrk mOzlğı: 
1 - SelllhntUn Pınar - KfirdlllhlcazkCır 

şarkı - Ne geJen var. 2 - ŞemsettJn Zi
- Kürdllihicazktlr şarkı - GUller açmı:ı, 

ı hilsnüne. 3 - Artaki - Kürdilihicazkar 

1 
şarkı - Ay dalgalanırken. 4 - Boğos 
- Kürdilihicazkar şarkı - Gilller açmış. 
5 - Lemi - Kürdil!h\cazkAr şarkı -
Nazlandı bülbül. 21.10 Milli musikilere 
dair üçüncU konuşma (Leh musikisi) 
Halil Bedi Yönetken. 21.25 Neşeli plik· 
lar - R. 21.30 MUzlk (PJy~ soloları -
Ulvi Cemal Erkin) 22 Müzik (Küçük Or
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Ernst 
sorgc - Köy evinde ışıklar (vals) 2 -
Ludwlg siede - Sigara içen kız 3 - Ar
nold lVIC'lstcr - Bohemya rnpsodlsl 4 -
Heinz Link - İntermezzo 5 - Carı Frlck 
- Ren kıyılarında ben evlmdeyJm. 6 -
Vittorio Giullanl - Yalnız sana (sere
nad) 7 - Viktor Hruby - Viyana ope
retinden (potpurJ) 8 - Alois pacherncgg 
- Viyana sUltl. n) Küçük geçit resmi b) 
Operada balet müziği c) Grabende ge
zinti d) Paratcrdc atlı karınca. 23 Son a
jans haberler!, ziraat, .-ıham, tahvllB,.t. 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 23.20 
MUzlk (Caıband - Pl.) 23.55 - 24 Ya-
rınki program. 

Manisa Halkevi 
Takdir Edildi 

Manisa, (TAN) - Yeni vali Faik 
şerefine, halkevinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Teğmen, öğle üzeı·i nazari ders verıyor Toplantıda mektuçu, halkevinin 
son üç senedenberi gösterdiği başarı
ları ve tebriki mutazammtn olarak C. H . .Partısı ua~n. ....... _ • _ . • _ 
gelen takdirnameyi okumuştur. 

---<o---

1 
Sıvasta Bir Ziyafet 

Sıvas, (TAN) - Paşa fabrikasında 
J yeni yaptırılan gazinoda Beledive 
taı afından, Hntayın kurtuluşu ve 
yeni valimiz Muhtar Akman şerefle
rine elli kişilik bir öğle ziyafeti \"C· 

rilmiştir. 

ÖLÜM 

Talebe istiıalıat lı<llinde (Göz.lül<lü Ömer lnönü' dür) 

lstanbulun değerli hakim ve avu. 
katlarından Bursa hukuk hakimi A. 
rif Sırrı Allahın rahmetine kavuş

muştur. Cenazesi Laleli Tayyare a
partımanlarından bugün saat on bir 
buçukta kaldırılarak, namazı Liılcli 
camiinde kılındıktan sonra Merkeze. 
fendi kabristanına defnedilecektir. 
Mevıa rahmet eyliye. 

YENi NEŞRIY AT : 

IBRAHIM PAŞA SARAYI - Mimar 
Sedat Çetlntaş tarafından ynzılmış, yıkıl
ması kararlaştırılmış olan hapishane bi
nasının eski halini anlatan çok kıymetli 
bir eserdir. Fiatı 75 kuru§lur. 

• 
NUR BABA - Yakup Kadri Karaos· 

manoğlu'nun hnrlku!Ade gUzel bir uslüpla' 
bektaşiliğln mahiyetini anlatan bu kıy

metU eseri, Uç defa Arap harflerile basıl· 
dıktan sonra, bug{ln d6rd0ncil tabı, Rem
zi Kitabevinin telif esC'rler serisinin 6 ncı 
kitabı olarak lntiıar etmistlr. 

• 
Kamp Komutanı ve talim heyetı birarada 

KO MiK HiKAYE - Frnnsız edebiyatı
nın dUnya ölçUsündekl muharrirlerinden 
Anatole Francc'ın en güzel bir eseridir. 
" Komik Hikaye" Nasuhi Baydar tarnfın-

lzmirde Bir Bankc:dr:ın \ 
Para Aşırddı 

Çsnarcıkta Bir 

Define Aranacak 
1 
dan çok gUzel bir türkı;e ile dilimize çev
rilmiş olup Remzi Kitabevinin "Dilnya 
muharrirlerinden tercUmeler ııerlst" nin 
33 üncli kitnbını te:ıkll etmektedir. 

Yalova, (TAN) - Adapazarı a. • 
vukatlarından Ahmet Gü!etı, Çmar- ÜLKÜ - Holkevlerl dergisinin 77 ncJ 
cık nahiyesi köylerinden birinde, sayısı zengin münderecatla lntiııar cyle
külliyetli altından mlirekkep bir de-

1 
miştir. 

fır.e bulunduğunµ ve bunun saklı ol- G 

Izmir - Istnnbuldan burRya geıen 
Jak oğlu Albcrto isminde bir l\foı::e

vi genci, Banka Kommeı:siyala Itnl
yannya gitmiş, veznedarın dalgınlı
ğından bilistifade elini vezne came. 

-------------------------••• • kfınından içeriye sokup iki deste ban-
1 stanbul Halkına Müjde: knot aşırmış ve yıldırım siiratile, 

İSLAM DiNİ AHKAMI VE HULAIA 
duğu yeri gösteren krokinin kendi- MANALARILE KUR'ANI KERiM - J\hll-

sinde olduğunu beyan etmektedir. ga Kadı mektebi m!lderrlslerlnden a\ru
Avukat, defineyi aramak için ltızım kat İshak Muammer Fındıkgll, Arap harf· 
gelen resmi müsaad~i almı~tır B11. !erine katiyen ihtiyaç göstermeden fasih 
rada teşekkül eden bir komisyonla surette Kur'anı KerJmin okunmasını te-

Şanh Ordumuzun Kahraman Erleri 1 bankadan çıkıp bir otomobile atıa-
mıştır. 

H A T A y 1 
işgal Eaerken •• 
Türkçe sözlü film 

I.__.< ~··" Bugün m~~n?l;d~ ~b~~~~-a __ _ 

., 
K 

Mesele hemen zabıtaya h .. ı~r ve
rilmiş, çalınan parnnın ikı ]ÜZ lira 

min eden ve İıldm dini ahklımını da bil· beraber mahalline gidip nraştırmıya diren bir eser tertip etmiştir. ın.isnü Ta-· 
olduğu anlaşılmıştır. başlamak üzeredir. Kendisi, netice- biat matbaasında basılan bu eser !orma 

Bayraklıda bir gazinoda içip eğ -
lenmiye başlıyan Albertonun vaziye

den pek ümitlidir. forma çıkarılıp satılmaktadır. 
-0-- • 

tinden şüphelenilmiş. kendisi karako- Tireboluda Sandal Yarııı 
la götürülmüştür. Alberto, yaptığı Tirebolu, (TAN) - Deniz bayramı 
hırsızlığı itiraf etmiş, üzerinde 188 burada çok güzel tesit edilmiş, san· 
lirn bulunmuş ve para bankaya iade I dal yanşında, Cüce Ahmet Kaptaı:'ın 
cdilmistir. idare ettiği sandal birinci gelmiştir. 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi tnrafından çıkarılan bu der
ginin 146 ncı sayısı intl§nr ctmi~tir. 

• 
OEMIRYOLLAR DERGiSi - Bu aylık 

fenni derginin 172 nd snyısı çıktı. 



10. 7. 939 

10 Temmuz 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

Tllrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
no 

Kr. .. 
• 
• 

1 Sene 
e Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1600 
800 
aoo 

• 
• 
• 

Milletleraraaı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mtıddet sırasiyle 30, 18, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peılndir. 

Adres değiıtlrmek 25 kuruııtur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruılllk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

Bir Memur Abnacak. 

Fakat Her Parmağında 

Ayrı Bir Marifet 

Bulunacak! 
Yazan: :Aka G ürfflib 

O tekiler ribi güzel vilayetler~
mizden biri. Merkezin beledı· 

ycsi gazetelere ilan ,•ermiş. Bu ila· 
nın pekçe önemli olduğunu birinci 
maddesinden öğreniyoruz. Bu işe' is. 
tekli olanlardan bakını~ neler isti
yorlar: 

1 - (Belediyenin zabıtal belediye 
komiserUği) oi yapacak, biiir! 

2 - (Vilayet merkeıinin seyrüse. 
ferini idare) edecek, ikili! 

3 - (İtftiye amirliiO ni yapacak, 
üüilç! 

4 - (İtfaiye vazifelerini "?,,) gö. 
recek, dööört! 

Ben de şakadan birkaç şey ilave 
edeyim: 

A - Bizim evin önünü süpürte-

cek, 
B - Sizin köşkün yamacını sula

tacak, 
C - Bayın mağazası önündeki 

kaldırımsız alana işaret memuru di. 
kccekt 

D - Davanın l'.!elirS\f•, t.r~ ..... d~n 
- _ ..... uu"\ldrının tribını ooylu bo-
yunca sak.atçı esnafına bırakacak, 

E - Bayan pathcam yatak oda· 
sında kızartırken tavayı devirip 
yangın çıkanrsa itfaiye lmiri aıfatL 
le konuya konışuya (Söndürün!) diye 
emir \•erecek ve itfaiye vazifelerini 
göreceği de şart olduğundan eline 
kova mı geçer, emme basma tulum· 
ba mı geçer, arozöz kataloğu mu ge· 
çer, ne geçerse onunla su taşıyıp 

söndürmeğe savaşacak! 

F • G • H • O saymağa kalkışsak 
alfabede harf kalmaz ve birkaç ta. 
ne "etçetere,, ile "vesaire,, yetmez. 

İsteklilerin (Bunlan yaparım) de· 
nıelerile iş bitiyor sanmayın. A~·n 

bir şart daha var: İsteklilerin bu iş· 
lerde bulunmu§ olmaları lazımdır! 

Yani belediye zabıtası işlerinde 

kıdem ve ehliyeti olacak! Seyrüse
fer işlerin~e tığ gibi mütehassıs ola
cak! İtfaiye kumandanlığı ile kan. 
şık itfaiye neferliğini, teknikçiliğini 

su gibi ezbere bilecek! Ve bunlan 
vesikalarla gösterecek! 

Bilucistan padişahı böylesini buL 
sa ülkesine vezirbaşı tayin eder, sen 
ne söylüyorsun sayın Bay Reis? 

Bütün bu kıdemlete, ehliyetlere, 
ihtisaslara, mühendisliklere, profe. 
sörlüldere karşılık ne veriliyor bilir 
misiniz? Kızarmadan yazamıyaca

ğım: Ayda elli lira ücret! Anhası 
minhası ne ge!:ecek elin~? Kırk tiç 
nıü ne? Ye babam ye! Ye de be~di
yenln ömrfüıe dua et. 

Belediye haf tada net.• beş yüz li
ra verse bö!''le her biri ayrı bir me. 
leke ve ihtisasa ihtiyaç gösteren İŞ
Jcri yapacak bir kişi bulamaz. Büt. 
~esi bunlara ayrı ayrı memurlar bu
lacak kadar geniş değilse vu:geçer, 
parça buçuk ele geçecelc elli lira ile 
yalnız yaptırabileceği bir tek işi 
yapu. O kadar. İlle (hepsini yaptı
rırım) derse o zaman ya benim te
kaütliikten dahi tekaüt olmuş dayı. 
nu hatır İ!;İn alır, ya hatırlı esnaf. 
tan Bay Hacı Zümrük efendi ağanın, 
ilk okul kaçkını yeğenini! Bundan 
başka bir realite varsa ~iz ıöyleyin. 

Vatanda liyakatle, iktidarla, ihti
sasla, vatandaşın kursağı ve midesi· 
le bu derece liübalillk etmemekliği· 
ınizi birbirimizden halisane rica e· 
delim. 

Eğer, bu para ile öyle birisini bul. 
ınuşlarsa (!), ilgili makamların dik
katlerini celbetmek lazım ırclir. Biz 
işe hakmalı;nz, gösterişe değil. Şu 
\;cya bu özlü sebeplerden dolayı ya-

IDevamı 10 uncuda) 
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Bakalım hangisini intihap edecek? (lngüiz. karikatiirii) 

Rusya Alman Sovyet 
Kafesine Girer mi? 

H Bizim soluğumuz daha 
kuvvetlidir. Siyasi 

bünyemizin atletik meziy~t
lerine inarunıyanla.ı.:\. bu me
:t.ıyetıerı nenuz Ku.uanmaga 

lüzum görmeyişimize aldanı
yorlar." 

Bu sözleri. bir buçuk ay evvel, 
Tahranda İtalyan orta elçiliği bi • 
nasmın salonlarından birinde iki 
yudum viski arasında bir Alman 
diplomatından işitmiştim. 

İtalyan fevkalade heyeti reisi 
Prens Aymon di Savaya dük dö 
Spoletta tarafından S. A. J. veli
aht prens Mehmet Rıza Şahpur 

şerefine verilen gardenpartinin da
vetlileri arasında bulunuyorduk. 

Ben, Umumi Harpte eski Mı. 
sır Hidivi Abbas Hilmi pa

şanın emrinde İstanbulda kalan ve 
Haliçte dört yıl demirli duran 
meşhur Almahrussa yatının süva • 
risi kolağası Hamza beyle birlikte, 
Kasımpaşadaki Bahriye hastaha • 
nesinin hariciye kısmında karşı -

hklı iki yatakta, iki ay geçirmiş • 

tim. O şimdi Mıs'ınn bir amiraliy. 

di 'ki valide kraliçe haşmetlu Naz

lının maiyetinde Tahranda bulu • 

nuyordu. Bahçede onu gorunce 

gidip kendimi tanıtmaktansa bir 

kaç gündenberi dostluk ettiğimiz 

genç bir Mısırlı gazetecinin tavas

sutunu rica etmeyi daha doğru 

bulmu§tum .. 
Ye§il sulannda Lotüsler yüzen 

büyük havuz başında ve çakıl • 

ları çiğniyerek dolaşanlar arasın

da onu göremeyince binaya girip 

salonlardaki siyah elbiselileri göz

den geçirmiştim. Nihayet dostum. 

la büfelerden birinde karşılaşmış.. 
tık. O limonAta içiyor ve yanında 
viski içen iki kişi ile konuşuyor -
du. Ben de bir viski bardağına el 
uzatınca muhavereye karışmış ol
dum. Bahis dönüp dolaşıyor, Rus
yanın bitaraf kalabilip kalamıya • 
cağı üzerinde karar kılıyordu. 

Sualleri Mısırlı gazeteci soru • 
yordu. Susan ve hep dinleyen il • 
çüncü şahıs ise bir İsviçreli gaze • 
teci idi ki dört gündenberi nere • 
de karşılaşsak Çekoslovakyanın a
kıbetinden memleketinde duyulan 
endişeyi heyecanla tekrarlamak • 
tan kendinin alamadığını görüyor
dum. 

Alman diplomatı • ki hafif sa. 
kalı olan bir zattı • bu yazıya baş.. 
larken kaydettiğim ınüphem söz. 
lere şöyle devam etti: 

[ Yazan: 
N:~aıncttin NAZiF 

- Evet .. Biz daha iyi sıçra • 
rız. Biz daha .hızlı koşa • 

biliriz. Rusyanın bitaraf kalma • 
sına ihtimal tasavvur edilemez. 
Heni.iz kati bir karar almayışı 

ancak hasımlarımızla bizim ara
nı;:.da bir Moskova yarışı hazır. 
laması suretinde tefsire müsait
tir. Binaenaleyh, göreceksiniz ki 
Moskova yarışını biz kazana • 
cağız. Londradan da, aristen de 
CV\•el Moskovaya biz varaca • 
_ rz." 

Viskilerin ve limonatanın biti. 
şi. salonun çok sıcak oluşu ve be
nim Mısırlıyı Hamza paşanın ya -
nına gitmeğe teşvik edişim büfe 
başında daha fazla durmağ'a imkan 
vermemişti. Eğer verseydi Mısırlı 
meslekdaşrn sualleri Alman diplo. 
mattan daha sarih cevaplar alabi
lecek miydi? Pek sanmam. l'ierhal
de Mısırlı da sanmamış olacaktı 

ki benimle gelmcğe razı olmuştu. 

Bu muhavereden on beş gün 
sonra İngiliz • Rus konuş • 

maları başladı. Bir ay sonra Mos. 
kovadaki Alman büyük elçisi Fon 
Şulenburg'un Kremlin şefine bü • 
yük krediler teklif ettiği duyuldu. 
Bir kaç gün evvel de Türkiyedeki 
Alman büyük elçisi Her Fon Pa
penin "fevkalade" ve "mahrem" 
bir vazife ile Moskovaya gönderi. 
leceği şayi oldu. Filvaki bu şayia 
bir gün sonra İstanbulda ve muh
telif Avrupa memleketlerinde res. 
mi bir Alman tekzibi ile karsılas. 
tı, ama bu tekziplerin, şayiaların, 
sözlerin ve teşebbüslerin kısa fa. 
stlalarla birbirini takip etmesi in
sana ihtiyarsız şu mahut yave;yi 
tekrarlahyor: 

"Ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz!" 

Çıkmaz tabii. Ve muhakkak ki 
Almanya şu anda Moskova nezdin
de devamlr teşebbüslerde bulunu
yor. Fon $ülenburg'un bütün dik. 
katini İngiliz - Rus konusmaların. 
da açılan gedikleri sezm~ğe has -
retmiş olduğunu, bütün diploma • 
tik kabiliyetlerini bu konuşmalar
da - devamlı veya devamsız - ge. 
dikler açmak için seferber eyle -
miş bulunduğunu kestirmek kera
mete bağlı değildir. Zira Vilhelm
ştrasse'nin dört yıldanberi cihana 
gösterdiği cehennemi komedi, İn
giliz - Rus anlaşması tahakkuk et-

tiği gün son perdesini, bugünkü 
A manya için çok muhrib olacak 
bir tarzda kapayacaktır. Bunu 
kim anlamıyor? 

Demek oluyor ki Rapallo mu
ahedesinin üzerinden dokuz ve 
kahramanlarının katli üzerinden 
sekiz yıl geçtikten ~•)nra, Alınan -
ya yıllarca bu muahedeyi yapmış 
olan rejimin bir "vatan ve Pancer
manizm hainleri rejimi" olduğu -
na kandırıldıktan sc:nra "vatan ha. 
lıiskarları ve Panjermanizm pey -
gamberlcri" olduklarını haykıran. 
lar tekrar Rapallo tabyesine dö • 
nüyorlar. 

Bazı gizli maddeleri de ihtiva 
ettiği uzun zaman rivayet edilmiş 
olan Rapallo muahedesinin demok
rat Vaymar Almanyasına, münis 
gelen ana hattı, şereften emin bir 
Almanyanın garbe kuvvetli gö -
zi.ikmesi ve "Umumi Harp mağl(ı. 
bu Almanya" lıktan çıkıp "siyasi 
haysiyet sahibi büyük Avrupa 
devleti Almanya" olabilmesiydi. 

B u muahede o zamanın riva -
yetlerine göre: 

1 - Almanyayı yalnızlıktan 
kurtarıyordu. 

2 - Büyük Alman endüstrisi • 
ne Rusyayı pazar yapıyordu. 

3 - Almanyaya Rusyanm ip. 
tidai madde zenginliğini arzedi • 
yordu. 

4 - Belki bir gün Lehistanın 

yeniden parçalanması mümkün 
olabileceği ümidini bahşediyordu. 

5 - Dr. Ştrezeman'a karşı 

müfrit son cenahın tehditlerini bir 
parça azaltıyordu. 

Ve böyle bir muahedenin 
bozulması için İngiltereden ve 
Fransadan müsait teklifler alabil. 
mek ve pazarlıklara yol açmak 
imkanlarını tahmin ettirmiyordu. 

Sovyet Rusya ise, yine rivayet
lere göre şöyle müteselli oluyor • 
du: 

1 - Vaymar Almanyası de. 
vamlı dahili buhranlara dayana -
mayıp göçecek ve mevcut muahe. 
de iktidar mevkiine geçmesi mev
ut müfrit sol cenah siyasileri ta • 
rafından işletilecek. Bolşevik bir 
Almanya ile bolşevik bir Rusya a
rasında ayn gayri olmıyacağı için 
Almanya lehine gözüken bütün 
vaatler "Moskovaya kazanılmış 

yetmiş 'milyon yeni arkadaş" lehi-

ne yerine getirilmiş olacak. 
2 - Leh tamponu ortadan kal. 

kacak. 
3 - Dost ve müttefik bir AI • 

~--.vada J'.ikir hareketlerine kal
kışmak düşman bir Almanyada 
ayni hareketi yapmaktan kolay o. 
lacak. 

4 -- Para vermeden, ayniyat i. 
le mübadele tarikityle Rusyayı en. 
düstrileştirmek mümkün olacak .. 
na .. 

Bu muahedenin beynelmilel 
aksülamelleri ne olduğu maliım • 
dur. Rapallo'yı bir tehdit olarak 
görenler Almanyada müfrit sağ 

cenahı kuvvetlendirdiler. Günün 
birinde bu anlaşma ile milli men -
faatlerini rencide edilmiş sayan • 
lardan birinin bir kurşunu mua _ 
hedeyi imzalayan Rus diplomatını 
ve Almanyada bir Pancermanist 
kurşun da muahedeyi Almanya 
namına imzalamış olan Hariciye 
nazırını yere serdi. 

R apallo devam edebilir miy • 
di? Çıkar bir yol muydu? 

Bir siyasi teşebbüs tecrübe c. 
dilmeden nasıl bir netice doğura _ 
cağı yüzde yüz sarahatle anlaşıla. 
bilir mi? Anlaşılmaz şüphesiz. Bü
tün siyasi teşebbüsler "evdeki he -
sab" a benzer ve çok defa "çar. 
şıdaki hesab" a uymaz. 

Yalnız biliyoruz ki dünya bu 
rejim münafereti badiresine gel • 
mezden önce Almanya ne zaman 
şuurla idare edilmişse mutlaka 
Moskova ile iyi geçinmiştir. Bis -
mark politikasının belkemiği Rus. 
yanın Fransa ile birleşmemesine 
dikkat etmek değil miydi? 

Fransa, Rusyaya karşı ayni dik. 
kati göstermediği zamanlarda ha. 
şına gelen belalardan mütenebbih 
olduğu için değil midir ki daima 
Moskovaya Almanyadan önce git
mek zekasını göstermiştir? 

Büyük Napolyon Rusyanın 
dostluğunu kazanamadığı ıçın, 
Rusyayı Alman prenscikleri ile 
birleştiren sebepleri yaratmak ah. 
maklığında bulunduğu için mah _ 
volmamış mıdır? Yahut mahvol • 
masında bunun tesiri az mıdır? 

Üçüncü Napolyonu mahveden 
şey yine bu Rusya ihmali değil 

midir? Kınm harbinin muzaffer • 
!erinden olan üçüncü Napolyon, 
1870 te Rusyanın müttefiki veya 
"müzaheretini temin, etmiş bir 
dostu" olsaydı Sedan'da yere vu. 
rulur muydu? 

Şu anda mevcut Rus • Fransız 
ittifakı bu mantıkın eseri değil mi. 
dir? 

(Devamı 8 incide) 

5 

M•!tffi*~ 
Kar:a Duman 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

D üne kadar Almanyanın mil
yonlar sarfederek ilan ettiği 

Türk tütünleri ve Balkan tütünleri a· 
leyhine Almanyacla şiddetli bir pro· 
paganda başlamış. Alman gençlik 
teşekkülleri tütünün kırk yıllık adı. 
nı "kara duman,, a çevirerek kötü. 
lüğü hakkında organize propaganda
larına devam ediyorlarmış. (Alman 
milli servetini kara dumana feda et
meyiniz). Eier bu, gençleri, halkı 
sıhhi bakımdan tütünden kurtarmak 
için açılmış bir cereyan olsaydı, tak
dirle karşılamamız icap ederdi. Hal
buki Almanyada kötülenen Türk tü
tününe mukabil orada mevcut bir 
nebatla bir miktar en adi tütünü ka
nştırarak halka satıyorlarmış. Tilrk 
tütünlerine karşı alınan bu tedbirler, 
milli serveti kal'a dumanın tahriba
tından kurtarmak içinse, bu ilan lev
halarının yanına şu ibareyi de yaz. 
mak lazım: 

"Milli serveti, dünyayı ateşe ve
recek güllelerin dumanına feda 
etmeyiniz.u 

Bu duman kara, kapkara, insanlı
ğın asırlarca yüzünden silemiyeceği 
yağlı kara bi.r dumandır. Tütünün 
helezoni haleler savurarak uçan du. 
manında nikotinin zehirlerini bula
biliriz. Bu zehiri yutmak veya on
dan kurtulmak sizin iradenize tabi· 
dir. Fakat zehirli gazların, mitral
yözlerin, 42 lik, belki bu yeni harpte, 
kat edilmişse 142 liklerin siyah du. 
manından, gençliğimizi, ordularmu. 
zı nasıl kurtaracağız? 

l\filli servetleri duman gibi savu
ran, yilz binlerce insan emeğini, in
san enerjisini, zeka kabiliyetini fn. 

san öldürmeğe sarf eden harp ekono. 
misinin kara dumandan yapacağı ta
sarruf, eğer yine kara dumana, barut 

dfımanına sarfedilmemiş olsaydı, 
Almanyanın milli servethanesf ne 
kadar kabarmış olacaktı. Bu kara 
dumandır ki, yalnız bir milletin de. 

ğil, biitün milletlerin servetini, in
san kuvvetini, beşeri tekamülü 
bozuk bir kantarda tartıp sıfıra Jn. 
dirmek hazırlığındadır. 

Kara dumana biz de düşmanız. 

Fakat, cılız bir insan nefesinin mi· 
niminicik bir sigaradan üfleyip u
çurduğu duman bulutlarına de~I, 
insanların beyinlerini, ciğctrlerlni 

deşerek, kemiklerini lokma lokma 
ha,•aya uçuran obüslerin korkunçt 
siyah, simsiyah, ölüm ''e vahşet sa. 
çan siyah duman bulutlarına kini. 
miz vardır. Milli serv~tleri hn dn. 
mandan koruma~a çalışalım. 

• 
Gaw:lanteptı Merkez 8akerya Baımu

allfml, Orhan Zeki Ergln'e: 

Muallimlerin mütemadi değiştirilmeleri 
yüziinden çektikleri müşküHUı bildiren 
mektubunuzu aldım. Maarif Vekaletinin, 
muallimlerin hayatında istikrar hakkında 
aldığı son kararın, kuvvetli bir mürakabe 
ile tatbik edileceğini ümit ederim. Aksi 
takdirde, muallimlerin bu lstikrarııızlık 
yüzunden faydalı olamadıkları mütaleası 
çok doğrudur. 

Bursada Bir Sahtekôrhk 

Suçlusu Yakalandı 
Bursa, (TAN) - Şehı>imizde bir 

sahtekarlık hadisesi olmuş, ve faili 
kısa bir zamanda yakalanarak adli
yeye teslim edilmiştir. 

Koza hanında, koza ticll.reti ya
pan Medine Tovi namına tanzim e-

dilip Ziraat Bankasından tesviye e

dilen 585 liralık bir hesap puslasır.ın 
sahte olarak tanzim ed!ldiği anlaşı

hnca iş zabıtaya intikal etıniştir. 
Zabıta failin mülga Denizbankta 

rr·emurluk etmiş, Mudanyalı Hüse
y~n Gültekin adında 23 yaşlarında 
hır genç olduğunu tesbit etmis ye 
kendisini Mudanyada yakalamıştır. 

Işsiz olan Hüseyin Gültekin mev-
. d 1 l ' sım 0 a~ısi e Koza hanınd:t katip o-

larak çalışmakta idi. Tanzim ettiği 
makbuzla bankadan parayı alınca, 
çanta, yüzük, saat vesaireye bir mik-

tarım harcadıktan sonra Mudanya
ya kaçmış ve paranın k-ılan 511 lira. 

sını Mudanyada gömmüştür. Hadise
yi önce inkar etmek istemişse de, 

sonradan hepsini itiraf etmiş ve göm 
düğünü bildirdiği 511 lira gösterdiği 
yerden çıkanlmış, Satın aldıO-ı eı.va-

~ t> ~J 

Iar elde edilmiş ve tevkif edilıni§tir. 
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BERABERLiKLE NETiCELENEN DONKO BEŞIKT AŞ - DEMIRSPOR MAÇINDAN 

SON MiLLi KÜME MAÇI 

Demirsporlular 
Beşiktaşla 1 a 1 
BerabereKaldı 

YAZAN: EŞREF ŞEFiK 

Dün Demirsporlular Beşiktaş~ 
la milli kümenin son maçı

nı oynadılar. Milli küme şampi

yonluğu dünkü karşılaşmanın ne
ticesine bağlı olduğu için Be ikta~ 
stadyomuna yedi sekiz bin seyirci 
toplanmıştı. 

Galatasarayın şampiyon olabil. 
mesi, Demirsporun mağlup olma
sile kabildi. 

Maçın talsilôtı 
• lki takım bermutat beraberce 
ss:haya çıktılar. Hakem Feridun 
Kılıçtı. 

BEŞİKTAŞ: Mehmet All - Taci -
İbrahim - Fe\•zi - Bedıl - Huscyin
H ayati - Hakkı - Sabri - Şercl- E§
rcf. 
DEMİRSPOR: Necdet - Gazi -Şev

ket - Şemsi - İbrahim - !brahım
Fcthi - Arif - Orhan - Orhan- Ze
ki. 

Beşiktaşlılar oyuMı Doğa-

ziçine doğru olan kalede başladı

lar. Oyunun başlamasile beraber, 
Demirsporlularm koşud:ı ve sü -
ratli hareketlerde Beşiktaşlılardan 
daha yüksek oldukları gözüktu. 

Toplan iyi stop ediyorlar, pas. 
ları enerjik takip ediyorlardı. Bu 
sayede oyunu Beşiktaş nısıf sahası

na sık sık aktarıyorlardı. 

3 üncü dakika: Demirsporlular, 
Beşiktaş sol müdafii ile kalecisi
nin topu paylaşamamaları yüzün
den bir korner kazandılar. lyi or
taladılar, fakat kale önünde neti
celendiremeden döndüler. 

5 inci dakika: Beşiktaşlılar mer
kezden sağa açtıkları bir hücumla 
Dcmirspor kalesine indiler. Kale
nin yakınında, penaltı çizgisinden 
iki metre açıkta Dcmirspor müda
fii topa elle vurmuş oldu. Hakemin 
verdiği frikiki Hakkı kalenin üs
tünden aşırdı. · 

Demirsporluların yan muavinl~. 
rı. Beşiktaş açıkliırını yakınrlan 
marke edemediklerinden beyaz si
yahlıların açıklarla hücumları ol
dukça kolay inkişaf ediyordu . .Ma
amafih oyunun başlangıcında oldu

ğu gibi sahanın ortalarında ve mer 
kezi palaşmalarda Demirspor y ine 
hfı.kim görünüyordu. 

10 uncu dakika: Hakkının kale 
ağzında çektiği bir şütü Demirspor 
kalecisi yumruğile aşırdı. Beşikta. 
şm bu suretle kazandığı korner çe
kişini tehlikeli bir vaziyete gele
meden Demirspor müdafaası topu 
uzaklaştırdı. 

Demirsporlular akınlarında, bil
hassa kale önlerine vardıkları sı

ralarda merkez muhacimi yalnız 

bırakıyorlardı. İçler akını kale 
yakınlarına kadar takip etmedık
lerindcn kale ağzındaki gol vazi
yetlerinde Demirspor merkez mu
hacimi tek başına kalıyordu. e .. 
şiktaş müda faasının işini kolay -
l&ştıran bu hü um tıtrzı yü:ıiinden 
Demirspor üstün oynaclığı bu sıra. 
larda gol çıkaranuyordu. 

Demirsporun golü 
21 inci dakikada Demirsporlu .. 

lar ortadan indiler. Beşinktaş mü-

dafaasının kesafetini içlerle zigzak 
paslaşıp dağıtan Demirspor merkez 
muhacimi yerden sıkı bir şiltle ta
knmna bir gol kazandırdı. 

Beşiktaşlılar mağlUp vaziyetten 
kurtulmak için Hakkı başta olmak 
üzere bütün gayretlerile çalışmıya 
başladılar. 

Oyunun çehresi yirmi beşinci da· 
kikadan itibaren değişti. Beşiktaş, 

rakibi ile müsavi oynanuya başla. 
eh. 

26 ancı dakika: Beşiktaşlılar üst 
üste yaptıkları hucumlardan bi -

rinde bir frikik daha kazandılar. 
Yine Hakkı kalenin ustiinden asır-. }; 

dı. 

Birinci devrenin sonlnrına doğ
ru, Demirsporlular tekrar mukabil 
hücumları sıklaştırdılar. I<'akat üç 
orta muhacimin birden ileri atıl -
ması hücumların tehlikeli mesafe. 
ye girmeden Beşiktaşlılar tarafın· 
dan çevrilmesine sebep oluyordu. 

Birinci devre 1 - O Dcmirsporun 
lehine neticelendi. 

I kinci devrede 
Bu devreyi Beşiktaş tazylıtıi ve 

.:andan bir oyunla açtı. Hakkı ve 

Şeref iyi anlaşarak mütemadiyen 
Demirspor nısıf sahası içinde top 
kullanmıya başladılar. 

4 üncii dakikada: Hakkı "şah
lanclı,, tabirine layık bir atılgan· 
lıkla topu üç Demirsporhı arasın
dan sökerek çıkarırken Demirspor
lu müdafi, penaltıya sebebiyet ver
di. 

Hakkı bu penaltıyı skı bir şiltle 
kalenin üstünden içeri attı ve be. 
raberlik vaziyetini temin etti. Bu 
beraberlik golı.inden sonra Demir
sporlular epey bozuldular:.. Paslan 
eskisi gibi yerlerini bulamıyordu. 
Beşiktaş ta daha iyi ve daha us
talıklı oynamıya başladı. 

llk devrede ekseriya Demirspor
lularda olan hakimiyl!t Beşiktaşa 
tıeçti. 

11 inci dakikada muhakkak gol 
olacak demir gibi çekilen bir şütü 
Demirspor kalecisi fevkalade bir 

Profesyonel sriireslerde iki rakio minderde 

Şampiyon 
Kim Olacak? 

D emirsporun Beşiktaş karşı· 

sındaki beraberliğinden 

sonra puvan cetvelinde Demirspor 
ve Galatasaray haşhaşa gelmiş. 

lerdir. Milli küme talimatname· 
sinde puvanlar miisavi olduğu 

takdirde gol farkına bakılacağı 

kaydedilmektedir. Geçen seneler· 
de yine bir şampiyonada puvanlar 
müsavi geldiği için gol farkının ne 
suretle hesap edileceği beynelmi. 
lel federasyondan sorulmuş, ge· 
len cevaba g()rc. atılan goliin ~·e

nen gole taksimi suretile netice 
tayin edilmiştir. Fakat bu seneki 
vaziyet başka bir ekil almıştır. 

Galatasarayın Beşiktaş karşısına 

çıkmıyarak hükmen mağlfıhiyeti 

gol farkı meselesini altüst etmiş. 

, 

tir. Bu hususta birçok fikirler 
çarpışmak tadır. 

Bir taraftan Galatasaraylılar 

şampiyonluklarını iddia ederler
ken, diğer taraftan Demirsporlu-

lar kendi şampi~·onluklarını öne 
süriiyorlar. Bu '\'aziyette şampi. 

yonluğun tayini ancak futbol fe. 

dera~yonunun verecegı karara 
bağlı kalmaktadır. Tahiatile fede
rasyon da beynelmilel kaidelere 

daynnnrak bir karar verecek ve
yahut ta hu '\·aziyeti beynelmilel 
fcdera yondan soracaktır. Onun 

içindir ki, şu '\'e~·a hu takımın şam
piyonluğunu söyliyeJ>ilmek için 

'\'crll<'cek kararı hf'klemek mecbu
riyeti vardır. 

L Milli Küme Puvan ' Cetvelil ._ ---• 

Takım M. 
G. Saray 14 
D. 'Spor 14 
A. Gücü 14 
Beşiktaş 14 
F. Bahçe 14 
Vefa 14 
Doğan S. 14 
Ateş S . 14 

G. 
11 

9 
9 
8 
6 
3 
3 
1 

B. 

3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

plonjonla tuttu. O kurtarışı herkes 
alkışladı. 

Demirsporun iç mubacimleri da
ha ziyade geriye yardım etmiye 
başladılar. Gol çıkarmaktan fazla 
gol yememek kararını verdikle:i 
hissediliyordu. 

Ilk devrede muvaffak olamryan 
Beşiktaş açıkları da açıldılar. Bu 
suretle beyaz siyahlıların ağır bas.. 
maları göze çarpacak şekillerde de
vam ediyordu. Yalnız Beşiktaş o-

l\1. 
3 
2 
4 
4 
6 
9 

10 
12 

A. 
43 
35 
34 
37 
31 
28 
12 

9 

J 
Y. 
19 
16 
21 
17 
26 
35 
49 
43 

P. 
35 
35 
33 
32 
28 
22 
21 
17 

D. 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

yuncuları ferdi hareketlerde De -
mirsporlular kadar seri davranama 
dıklarından şüt mesafelerinde top
ları düzeltip çekmiyc vakit bula • 
mıyorlardı. Rakiplerinin candan ve 
toplu müdahaleleri bir gol daha at
malarına mani oluyordu. Otuzuncu 
dakikaya doğru iki taraf ta tempo
yu epey yavaşlattılar. 

Topu ekseriya taca çıkararak oy
nıyan Demirsporlular 1 - 1 be
raberlikle bitirdiler. 

~~-mi-~~~~~ 
GôRONOŞ 

DÜNKÜ PROFESYONEL GÜREŞLER 

Dinarlı Bulgara, 
Ali Habeşliye 
Pes Ettirdiler 

BEYKOZ YÜZME BiRİNCiSi 
Dün Taksim stadında beş altı 

bini aşan bir seyirci kitlesi 
önünde profesyonel güreş müsaba· 
kaları yapıldı. Geçen hafta Kara 
Ali ile karşılaşarak berab ere ka. 
lan Bulgar şampiyonu Feriştanofun 
Dinarlı ile yapacağı mtisabaka a
lfıka uyandırmıştı. Halk, güzel gü

reşler seyretti, güzel oyunlar gör. 
dü. Fakat, güreşlerin bilhassa Di. 
narlı - Bulgar müsabakasındaki 
açık olarak görüldüğü şekilde da
nışıklı devamı, işin tadını kaçırdı. 

Birinci güreş. onar yaşında iki 
küçük pehlivan Bursalı Selim ile 
Bursalı Hasan arasında oldu. 

On dakikalık ve bir devrelik 
güreşte Selim yedinci dakik.ada 
tuş yaparak Hasanı yendi. 

İkinci güreş İdrisle - İzmirlı 
Hüseyin arasında oldu. Onar da. 
kikadan iki devre güre~eccklercli. 
Hüseyin altıncı dakikada tuşla aa
lip geldi. 

Üçüncii güreşi Somalı Fethi .. 
le Karacabeyli İsmail yaptılar. 

Çfüreşin ilk dakikaları her iki 
peh1ivanın birbirini denemesiyle 
geçti. Ve ilk devre beraberlikle 
bitti. İkinci devrenin ikinci daki. 
kasında Karacabeyli güzel bir o. 
yun tatbik ederek Fethinin sırtını 
yere getirdi. 

Dinarlı • F eriştanol 
Sıra günün en mühim müsa -

bakasına gelmişti. Avrupada mü· 
teaddit güreşler yapmış, profesyo. 
nel güreş aleminde senelerce bu • 
lunmuş, organizatör dalavereleriy. 
le hal ve hamur olmuş iki kurt 
karşı karşıya geldiler. Güreş baş. 
tan nihayete kadar hareketli geç. 
ti. Bir çok oyunlar gördük, o yattı, 
beriki kalktı. Tam sırtı yere gelir. 
ken hiç iimit edilmeven vaziyet -
Jerde kurtulmalar oldu. 

İlk yirmi dakikada Bulgar yir
mi kilo ağır olduğu halde, oyun 
mütevazin geçti 

Dinarlı mütemadiyen ayak o
yunu yapıyor, Bulgar da kafadan 
çahsıyordu . Birinci devre bu su • 
retle berabere bitti. İkinci devre 
çok seri başladı. Bulgar Dinarlıyı 
alta düşürdü. Fakat Dinarlı çok 
geçmeden ayağa kal\dı. Oyunlar 
birbirini takip ediyordu. Nihnye\ 
Bulgar alta düştü. Dinarlı bacağı 
kaptı, sıkıştırarak bükmeğe başla .. 
dr. Bulgarın bir tekmesiyle Dinar
lı ayağı bıraktı. Halk alkışlıyordu. 

Derken Bulgarm ayağını tek • 
rar büktü. Adeta Dinarlı ayni tek-

meyi bekliyordu. liakıkateh ..,,.. 
tekme daha .. Bu sefer Bulgar kur
tuldu. tiçüneü defa Bulgar alta 
düştü. Dinarlı yine aynı vaziye e 
ayağını bükmeğe başladı. Halkın 
bu oyuna karşı duyduğu heyecan
dan ve alkıştan olacak ki üst üste 
ayni oyun tatbik ediliyordu. Artık 
herhalde vakit gelmişti. Bulgar yi. 
ne altta idi. Tekrar Dinarlı ayağı 
büküyordu. Bulgar pes etti. Ve 
Dinarlı galip ilan edildi. 

Kara Ali - T alari 
Son güreş, eski Türkiye baş • 

pehlivanı Kara Ali ile Habeş Ta. 
fari arasında oldu. Miisabaka bir 
buçuk saat yenişinceye kadar ola
caktı. Daha ilk dakikadan Ali fai. 
kiyeti aldı. Ve Habeşliyi alına dü
şürerek ezmeğe başladı. İlk oyun 
Alide. Bir bacak bükmesiyle Ha-
beş ırtı yere gelirken kurtuldu. 

İkinci bir oyunda Ali Habeşin 
bacağını biikerek sırtını yere ge • 
tirirken üçiincü dakikada Habe~ 

güreşi bıraktı ve Ali bu suret1P. 
müsabakayı kazandı. 

Dünkü yüzme müsabaka/an 

Istanbul su sporları ajanlığı 
tarafından tertip edilen 

mevsimin dördüncü yüzme teşvik 
müsabakaları dün Şeref stadının 

yüzme havuzunda büyük bir kala. 
balık önünde yapıldı. 

Mekfepli ve askerlerin kliip mü
sabakalarından ayrı olarak kendi a
ralarında müsabaka yapmasına su 
sporları federasyonu tarafından 
müsaade edildiğinden dünkü ya· 
rışlar büyük bir alfıka görmüş ve 
70 sporcu müsabakabr.:ı iştirak et
mişlerdir. 

Klüpler, küçükler ve büyükler 
..ılmak üzere üç sınıf yüzl.ieü &ra. 
sında icra edilen müsabakalar c;ok 
muntazam olmuş ve 100 metre ser 
best yüzmede Mahmut yeni bir 
Türkiye rekoru yapım.,tır. Yapı -
lan müsabakaların neti.-esinı sıra
sile ynzıyoruz-

100 metre küçükler: 
1 Bedri 1.18. 2 Kemal, 3 Ziya. 
100 metre klüpler: 
1 Saffan (Beyko~) ! .U.2. 
100 metre klüp harici: 
1 Mahmut 1.2,4 'yeni Türkiye 

rekoru. 2 Vedat, 3 Rıdvan. 
100 metre sırtüstii küçükler: 

1 - Kemal 1.37,2 2 Necati, 3 
Oktay. 

100 metre sırtüst klüpler: 
<nPvamı. 10. uncuda) 
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\ 

Giyinişine itina Eden 
Kadın Bunları Çok 
Kolay Kapatabilir 

Zarif Bir Endama Malik Olmak için 

Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir? 

H er genç kadın, vücut kusurlarını, ufak, tefek te olsa iyi 
giyinerek örtebilir. Bunun için gözönünde tutulacak 

bazı noktalar vardır. Mesela, kısa boyunları uzun göstermek 

1 
"' '""" , ,,__,._, ........ 

1
1 saç tuvaletine dikkat etmek icap 

Ş Kutusu eder. Saçları tarar.ken kulakları 
1 eker 1 a?ık b~rakmak, ayni zamandrl el- • 
-"--·-·- - bıselerın yakasım önde V harfi 

Yuvarlak bir bisküvi veya un 
kutusu alınız. Kutunun üzerini 
kaplıyacak büyüklükte kalın, geniş 
ve ensiz olarak kutunun etrafını 

kaplıyacak ende iki renk çuha ha
zırlayınız. Muhtelü iki renkte ko
ton iplik alınız. 

Ev\•ela, keteni dikiş payı bırakarak 
kutuyu kapanncaık §ckilde kesiniz. 

Kutunun üst ve alt uçlarında bur -
dür yapacak bir kısım ayırdıktan son -
ra orta kısmın tam ortasından ince bir 
tel geçiriniz. 

Bordürleri yapmak için evvelA ko
yu çuhayı ortaya, açık olan inceleri ke
nara gelmek üzere birbirine tersinden 
makine ile dikiniz. Sonra da bu parça
ları yine ters taraftan ketenin arasına 
dikiniz. Çok kuvvetli bir ütü ile ters 
taraftan ütüleyiniz. Bundan sonra da Ü

zerlerine görüldüğü gibi düz oyulgama 
ve hiriı;to teyeli işlerini 'yapınız. 

biçiminde yapıp arka yakayı de. 
rince oymak lazımdır. 

Düşük omuzları yüksek göster

mek için de elbisenin koltuk kı. 

sımlarını bol kesmeli ve kolların 

omuzlarını doldurmalıdır. 

Büyük ve düşük göğüsleri kü

çültmek için ilk çare dik durmak

tır. Suni olarak ta bilhassa büyük 

göği.lsler için yapılmış korseler 

giyilebilir. 

Geniş kalçaları küçültmek için 
baş çare korse giymektir. Elbise 

ve etekliklerin de belden aşağı 25 

santimlik kısımda dar olup sonra 

bollaşması lazımdır. 

Endama zarafet vermek 
Bunun için bel hattını biraz yu

kardan göstermek, etekliği belden 

25 santim aşağıdan genişletmek, 

omuzları biraz kalkık dikmek icap 

eder. Kol evlerini geniş oymak ve 

etekliği istenilenden daha uzun 
yapmak ta muvafık olur. 

Endama zarafet verecek çarele-

ri anlatırken, kumaşın renk ve 
cinsini isabetle tayin etmek zaru
retini de ifade etmek iyi olur. Çok 
sık yünlü ve kabarık, parlak, vü
cude çok yapışan kumaşlar seç
memeli ve siyah renge fazla itibar 
etmemelidir. Dar beUi elbiseler 
kalçaları geniş gösterir. Bilhassa 
gece elbiseleri adeta romantik 
devrin geri geldiği zannını verir. 

YÜNLÜ PARDESÜ 

Yukardaki kıyafette çok isabetli bir renk terkibi vardır. Be;yaz 
pardcsünün altında düz beyaz bir eteklik üzerine yakası tafta 
kordelalı siyah bir bluz vardır. Üstteki beyaz pardesü de ince 
yünlüden olup siyah bhiz, siyah şapka ve siyah iskarpinle ahenk yaıJ
ınak için ön, etek, kol \ 'C yaka kenarlarına bir parmak eninde siy:tlı 
9arça çcvrilmlştir. 

'-. .. ıttı~~~------------""'' --· !!11......,._.~ .. lW_,,,_.....,_, ____ l>,,,, ___ A!Lfl"" _ _,,,,...,. ___ _,.....,,._ _______ ,.; • • 
lçın Pratik • 
ve Faydalı 

Bil9iler 
Temizlik ~ü_n~erlerinin temiz-

lenmesı ıçın yarım litre sı
cak suyun içine bir çorba kaşığı 
amonyak ilave edip süngeri hasıl 
olan mahltilün içinde bir saat bı
rakınız. Sonra sıkıp kurutunuz. 
Tekrar yukarıda zikredilen mik. 

tarda temiz sıcak suyun içine yi

ne bir çorba kaşığı amonyak ilave 

ederek bu suyun içinde süngeri 

ovuşturunuz; soğuk suda durula
yıp kurutunuz. 

• Ayak parmaklannda hasıl o
lan nasırları temizlemek için asla 

kesmemeli. Çünkü hem tehlikeli

dir, hem de nasırı kökünden çı

karmaz. En iyi çare ayağı daya. 

nabilecek derecede sıcak suda ban

yo edip nasırları yumuşattıktan 

sonra makasın ucu ile bir kenarı

nı kaldırıp yavaş yavaş çıkart

maktır. 

B aştaki resimde mayonun zemini l&civcı·t, hü
yük daireler beyaz, içlerindeki küçiik d uire

lP-r de lacivert ve mavi renktedir ve kumaıtan 
yaıı:lmıştır. 

Oiğel' resimdeki mayonun deseni de iliyagonal
dir. Renkler lacivert, mavi ve beyazdır. Diğerinde 

olduğu _gibi, ö~ kısım kapalı, arka açıktır. Bugün 
)ıtpılabildiği gibi, basmadan da olabilir. 

• Fasulye ne kadar etli olursa 

olsun yan ipliklerini kesip çıkar

dıktan sonra ortadan yarmıyarak 

boyuna kesmeli. Bu suretle hem 
taneleri dağılmaz, hem de suyu

nu muhafaza eder. 

Ucuz Ev 

Döşemenin 

En Kolay 
Yolları 

irçok kimseler az bir gelirle 
yeni bir ev kurarlar. Bu 

yeni evin manası çok büyük ol. 
makla beraber, parasızlık yüzün
den şeklinde ve eşyasında bir de
ğişiklik yapılamazsa yeni evlile
rin inkisara uğrıyacağı çok muh
temeldir. Halbuki az para ile de 
ev döşemek mümkündür. Elverir 
ki gelir makul ihtiyaçlara taksim 
edilmiş olsun. Bir ev döşemek için 
hareket edilecek noktaları aşağıda 
göstereceğiz. 

1. DÖŞEME: Evvela döşemeyi 
ucuz ceviz boyası ile açık renk 
boyamalı ve mümkünse bir iki 
seccade tedarik edip en geniş boş 
yeri kapatmalı. 

2. PERDE: Perde için de ucuz 
açık renk basma, file, markizet 
veya dayanıklı ucuz tül kullanı
labilir. Bilhassa yatak odaları için 
desenli muslin ve iç açan renkte 
pamuklu kuma~lar çok elverişli

dir. Kalın perdeler her fiatça pa
halıdır, hem de toz yuvasıdır. 

Stor yerine de kalın Amerikan 
bezi alınıp laciverde boyanabilir. 
Ayni zamanda bu vazifeyi kalın 

açık renk desenli basmalar da gö
rebilir. 

3. SAKSILAR : Saksıların i
çine konacak çiçeklerin rengi du
varın boyasile ahenktar olmalıdır. 
Ayni zamanda saksıların dış kı

sımlarını da yine odanın döşeme 
ve duvarları ile ıihenkli bir renge 
boyamalı. Çünkü çiçeğin vazifesi 
estetiktir, ayni zamanda ruha fe. 
rahlık verir. 

4. RESİM: Döşemeyi kapata. 
cak seccade bulunmadığı zaman, 
aile reisi resim yapmasını bilirse 
veyahut bir ressam arkadaşı var
sa, seccade tesirini verecek re
simler yapmalıdır. Hatta bu gibi 
resimler divan arkasına gelen du
varlara da yapılabilir. Bu suretle 
evin içine renk ve neşe temin edil
miş olur. 

5. ESKİ EŞYALAR: Odayı dö
şemek için muhakkak yeni eşya 
almağa lüzum yoktur. Evde mev. 
cut veya ucuz satılan temiz eski 
eşyadan da çok istüade edilebilir. 
Bilhassa işçiliği ve malzemesi sağ
lam olan eski eşya yeniden çok 
daha kıymetlidir. Bunun için bu 
gibi eşyaların icap ediyorsa yüz
leri değiştirilir ve tahta kmmla
n ya boyanır, yahut ta cilalanır. 

izdivaç Günü 
için Tuvalet 
Niçin 

• enç Kızların, 
Ehemmiyet Vermeleri 

uv et erine 
Lazımdır? 

Evlenme, bir genç kızın hayatında ilk ve en mühim ha-
disedir. Çünkü insan, bütün genç kızlık devrini binbir 

hulya ile geçirir. İzdivaç günü artık bu hulyalar her halde ar
zu edilen şekilde sona ermiş ve yeni bir hakikat başlamış de
mektir. Bu mühim günde güzel, taze ve cazip görünmek en 
dikkat edilecek noktadır. Çünkü bir kadının yıllardanberi 
tahayyül ettiği beyaz gelin elbisesi içinde eşine bıraktığı bü
yük tesir, seneler geçtikçe ayni tazeliği muhafaza eden bir ha-

• Yeşil salataların tazeliğini 
muhafaza için geniş bir kabın içi.. 
ne su koyarak salataların kökle. 
ri yukarı gelmek üzere yaprak

larını suya daldırınız. Yapraklar 
suyu çekerek tazeliklerini muha
faza ederler. 

• Soğuk hava dolabı olmıyan
lar, yazın tereyağını bozulmadan 

muhafaza etmekte müşkülat çe

kerler. Bu müşkülün önüne şöyle 

geçilebilir: Tereya3,mı kalıp ha

linde soğuk olarak sntın alıp ıslak 

bir tülbendin içine koyarak hava. 

dar bir yere asıp bırakınız. Ye

mek için icap eden miktarı aldık

tan sonra da yine ayni şekilde 

muhafaza ediniz ... 

• Meyva, peynir vesair yiye
cek gıdaları sinekten muhafaza 
etmek için bir tepsinin içine ko
yarak kanavaça bezine veya tül 
grek kumaşa geçirip bir ağacın 

yüksek dalına asmalı .. 

tıra halini alır. ı /' 
Fazla olarak ta her kadının bir 

1 
------·-·-- ,,.,._,,_____ -- "\ 

daha geri dönülmesi mümkün oı.. 1 Heykel Tesiri Veren Sa,.. Tuvale+·ı Modası f 
mıyan genç kızlık hayatına veda ~ 

gsaüynünü hert bak1ımı·dan mukadd~s \..._ .. ., __ .,, ...,_ ., ,, ............... m'"•-• .. _,..,_.,,.,. ..._.,,_,,.., __ ..,/ 
ması ve uva e ıne o esasa go. 

re ehemmiyet vermesi lazımdır. 

1. Saç: Saçlarınız sert ise yıka
madan evvel yumuşatmak ıçın 

berberden bir losyon alınız. Saçı
nızı yıkodıktan sonra bu losyonu 
sürüp parlaklığını denemek için 
gelinlik duvağınızla bir prova ya
pınız. Saçınız fazla yağlandığı 

takdirde kolonya ile friksiyÖn ya
parak yağını alınız ve saç tuvale
tinizi yaptırırken yine duvağınız
la tecrübe ediniz. 

2. YÜZ TUVALETİ: Evlenme
den birkaç gün evvelden başla

mak üzere yüzünüzü sabah akşam 
kremlerle temizleyip besliyerek 
yumuşak bir hale getiriniz. Ayni 
zamanda göz kapaklarınızın al
tında çizgiler varsa izale etmek 
için de ayrıca yağ alarak akşam
ları yatarken sürünüz. Evlenme
den bir gün evvel bir berbere gi
dip yüzünüze bir masaj yaptırınız. 
Gerek yüzünüze ve gerek elbise
nize ne türlü tuvalet gideceğini 

o günden tesbit ettiriniz ve ertesi 
günü de devam edecek bir mak
yaj yaptırınız. 

3. ELLER: Elleri yumuşatacak 
\ 

ve beyazlatacak bir losyon alarak 
düğün gününden birkaç gün ev
vel, akşamları yatarken sürmeğe 

başlayınız. Ve düğün günü saçı

nızı yaptırdığınız esnada da ma. 
nikür yaptırınız. Tırnaklarınıza 

renk olarak tabii pembe seçiniz. 
Çünkü bu tabii renk beyaz gelin 
elbisesine koyu renkten daha çok 
yakışır. 

Görülen resimdeki saç tuvaleti, tanıanıen b·ır hc,·kcl ., başı tesirini 
vermektedir. Saçlar ıslatılarak yandan enseye doğru ayrılmış ve sıkı 
helezonlar halinde buklclcrİe toplanmıştır. 
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Kara Yazıcının Galibiyeti 
iki Vezirin Kayseri Önlerinde Asilerle Yaptıkları 

Muharebede Osmanh Ordusu Mağlup ·Olmuştu 
Mehmet Paşa, bu suretle elde 

ettiği Hüseyin paşayı İstanbula 

yolladı ve bir haydutla birleşmiş 
olan sabık vezir, kemikleri kırılıp 
bir at üstünde inletile inletile 
gezdirildikten sonra, Odunkapı

sında çengele asıldı. Lakin Kara 
Yazıcı Abdülhalim, Amasyaya git. 
memişti, yine etrafı soymıya baş
lamıştı. Sinan Zade Mehmet paşa 
ona nasihat verdi, padişaha karşı 

da "Artık uslu duracak., diye ke. 
falette bulundu. Bunun üzerine 
haydutlar başbuğuna Çorum san
cağı verildi. Fakat o, yine isyan
da ısrar ettiğinden Hasan ve İb
rahim paşalar kumandasında bü. 
yücek bir eırdu hazırlanarak, Aııa
dolucia hnrd::ctP. geçildi. 

lki vezir ile Kara Yazıcı bir ni
san günü Kayseri önlerinde kar. 
şılaştılar, çarpıştılar. Netice asi
lerin lehine çıktı, Osmanlı ordusu 
ağır surette inhizama uğradı. Ar. 
tık Anadolu, Kara Yazrcınıa hük
mü ve nüfuzu altına girmiş de. 
mekti. Onu ezecek, tenkil edecek 
hiç bir kuvvet yoktu. Bizzat Ka
ra Yazıcı da bu kanaatte bulun • 
duğu için, fermanlar neşrediyor, 

rütbeler ve mesnetler dağ•tıyor -
du. Bütün Osmanlı tarihinde ye. 
gane görünen bu fermanlardan 
biri şudur: -"Kayseriye sakinle};ipden işbu 
hamiH hükmü serif :Mehmet nam 
kimesne, Osmanlılar tarafindan u
.zerimize gönderilmiş olup Alla • 
hın inayetiyle münhezim olan 
Serdar Hacı İbrahim paşa muha. 
rebesinde bu canibe kemali ihlas 
ile itaat etmekle kendisini cemi 
tekalif ve rüsumdan mutlak mu
af eyledim ve eline bu hükmü 
hümayunu verdim ve buyurdur;ı 
ki, desti Osmaniyan bu taraflar. 
dan b :!k ~illiyc rni.inakit ve raltu
nat bila niza' bana mukurer ve 
mukadder oldukta tarafımdan t:ı. 

yin olun~n ümrrp ve vüzera ışbu 
hüküm mucibince mezbunı muaf 
ve müsellem tutup rüsum ve tc. 
kaliiten bir nesne teklif etmiye
ler. Her kim bu hükme it:ıat et. 
mezse, cezast verile ve bu hükmü 
şerifi elinde ipka edip mazmunu 
hüm:ı.yunu ıle ~·mel eylerler, ~oy. 
lo bileler . ., 

Yine o arada Hoca Sarlet~in 

de öldü. Bir gün Üçüncü Mura
dın ruhuna ithaf olunmak üzere 
Ayasofya camiinde mevlıit oku -
nacaktı. Hoca da bu dini rasimede 
hazır bulunmak istedi, konağmda 
abdest aldı, öğle namazını kıldı, 

namazı müteakıp uykuya dalar 
gibi oldu. Hizmetkarları uyandtr. 
mak istediler, Hoca, gözlerini ya
rl açtı: 

- Kon beni, dedi, bir pare ra. 
hat edeyim. Gayet mecalim yok
tur. Bana Mehmet ile, Esaclı (o. 
ğullan] yetiştirin. 

Bununla beraber, mevlüttan da 
geri kalmak istemedi, Ayasofya 
camiine geldi. Çocuklarına he
men haber gönderilmişti. İkisi de 
camie koştular. Fakat babalariy. 
le görüşmeğe muvaffak oJamadı
lar. Hoca, Ayasofyaya geldikten 
sonra, bir kat daha fcnala~mış, di. 
li tutulmuş, bir kaç dakika içimle 
hayata gözlerini yummuştu! (1). 

müteessir qluyordu. lşe başladık
tan ancak sekiz ay sonra, bina e
mininin hırsızlığı Safoya aksE:tti
rilebildi, fakat bu sefer araya ve. 
ba karıştı. Bu korkunç hastalık 
günde bir iki bin İstanbulluyu me
zara götürüyordu. Mimar başı Da.. 
vut ağa da o göçenler arasınday
dı, Yenicamiin temel duv:trlarını 

bile yükseltemeden ölmüştü. 

S af o, yeni bir bina emini, ye. 
ni bir mimar bularak, karın

ca adımiyle yürüyen yapı işine 

çeki düzen vermeğe çalışırken, og. 
lu üzerindeki hakimiyetini muh
telif vesilelerle perçinlemekten 
de geri kalmıyordu. Onun son ay. 
larda ele aldığı mevzu, şehzade 

Mahmut meselesiydi. Padişah bu 
yiğit yaradılışlı oğlundan ürktü
ğü ve onun yüzünden basına bir 
felaket gelmesi ihtimalini· sık sık 
düşündüğü için, Safo da kendisiy. 
le yakından ilgilenmişti. Çtinkü 
oğlunu vahimesine esir yaşattıkça 

S air Bakinin, Saddettinden devlet işlerini daha sağlam suret-
çok daha kıymetli bir ta _ te eline alacağını umuyordu. 

rihçi olan Alinin vefatı da hemen Safo, babayı oğula karşı şüphe. 
hemen ayni yıla rastlamaktadır. ye düşürmek işini çok basit suret-
Müverrih Seliınikli de kısa bir fa. tc idare ediyordu. Sultan Mehme. 
sıla ile Aliyi takip etti, mühim '\ di devlet maslahat1arile biraz faz-
şair1erden bir kısmı yine o esnada la meşgul olur görünce, hemen bir 
vefat eyledi. münasebet düşürür, daha do.;;,tı·usu 

Safo, ne harp meydanlarındaki bir münasebet yaratıp, o ın~vzua 
inhizamlardan, ne Anadoludaki is- geçerdi. Hünkar da daima ve dai-
yanlardan müteessir değildi. Olüp ma bu oyuna aldanırdı. Nasıl al. 
giden kıymetler için de matem danmasın ki, gözünde saltanattan 
tutmuyordu. Yalnız kendi çıkannı daha aziz bir şey yoktu. Oğlunu 
düşünüyor, ustaca düzenler kura. ise, o aziz nesneyi gasbetmek dü-
rak, boyuna para topluyordu. Fa. şüncesine bağlı sanıyordu. Bu se-
kat Bahçekapısı civannda temeli- beplo Safo: 
ni attırdığı camiin yapı işi hızla - Dün Mahmudu gördüm, kö. 
yürürr.iıyordu., leleriylc oynuyordu. 

Çünkü arsalann istimlakinde Gibi bir söz söylemesi, halta: 
bir takım haksızlıklar ya~ılmı~tı, "Onu gördüm,, demesi üezrine he-
şikayet te ayyuka çıkmıştı, dava, men helecana kapılarak sorardı: 
bina emininin para çalma hırsın. 
dan doğuyordu. Herli bir çok ya
hudi evi yıktığı halde, bedellerini 
zimmetine geçirmiş bulunuyordu. 
Yerlerinden çıkarılrp, Hasköye gö. 
çürülen Musa ümmeti için yapıla
cak Sinagoyu da ihmal edip pa
rasını cebine indirmişti. Bualıtr ve 
alınan ev sahiplerinin arsalan il
.zerinde çerge kurup, vaveyla ko
parmaları yüzünden yapı i~i de 

- Yine kılıçla mı oynuyordu? 

Safo, kaşlarını çatarak ona şu 
cevabı verirdi: 

- Kılıçla oynamak haddine mi 
düşmüş. F'akat, kölelerden alaylar 
diıLüyor, birbiriyle boğuşturuyor. 

(Devamı var) 

(1) Alimler ve sanatlar - Ahmet Re
fik - Selünikli tarihinden naklen - S: 
118. 

Ayşe hanımın kocası bu sözleri duymamazlıktan 
geldi. Zira, kavga et:!'.iye. cevap vermiye L~kati 

yoktu. Sallana sallana aralarından geçip, kirli ya_ 
tı:ığma yığılfiı. Mürüvvet, anasının yanına sokuldu. 
Kulnğma eğildi, ve bir sır tevdi eder gibi: 

"- Mepk etme ... Dedi, ben sana para gP.tirdlın! 
"- Nereden aldın parayı •t. 
"- Oteki evden! 
Onun geldiğini Ayşe hanım da görmüştü. Kızına: 

Şimdi ne parası verdiler? 
"- Parayı onlar vermediler! 
"- Ya kim verdi? 
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BULMACA 

HUGÜ~KO BULMACA 
1 2 3 4 O 8 7 8 t \O 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Başta bulunur - Mangalda bulu-
nur. Bir zAmir 

2 - Bilglnl~rin 
3 - Karadenizde bir yer - Bir meyye. 
4 - Bir dağ - Hububat ölçüsü, ' 
5 - Bir harf - Mulak kılmak - yeni, 
6 - Kemik değil - ile - Bir harf 
7 - Seçimde kullanılır - Tenha ' 
8 - Yumuşak değil - Hizmetçi,' 
9 - Eski bir devlet - Bir renk - İhsas, 
10 - Tahsil devresi - Evvel - Bir harf. 

SOLDAN SAGA: 

1 - İstanbulda bir semt - Bir uzvu-
muz, 

2 - Sakat - Su konur, 
3 - Çizilir - Yas, 
4 - Mana - Bir harf - Bir servet, 
5 - Bir renk - Asayiş kuvveti, 
6 - Çift değil - Kaçmaktan emir 
4 - Mana - Bir had - Bir sesli harf, 
8 - Sevimli - Ziya, · 
9 - lnleyif - İlAve, 

10 - Bir zamir - Tat - gu - damarda 
bulunur. 

Şilede Orman 
TahC:lit Edilecek 

Şile, (TAN) - Köylüler arasın

daki orman ihtilaflarını halletmek 
vazifesile de mükellef olarak iki or
man tahdit komisyonu teşkil edil • 
miştir. Adliye Vekaletinb tayin e
deceği hukukçu aza gelir gelmez, ko
misyonlar işe başlıyacaktır. 

Yakınlarda burada bir hayvan pa
zarı aÇ1lacaktil'. Teke nahiyesinde bir 
park vücude getirilmesi için hazırlı
ğa başlanılmıştır. 

Seyhande 'Bir 

Genç Boğuldu 
Adana - Istiklal mahallesinde o.. 

turan Giritli Hasan oğlu 14 yaşında 
Hayri Ecesoy, ve arkadaşı Selim oğ
lu 14 yaşında Hasan, Seyhan nehrine 
girmişler, yüzerken cereyana kapıl
mışlar ve feryada başlamışlardır. Ye
tişen balıkçılar, Hasanı ölümden kur
tarmışlardır. Hayri boğulmuştur. 

10 - 7 - 939 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Bakkala Göre 
Ekmek işi 

Un kapanında Salih paşa caddesinde 49 ı ya başladılar, üstelik evvelce kapanm.ı:J 
Numarada Bakkal İbrahim yazıyor: boş fırınları da kiraladılar ve bu suretle 

Belediyemizden bir an evvel ekmek bu fırınların bo:ı ve kapalı kalıp ekmek 
fabrikası açmasını rica ediyorum. Aksi 
takdirde bu gidişle İstanbulun ekmek ih
tiyacını karşılamak işi birkaç fırına mün
hasır kal:ıcıık gibi görilnüyor. 
İzah edeyim: 
Fırıncılar bir şirket yaptılar. Bu şirke

ti yaptıktan sonra bakkallara ve tabla
karlara ondalıkla ekmek vermek usulünü 
kaldırdılar. İlk bakışta bundan bakkallar 
zarar etmiş gibi görünür. Fakat zarar e
den bakkallar değil, halktır. Çünkü her
kes ekmeğini fırından bizzat gidip ala
maz. Ekmeğini bakkal, çırağı ile veya 
fırıncı tablakl!ırı ile müşterinin evine 
gönderirdi. Bugün tablakar müşteriye 
ekmek götürmüyor. 

Bakkal müşterisinin ekmeğini tedarik 
etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde 
ekmek satamamak yüzUnden müşterisini 

kaybedecektir. Bakkal, kendisinden faz
laca mübayaatta bulunan müşterisine 

- ekmekten kilr etmeği düşünmeden -
ekmek götürüyor. Fakat veresiye alan ve 
aldığı da hemen hemen ekmekle zeytin, 
peynir gibi ufak tefek şeylere inhisar e
den fakir müşterilerine artık ekmek ver
miyor. 

Bu sınıf, aylıklı veya haftalıklı çalışan 
fakir ve orta halli sınıftır. Bakkaldan ve·
resiye alamayınca aç yattığı da oluyor. Bu 
vaziyette !ırıncının bakkala ekmek ver
memesinden zarar gören bakkal mıdır, 

halk mıdır; takdirinize bırakırım. 
Fırıncılar şirket olduktan sonra semt 

semt bazı fırınları kiralamıya ve kapamı-

imal etmemesini temin ettiler. 
'Bundaki maksat aşikardır: Ekmek ima

lini tahdit ve belediyeye tahakküm ede
bilmek. Fırın işçisini işsiz bırakıp onları 
ucuza istihdam edebilmek. Tek cümle ile 
az emekle, az masrafla çok kazanç temin 
etmek. 

Ben bakkalım. Bu işlere pek o kadar 
aklun ermez ama belediye ekmek fabrika
sını yapıncaya kadar şehrin muhtelif yer
lerinde kapalı tutulan boş fırınların behe
mehal mUstecirleri tarafından işletilmesi

ni mecburi kılsa ve işletilmeyen fırınların 
konturatolarını mefsuh addedebilecek bir 
karar alsa da fırın işletmek isteyenler bu 
boş fırınları kiralamak imkflnını bulsa
lar fırıncıların bu tahakkümünün önün& 
geçilmiş olur gibi geliyor bana. O zaman 
halkın ekmeği de ayağına götürfilür. Halk 
ta hem ucuz, hem veresiye ekmek bula ... 
bilir. 

• 
Açık muhabere 

Fabrlkatllrler toplant111 hakkında lm-1 
zasız mektup yazan okuyucumuza: 

- İmzasız mektupları neşretmek mu .. 
tad değildir. Sarih adres ve hüviyetinizi 
bildirdiğiniz takdirde mektubunuzu ne;ıre .. 
deriz. 

• 
Karllerlmlzden K. Oöuza: 
- Mektubunuzdan sırası gelince istifade 

edeceğiz. Altıkanıza te~ekkür ederiz. 

Rusya Alman Kafesine Girer mi? 
(Başı 5 incide) 

Sağ cenaba mensup Fransız 

gazetelerinin bütün iddialarına ve 
hücumlarına rağmen, işte halk 
cephesi sıfıra indiği halde, İspan -
yada Franko kazandığı halde, Blüm 
iktidar mevkiinden uz.aklaştırıldı

ğı halde, Daladiye asla bir sol ce
nah ekseriyetine dayanmadığı 

halde Rus • Fransız ittifakı devam 
ediyor. Muahede yırtılamıyor. Ni
çin? 

Zira, bu muahede, sol cere • 
yanların Sovyet sempati -

sinden değil, Fransız büyük erka
nıharbiyesinin Rusu hesaba kat -
masından doğmuş bir siyasi vesi -
kadır da ondan. 

Eğer, bir cihan harbi mukad -

derse, hiç olmazsa mutlaka gene. 

ral Gamlin derecesinde bir aske. 
ri ehemmiyetle harp sahnelerinde 
gözükeceğine şüphe edilmemesi i. 
cabeden general Veygand'ın ba • 
na dediği gibi; 

- Almanyanın kucağına Rus.. 
yayı bırakmak Almanyan~n harbe 
devam kabiliyetini arttırmak de • 
mektir. 

O halde Almanya Rapallo mu
ahedesini niçin yırtm~tır? Bun • 
dan büyük bir siyasi hata olur mı" 

Olmaz şüphesiz. Fakat Alınan. 

yada Rapalloyu tatbik edilemez 

hale sokanlar, gizli müttefiklerin
den yardımı bu muahedeyi yırt -
mak pahasına alabilmişlerdi. 
• Bugün Rusya ile anlaşmak ci
hetine gitmeleri, gerek kendileri
nin, gerek Almanya dışında bulu
nan eski müttefiklerinin birbirle • 
riyle yalnız tek siyasi anda "Cau -
se Commune" yapabilmiş olmala -
rındandır. 

Bugünkü Almanyayı yapmak 
isteyenler mevkii iktidara çıkmak 
istiyorlardı. 

Bugünkü Almanyayı beğenme
leri ve sevmele!'i asla mukadder 

·olmayanlar Rapallo'nun işleyeme
m esini temine çalışıyorlardı. 

Vaymar kanunu esasisine da • 
yanan rejimin yıkılmasıyle iki ta. 

raf ta muradına nail olunca artık 

anlaşacak tarafları kalmadı. 

Almanya yine Rapallodan evvelki 
çıkmaza girdi. Bugün o çıkmaz • 
dan çıkılacak yegane tarihi yola 
sapmak için çırpınıyor ama iddia 
edilebilir ki bu yol çoktan kapan· 
mıştır. 

Moskovanın, kellesini isteyene 
keskin bir bıçak uzatması garip o. 
lur. 

recek cevap, söyliyecek söz bulamadığı için susu.. 
yordu. Onun sükutu, Ayşe hanımı iyice çileden çı· 
karmıştı. Kızını saçlarından yakaladı. Ve onu, düg. 
man tepeliyen bir asker hiddeti, nefreti ve kiniyle 
yumruklamıya başladı. !kide birde: 

"-Daha söylemiyecek misin geberesice kaltak?,. 
Diye soruyor, fakat kızcağızın cevap vermesine de. 
ğil, nefes almasına. bile vakit bırakmadan vuruyor, 
neresine rast gelirse, vuruyordu. 

Ayşe hanım, bu sonuncu suali sorarken, şiıldet

lenmi~ bir merakla yerinden doğrulmuştu. Kaşları 
çatılmış, gözleri acı bir şüpheyle dolmuştu. Parlat
tığı sobanrn kırmızı, titrek ışığında kızının gözleri. 
nin içine dik.katle baktı. Onu omuzlarından tutarak 
sualini tekrarladı: 

TEFRiKA No. 24 

Vururken küfürler savuruyor, ve habre söyle.. 
niyordu. Fakat, Mürüvvet te can acısiyle cıyak cı.. 

yak bağırdığı için, söylediklerinin hepsi anlaşıla. 
mıyordu. Fakat evlat olarak, böyle adi, böyle sür. 
tük, böyle namussuz, böyle ahlaksız bir kıza sahip 
olduğuna yandığı anlaşılıyordu. Çünkü ikide birde: 

"- Söylesene? Kim verdi bu parayı sana? 
Anasının bu vaziyeti, Mürüvveti ürkütmüş, şa

şırtmıştı: Çünkü o, böyle bir suale maruz kalacağı
nı, böyle bir rnu:ımele göreciğini hiç ummamıştı. 
Şimdi, küçücük yüreği, biraz evvelki gibi, sevinçle 
değil, korkuyla çarpıyordu. 

Onun korkusu, tereddüdü, ve sükutu, Ayşe hanı. 
mm şüphesini büsbütıin körüklemişti: 

"- Sakın, dedi, çalınış olmıyasın? 
Mürüvvet, başını arkaya götürerek, bu ağır şüp. 

heyi reddetti: 
"- Hayır ... Ne münasebet? Hırsız mıyım ben? 
"- O halde niçin söylemiyorsun parayı nereden 

bulduğunu? 

"- Ben, bu parayı bulmadım .. 
"-Ya?. 
"- Verdiler bana! 
"- Kim verdi diyorum sana? 

GC;ster bakav1m? 
Kaç para bu? 

, 
Mürüvvet, avucunda buruşturduğu ve sımsıkı 

tuttuğu ellilik banknotu anasına uzattı: 
"- Işte, dedi, para bu ... 
Titriyen elleriyle açtığı ve soba ışığına tuttuğu, 

bu buruşuk kağıt parçasının bir elli liralık olduğu
nu gören Ayşe hanımın gözleri faltaşı gibi açılmış
tı. Sualini, yüksek sesle, şüpheyle, hiddetle bir da
ha tekrarladı: 
"- Çabuk söyle ... Kim verdi bunu sanai 
Mürüvvet, önüne bakarak kekeledi: 
"- Doktor verdi... 
"- Hangi doktor? 
"- Doktor .. Bizim karşımızdaki doktor .. 
"- Memduh Şerif bey mi? 
"'-Evet! 
.. _ Nerede gördün onu sen? 
"- Bizim Zehra hanım hasta ya.. Ona bakmıya 

geliyor arasıra .. 
Bu cevap, Ayşe hanımı durdurmuş, düşündür .. 

müştü. Ayşe hanım, dalgm dalgın düşünürken, ko
cası yerinden kalkmış ve aralarından geçerek, mer
divene doğru yürümüştü. Mürüvvet, geleceğini um. 
duğu silleden gözlerini korumak için, küçük elleri. 
ni yüzüne siper etmiş, korkudan titreye titreye, 

acıklı olaca~ını tahmin ettiği akıbetini bekliyordu. 
Ayşe hanım sordu: 

"- Niçin verdi bu parayı sana? 
"-Bilmem! 
"- Yezidin kızı .. lnsan, kendisine l>U kadar pa. 

ca verilince, sebebini sormaz mı ha? Söylesene? 
Niçia verdi bu parayı? 

Mürüvvet verecek cevap bulamıyor; ell~rinin 
himayesine biraz daha sığınmıya çabalıyordu. 
Ayşe hanım, gözlerinin olanca dikkatiyle kızım 

süzüyor, kafasının içinde düğümlenen muammayı 

çözmeğe çabalıyordu: O moruk herif, bu kadar pa
rayı, bu kızın eline, boşboşuna koymamıştı ya? Bu. 
na mukabil, ondan ne istemiş, ne alınıştı? Kızının 
edası, ona, acı şüpheler veriyordu, Yoksa? ..•• 

Bu hatırına gelince, delirecek gibi oldu. Yum
ruk1arını sıkarak havaya kaldırdı: 

"- Kaltak .. Diye haykırdı .. Çatlatmasana beni? 
Söylesene? O moruk herif, sana bu parayı, ne za. 
man verdi? Nasıl verdi? Niçin verdi? Niçin susu
yorsun böyle dilsiz gibi .. Söylesene? Ha? Söyle·di. 
yoıum sana? Yoksa, şimdi ayağımın altına serer, 
gebertirim seni! ... ,, 

Mürüvvetin korkudan dili tutulınuş gibiydi Ve. 

"- Yer örtsün ayıbını!,. 
"- Evladın böylesi düşmanlar başmal 
"- Geber de kurtulayım!,, Kabilinden sözler 

söylediği duyuluyordu. 
Kızının işlediğini tahmin ettiği suçun mesuliyeti

ni kendi sırtından atmak ihtiyaciyle: 
"- Zaten, diyordu, bütün sarhoş babaların pey

d&hlattıklan piçler böyle olur .. Babasına... O sar
hoş, o ahlaksız, o yüzsüz herife çekmiş... Bir de: 
"Kız çocuk anasına çeker!,, Derler .. Yezit kaltak.
Sen ananın attığı tırnağa bile benzemezsin• .. ,, 

Eğer ihtiyar nine tam zamanında imdada yetiş. 
meseydi, Ayşe hanımın, kızını döve döve öldürece
ği mu~akkaktı. Fakat bodrumun kara1'lıkları için. 
den . bir halaskar gibi peydahlanan ihtiyar kadm, 
kızı ile, torununun arasına girdi. Ve büyük bir 
hiddetle kızına çıkıştı: 

"- Ne yurt}ıyorsun kıza... Sana para getirdiyse, 
fena mı etti? Hem elinden parasını al, hem de ba. 
şına yumruğu indir ... Sen Allahtan korkmaz mısın 
ayol? .• 

(Devamı var) 
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Karakol Cemiyetinin Faaliyeti 
Cemiyet, Mustafa Kemalden Aldığı Direktiflerle 
Maçka Silahhanesinden Boyuna Silah Kaçırıyordu 
Zekinin getirdiği haberler, bir 

çok noksanı ve yanlışları olmakla 
beraber hiç te yalan değildi. Kara· 
kol cemiyeti, Mustafa Kemal Pa
şadım aldığı direktifler üzerine, fa. 
;diyetini arttırmıştı. Zekinin ih -
barı gibi, hakikaten o sırada itilaf 
kuvvetleri tarafından muhafaza e. 
dilmekte olan Maçka siliıhhanesin· 
den silah ve cephane alınıyordu. 

Fakat, bu işleri yapan gizli ve be
cerikli eller, başta Harbiye dairesi 
erkanı harbiye miralayı Omer Lfıt· 
fi ve esliha şubesi mudürü erkanı 
harp binbaşısı Naim Cevat Beyler 
olmak üzere esliha şubesinden bin· 
başı Cemal, Maçka silahhanesi mü
dürü binbaşı Bahaettin beyler ve 
arkadaşları hakikaten çok kurnaz 
davranıyorlardı. 

l\Iuhteviyatlan boşaltılan sil&h 
ve cephane sandıklarını, kum, top ı 
rak ve taşla güzelce doldurup ka. 
pattırıyorlardı. Bu suretle, sık sık 
kontrol ve tadat yapan itilôi za
bitlerini aldatıyorlardı· 

Dayı Mesut 

maruz bulunduğu felaketten yana 
yakıla bahisle, sözü kendi vaziye-

B 
u cephaneler, geceleri Us- tine intikal ettiriyor ve nihayet 
küdar, Kuzguncuk ve Bey· düzme bir samimiyetle: 

lerbeyi taraflarına geçiriliyordu. - Dayı, diyor. Hakkınızda 61-
0ralardan temin olunan arabalar. yabi ve fakat çok samimi bir hür. 
la Jçerenköy ve Çamlıca tarafları- met ve muhabbet beslerim öteden-
na taşınıyordu. Vasıta bulunama- beri .. Tanışmadığımız için, şimdi-
dığt zamanlar, Kuzguncuktaki ye kadar bunu izhara bir vesile bu-

lamamıştım. Şimdi bir teı;adüf ba. 
)ta, sizin le tanışmak şerefini ve si
ze naçiz bir hizmet etmek imka
nını bahşetti. Hürriyet ve ltilaf 
fırkası erkfınile bazı belli başlı a
zaları arasında size karşı dehşetli 
bir cereyan vur. Bilmem haberi. 
niz var mı? 

D ayı Mesut. alaylı bir tavırla 
giilüyor ve: 

-Evet öyle imiş, diyor, Ço:C if
tihar duyuyorum bundan. 

Zeki, Dayının teliış ve endişe 

göstereceğini Ümarken, bu tarzda 
cevap verişinden aptallaşıyor ve 
teessürlii bir tavır takmnrak: 

- Fakat, diyor, siziı' silah ve 
cephane kaçıranlarla iştirakinizden 
ve Yahya Kaptan çelesile pek ya
kından alfıkanız bulunduğun::lan 

da bahsediyorlar ve hakkınızda 

muamele ... 
Dayı Mesut, yine ayni milstehzi 

tavrile, muhatabının sözünü kesi-
yor ve: 

- Ya, ya çok doğrudur, dedik. 
leri, diyor. Bunlar da benim için 
iftiharı mucip hizmetlerdir. 

- Fakat, Dayı Bey hiç korkmu
yor musunuz, malum ya zaman pek 
nazik? 

(Devamı var) 

Nakkaş karakolunda saklanıyordu. 
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i~tasyonu olmuştu. Bu.ralara geti- Oynak yerinin Burkulması 
rılen bu cephaneler bır taraftan 
(Kome) köyüne taşınıyordu. Mü· 
tckait binbaşı Nail Beyin unutul
maz himmet ve mesah;i ile köy ci
varında bulunan koru ve orman
lara, biiyük çukur ve kuytulara 
yerleştirilip saklanıyordu. 

Maltepedcki Endaht mektebi giz
li bir teşkilat şubesi olmuştu. Mek
tep müdürü yüzbaşı Ycnibahçeli 
Şükrü Bey ile arkadaşları Yavuz 

Fehmi, Demir Hulusi, Ethem Şev. 
ki, Rauf, Hacı Vasfi, Veysel, Meh
met Ihsan, Esat, Yusuf Ziya Bey
ler de bir taraftan Adapazarına 
doğru menzil ııoktaları tesis edi
yor, diğer taraftan da Şile, Gebze 
ve Alemdağı civarındaki köylerde 
milli teşkilat yapıyorlardı. lcabın. 
da silahlandırılmak üzere köyler

de müfrezeler teşkil ediyorlardı. 
Civar köylerdeki hamiyetli halkın 
temin ettikleri nakil vasıtalarile, Iç 
Anadoluya silah, cephane sevkedi. 

yorlardı. 

Kadıköy inzibat kumandanı 
yüzbaşı Dayı Mesut Bey, 

Karakol cemiyetinin fedakar bir a. 
janı vaı.iyetinde idi. Bilhassa Yah
ya Kaptan çetesinin faaliyetleri i

le çok yakındım alakadar bulunu
yordu. O da, endnht mektebindeki 

arkadaşları gibi, hiçbir tehlikeden 
ürkmüyor, yılmıyor.yorulmuyor ve 

gece gündüz milli gaye uğruna ça. 
!ışıyordu. O sırada, bu kahraman 

zabiti suç üstünde yakalntnıak i
çin, Uskı.idar ve Kndıkôy semtle-

rinde bulunan Hürriyet ve itilaf 
azgınları hep ayaklanmı§l~r, çok 
uğraşmışlardı. Karargahı olan Ka
dıköyilnde Talimhane karakolunu 

bayağı abloka altına almışlardı. 
Fakat bu vatansever ve kahraman 

zabiti yurt hizmetinden alıkoya
mamışlardı. O, milli vazifesini el 
altından yine yapmış ve yapmakta 
devam etmişti. Muhipler Cemiye
tinde vukuunu bild irdiğimiz top -
lantıda bir iki gün sonra, Mollanın 
baş hafiyesi Zeki, yüzline bir mil
lici maskesi geçirip Dayı Mesuda 
gidiyor. Kendisini henüz terhis e. 
dilmiş bir ihtiyat zabiti oiarak tak
dim ediyor. Millet ve memleketin 

Sporcular için, bazıları, gnzete. 
lcrde spor münaka~alarından ba~. 
ka yerleri okumazlar diye iddia c. 
derler. Bu iddianın yanlış old.uğu
nu Kadıkiiyündcki oluıym·ulnrı. 
mızdan Bay l\luhsin Sporel''in (Bu 
soyadının gerçek olduğunu temin 
edemem) gazeteye göııdeı:di~i mek-
tup ispat ediyor. Hu saym z:ıt ga. 
zeteyi ~ağlık öğiitlerinc kadar o-
kurmuş. Okuduktan başka, eksik. 
!erini bile göriiyor. Sporculara gc. 
lcbilecek kozaları ~·azınadığıından 
dola~·ı bana takaza ediyor ... Doğ. 
rusu, hakkı da var. ~imdiye kndar 
bunu düşünemediğim için, hu o
kuyucumıtzdun ve biiti.in sporcu o. 
kuyurularıınızdan öziir dilerim. 
Sayın Bay ~Iuhsin'in arzusunu ~·t·. 
rine getirnıcğc s:ahşacağım. F:ı. 
katı kendisi de cihette kolnvca 
tahmin eder ki, sporcuların ha~la
rına g<'lcbilefck ku7.aların hcp~ini 
önceden diişiiımıck pek te kolay 
dcf:ildir. Hele spordan kavga !;l
kın<'a, yumruğun yahut tekmenin 
neticc~i ne olacağını kimse sö)·li. 
yemez. 

Bugiinlük, spor kn7alarının en 
hafifi olan burkulnıalardır. :\Teselu 
futboldc, sporcu koşnrken, rıyıığı 

kayar, dii ·ıncnıek irin gayret l'dcr. 
kcn, oynak yerlerinden birini, en 
ziyade ayak bileğini ~ah ut dizini 
zorlar .. Yahut koşarken aya~ı bir 
arızaya ilişir, gene ayni hareket 
ve ayni netice: Kemikleri birbiri
ne bağlıyan bağlardan biri yırtı. 
lır. 

Burkutınn 'Yl."lnız spor :rapnnla. 
ra mahsus değildir. Spor denile
bilecek bir marifet göstermcd~m 
sadece koşup, oynıyan çocuklarda, 
derilerinin altında fazlaca yar• a. 
ğırhğı tn~ıynn ya~lı bayaııl;rda 
bile olur. 

Genç: bayanlarda yiiksek iikç<'
ler endama giizcllik vermekle 
beraber, aYak burkulmasın» da 
kolaylık verir... İstanbul sokak
ları asfaltla diizelinci:\·e kaclnr bo. 
:ıuk knJdınmlann iiz~rinde ~·ürü. 
nwk hayli<'e zorlu bir spor ~·ap
mnk elemek oldu~undan her İstan
bullu nz çok bir sporcu savıldığı 
için, huradn herkesin avak burkul. 
masına - hekim tabirhle - isti
dadı vardır. 

Bununla beraherı spor yap:ın 
gençll'rde oynnk yerinin burkul. 
ması daha çok g(iriiliir. Sebebi 
spordan zivadc gençliktir. Gençlik 
oynak yerlerine çeviklik verirse 
de, hiili'ığ yaslarında, oynak yer· 
terinde ;kemikleri hirhirine bağlı. 
yan bağların gevşek olduğu da bi.. 

linir. Onun için, biiluğ yaşların. 
da~·ken, hılhol oynıyan gençleri n 
O) nak )'erleri, daha küçük çocuk
lardan ,.c yaşlı kimselerden daha 
çabuk burkulur. 

En ziyade burkulan oynak yer. 
lcri ayak bileğindckilerdir. :Fak:ıt 
el bileği, dirı.c·k, omuz bile zom 
gelince .. burkulabilir .. 

O~·nak )eri burkulunca, ilk ala
meti şiddetli ağndır. Oynak yeri
nin hareketleri ınümkiin olduğu 
- demek ki, kırık veya çıkık ol
madığı anlaşıldığı halde - ağrı
nın bu kadar ~iddetli olması ke
mik bağının yırtılmasından ih.:ri 
gelir. Çocuklarda oJur:;a, ~ocu

ğun, ağrı korkusundan oynak yeri 
ni hareket ettiremed:ği de olur ... 
Sonra o~·nak yeri şişcr. Bııdmlma 
diz kapağında olursa, şiş daha bit. 
yiik olduğundan biraz da telB~ ta 
,·erir. Çiinkii orada oynak yerinin 
arasına haylice su toplanır .. Şi.ş<'n 
y~r. sıcak olur ve kızarır. Bazıla. 
rında morarır, o vakit adalenin de 
bir ı>arçn koıımu~ ve oradan ~ıkan 
kan etrafa yanlınıs demektir. 

Bcrl'ket ~e~ in ki, burkulmanın 
neticesi - çok defo - ehemmi. 
yetli değildir. Ağrı pek şidr1eıti ol
sa hile yırtılan kemik bağı gene 
diizelir .Yalnız pırtılırkcn pek r.ok 
zora gclınis olup ta. kemikten de 
bir parça kopmuş olursa, uzunca 
si\rcr . 

Oynak ~·eri hurkıılunca, hemen 
iizerinl' !"Tcnk suya hatrrılmış bez. 
ler konulur. Üzerine de biraz ı-.ıkı. 
ca pansnnan. Pansıman bezlerinin 
a:rnğın ortıısından başlıya.rak baca
ğın ynrt!"ıno kadar çıkmalrtlır. Diı: 
kapağında burkulma olursa, ba
cağın ortasından u~·luk kısmının 
ortasına kadar ... Bir giin istirahat, 
bacak bir ~·nstık iizcrindc. 

Fakat t'rtesi giinii ınasajn baş. 
Jamak tn ihmal edilmeğe zcln\'!7.. 
Diz aşağıdan yukarı, oksar ~ihi, 
hafif ma.;nj. ağrıları geçirir. Mn
s:ıj )'aparken, oynak yerini arada 
sırada hafif oynatmak lfı7.ımdır. 
Ilncaih hurkıılan gen~, ken<lİ'iİ oy. 
nntamazsa, mnsaj vapan oynnhr .• 
Oynak yeri hurkuldu diye, bir kaç 
giin harcketsi7. bırakılırsa, baC'nk 
kiiciiliir, kiiçiiliir. o bir şey dejiil, 
oynak yeri bir daha oynıynmaz o-
hır. "Oynamazsan yoksa kendin oy 
na derler. haha nohut.. dedikleri 
gibi, o vakit oynak yerini opera. 
tör amelivat yaparak oynatınai!a 
meC'hur kalır. Onun i~fo ağrı pek 
zorlu bile olsa, oynak yerini oy. 

. natmıya talıpWJAır. 
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KARA MELEK ! 
Çeviren: Cevat Şakir ğ Yazan.: A. Manhood 

O
sıralarda kuş uçmaz ker
van geçmez bir dağ başın. 

cla yaşıyorduk. Babam binlerce 
kuzu yetiştiriyordu. Açıklık yerde 
yaşaması liızım geliyordu. 

Iki erkek kardeşim, bir de kız
kardeşim vardı. Erkek kardeşleri
min biri, adı, ilacı olmıyan bir der
de tutulmuş. Onu doktorlara, has· 
tahanelere götürüp getirdik. Fakat 
hep nafile oldu. Günden güne eri
yip gidiyordu. Doktorlar, l:loyuna 
"ona dağ havası yarar,, deyip du. 
ruyorlardı. Halbuki yaramıyordu. 
Biz kızarıp geliştikçe o sararıp so
luyordu. 

Dr. Hisko, her pazar günii bizim 
dağ başına gelir, kardeşim Tomun 
göğsünü dinler. Başını sallar, sal
lar giderdi. Adet etmişti. Dağa t:ı
kan dokuz millik dikine, dimdik 
yokuşu. bir araba ile çıkardı. ta
kat günün birinde beygirsiz ve 
hayvansız bir alamete binerek gel
di. 

Z aten o gün, dok!orun ziya. 
reti günü idi, kendisini . 

bekliyorduk. Evvela uzaktan uza
ğa bir homurtu duyduk. "Vah, 
vah! Hava su topluyor galiba. Dok
tor sırsıklam olacak,, dedik. Fakat 
ne tepemizde, ne de çepçevre u
fuklarda, bulut namına bir fiske
cik duman olsun yoktu. Aradan 
çok geçmediydi. Doktoru, batı gl.i
neşi gibi kıpkızıl ve yusyuavrlak 

suratı ile, o atsız arabanın üzerin. 
de kurulu gördlik. Araba üfleyip 
piifliiyordu, doktor küfürU bastık
ça, onun da kafası mı kızıyordu 

ne? Doktorun atıp tutmasına kar
şılık , hırlayıp sövüyordu. 

Doktora doğru koştuk. Söz çalı
mına ·girince, bu arabanın ne bi

çim bir şey olduğunu bağıra bağı
ra sorduk. Amerikadan, karde~in. 

den doğum yıldönümü dolayısilc 

gönderilen bir hediye imiş. Doğ

rusu hediye leş gibi gaz kokuyor

du. Güç bela evin önünde~i kal
dırımın üzerine bindi. Zırıldadı. 

Ses kesti. Durdu. 

Bu araba kocaman bir böceğe 

benziyordu. Gözleri öne doğru fal

taşı gibi yuvalarından fırlaktı. TE>

kerleklerinde koca dudaklı beyaz 

. lastikler vardı. Bu peri :ıra bası 

Colombia Mark. Numara 7 diye a. 

nılırmış. Doktor üstüste dört haf

ta o arabayla geldi. Sanlci bugı.in
müş gibi hatırlıyorum. Arabayı gö
rünce zavallı kardeşim 'romun sö
nük gözü birden uyanır, parlardı. 

Doktorun beşinci gelişi idi. 
Araba inat etti. Bir türlü 

kalkmıyor, dönüş yolunu tutmu
yordu. Doktor ötesini çekiçledi, 
berisindeki vidayı sıkıştırdı, gev. 
şetti. iki saat buram buram terler 
döke döke söğüp saydı. Araba, il
le de kalkmam da kalkmam, di
yor ve başka demiyordu. Sonunda 
doktor arabaya "Nah sana!,, dedi. 
Ona bineceğine - inat bu - kendi pa
buçlarına binerdi. Tapan tepe tepe 
yokuş aşağıya yuvarlandı. 

Doktor otomobiline ait konuş.. 

tuğu zaman hep beygir kuvvetin
den bahsederdi. Ben: 
"- Her halde bunun beygir kuv

veti noksan, bizim doru atı taksak 
' eksik beygiri tamamlamış olmaz 

mıyız?,, 

Diye ortaya bir fikir attım. 
Babam bir kahkaha salıverdi: 
"- Dört ayaklı at olmaz, bu a-

rananın içindeki atlar şişeler içine 
tıkılı atlardır,, dedi. 

Ertesi sefer gelişinde doktor ara
bayı göstererek: 
"- Çoculclara hediye ettim ce

nabeti. Bari oyuncak diye kullan. 
sınlar,, dedi. 

Babam da! 

"- lyi olur. Oteye beriye çekip 
sürüklerler, bu ıssız yerde onlara 
bir eğlence olur,, dedi. 

Biz de öylece yaptık. Ittik, kak· 
tık, çektik, sürdük. Ama Tomun 
canı sıkılıyordu. "Kendf kendine 

8i<.:<><-<>C~<,< < <-< <"' 

yürüyebilecek bir şeyi böyle kul· 
!anmak yazıktır,, diyordu. 

Bir gün babamla an:m şe~
re gidince, Tom yun fanı

ıelerine ve paltosuna sıkı fıkı sarı
lıp sarmalandı. 

(Zavallı kardeşim yaz ortasında 
öğle güneşinde bile üşürdü.) Oda
sından çıkıp arabayı uzun uzadıya 
muayene etti. Çok okur, çok düşü
nür bir çocuktu. Ona sataşırken te
pesının bilgi ile apağır olduğunu 
neredeyse başını kaldıramıyacağı
n. söylerdik. Neyse lfıfı uzatmı
yalım, çiinkii hikaye için ayrılan 
iki buçuk sütunu aşııcağız. Ha. ne 
diyorduk? Tom, arabayı elleyip, 
yoklarken, tam arabanın al. 
tında, arabayı çözüp onarmak 
için bir kutu dolusu avadanhl:;: bul. 
maz mı? Vay sen misin avadanlık 
deyince kaşlarını çata çata işe ko
yuldu. Arabayı parça parça ayırdı. 
Sonra yeni baştan takıp kavuştur
du. Tam o sırada asıl besili koçlar, 
ahırdan ipi koparınca, tabana kuv
vet, yokuş aşağıya fırlamasınlar 

mı? Kız kardeşimle ben hemen peş
lerine düştük. ünlerini güç beli 
çevirdik. Onları soluya soluya ahı
ra doğru süruyorduk. Birdenbire, 
birinci neviden bir patlayışın ku. 
laklanınıza vuruşuyla, kulak zarla
rımızı hapı yutuverdi: Bu gürültü. 
nün ardı sıra, bir eşek arısı zırıl
tısı duyduk. Ayni zamanda da 
Tomun o ipince sesi kulağımıza 

çalındı. Acaba bir kaza mı oldu, 
diye yüreğimiz ağızlarımıza geldi. 
Ne var ki, araba tıpkı yürürkenki 
gibi çatapat pat etmiye başladı. To
mun sesinde de acının titreyişinden 

tıştırıyorduk . Neydi o bahnr günü? 
Gökteki o uçsuz bucaksız mavi de
rinlikler, o yupyumuşak beyaz be
yaz bulutlar. Arabanın o yepyeni, 
parıl parıl parlıyan boyaları. O sı
cak sıcak, taze yanan, gazın du • 
manı. Hele o öz kardeşimin araba
yı idare edişi. Bize bin bir gece 
masallannı okumuşlardı. Rüya der
dik. Insan "gel ya susam!,, deme
sile hiç önüne, iş güç gördürüle
cek cinle peri mi çıkar? derdik. 
Halbuki işte rüyanın üstüne bin. 
miş uçuyorduk. Bizim araba su
samına da cin ve perisine de ta~ 
çıkarıyordu 

Bir gün taban tepe tepe va-
racağımız köye kısacık bir 

zamanda vardık. Köy ortasından 

geçişimiz çok fiyakalı idi doğrusu. 
Tozu dumana katıştınyorduk. Bir 
hız savruntusu gibi, ortaya çıkışı
mızla geçip gidişimiz bir oldu. Ta
vuklar, kazlar, köpekler, hep biri. 
birine karışa karışa dört bucağa 

dağıldılar. Kız kardeşim bir şarkı 
tutturmuştu. 

Dönüşümüz de, uçuşumuz gibi 
giizel oldu. Çoban köpekleriıniı. bi
zi havlayışlarile karşılaclılar. Tom 
arabadan indi. Arabanın o parlıyan 
sırtını sevgile okşadı. Kendisine 
bir bardak sıcak süt verılmesi için 
yalvardı. Yukarıya çıktı. Yatağına 

yattı. Bir hafta sonra öldü. Fakat 
ne diyeyim, sevine sevine gözlerini 
kapadı. Arabayı kapının önünde 
bırakmıştık, Tabudumı yol açmak 
için onu bir yana çektik. Hala ora
da. Fakat hani ya onu işletecek 
Tom nerede? 

ziyade sevincin cıvlayışı vardı. 
1 

lı 
Kız kardeşime: 1 ı ı KRALI 
"- Tom arabayı yürütti.l ya- i ' 

hu,, diye bağır'dım. 

İNSAN 
H alikarnas Balıkçııının 

l ı 

l ı 

birkaç gün ıürecek olan bu 
hikayeıini yarınki nühıha· 
mır.da okumağa ba1lıyacak-

' 

Y okuşun ötesini sevine sevine 
koştuk . Tom gülmekten ka

tılıyordu. Hoplayıp zıplıyor, bize 
ellerile kollarile "geliniz,, diye i- sınız:. , 
şnretler ediyordu. Onun yanına var- ll~W-~·--.---~---~----~~~~iiiiiiiii~ 
dık. Arabaya bindi. Bizi de bin • -------------
dirdi. Tam elli sefer avluyu do- J 
laştık. Tomun gözleri ışıkla coş. 

1 
muştu. Bize: 

"- Doktorun söylediğin!! kulak 
asmayın bu bir musibet., bir belft 
değil, kapkara bir melek.,, 

Zavallı Tom o gün bütün aklını 
başına toplamış, dudaklarını büz
mü~tü. Avluyu dolanıp durduk. 
Sonra dışarı çıktık. 

Tom tepeden t1rnağa göz kulak 
olmuştu. Arabanın çatapat patının 
makam değiştirmemesine dikkat 
ediyordu. Merak ederek yaprakla
r:ını aktarıp durduğu kitapların, i
liklerine kadar işlemiş olduğunu o 
gün anladık. Onu hiç o günkü ka
dar memnun görmemiştim. Kar. 
şısına babam da çıksaydı, onu dur
duramazdı. 

Bize dakikada yüz bin mil alı
yoruz gibi geliyordu. Uzaklık mu
zaklık dinlediğimiz yoktu. Milleri 
paralıya paralıya yallah diye fırlı
yor. Arabanın bin bir türlü gürül. 
tüsüne gülüşümüziı, sevincimizi, 
"Yaşa!,, diye alkışlarımızı katıp ka-

lnegölü Kargalar 

istila Etti 
İnegöl (TAN) - Bu sene kaza -

mız, karga istilasına uğramış gibidir. 
Bahçe ve tarla sahipleri, kargalar -
dan pek çok ziyana uğramışlardır. 
Bu muzır mahluklar, ağaçlardaki 

dalları zedelediklerinden, ağaçların 
üst kısımlarının kurumasına da se • 
bcp olmaktadırlar. 

Bir kaç senedenberi yapılamıyan 
karga mücadelesine tekrar baslana-
caktır. • 

Halkevi, bir kitap sergisi açmağa 
hazırlanmaktadır. Sergide, evin bir 
senelik neşriyatı, eve gelen eserler 
teşhir olunacak, İshak paşa umumi 
kütüphanesindeki kitaplar da halka 
tanıtılacaktır. 

Kazamızın idman yurdu, rakibini 
bire karşı üç sayı ile yenerek ~am • 
piyon olmuştur. Lig maçlarına de. 
vam etmek üzere bu hafta Bursaya 
gidecek, orada M. Kemalpaşa takı~ıı 
ile karsılasacaktır. 
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Bir Memur Alınacak. 

Fakat Her Parmağında 
Ayrı Bir Marifet 
Bulunacak! 
. (Başı 5 incide) 

'J)tlam.ıyacak iş~ri yaparız diye kal
kışırsak y,p:.bilcceğimiz başka i§ler
de de yaya kalırız. 
· Bazı ticari veya diğer hususi mii
esseselerin dahi bu hazin biçimde 
Hanlar ,·erdiklerini görmüyor mu. 
:ruz? 1\Icseıla: Fıransızca, ingilizce, 
almanca, İtalyanca, çince, çaponca 
dillerini su gibi bilecek! Bu dilleri 
birbirine doğru çevirecek ve hepsi. 
ni türkçeye \'e türkçcyi hepsine yan
lışsız döndürecek memur ararlar da 
dünyalık meselesine gelince şimdi
lik altmış lira ayda! derler. 

Biz vatandaşlar birbirimize kendi 
11$fislerimizden pay biçersek o gibi 
soysuz müesseseler bu iidiliklcrinde 
devam edemezler. Gerçi bu, beledi
yenin o lliınile bir kıyas kabul etmez, 
ayn bir mevzudur, fakat hatıra gel
diği için söylemeden geçemedim. 

Biraz mizaha, şakaya benzer gibi 
görünen bu fıkramı yazarken bazı 
yerlerinde ben de kendi kendime 
gülümsemekten kendimi alamadım. 
Fakat bitirdikten sonra ihtb') rsız 
durdum ve, derin derin, acı acı dü. 
şündüm. 

----<O'----

Dünkü Yüzme 

Müsabakaları 
(Ba§ı 6 ıncıda) 

1 = Şaniil (Galatasaray) 1.24.3 
100 metre sırtüstü klüpler ha

rici: 
1- Turgut 1.40, 2 Adnan, Gül. 

tekin. 
200Kurbağalama küçükler: 

1 - Musa 3,25,4, 2 Hikmet, 3 Is
tavro. 

200 Kurbağlama klüpler: , 
1 - Ismail (Beykoz) 3.14,1, 2 

Saffan Beykoz, 3 Hartiyan (Beşik
taş). 

200 Kurbağlama klüp harici: 
1 - Şerif 3.25.1, 2 Omer, 3 :Nec

det. 
400 metre serbest küçükler: 
J - Ibrahim 6.8.9, :! IstavTO, 3 

Meli met. 
400 serbest klüpler: 
1 - Ismail (Beykoz) 6,6.3, 2 

Ziya (Beşiktaş). 
50 Metre küçükler: 
1 - Nejat, 2 Faruk, 3 Oktay. 
400 serbest klüp harici: 
1 - Sadullah 5.25.1, 2 Rıdvan, 

3 Selçuk. 
Türk bayrak yarışı: 
1 - Kırmızı takım 6.17.7, 2 -

Beyaz takım 6.49.3 
Su topu müsabakasında Beyaz 

takım 5 - 4 galip gelmiştir. 
Müsabakalar neticesind~ yapılan 

tasnife göre 47 puvanla Beykoz bi
rinci, Galatasaray ile Beşiktaş 13 
puvanla ikinci olmuştur. 

• 
Karışıli Takımlar Maçı 
Beden Terbiyesi kupası müs:.ı.ba

lrnlarına Şeref stadında devam e
dildi. Günün maçı Şişli Süley:na
niye muhteliti ile Kurtuluş, Hilftl 
arasında oldu. Müsabaka baştan 

nihayete kadar Şişli Sü!eymaniye 
muhtelitinin hakimiyeti altında 

geçti. Maç, Şişli, Süleym:miycnin 
4 - 1 galibiyetile neticelendi. 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

25 hazirnn 939 tarihli Çocuk Sayfamız
!aki bilmece - bulmncayı doğru halle
:icnlerden hediye kaznnanlar: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANL.AR 

İstanbul erkek lisesi 480 İlhan Glnkök, 
İstanbul Nuruosmaniye caddesi 68 No. da 
Mustafa, Moda Stıkızağacı 51 No. da Fe
ridun Cen vasıtaslle Nuran Yahya Kar. 

ALBÜM KAZANANLAR 
Beşiktaş kız ortnmektebl 40 No.lu Tür

kdn Ölçen, İstanbul Aksaray Haseki cad
desi 40 No.lı ev, Malatya Meyvacılık istus
yonunda asistan Hamit Tuncel kardeşi 
Saim Tuncel. 

SULU BOYA KAZANANLAR 
Sa!rıınbolu Misakımlll1 mahalle!linde 

Saglık ııokağında 105 No. da Muharrem, 
Bunıa KRynhen caddesi Bedrettin sokağı 
13 No. da Ş:ıd:ın, İstanbul İstiklal lisesi 
R. B. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 
Gaziantep Maliye yanında Doğruluk İş 

E\>l vasıtasile Nazif Yeşilova, Tarsus eski 
malmildür!l Recep Gürışık vasıtaslle kııı 

Sabahat, İzmir Pazaryeri Alaybey 93 No. 
ela Beria Sarncoğlu. 

KART KAZANANLAR 
1 l!dlme Topkapı sokak 5 No, da Kemal 

--~· ·~ -.......• -
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Mekteplerde Oğleye ~~REMLE Moskova Temaslarında 
Kadar Tedrisat Mucadelede Güçlüklerin Bertaraf 

Yapılması Muhtemel Baş M:.~~~i~ Edi!mesine Çalışılıyor 
(Ba4ı 1 incirle) 

laştırıcı organlarla tanziın etmek yo. 
lundadır. Dl.in talebe bulamıyan Sa
nat okullarımız bugün, parasını ve
rerek gelmek isteyen Türk çocukla
rını kabul edemez bir hale gelmiştir. 
Bunun sebebi ikidir. Birincisi, bu 
müesseselerin birer ıslahhane ol -
maktan çıkıp en ileri memleketler _ 
deki benzer müesseseler kadar mü _ 
tekamil tedris vasıtalarıyle techiz e
dilmiş olması ve memeleket içinden 
ve dışınüan gelen yetişmiş, kuvvetli 
öğreticilerle talim heyetinin kuvvet
lendirilmesi, ikinci sebebi ise bu mü-
esseselerden mezun olanların ayni 
tahsil derecesinde bulunup memur 
olanlara nisbetle çok para kazaruna
sı ve istidalarla, bir alay vasıtalarla 
iş bulma yerine kendilerinin aranan 
bir unsur olması .. 

ln1aat U•ta oku!lan 
"Bu sene resmi ve hususi mües

seselerden arzettiğim vasıfta isteni -
len sanat mektebi mezunlannın he. 
nüz onda birini yetiştirecek halde 
değiliz. Bunları memleket gençleri • 
nin hangi sahalarda, ne biçim adama 
ihtiyaç olduğunu duymaları için söy
lüyorum. 

"Bu düşünce ile önümüzdeki ders 
yılında Erzurum ve İstanbulda birer 
inşaat usta okulu açmayı planımıza 
koyduk. Bunlara ilkokul mezunları 

alınacaktır. Bu hususta tesisat ve 
ders levazunı gibi ihtiyaçların dışın
da bilhassa bina temini vilayetlerin 
yardımına mevzu olmuştur. Bizim 
gibi, bu davanın ehemmiyetini tak. 
dir ettiğinde hiç şüphemiz olmıyan 
mahalli yüksek idare amirlerinin bu 
ciheti temin edeceklerin.e şüphe et
miyorum. 

"Nitekim Afyon vilayeti bir Kız 
Enstitüsü yapılmak üzere hakikaten 
modern, güzel bir bina yapıp Maarif 
Vekilliğine vermiştir. Sıvas vilayeti 
ayni surette hareket etmiş. maarifin 
bu cephesine takdire 15.yık bir +ıaka 
göstermiştir." 

Doğu Oniverıitf.!aİ 

" Do i nilıersitesi teşeb-
büsü ne ~ir ?" 

"- .> Üniversitesi fikri; 
pek çok isabetlı direktHleri gibi. bize 
Atatürkten kalan çok kıymetli bir 
yadigar düşüncedir. 

"Türkiyede bir tek Üniversite ile 
iktifa edilemiyeceği, yetişen kuvvet
li bir Elit zümrenin tasavvurdan üs
tün artımı ile meydana çıkmıştır. Ge
çen gün Ankarada beni ziyaret lüt. 
funda bulunan ve yıllardanberi ü _ 
niversite, kariyerde çalışmak üzere 
Fransa ve İngilterede yaşamış olan 
hürmet ettiğim bir zat İstanbul Üni. 
versitesinin tesisat ve laboratuvar 
bakımından oralardaki Üniversiteler 
kadnr mükemmel olduğunu söyledi. 
Yalnız bu bakımdan değil, her cep _ 
heden kuvvetlenmesi için cümhuri _ 
yet hükümetinin büyük bir alaka 
gösterdiği bu müessese, tekamülün 
tabii seyrini takip edecek havat im
kanına suhlp kılınmıştır. Tam ve 
mükemmel b hale gelişi, mensup -

tirınesi m 
• zamanın onu yetiş. 

r. 

Ank:ıra lJniversitesi 
"İkinci da\'a Ankara Üniversite. 

sinin teşkilidir. 
"Dil, Tarih ve Coğrafya fakülte. 

sini mütekamil bir edebiyat fakülte
si halinde kurmağa çalışıyoruz. Muh 
teşem ve güzel binasına önümüzde. 
ki Ci.imhuriyet bayramında kavuşa. 
caktır. Halen Adliye vekilliğinin i -
daresinde bulunan Ankara hukuk fa
ki.iltesi bundan sonraki ders yılın • 
dan itibaren Maarif Vekilliğine dev
redilecektir, bu sene Adliye Vekilliği 
ile temaslarda bulunarak müstakbel 
organizasyon için tedbirler alacağız. 

"Tıp fakültesi Sıhhiye Vekaleti. 
miz tD.rafından tesis edilecektir. Şim. 
rliki nt-,.k lisesinin bulunduğu tene. 
btı fakültenin tedrise mah~us ve kJi
niklerini alacak binalarla kapanacak, 
bu suretle bir Üniversite mahallesi 
kurulmuş olacaktır. Fen fakültesi i. 
çin ayrıca tertibat alınacak, böylece 
Ankara Üniversitesi bütün fakültele-

Mişolam, İpsala merkez mektebinde 28 
Gönül Sayın, İstanbul Gedlkpaşa Neviye 
sokak 39 No. da Anahit - Süzan Çapyn~, 
İzmit KAğıt mahallesi 22 No. da İlhan 
Berktay. 

riyle 4 - 5 sene içerisinde teessüs e- tin yardımlarile olmuyor. içtimai 
decektir. ve hayır teşekküllerinin de, halkın 

(Başı 1 incide) 
arasmda miişn\'creler yapılır. 

"Doğu Üniversitesini bu planın 
seyrine uyarak kurmak mümkün o
lacakır. Geçen yıl muhterem selefim 
Saffet Arıkan bu sahalarda bizzat 
sehayat etmiş ve müşahedelerini ba
na lwedip söylemiştir. İptidai tetki. 
kat yapılmış addolunabilir. Harekete 
geçmek için daha esaslr ve teferru • 
atlı incelemelere ihtiyaç vardır." 

imtihan talimatn!lmeleri 
"- imtihan talimatnameleri 

meselesi yıllardanberi bir türlü 
istikı·ar kazanmamıştır. Tale -
beden başka öğretmenler de ta
limatnamenin sık sık değişme • 
sinden müştekidirler. Bu husus
ta lY/aarif Vekilliği ne dü.5ünü
yor?" 
"- Imtihandan şikayet etmemek 

için talebe olmamak lazımdır. Kor. 
kusu darbımesel olmuş bu sosyal 
müessese, her şeklinde, bütün ku
surları dünya pedagoklarınca söy
lcmdiği ha1de bir türlii terkedileme
mi~tir ve yerine başka bir eleme u
sulü konula~amıştır. 

"Bizdeki imtihan tarzı istikrars1z
lığmın başlıca sebebi maarif organi
zasyonlarımız1a iktibas ettiğimiz ile
ri memleketlerde tatbik edilen sey
yal usullerin zıt bir haıde bulunuşu
dur. Kısa söylemek lazım gdirse, bir 
realite ve ideal kavgasıdır. 

Istemişiz ki, en mütekamil imti
han şekillerini tatbik edelim. 

Halbuki ilimizdeki reel vasıta za
man, zaman buna muk-ıvemet etmiş 
ve netice o'ara'k Maarif Vekilliği de
ği~tirmeler yapmağa mecbur kal
mıştır. 

"Bizim maarif uzviyctimize göre 
işliyebilecek bir tarzı bulmak meC'
buriyetindeyiz. Takdir edilir ki, bu 
kolay bir şey değildir. üstünde dur
duğumuz m 0 se1elerin en minıimle
rinden biridir. Yarım tetkiklerle ve 
acele ile bunu halletmiye teşebbiis 
etmek, tekrar değiştirilecek bir ye
n. tarz daha bulmaktan baş:rn bir 
şey olmıyacaktır. Şahsan benim e. 
melim, bu işte de kısa zamanda ı.le

ğişmiyecak ve ihtiyaca en kolay ce
vap verecek b:r tarzı aram.ak ve bul
maktır.,, 

M etkeplerde çilt tedrisat 
" Bilhassa I stanbul mektep -

lerinde sınıflar çok kalabalık -
fır. Bir der.lilhanede 60 - 70 tale
be vardır. !Jluallim miizal.·ereye 
imkôn bulamamaktadır. Bu11un 
icin ne gibi tedbirler alınıyor? 
Cifte tedrisat usulüne devam o
lunacuk mıdır?" 

da sistemli ve devamlı yardımlarına 
muhtaçtır. 

Kızılayın Ankara merkezi. mınta. 
kası dahilindeki veremliler ve dis
panser için çok muvaffakıyetler gö:;
tcrmektedir. Kendimizi methetmek 
gibi olmasın ama. bizim Ankara mer
kezi bu işte başta gelir. Buna çalış
mak azminde bulunan yerler Anka. 
ra merkezinin rehb<!rliğini serbestçe 
istiyebilirler. Onun içindir ki, bir 
taraftan Ankara Kızı!ayı çahşırkcn 

öbür taraftan Ankara cii3panseri çok 
iyi çalışmaktadır. Kimseye tl'lcizlik 
vermeden, sessiz sadasız ve müsbet 
surette. 

D ispanser dedik te aklımıza 

geldi. Geçende gazetelerden 
birinde bir şikayet okuduk. Bir hast3 
vrıtandaş Kayseriden kalkmış, An
kara verem dispanserine gelmiş. Şı
pmişi iyi olup,gidememiş te biraz va
kit kaybetmiş. Doktorlara atıp tutu
yordu. 

Biraz şaşaladık. Acabn Kays0ridc 
bir verem dispanseri yok mu? Varsa 
niçin oraya başvurmadı? Yoksa? Ni
çin y ok, Neden yok? Ve niye yok o
luşu dikkate alınmıyor? 

Biliyoruz ki, Kayseri birinci sınıf 
zengin vilayetlerimizılcı1 biridir. 
Memleketinde geçim vasıtaları olmı
yanlar gurbette kazanç yolunu l.ıu

hırlar. Kayseri, Hakkariye, Kastamo
nuya benzemez. Kayseride bu işle il
gili, vazifeli olanlar vilUyet halkına 
(bir verem dispanseri açacağız) dedi
ler de bu öz Tt'ırk halkı <olmaz) mı 
d<.>di '? <Bunun için şu teşh'>i.!3.t 15zım

dır) dediler de (yapmayız:) mı dedi
ler? Dünyanın dör t köşesini bilerek , 
arılıyarak, görerek gezen çalışkan bir 
hi.llk, bu gibi içtimai meselelerde el
bette ki, elinden gelen sıhhi ve milli 
\'&zifelerdcn çekinmez. Sayın verem
li vatanda. ımız bu noktaları dü ün-

müş olsaydı, Ankara Verem Dispan
serinden şikayeti en sona bırakırdı. 

Bu bahsi yine kurcalıyarağız. Mem-
lc'<etin sıhhati ve t-ş0kküllerimizin 
hikmeti bakımından bunu faydalı bu
luyoruz. 

Taksim Abidesinin 

Taşları 
<Başı 1 incide) 

lecek bir ilaç~a cilalamışlar, gitmi~
lerdir. 

Başgösteren güçlükler 
Başgöstercn güçlüklere geiince, 

bunların en mühimmi şu mesele ü
zerinde dönüp dolaşıyor. 

Paktı imzalıyan devl~tlerdcn biri, 
dc .. ğrudan doğruya kendine karşı de
ğil, fakat diğer bir devlete karşr ya
pılan tecavüz yüzünden harbe gfr
miye mecbur olursa, diğer iki 
tarar ta ona yardım eclecckle.ı.· mi? 
Yani: 
Paktın akitlerinden biri, kendisine 

yardım ve müzaheret taahhüdünde 
bulunduğu bir devlete karşı vuku 
bulan tecavüz yüzünden, mesela 
Fransa ile Ingiltere, Lehistan veya 
Belçikaya tecavüz vukuu yüzünden 
harbe girerlerse. 

Yahut akitlerden biri, kendisine 
yardım ve müzaheret ta::ıhhüdünde 

bulunmadığı, fakat emniyet ve istik
lalini kendi emniyet ve istiklali ba
kımından hayatı mahiyetta saydığı 

bir devletin tecavüze uğraması yü
zünden, mesela Rusya. Letonyaya 
karşı vuku bulan tecaviize karşı gel
mek, yahut Fran~a. Jsviçreye karşı 
vuku bulacnk tecavüzü bertaraf et
mek, yahut lngiltere Holanday:ı kar
ş1 vuku bulacak tecavüze mukave
met etmek için harbe girerlers~ ne 
olacak? 

İngiltere ile Fransa. bütün bu ilı
t imalleri kucaklıyan formüller hazır
lamışlar, fakat alakadar devletlerin 
isimlerinden bahsetmeıni~lerdi. Mü
zakereler esnasında Ruslar isimlerin 
açıkça tesbit edilmesini ve bu isim 
litesinin Fenlandya, Estonya ve Le
tonyayı ihtiva etmesini istemişl,erdir. 

Moskovanın görüş tarzı 
Neticede isimlerin, pakt metni ye

rine neşro'unacak olan zeyle kaydı 
kararlaştırılgııştır. Fakat bunun üz~
rinc yatılan zeyilde Fenlandya, Es
tonya ve Letonyadan bahsedilmekle 
beralıer Holanda ve Isviçreden bah
solunmadığı gôıe çarpm1ş ve Sovyet 
Husya, bu iki devleti de kaytt için 
bir tadz istediğini, bu tavizin Tür
kiye ve Lehistan tarafından kendisi
ne teminat verilmekle yapllacağıııı 

söylemiş, ve Ilolanda He !sviçrenin 

Sovyet Birli~ilc siyasi münasebetle. 
r~ bulunmadığını da ilave etmiştir. 

B:.ınun üzerine Rusynnın, Türkiye 
ve Lehistan ile müzakereler yapıp 
fomamlamasına kadar Moskova mü
zakerelerinin tatili düşünülmüş, ve 
Sovyet Rusya, bu taviz yapılmadrk. 

Şimdi vaziyet bu merkezdedir ve 
d 

.. • . . __ ça. Holanda veya lsviçrPnin taarruza 
uyduğumuza gore, abıdenın bugun- ~ .. .. d 1 e1ı·ıt 

k .. h l' . . ugraması yuzun en n., ere ve 
·u a ıle bekasını temın edebılmek F · d t · c g~· · · ı 
çarelerini aramak üzere miit-~ha!'sıc;. ra~saya yar ırn e mıye e mı ıza.ı 
ı d .. kk b' k . k etmıştir. 

B ·· k ·· · t gore h 1 
"- Siz de görüyorsunuz ki, Vekil 

olduğum zamandanberi her işte ala
kadarlarının fikirlerini sorarak ve a-

ar an mure ep ır oınısyon uru- ı .. 
lacaktır. Bu komisyonun vereceği ka- ugun u vazıye e • azır anan 
rara göre icap ederse abidenin renkli projenin temin ettiği noktalar şun

lma.cak tedbirleri kendilerin~ rnale-
levhaları yerli renkli mermerlcr!c lmdır: 

derek iş yapmağa çalışıyorum. Me-
değiştirifocektir. A t ·1t F seleleri parça parça almak suretiyle - ngı ere, ransa, Rusya 

devlet işlerinin halledil~ıniyecegine ---o-- devletlerinden hiri doğrudan doğ. 
kı.niim. Daima cüz'i meseleleri ana Bohemya ve Moravyada ruya tccaviize uğrarsa Uç mütte. 
prensiplere götürmek ve orada me- Moratoryom fik birleşik olarak hareket eder-
ı.eleyi hallederek, yukarıdan aşağıya Prag, 9 (A. A.) - Bohemya ve lcr. 
doğru kendiilglnden meseleleri erit- Moravya muhtar hükumetinin neş - B - Fcnlandya, Estonya, Le-
me!< usulünün doğrl! olduğunu zan- rettiği bir emirnameye göre, Bahem. tonya, Lehistan, Romanya, Türki-
nc>diyorum. Sorduğunuz meselede bir ya ve Moravya himaye idaresi teba- ye, Yunanistan, Belçika devletle-
defa çocuklarımızın bulundukları asına ait ne kadar kıymetli maden. rindcn biri tecavüze uğrarsa iiç 
tahsil derecelerinde fazla zamanla- yabancı döviz, esham ve tah,·ilat ve müttefik birlikte tecavüze karşı 
rının bağlandığına dikkat etmek la- yabancı memleketlerden alacak para gelirler. 
zımdır. Mütemadiyen ders alıyorlar, varsa hepsi mecburi surette Milli C - Bunun haricinde bir teca-
çalışacak vakitleri az kalıyor. Muh- Bankaya satılacak ve devir oluna - \'Üz vukuunda müttefiklerden bi-
telif derslere ayrılmı~ olan saatler caktır, Bu tedbir, yabancı mües;ese- ri bu tccaviizc karşı gelmek ls-
l:iaşka memleketlerle mukayese edil- lcrin Bohemya ve Moravyadaki ŞU- terse, diğerleri bu tecavilze karşı 
diği zaman, bizdekinin ço!duğ1ı der- helerinin emvaline de şamil bulun - gelmcğc iştirak edebilirler. 
hal göze çarpar. Buna mukabil sene maktadır. ' Bu projede Danzigten bahsolunma. 
ı·c1'ndekı' okuma gu··nlPti de bilakis -- t v . . ması bilhassa go··ze çarpnıak'ad• .. In-. - ne yap ıgım bır tamımle meslekdaş- ı . . ' . 1 ~ • •• 

bizde azdır. Şu halde sene içinde da- lanma anlatmış bulunuyorum. Yan. gılız ve Fransız noktaı nazarına go-
ha çok gün....çocuğu mektepte tutmak, tığım bu tamimde talebeye vcriln~ş re bu proje ~-n~.iltere ile Fransa şarki 
fakat bugün~iri'n ~~ mrntinde ders olan noktların behemehal söylenme. Avrupada buyuk mesuliyetler verdi. 
\'erme za~anlarını. a·zv~ltt~ak lazıın- sini ve fena not alan talebenin ha- ğı halde Rusyaya garbi Avrupada 
dır. Bu cıhet Ve~ıllı~ırnızce, tetkik zırlanıp vaziyetini tashih ettirmek i- müsavi mesuliyetler vermemektedir. 
olunmuştur. Maarıf Şurasın:ı arıede- 1 çin derse k Ik k d b 1 Müşkülatın birincisi budur. 

~. . . . a ma arzusun a u un-
cegı m davalardan hırı bu~~r. Egcr duğunu hocasına söylemesini emret- Ne zaman müdahale edilecek? 
sabah_ erken. saat.~c:.d~.n ogfa!~ ka- miştim. Bu derse kaldırma ve mü- lkincisine gelince, Rııs noktai na
dar bır tedrıs butunu yapabılırsek. zakere etme dava~ını behemehal tat- zarına göre listede tesbit olunan dev
bu te~ ve m.üş~te~ek bir v~hidi kıya~i bik ettireceğim. Son za'TlandR ondı:ırı ·ı letlere karşı yapılan taahhüdün ifa
o!:cagına ~ore, çıfte te<lrısat kendı- fazla yeni müfettişle takv!ye ettiğim sı için müttefiklerden birinin bu 
Liginden kalkacaktır. teftiş heyeti öniimüzdeki sene tam devletlerin birinde bir takım inkjşaf-

Talebe derse kaldırılacaktır randımanla ve durmadan memleke- ları "bilvasıta tecavi.iz,, sayması ve 
"Muallimlerimizin derse kaldır- tin her tarafındaki m~arif müesse- müdahaleye lüzum görmesi kafidir. 

mamasından. daima ve haklı oları:ık selerlni teftiş edeceklerdir. Verilmiş Yani Sovyet Rusya, vaktile Avus
şikayet edilmektedir. emirlerin yüzde yüz tat.bikini temin l turyada. daha sonra Çekoslovakyada 
Unutmamalrdır ki, d':?rs verirken. etmek vazifemdir.,, vuku bulan hadiselerin mümasilini, 

bile talebeye sual tevcih etmek, on- e müdahale için kafi görmektedir. 
larm dikkatlerini uyandırmak için Maarif Vekilimiz, bu akşamki Fakat bu yolda ·hazırlanan formü-
2aruri bir usuldür. Bu ciheti, bu se- trenle tekrar Ankaraya dönecektir. lün daha ileriye gittiği ve bitaraf bir 

devlette tecavüzü beklenen tarafa el-
VE.rişli rejim veya siya:>et değişikli
ğinin müdahale için kafi sebep olarak 
tesbit edildiği görülmüş ve bu yüz
den müzakereler durmuştur. lngiliz
lere göre, bu hattr hareket müstakil 
bir devletin iç işlerine müdahaleden 
başka bir şey değildir. Onun için 
formülün tadi!i ve rejim veya siya
setin cebren tebdilinden bahsolun-
maması istenmiştir. 

Ingiltere ile Fransa, !sviçri iJe 
Holandanın listeye sokulmasını lü
zumlu görür ve Sovyet hükumeti, 
bunu tavizsiz kabul etmemekte ısrar 
ederse, muahedenin bu kısmına ait 
müzakerelerin tatili ve Moskovanın 
Lehistan ve Türkiye ile teminat mü
zakeresine girişmesi beklenir. 

Suriye Cümhurreisinin 

istifa Mektubu 
Şam, 9 (A. A.) - Suriye Reisi . 

cumhuru Haşim bey Atassi. mebu . 
san meclisi reisine gönderdiği istifa 
mektubunda, ezcümle diyor ki: 

Birbirini takibeden bütün Suriye 
hükumetleri, Suryieye, layık olduğu 
mevkii vermeğe, Fransa ve Suriye 
cümhuriyetleri arasında dostluk bağ. 
larıru takviye etmeğe ve ayni za -
manda memleketin önünde bulun -
dukları güçlükleri yenmesini ve diki
len gözlere karşı müdafaasını im . 
kan dairesine getirmeğe, ancak bir 
Fransa - Suriye muahedesinin kadir 
olduğu kanaatinde bulunmuşlardır 

Yap!.lan geyretlerin bu neticeye var. 
mamış olması şayanı teessür ve tees
süftür. Mandater devletin yeni siya. 
seti, iktidar mevkiini kabul edişim. 
de esası teşkil etmiş olan münaki1 
anlaşmalar ile tezat halinde bulun 
maktadır. Bu vaziyette, benim i<'ir 
istifadan başka yol yoktur. 

Fran~ada Umumi iş 
Konfed~rasyonu Toplandı 

Paris, 9 (A.A.) - Umumi iş kon
federasyonu "C. G. T.,. milli komi· 
tesi, bugün toplanmıştrI. 

C. G. T. Genel sekreteri Jouhax 
mmi komitenin sendika hareketleri
ne karşı yapılan neşriyatı protesto i
çin top1antıya çağrıldığını bi1dirmiş, 
1936 da mühim surette yükselen sen 
dika mensuplarının şimdi de yine 
ayni hızla miktarlarının azalmakta 
bulunduğunun doğru olmadrğını söy 
lemiş ve 1938 denberi ameleyi ala
kadar eden kanun projelerinin tan
ziminde C. G. T. nin fikrini almak
tan vaz geçtiği için hükumeti tenkit 
cvlemiştir. 

Milli komite iki karar sureti ka
bul etmiştir. 

Bu karar suretlerinin birincisinde 
parlamentonun, biri umumi af, ikin
cisi yaşlı amelenin tekaüdü olmak: 
üzere, iki mühim talebi bir hal su • 
retinde raptetmeden dağılmasından 
dolayı teessüf beyan edilmektedir. 

Karar suretlerinin ikincisi, sulhü 
tr-hdit eden tehlikeleri ve bu bakım. 
d&n memleketin taşımak mecburi
yetinde kaldığı yükleri !rnbul etmek 
le beraber hükumetin siyasetini ve 
fedakarlıkların vatandaşların yalnız 

bir kısmına yükletilmesiı.ıdeki hak
sı:ı1ığı protesto etmektedir. 

Memleketin emniyetini temin et
mek, ayni zamanda cıilahlanma mas
raflarını karşılamak ve ekonomik 
muvazeneyi idame eylemek için ko
mite asağ1daki tedbirleri teklif et
mektedir: 

Kambiyo kontrolü, hususi menfa
atlerin tazyikinden ari kalacak bir 
r:ıerkezi teşekkül vasıtas!yle kredi

nin tanzimi. fivatların kontrolü, bü. 
yül{ inşaat işleri yapılm:ısı. 

Bu karar suretlerinin kabultln 
dt•n sonra C. G . T. milli komitesi iç
timarnı tatil etmiştir. 

---0-

Dikfll ve Ber9amada 
Zelzele Oldu 

Dikili, 9 ( A. A.) - Bu sabah b11-
rada saat 3.35 te. 4 te ve 11 55 te ol. 
mak üzere üç defa zelzele hissedil -
miştir. Zarar yoktur. 

Bergama, 9 (A. A.) - Bu gece 
24.20 diğerleri de saat dörtte, 4.20 
de ve 4,50 de olmak üzere burada 
dört zelzele hissedilIJlistir. 

Zarar :voktur. 
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Karaman Köyü 
Civarında Cinayet 
Balıkesir - Karaman köyünden 

bir kilometre mesafede, Kepsut ş0-
sesi civarında geceleyin bir cinayet 
işlenilmiştir. Tafsilat şudur: 

Yeniköyden Mustafa oğlu Ali, üç 
sene evvel Karaman köyünde ço -
hanlık ederken, Kurban İsmailin kı
zını sevmiş ve kaçırmıştır. İkisi son 
zamanlara kadar beraber yaşamış • 
lardır. Ali geçenlerde askere gitmiş. 
fakat kaçmış ve Karaman köyüne 
gelerek arkadaşı Mecidi aramıştır. 

Kendisine, Mecidin koyunlarını ot -
!atmakta olduğu söylenilmiştir. Ali 
de karanlığa rağmen vaka mahalli • 
ne gitmiş, uzaktan farkettiği bir ka
raltıya: 

- Mecit, Mecit! Diye seslenmiş. 
tir. Buna muhatap olan meğer Me
cit değil, Kurban İsmailin çobanı, 

Ayşebacı köyünden Süleyman oğ • 
lu Fahri imiş ve efendisinin kızını 
kaçırdığı için, Aliye husumet besli
yormuş, bu sebeple dört el ateş edip 
Aliyi öldürmüştür. 

Katil tutulmuş ve şehrimize geti. 
rilmiştir. 

Her Sene ikiz 
Doğuran Bir Kadın 

ihtiyar Bir Kadın, 

Genç Bir Erkeği Vurdu 
Çanakkale Umurbeyi (TAN) -

Kasabamıza bağlı Beybaş köyünde 
Ahmet Ayhan, geceleyin tarlasında 
domuz beklediği sırada uyurken bir 
kadın tarafından basttnlarak ağır 

surette yaralanmıştır. Tafsilat şu. 
dur: 

Ayni köylü Hasanın karısı Ayşe, 
kızını, Ahmet Ayhana vermek iste
miş. fakat o bu teklifi reddederek 
başka bir kıza nişanlanmıştır. Buna 
kızan Ayşe. kocasının köyde bulun
mıyacağı bir sırayı beklemiş ve ev. 
velki gece dolma tüfeğini alarak 
Ahmet Ayhanı aramış, tüfeğini za
vallı gencin üzerine boşaltmıştır. 

Ayhamn sağ gözü kör olmuş, diğer 
saçmalar alnına, sol koluna ve sol 
bacağına saplanmıştır. 

Yaralı, Çanakkale hastanesine kal
dırılmış, suçlu kadın yakalanmıştır. 

Kırklarelinde iki idam 
Kırklareli (TAN) - Lüleburgazın 

Çeşrnekolu köyünde, 350 kuruş ala. 
cağı olan Melek dedeyi boğarak öl. 
düren Veli oğlu 324 doğumlu Hasan 
ile aldığı yüz kuruş mukabilinde bu 
cinayete yardım eden Recep, idam 
edilmişlerdir. 
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§ ilan Fiyatları 
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Her Eve Lazım Olan 
YENJ 
' 

Cocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması tazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bÜ· 
tün malftmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü· 
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak füanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat. Faik 
Sabri ve M. Zekel'iyadır. 

Eser l 500 sayfalık ild büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı ? liradır. Muallimlere ve 

T~N Neşriyat E"'Vi. 
· ... · .. lstanhul 

mektep talebesme aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar fçln de
ğil. bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş maınınat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdakj kuµonu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

rlSTANBULD//ı. TA=~BAASINA ı 
Yem Cocuk Anslklopedlst brosOrOn
den bir tane gönderment:z:t ve mu
alllmlere aft son tlyat.ın.w blldlrme
nf:rl rica ederlm. 

lsim: ~ ; ; ~ • • • • • • 
Adres.: : : : : : : : : • • • • 

= -<>--= 1 inci sayfa sanfimi 
§ 2 • 

' = l ' - ' = 4 • ' 
§iç sayfalarda 
: Son sayfa 
§Dikkat: 

' 
' 
• 
' 
• 

-----41>0 § 
250 = -
200 = -100 = 

60 = -
40 = ----: 1 - l santim: gazetenin \nce : - -: yazısile 2 satırdır. : 

: 2 - İlanların fiyatı gazetenin : 
§ tek sütunu üzerine hesap- : 
- lanmıştır. : 
§ 3 - Kalın yazılar da gazetede E -E kapladığı yere göre santim· -
: IE> illriiHir : 
:-; 11111111111n11u111111ı1111111111u111 ~ , ' TAN 

Matbaası 
Kitap. gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve kliıe 

itleri yapılır. 

Kızılcahamam (TAN) - Karaca. 
ören köyünün Çakal mahallesinden 
Ali oğlu yetmiş yaşında Raşidin eşi 
Molla Durmuş kızı elli yaşında Kez
ban, son dört senede, her sene 
muntazaman biri kız ve biri erkek 
olarak ikizler doğurmuştur. Bu sekiz 
çocuktan dördü sağdır, diğerleri öl
müştür. Kezban yine gebe olduğu 
için herkes bir kız ve bir erkek .da. 
ha doğurmasını beklemektedir. 

TAN Matbaası • 1atan1iul 

Telefon: 24310 Suç ortakları Ahmet dede, 
70 

ya- "';;i;iiiiiii:İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİÜİİİİİİİİn~i;;~~;;;i;;;i;;iiiİİİİİİİİİİİİ;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
şında olduğu için 24 sene hapse 111 1 \, 

mahkum edi.lmiş bulunmaktadır. 

IÇeskinde Yangın 
"Keskin,, den bildiriliyor: 

Bursada Acayip Bir 
Çocuk Doğdu 

Gece yansı, çarşı meydanında, 

Kayserili Hüseyin Altıntaşın yirmi 
odalı hanından yangın çıkmıştır. İt. 
faiye ve jandarma hemen yetişmiş, 

minare boyunda yükselen alevler 
herkesi korkutmuşsa da hanın yal

nız beş odası yanmış ve üç saatte 

yangın söndürülmüştür. 

Bursa (TAN) - Çalı köyünde Hü
seyin kansı Fahriye Çeker, bir başta 
dört gözü, dört kolu ve dört bacağı 
bulunan, iyice teşekkül etmemiş ve 
ahtapota benzeyen ölü bir çocuk do
ğurmuştur. 

Yanan odalarda tüccar eşyası var
dı. Zaror, on bin lira tahmin edil
mektedir. 

,-------·----------------------~ 
• C. ZI AAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,0001000 TürlC Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 . ' 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki 

f ~ plAna göre ikranı.iye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 

" 
" 

' ,. 500 • 2,000 
' • 250 it 1,000 

100 .. " 4,000 ., 0:1) ,, 5,000 
" 

• 40 .. ~~00 ,. 
40 

100 
120 
160 .. 20 .. 3,200 • 

OIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, 1 EvJUI. 1 Bi.rincikinun, 1 Marı ve 1 Oazıran 
tarihlerinde ~ekilecektir. 

'------·---------------------~' M. M. VekCiletinden: 
1485 sayılı kanuna göre sava_ş sakatlan ile şehit öksüzlerine isabet 

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

Lira Kuru! Lira Kuruş 

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

" 207 90 2. ,, ,, 
92 40 

3. ,, 
" 161 70 3. " " 69 30 

4. .. ,, 
138 60 4. 

,, ,, 
46 20 

5. " " 115 50 5. 
,, ,, 

23 10 

6. • .. 92 40 6. " •• 23 10 

Bilecik Vilôyetinin Yezirhan Köyü Muhtarhğından: 
Köyümüze getirilecek içme suyuna sarfedilmek için celbi takarrür 

eden 2040 metre demir borunun Gümrük resminden muafiyetine Bile
cik Vilayeti idare heyetince 6/ 6/ 939 Tarih ve 320/ 5/ 390 sayılı karar 
sadır olduğundan mezkur 2040 metre demir borunun Vezirhan istasyo
nunda teslimi şartile tarihten itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko
nulduğundan talip olanların beher metresini kaç kuruştan teslim ede
ceğini mektupla dairemize bildirmeleri ilan olunur. "4751., 

Darende Belediye Reisliğinden : 
1 - Kasabada yapılacak İdro elektrik tesisatı ve santral binasile 

su bendi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın keşif bedeli: 29476 lira 47 kurtı§ olup muvakkat 

teminat: 2210 lira 7 kuruştur. 

3 - İhale Darende belediyesinde 21 Temmuz 939 Cuma günü saat 
14 de Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebilmek için ihale gününden sekiz gün 
evvel eJ:ıliyet vesikası ibraz etmesi mecburidir. 

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

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

Dişçi Bay Ahmet Ertem nezdinde görebilecekleri ilan olunur. 

BUGÔN 
KUM6AOASINA 
PAQ~ATAN 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20 - 7 - 939 Perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafia Müdürlüğll 

Eksiltme Komsiyonu odasında (41142.35) lira keşü bedelli İstanbul 

Teknik Okulu Kalorifer tesisatı ve Kazan dairesile Kömürlük inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mv.kavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şartna
melert, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak (206) kunıs 
mukabilinde dairesinde verilecektir 

Muvakket teminat (3086) liradır. 
İsteklilerin. tekili mektuplan ve en az (25.000) liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılma ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 20-7-939 
Perşemhc llünü saat 14 e kadar İstanbul Nafia Müdürlüilüne vPrme. 
!eri. "4567,; 

!(_D_A_B _K _O_V_l_Ç_'

ve Ski. 
Vapur Ac:entahğı 

«SCHULDT • ORIENT • LIN!• 

Eşyayt ticariye nakli için seri posta: KOCOK EL 
YA~IN 

CEI( DEFTElllNE 
iMZA L\TAH 

r>OY6K EL 
OLACAK TIR 

ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Bremen, Anvers, Yunanistan, TQr
kive, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi fçln beklenen va

ourlar: 
Duburg vapuru 10 Temmuza doğru. 
Gluksburg vapuru 25 Temmuza dol
ru. 

TORK(Y 
l'ş -

P>ANKASI 

Donau vapuru 12 Temmuza doğru. 
Duburg vapuru 22 Temmuza doğru. 

H. P A J KUR 1 Ç 

Vapur Acentasr 
,..zETSKA PLOVl OBA A. D... de 
Kotor Balkın ıntıntının ekonomik 
ko"feranaındı teal• edilen entel'· 
balkanlk hı1t. BUyUk lüks modern 

"LOVCENu. 
vapuru ile lıhnlıul, Köıtenee, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk. Dalmıçya 

sahili, Trlyeıte, Venedlk ve Su.ak 
ırasında muntazam posta. 

Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seynhatl için 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
~~ posta 11 Temmuz saat 13 te. 

IRE, KORFU, Arnavutluk, Del· 
meçya sahilleri, Venedlk ve Triyes-

teye ilk posta 14 Temmuz saat 15 te. 
Her nevı tafsilAt için Galatada 

(Yolcu salonu karşısındn) umumi 
acenteliğe: Telefon: 44708 ve bütfin 
Seyahat idarehanelerine mOracAat. 

Dr. Hayri Ömer 
ZOhrevt va cflt haetalıkları mOtf'"'"'' 
OğJeden sonra Beyoğlu Agacam 
karsıl'mıiA No rn::ı l'Plpfıın ~·~!'l~· 
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1 Minimini yavrunuzun sıhhatini 
düşününüz. Onlara çocuk araba. 
larmın kraliçesi olan ve en iyi 

BESTEKAR SALAHADDi N PINAR ' ın 
Bayan MELEK TOKSÖZ 

tarafından okunan en son fark.ısı 

. 

imal edilmiş, en fazla tekemmül 
ettirilmiş en sıhhi arabayı alı • 
nız. Yeni gelen 1939 modelinin 
50 den fazla çeşidi vardır. Her 
yerden ucuz fiat ve müsait şart- , 
!arla yalnız, 

BAKE R MAGAZALARINDA 
bulabilirsiniz 

fevkalade nefis ve zengin bit Bugün Herhalde J 

H A T A Y SA Y 1 S 1 Bütün müvezzilerden bu nefis \ P.~~."~~;,ı~., ~~~.~~' , 
Hazırladı HATAY Sayısını isteyiniz. saıı. cumartesi 12 ye kadaı tık.araya. Di-

'••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••-~ vanyolu No. 104, 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet nafıasına aid Ekskavotör ve silindir makinelerile kamyon i

çin "15000,, kilo motörin, "300,, kilo motör, "230,, kilo valvalin, "300,, 

kilo gres, "5400,, kilo silindir, "500,, kilo mazot yağı ile "200,, kilo üs

tübü ve üçü dış üçü de iç olmak üze re altı adet kamyon lastiği açık 

eksiltme suretile satın alınacaktır. İhaleleri Temmuzun 17 inci pazar

tesi günü saat on birde Vilayet makamında yapılacaktır, İsteklilerin 

o gün zikredilen saate kadar "295,, liralık muvakkat teminatla ve 

Ticaret odası kayıt vesikası ile Vilayet makamına, şartnamele

rini görmek isteyenlerin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müra-

caatları. "4778,1 
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SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları b esler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, k e peklerini giderir. 

tNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

HER YERDE SATILIR 
DEPOSU:GALATA, GÜMRÜH 

80J<AK N~36 

Muhasebe teskilatı için lüzumu olan 43 cins defterin tab ve teclidi 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 7405 lira ve 
ilk teminatı 555 lira 38 kuruştur. İhale 17 • 7 • 39 pazartesi gilnü saat 
15 de Daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleırunde görülebilir. İsteklilerin ilk t-;:minat makbuz ve
ya mektupları ve Matbaa sahibi olduklarını göstermek üzere ibraz: 
lazım gelen ehliyet vesikası ile 2490 No. lu kanuna göre hazırlıyacak
ları zarflarını ihale günü olan 17 • 7 • 39 pazartesi günü saat on dör-
de kadar Daimi encümene vermeleri. (4785) 

Liseler Ahmsatım Komisyonu Başkanhğından: 
M uhammen fiyatJ İlk teminatı 

Ne,•i l\liktan Lira Kr. Lira K r. 

Odun Meşe ve Giır. Çeki 910 2 50 256 00 
gen Mangal kömürü Kilo 29100 o 4 

K riple maden kö. Ton 348 15 o 443 25 
Tüvenan ,, 

" Ton 60 11 50 

İstanbulda 40 adet gündüzlü okulun 1939 mali yılına ait ihtiyaçları 
olan miktar ve muhammen fiyatlarile ilk teminatı yukarıda yazılı ya
kacakların 24/Temınuz/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu ls
tiklal Caddesi 349 numarada Liseler Alım Satım Komisyonunda kapa. 
lı zarf eksiltmeı:t yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve 
ticarethane namına hareket edenlerin Noterlikten tasdikli vekaletna. 
melerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tar ifatı 
dairesinde hazırlıyacakJarr teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar sözü geçen komisyon başkanlığına makbuz muka-

• bilinde vermeleri, şartnameleri görmek ve Liseler Muhasebeciliği vez
nesine yatırılacak teminat tezkeresini almak için Galatasaray Lisesi. 
ne müracaatları. (4909) 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

İşletme 
İlônları 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
10 Temmuzdan 19 Temmuza kadar muhtelif hatla ra 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış 9ün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (An-

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

kara), Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata 
rıhtımından. 

Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An. 
talya). Sirkeci rıhtımından. 
Sah, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğurı 

Tophane rıhtımından. 
_ Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de <Sus) 

sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 
13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). 
Çarşamba postası Tophane rıhtımından ve 
diğer postalar Galata rıhtımından. 
P azartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de tMa
rakaz). Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya'· 
Cumartesi ::W de (Bursa). (Marakaz) Galata 
rıhtımından, diğerleri Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophc:ne rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından . 

Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sür 'at hattına -

l\lersin hattına 

Pazar 11 de <Ege) Galata rıhtım. nrlnn. 

Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Et. 

rüsk). Sirkeci rıptımından 
NOT: 

Vapur sefeı:-leri hak';'11da her türlu malumat aşağıda telefon nu
maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliği Ka raköy, Köprü başı 42362 
Galata Acenteliği Galata, İstanbul Mıntaka ' GECELİ - GÜNDÜZLÜ 

ÜSKÜDAR A M ER 1 KAN KIZ LİSESi 
Mektep ey1U1ün 19 uncu SALI günü açılacaktır. Kayıt için PA

ZARTESİ ve PERŞEMBE günleri saat 9 - 12 ye kadar, ayrıca da 
mektupla müracaat kabul edilir. Eski talebeler yer lermi muhafaza 
edebilmeleri için erken müracaat etmelidirler . 

Adres : Bağlarbaşı, Telefon : 60474 

Eskişehir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
İdarei hususiye için 239 ton sömi kok ve 50 ton soma linit 1 - 7 - 939 

tarihinden itibaren 24 - 7 - 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14.30 kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Teminatı mu
vakkate 550 lira 75 kuruştur. İhale yevmi mezkqrda maka.mı· vilayette 
toplanacak olan daimi encümen tarafından yapılacaktır. Şartnameyi 

görmek isteyenlerin daimi encümen kalemine müracaatları lazım-
dır. (4762) 

Sirkeci Acenteliği 

Liman reisliği binası al
tında 40133 
S irk eci Yolcu salonu 227 40 

(5031) ......................... , .................. . 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için elli bin metre çift nakilli kurşunlu kablo ka. 

palı ·zarfla eksiltmeye cıkanlmıştır. 
2 - Muhammen bedel 60001 muvakkat teminat 450 lira olup eksilt

mesi 29/ Ağustos/939 Salı günü saat 16 da Ankarada P . T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki Satınalma kmoisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P . T. T. Levazım, İstanbulda Kınaciyan 
Hanında P. T. T . Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz ol:ırak vc-
rielcektir. (2722) (4831) 

3 Kalbimi ayağına 
1 7 5 7 Yüzüm 9ülse de kızlar 

Bestekar 
Bayan MEHARET 

17571 

SADETTi N KA YNAG' ı n 
tarafından okunan 
Adına and içerim 
Seni ey dil ağyare 

C OLUM B 1 A Plaklarında arayınız • 

SESLi HAN 
ZULFARUZ S. 

GALATA 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden~ 
İdaremizde takriben ;f:,. 9000. -1- "dokuz bin,, sterlinlik Çekoslovak 

takas satılıktır. Taliplerin 17 - 7 • 939 pazartesi saat 14 de kadar idare-
mizo mürazaatları. "4975'' 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
• 1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve-

kaleti tarafından " Ordu hastabakıcı hemşireler okulu .. açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar , 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. . 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta· 
hanelerindt yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü· 
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola· 

caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma· 
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak· 
tır. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylfıl 939 da tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

A - Türkiye Cüınhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
bulunmrık. 

B - S1hhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife 
görmeğe müsait .,. bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,. 

C - Yaşı on aİtıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 

D - Kendisi, ana ve baba;ı iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po
lisçe tevsık ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil !!Ördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir . ., 

. F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan

larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali ·bildirir 
müsbit evrak keza eklenec~ktir . ., 

· G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği. yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarildığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 

veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep ırıasrfalarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiğj 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve ke!illı 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir 

9 - 6. cı maddedeki t!Vrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada· 

kiler M. M. V Shh h Dairesine. diğer vilayet merkezlerindekiler vali

liklerine. kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu vol ile 
M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni mak~mlar tarafında:n kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 

sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. tş. 

D. ne hitaben yazacakları dilekcede bunu tasrih edeceklerdir.,, 
"1016,. "3559 .. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil LU.tfi DORDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaas1 


