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Balkanlarda 
• A 

lktısadı 

MUHAREBE 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

A iman iktısadiyatının mü-
meyyiz vasfı istilacı ol

maktır. Eskiden İngilizlerin 
maruf bir sözü vardı: "Tücca
nn girdiği yere İngiliz bayrağı 
girer" derlerdi. Bunu nazi Al
manyası kendi iktısadiyatı için 
bir şiar olarak kabul etmiştir. 
Alman iktısadiyatının hedefi, 
münasebette bulunduğu mem
leketlerin iktısadiyatını inhisar 
altına almak, sonra bu hakim 
vaziyetinden istifade ederek o 
memleketi siyaseten vasal bir 
bir devlet haline getirmektir. 

Almanya, bu siyasetini kendisi 
için hayat sahası telakki ettiği mem. 
Jeketlerde, bilhassa Ort:ı Avrupa, 
Balkanlar ve Türkiyede tatbik etmiş

tir. Almanyanın iktısadi istila için 
takip ettiği metodu, eski Maliye Na
zırı Doktor Şabt keşif ve tesbit et. 
mişti. 

Doktor Şaht, Orta Avrupa, Bal
kanlar ve Türkiye ile Alman iktısadi
ya tı arasında biribirini tamamlıyan 

bir ahenk bulmuştu. Almanyanın 

dövize ve altına ihtiyacı vardı, bu 
memleketlerde de ayni ihtiyaç hisse. 
diliyordu. Almanya haın maddeye 
ve gıda maddesine muhtaçtı. Bu 
memleketler ise onun muhtaç oldu
ğu bu maddeleri yetiştiriyor, fakat 
buna mukabil Almanyanın satmak 
istediği sanayi mamu!Atın:ı ihtiyaç 
- .. ---···· , 
ketler :Almanya ile mübadele es3sı 
üzerine iş yaparlarsa, iki taraf ta 
altın ve döviz bulmak mecburiy~. 
tinde olmaksızın ihtiyaçlarını tatmin 
edebilirlerdi. 

B u planı keşfettikten sonra bu-
nu, Almanların lehine tatbik 

etmek ve bu memleketleri Almanya
nın iktısadi birer tabii haline getir. 
mek lazımdı. Bunun için de bu mem
leketlerin başka pazarlarla olan mü
nasebetlerini hiçe indirmek ve iktı. 
saden onlnrı tamamen Almanyaya 
bağlamak gerekti. Bu hedefe varmak 
için de şu metodları tatbik etti: 

1 - Almanya bu memleketlerden 
mümkün olduğu kadar fazla mal alı
yor. Bu malın bedelini de Re;ch 
Mark denilen para ile ödüyordu. Bu 
paranın beynelmilel piyasada kıy
meti yoktu. Bu para ile ancak AI. 
manyadan mal alınabilirdi. Alman
ya daima fazla. mal çektiği için her 
vakit bu memleketlere borçlu, daha 
doğrusu kredi açmış vuiyctte kalı
yordu. Bu da bu küçük memleketleri 
mütemadiyen Almanyadan fazla 
miktarda mal almıya mecbur edi. 
yordu. 

Şarki Prusyadan 
Daıliige Yeniden 
Toplar Nakl~dildi 

Varşova Gazeteleri, Danzi9 Makamlarının Mevcut 
Anlaşmaları Yine İhlal Ettiklerini Söylüyorlar 

Londra, 15 (Hususi) - Danzig'den gelen 
haberlere göre, şehrin sokaklarında en mo
dern silahlar teşhir olunmaktadır. Bugün bir 
çok mitralyözler, caddelerde dolaştırılmış ve 
hC'rkes bunları görmüştür. Diğer taraftan Al
man gazetecilerinden birçoklarının da Dan
zig'e geldikleri bildirilmektedir. Danzig polisi, 
Hitleri tahkir etmek suçundan bir Polonyalı 
i5çiyi tevkif etmiştir. 

yor. Danzig'de zahiri bir sükunet hüküm sür
mesine rağmen, Polonya mahfelleri, her an 
yepyeni emri vakilerle karşılaşmak ihtimali 
olduğu endişesini izhar ediyorlar. 

Anlaıma, ihlal Ediliyor 

Şarki Prusyadan Nakliyat 

İki gündenberi Danzig'e yeniden büyük 
toplar sevkedilmiştir. Bu silahların en çok 
Şarki Prusyadan getirildikleri haber verili-

Leh matbuatı, Danzig makamlarının Po
lonya ~ Danzig anlaşmalarını bir kef:'e dahn 
ihlal ettiklerini yazıyorlar. Danzig scnato~n 
Krakau köyü yakınında Hitler gençliğine• 
mensup bin kişiden mürekkep bir kamp te
sis etmiş ve bunu yaparken serbest şehri ida
re eden ve liman civarındaki bütün arazinin 
sahibi olan konseyden izin almamı~tır. 

Maarif Şôrası 
Yarın Açılıyor 

Encümenlerin Mesaisi Bir Ha~a Sürecek, 

Maarif Meseleleri Üzerinde Varılacak 

Kararlar Umumi Heyete Arzedilecek 
Maarif Şurası, umumi maarif iş. 

lerimiz hakkında bazı yeni kararlar 
vermek üzere, yarın öğledeµ evvel ı 
Ankarada, Maarif Vekili . Hasan Ali 
Yücelin bir nutkiyle açılacaktır. Şu- ı 
ra toplantıları 10 gün kadar devam 
edecektir. Bu müddet zarfında mii
zakere edilmek üzere .Maarif VekŞ
leti şu meseleleri tesbit etmiştir: 

Görü,ülecek me•eleler 
I - Muhtelü tarihlerde memle

ketimizi ziyaret etmiş ve maarif sis
temimiz etrafında tetkikler yaparak 
maarif teşkilatımızın asrileştirilme

si hususunda fikir dermeyan etrniş 

Ş A l yerli ve ecnebi terbiyecilerin vermiş ura top antısını açacak olan 
oldukları raporlar, 

Hasan Ali Yücel II - Maarif Vekaletinin :;on sene-

Nafıa 
Vekili 
Döndü 

ler içinde davet ederek, maarif teş.. 
J kilatımızı tetkik ettirmiş bulunduğu 
mütehassısların hazırladıklan rapor
lar, 

III - Bütün vilayetlerin orta, Hk 
tedrisat muallimleriyle ecnebi ve e. 
kalliyet mekteplcrindeki Türk mu
allimlerinin vermiş oldukları müş. 
terek raporlar, 

IV - Maarif mensuplarının Ve

/ngiliz Harbiye Nazırı Belişa 

Fransız 

İngiliz · 

işbirliği 

2 - Almanya, bu küçük memle
ketleri, paralarına Alman Reich Mar
kına nazaran bir kıymet tesbit etmi. 
ye mecbur etti. Bundan maksat ta 
şu idi. Almanya, bu sayede bu mem
leketler mahsuliıtını dünya piyasa 
fiyatlarından yüzde 20 - 30 daha 
yüksek bir fiyatla satın ı:ılryor, fakat 
onlara sattığı malı da yüzde 30 - 50 
daha pahalıya satabiliyordu. Böyle
likle dünya piyasası üzerınden iş go
ren memleketlerin Orta Avrupa, Bal. 
kanlar ve Türkiye ile iş yapmalarına 
imkan bırakmadı. Dünya piyasasın
da 4 kuruşa satılap buğdayı Alman
ya 6 kuruşa alıyorken, hiç kimse 
buğdayını 4 kuruşa başka memleke
te satamazdı. 

kalet umumi müfettişlerinin, maarif 

H 
-o- müdürlerinin, vilayetler ilk tedrisat 

Üsnü Çakır Üzülmezde müfettişlerinin ve Vekalet daire mü-
dürlerinin raporları, 

-o--

iki Tarafın Hava 
Tetkikler yapıyor v - Maarif Vekaletinin. alınma. 

Çankırı 16 (T ... 1 h b . . d ) sını lüzumlu gôrd:iğ i ışler hakkın-' an •~ u a ır1n en - d 
Nafıa Vekili General Ali Puat Ce. a ha~rladığı rap • .,r, 
besoy dün ak E .lid Z Vekalet bunların kı<ımı azamını e. • şam reg en on. h . 
guldağa do"n .. E .1 1. ser alınde neşr<'derek, Şura toplan-

muş, ge vapuru ı e • .. 
neboluyn geç k b .. Ça k (Sonu: Sa. 10, sıı.. 2) ere ugun n ırıya 

gel · ti' v · mış r. ekıl, burada katran müş. 
takları üzerinde tetkikler yaptıktan 
sonra Ankaraya hareket etm:ştir. 

(Sonu: Sa 10, sü. 1) /k 
tısat Vekili Uzülmez'de 

lngiliz - ltalyan 

Anlaımalarının 

Feshi Düıünülüyor 
Roma, 15 (A. A.) - Bazı 

Roma mahfillerinde, 1938 İn
giliz - İtalyan anl~malarının 
feshi derpit edilmektedir. Gay
da'nın Giorinale d'ftalia gaze
teainde intitar eden bir maka
leai bu fayİayı teyit edecek 
mahiyettedir. 

Zonguldak, 15 (Tan Muhabirin. __ ....... d) 
en - İki gündenberi mıntakayı 

Hariciye Memurları gez~~ tktısat Vekili Hüsnü çak,r, 

A 
bugun, Üzülmez havalisindeki ma-

rasında Tayinler den ocakları ve sanayi tesisatı ile a. 

Harici~·e memurları arnsrnda 
geniş mikyasla terfi, tayin na~L. 
ler yapıldı. Tam liste altıncı sa 

~~~vleri üzerinde tekL1<lerde bu. 
lun t • ~ • 

• ini_.' !Jtj,r. ~ilinin tetkikleri 
· l şehrimizde bulu. famızdadır. 

... ._.._.._. ....................... ._.._..-..ıl! f! . ' .,. e İnhisarlar Vekili 
-. nu.:ilSa. 10, sü. l) . 

Nezaretleri Erkanı 

Tekrar Görüştüler 
Faris, 15 (Hususi> - 14 tem

muz bayramı münasebetile Pa
rise gelen İngiliz Hava Nezareti 
erkanı ile Fransız Hava Neza
reti erkanı, iki tarafın hava mc
seleleci üzerinde görüşmüşler, 
daha sonra İngiliz ricali tayyare 
ile geri dönmüşlerdir. 

İngiltere Harbiye Nazırı Hor Be. 
lişa, hareketinden evvel beyanatta 
bulunarak İngiliz askeri müfrezele
rinin Fransız askerlerinin yanında 
geçit resmine iştirak etmekte.n ifti
har duyduklarını söyliyereJc "Kuv
vetimizin sizinki ile birleşmesi artık 
bize tabü ve meşru görünmektedir" 

(Sonu Sa: 10, Sü.: 5) 

Fransada Tevkifler 

Casusı·uk Suçu İl 
Yeniden Birçok 

Kimseler Y akaland 
Daladier, Yabancı Devlet Memurlar1 ile Temas 

Giren Ve Bunlardan Mühim Miktarda Pa 

Alanların Şiddetle Takip Edildiğini Bildirdi 
Paris, 15 (Hususi) - Hükumet. yabancı propagandan . 

Fransadaki faaliyrtine karş1 çok şiddetli bir mücadeleye giri.1 
miştir. Son birkaç r,lin 1çinde casusluk ve devletin dahili eni 
niyetini tdılikeye diişi~rcn hareketlrde bulunmak suçlan i 
birçok kim~cler 1cv.kif cdHmişlerdir. En son olarak yakalan 
lar 2 gazeteci ile 2 Almandır. ... 

Başvekaletin tebliği 
Başvekfılet, bu tetkikler dolayısi1e 

bugün bir tebliğ neşretmiştir. Adli 
tahkikatın seyri ve tetkiklerin sebe
bi tebliğde şöyle izah ediliyor: 

"Fransnda yabancı propaganda 
hakkında yapılnn adli tahkikat iizc
rine \'e askeri mahkeme tarafından 
yaphnlan son tevkiflerden sonra, 
muhtelif ve ilclcrle yanlış, hatta ha
yali haberler yayılmı tır. 

Basvekil, hu te,·kiflerde yabanrı 

devlet mcınurlarile temasa girmiş ve 
bu memurlardan mühim miktarda 
para aldıklarını itiraf etmiş kimsr.ler Fran•ız Baıvekili Daladier 
nıcvzuubahsolduğunu tavzih ey]er.,-
Bunların hareketi, casusluk ve dev-
letin dahili emniyetini tehlikeye dü- Hr A T' A 
şiircn Jıarekctler hakkındaki 26-1-3~ ~ J ~ 
tarihli kanunla 17-6-1939 tarihli ka-
r a•"'"'m<> h\ikmliN" t emas ctmckk
dir. 

llfaat yapılmıyacak 
Bu lüzumlu temizleme hareketi

nin nıcsuliyetini iizerine almış olan 
Da ·,·ekil, bu hareketin şahıs mevzuu 

V alisi 
Dedi ki: 

hnhsolmaksızın takip edileceğini { =---------=----! 
memlekete temin ctmeği lüzumsuz 
addeyler. Keza Başvekil, nıünhası-

1 ra~ Fransayı korumak endişesinden 
mulhem olan bu takibatın siyasi bir 
plan iizerirıde istism:ır edilmesine ve 
yahut §tı sırada faydasız kalem müna 
kaşaları ihdası için \'esile yapılma. 
sına mani olmağa kuv\'etle karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Biitiin Fransızların, hiikiimetin ni 
lıayet ,·crnıcğe tevessiil ettiği bu ha
reketleri takbilıte müttefik olduğu
na şiiphe yoktur. Bu işin başarılması 

• için, tahkikatın cereyanına zarar ,.e. 
recck if antın \'eyahut ha~·ali haber
lerin hunu işkal etmemesi lazımdır. 

Baş\·ckil, tahkikata ait maliıınat 
iCşasının ve mevzubahls havali ha· 
herlerin bundan böyle şiddetle tat. 
hik ediMcck olan reza kanununa te
mas ettiğini hatırlatır .,, 

<So11u Sa. 10 Sü. 2) 

Hataydan sebepsiz yere 
hicret etmek isteyenlerin 
bu arzularmdaki manayı 

\... anlamağa imkan yoktur. 

Ankara, 15 <Tan Muhabirinden) 
İlk Hatay valisi Şükrü Sökmen S 
er, pazartesi günü Hataya hare 
edecektir. Sökmen Süer, bugün ' 
lus,, gazetesine beyanatta bulunm 
Hatayda meskun bazı kimsele 
hicret arzusuna kapıldıkları yol 
daki haberlerin doğru olup olmad 
hakkındaki bir suale cevap verer 
Cümhuriyet müessesesinin vatand 
lar arasında ne fark, ne de istisi 
kabul etmediğini anlatmış ve dem 
tir ki: 

"- Eğer Hatayda meskun bir t 
(Sonu Sa: 10, Siı: 3J 

,=--------""----------=========:::::~ 
1 Şehir Gazinosunun Temeli A tlldı 

' ---- -=- ( 

Vali, gazinonun temelı·nı· atıyor '(Y -1:! • · . azııı ıa;ıncıde)i 
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PENCEREMDEN 

Riyakarhk 
Yazan: M. Turhan TAN 
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Osmanlı tarihlerinde dikkate de· 
ğer olduğu kadar güldürücü 

de olan şöyle bir riyakarlık fıkrası 

vardır: Şeyhülislamlardan Karaçe· 
lebi zade Abdülaziz efendinin dişili 

erkekli bir sürü hizmetçiden başka 
taze-ru, mebpa:ro beş altı tane naze· 

nin hizmetkarı da eksik olmazdı. 

Kendisi eteğine temizdi, lakin güzel 

yüz seyrinden hnz alırdı ve o maku· 
le sureti, siyreti mahbup çelebileri 

evlat yerine terbiye edip, okutup 
yazdırıp çırağ etmeği severdi. Bu 

hizmetkarlara kış günleri Hint ala
cası, mirzay boğası kapama, şal ku

şak; yaz günlerinde ince kırım kesi
mi beyaz üstliik, som sırma kolan, 

bahar ve hazan mevsiminde de süt 
maisi ince bez entari giydirip çak

şır giydirmezdi. Entarilerin yırtmaç. 
ları şatranci şal ile iki karış miktıı

rı uzun olup bir iki yerden altın 

kopçalı olurdu ve bu kopçalar misa· 

lir huzurunda iliklenip sair vakitte 
açık olduğundan hizmet sırasında 

hızla gidip gelmekten yırtmaçlar a· 
çılıp kapanır, giimiiş topukların ışı· 

ğı meclise pertev salardı. Efendi 
lıa>.retleri de bu vechile topuk seyri 

ve kınm kesimi elbiselerin göğiis 

yırtığından gümüş ayna temaşası e· 

derdi! Karaçelebi zadenin düşman· 
ları bu haleti tenkit ederlerdi. Bir 

B·ir Kadın 
Bir Çocuk 
Kaçırdı 

Taksim Bahçesi Dün Açlldı İkinci Nevi 
Ekmek 

Yalova (TAN) - Emine ismınde 
bir kadın buraya gelmiş, şimdi Ya. 
lovada olınıyan tapo memuru Hik
metin karısı tarafından gönderildiği'
ni ve maksadının kızına kora, oğlu. 
na da kız bulmak olduğunu söyliye. 
rek, doktor mütekaidi Muhittın'n e. 
vine misafir olmuş, orada bir hafta 
kalmıştır. Sonra, oğluna bulduğu kı. 
zı gidip alarak. getirmek üzere ev. 
den ayrılırken, doktorun on iki ya. 
şındaki oğlu Fikreti de beraber gö. 
türmüştür. 

Aradan bir hafta geçtiği halde, 
Fikretin de, Eminenin de gelmediği 
görülünce, ev halkı telil.şa düşmüş, 

mücevherlerinin ve bir kısım kıy. 

metli eşyanın da çalınmış olduğunu 
anlıyarak zabıtaya haber vermişler. 
dir. 

Henüz 
iniştir. 

hiç bir iz ele <tecirileme. 

1 

Pamuklar için Yeni 

Tedbirler Alındı 
Adana Ticaret ve Sanayi odası, pa

gün sırdaşlarından biri kendisin~ muk mevsimi hululünden evvel bu 
yanaştı: milli mahsulün hüsnü vikayesi ve 

- Sultanım, dedi, bu taze uşakla-ı kıymetine halel verilmemesi maksa. 
rı istihdam ettiğiniz çcndan müna- dile şu ı.ararı ittihaz etmiştir: 
sip görülmez. 1 - Adanın başlıca iitl'acat emte-

Karaçelebi zade şu cevabı verdi: J ası olan pamuğun çırçırlandıktan 
- Yüz güzelliği iç güzelliğine, iyi sonra prese edilıncıye kadar hüsnü 

kabiliyete alamettir. Bir alay çirkin muhafazası için her fabrika depoları 
yüzlü ehremen kullanmaktan ise iiç dolduktan sonra çırçırdan çıkan pa
beş tane bö:•le genç ta~ımak miina· mukları koçan tarihinden itibaren on 
siptir. Bunları nhliiksızların şerrin· beş gün zarfında fabrikadan kaldır. 
den koruyup terbiye ettiğimiz için madığı takdirde masrafı pamuğu kal 
de ay~ıca sevaba gireriz. dırmak için koçanı ibraz edenden a· 

- Amn1a sultan1m; onlat't pe'k tu
haf giydiriyorsunuz, düşmanlarınıza 
dedikodu vesilesi veriyorsunuz. 

lınmak üzere fabrikacın1n kiralıya
cağı depolara nakledilerek yağmur. 

dan vesaireden muhafaza edilecek· 
tir. 

Sirkeci MegdaJJ.ı As/ alta 
Çevriliyor, ,Gazi Köprüsü 

Parkeleri A vrupadan Geldi 

' 

Çıkmıyacak 
Belediye iktısat müdiirlüğü, ikin

ci nevi ekmeğin çıkarılmamasına ka. 
rar vermiştir. Belediyeyi bu karara 
sevkeden sebep, birinci nevi ekmek
le ikinci nevi ekmek ar~sında 20 pa· 
ra kadar cüzi bir farkın mevcut ol
ması ve bir de fırıncıların ikinci ne· 
vi ekmeğe mahsus unu, birinci nevi 
ekmek çeşnisine karıştırmaları, bun· 
lardan başka halkı aldatarak ikinci 
nevi ekmeği birinci diye satmaları.. 
dır. Esasen aradaki farkın az olma· 
sından dolayı ikinci nevi ekmek 
hemen hiç rağbet bulamamaktadır. 

Sirkeci meydanının inşasına de. 
vam olunuyor. Münakalat Vekaleti, 
evvelce parke döşenmesi karara alı· 
nan meydanın asfalta tahviline ka· 
rar vermiş ve bu hususta faaliyete 
başlanmıştır. 

Meydanın genişletilmesi için, Edir. 
ne ve Çorluya giden otobüslerin te
vakkuf mahallinden Sirkecideki işa· 
ret memurunun bulunduğu dört yol 
ağzına kadar imtidat eden Adanın 

istimlaki şimdilik tehir edilmiştir. 

Sirkeci meydanile istasyon binasının 
deniz cephesindeki araziye yapılacak 
parkın tanzimi işlerinden sonra bu 
istimlak keyfiyeti ele alınaeaktır. 

Parkın inşasına da pek yakında 

başlanacaktır. Bunun için oradaki ga. 
zinocuya bahçeyi tahliye etmesi bil· 
dirilmiştir. 

Gazinonun tramvay caddesi tara· 
fında yapılmakta olan mağazalara 
ait inşaat tamamen bitirılmiştir. U. 
fak tefek noksanların da ikmalinden 
sonra bu mağazalar kiraya verilecek· 
tir. 

Kısa bir müddet sonra Sirkecide 
feribot iskelesinin inşasına başlana
caktır. Feribot için icap eden tahsisat 
ayrılmış olduğundan derhal hazırlık
lara başlanmıştır. 

Belediyede imar faaliyeti 
Belediye imar müdürl!iğü, ilk beş 

sene zarfında imar edilecek semtlere 
ait harita ve projeyi hazırlamıştır. 

Bunların formaliteşi tarnamlanar;ık 

tetkik edilmek üzere bele~g~, reislik 
maJfaiHma- verr:mrrştır.'"D'J T Y._VJC 

üzerindeki tetkikatını itmam ettik· 
ten sonra 1 ağustosta toplanacak olan 
şehir meclisinin tasdikine arzedecek
tir. 

edilmesi icap etmektedir. Bu komis· 
yona seçilecek azalar da şehir mec
lisinin ağustos fevkalade içtimaında 
tesbit edilecektir. Bu y(i-<den komis· 
yon teşkil edilinciye kadar belediye 
i'liçbir istimlak yapamıyacaktır. An
cak istimrnk edilecek yerler o vakte 
kadar tesbit edilecek, haritaları ha.. 
zırlanacak ve hazır bir şekilde ko
misyona verilecektir. 

Atatürk köprüsünün parkeleri 
Atatürk köprüsünün iki başında 

yaptınlacak beton kısımlar inşaatı da 
köprü inşaatını deruhte eden Hiigo 
Herman şirketine verilmiştir-. Bu yüz 
den köprüye ait inşaatın ağustoo ni· 
ha yetine kadar ikmal edilmesi mü m
kün olmıyacaktır. inşaat müddeti, 
teşrinievvelin sonuna kadar uzatıl • 
mıştır. Köprü ancak Cümhtıriyet 

bayramında merasimle nakil vaS1ta· 
larına açılacaktır. 

Köprüye döşenmek üzere Fransa. 
dan sipariş edilen tahta parkeler dün 
limanımıza getirilmişlerdir. Pazarte· 
sinden itibaren parkelerin döşenme
sine başlanacaktır. 

Demir tekerlekli nakil vasıtaları. 
nın asfalt yolları bozduğu anlaşıldı
ğından bunların, tekerleklerini lasti
ğe tahvil edinciye kadar asfalt yol. 
!grdan geçirilmemesi düşünülmekte
dir. Bunun için bu yollara muvazi 
ve nakil vasıtalarına müsait yolları 

t2sbit etmek Üzere behdiyede bir 
komisyon kurulmuştur. 

Şehir Mecİl.i toplantısı 
ııır 11gusrosra revrtanı.ut: uı.ı c.vp 

lantıya davet edilen şehir meclisinin 
içtimaı, 15 ağustosa tehir edilmiştir. 
Bunun sebebi şehir meclisince tasdik 
edilmesi icap eden belediye memu
rin ve müstahdeminine ait barem 

cetvelinin bir ağustosa kadar yetiş· 
tirilememesidir. 

Meclis, bu cetvellerle beraber, 
tramvay, elektrik, tünel idarelerine 
ait bütçe ve muamelat ile Belediye· 
nin Bankadan aldığı 5 milyon liraya 
ait garanti işini de tetkik edecektir. 

Taksim bahçesi açıldı 
Tanzimi işi biten Taksim bahçesi, 

dün akşam vali ve belediyp reisi 
Lutfi Kırdarın bir nutku ile açılmış. 
tır. Bahçede yapılan büfenin inşaatı 
da önümüzdeki cumartesi günü açı-
lacaktır. · 

Diğer taraftan belediye iktısat mü
dürlüğü dün de ekmek meselesinin 
halli etrafındaki tetkiklerine devam 
etmiştir. Bu arada Fırıncılar cemi. 
yeti reisi Ahmet Rıza, belediye iktı
•at müdürlüğüne çağırılarak fırıncı

Lutfi Kırdar, bahçenin açılması !arın ya eskisi gibi mahallelerdeki 
münasebetile söylediği nutukta, ez- bayilere ondalık vermeleri, yahut ta 
cümle demiştir ki: belediyenin lüzum göstereceği yer. 

" - Şimdilik sadece bedii bir ter. lerde ekmek tevzi etmeleri icap et
ti be konulmuş olan bu bahçede Is- tiğini tebliğ etmiştir. 
tanbllular oturup dinlenebilecekler Bundan başka belediye, ekmek 
ve haftanın muayyen günlerinde şe· nal'hınm büsbütün kaldırılmasını da 
hir armoni heyetinin konserlerini düşünmüşse de yavaş yavaş bir şir
dinliyeceklerdir. Bugün aynı zaman- ket haline gelmekte olan fırıncıların 
da temel atma merasimini yapmak i· bu müsaadeyi suiistimal edecekleri... 
çin top'andığımız şehir gazi· ni gözönüııde tutarak şimdilik bu !i
nosunun inşaatı kısa bir zamanda ile- kirden vazgeçmiştir. 
mal edilince Taksim bahçesine ge- Fırıncılar cemiyeti reisi, belediye
lenler burada büyük, mükemmel, ıün, mahallelerdeki bayilere ondalık 
rahat, konforlu bir bina, bu binada verilmesi hakkındaki teklifine itiraz 
orta Avrupa §ehirll)rine yakın ve ederek bunun bugünkü narhla mün:ı.. 
hiç değilse Balkan şehirleri eğlence kün olamıyacağını ileri sürmüş ve 
yerleri ayarında bir dinlenme ve eğ· ayrıca mevcut ekmek ç'eşnisinin de· 
lenme yeri bulacaklardır.,, ğiştirilmesini, bir nevi ekmek yeri· 

"Istanbula ve Istanbullulara, yük- ne muhtelif boyda ve muhtelif kali. 
s•k himaye ve lutuflarını hiçbir z<ı· teli ekmek çıl<arılmasına müsaade 
man eksik etmiyen Milli Şefimiz edl.ınes.ini istemiştir. Fırıncılar cemi-
Cümhurreisimiz ismet lnönünün ve . veH,pazarteşi aiiniiı hu ' ""''· 
..,..,.,... •"""'" .:...n.. -. ... ;J ... ....... u~..,.,,,.,w- r.....- 1\.nltr 1.!llll'!rT bli -ı:c if'f~ ~ 

muvaffakıyet imkanları hazırlama:.Ota tır. O gün ekmek narhı belediye ta· 
olan Başvekilimiz D.oktor Refik Say· rafından tetki\<;,eçiilirken bu te)dif te 
damın ve hükumetimizin yardımla. beraber gözden geçirilecektir. 
rile tasavvurlarımızı fiil mevkiine Ekmek işile badema belediye ri· 
koyabileceğimize şüphe etınıyorum.,, yaset makamı bizzat meşgul olacak

- Bizim göziimiizü şadetmektcn 
gayri kasdimiz yoktur. Ruhları casus 

olanlar çeşit çeşit külfetlerle bizi gö
zetlerler, elimize ve eteğin1ize temiz 

olduğumuzu anlayıp hicaba düşer· 

ler. Hased cibilleti beliisile zemmi· 
nıizde, gıybetimizde bulunanlar da 
ancak günahımızı alur. Giizellik Al· 
!ahın sun'una ayinedir. o aynada 
Ulu Tanpnın azameti, celiileti nıii· 

şahede olunur. Biz dahi • temiz kalb 
ile - n1üşahedesinden zevk aldığımız 
m~nayı bir alay alımağın dedikodu. 
sıından korkarak terketmeyiz. Kul
ların amelini adalet mizanı ile tartıp 
iyisini, kötüsünü Iıcsaba çekecek Al
lahtır. Burunlaırından ilerisini göre
miyen kızıl cahiller ne derlerse de
sinler, biz de Allahın hesap günii ve
receği hükmü kabule hazırız. 

2 - Haşaların basıldıktan sonra 
yerlerde yuvarlanmayıp omuz üze. 
rinde depoya nokleclilerek istif edil. 

mesi şarttır. 

Eminönü meydamnın imarına ait 
keşifname projesi de ikmal edilerek 
tetkik edilmek üzere dün belediye 
daimi encümenine verilmiştir. 

================================= tır. Beş aydanberi çalışan ve gerek 

Bu fıkradan sarahatle anlaşılır ki 
Karaçelebi zade bal gibi mahbup 
perest idi. Fakat başındaki sarıktan, 
üstündeki suftan, altındaki posttan 
kuvvet alarak riya yapıyordu, mah· 
bupperestliği adeta Allaha ibadet 
şekline sokuyordu .Bugün mihverci
lerin yaptıklan da aşağı yukarı böy· 
Iedir, zulmü ad3.lct ve haksızlı:;:'l 

merhamet gibi göstermekten ibaret. 
tir. Fakat ortada Çekoslovakya, Ha
beşistan ve Arnavutluk misalleri 
varken yeryüziinde kimsenin bu gü
lünç iddialara kıymet verdiği yok. 
Herkes, Berlinden ve Komadan yiik· 
selen seslerde kuzu kanına haris 
kurt homurdanmasını seziyor, ağılı
nı bu sezişe göre korumıya hazırla· 
nıyor! 

• 
H: 
Bozkırda öğretmen Sıraç Aydın Ta~

başa: 

Gönderdiğiniz manzume güzeldir. İlk 
fırsatta bu güzelliğinden istifade etmek 
ve sütunumu süslemek isterim. 

Balıkesir Parti ve 
Halkevi Reislikleri 

Balıkesir - Mıntaka Parti müfet
tişi Izmir mebusu Dr. Mustafa Ben
gisonun huzurile, Parti vilayet idare 
h~yeti toplanmıştır. 

Bu içtimada, Parti viljyet idare 
heyeti reisliğine Pertev Etcioğlu, 

Halkevi reisliğine de Avukat Sadık 
Deniz seçilmişlerdir. 

3 - Prese fabrikaları kendilerine 

gelen kaba balyaları gece gündüz ça· 

lışmak şartile kaba ve prese edilmiı: 

balyaları altları ıskaralı ve üstü mu
şambalı yerlerde muhafaza edecek. 
!erdir. 

4 - Fabrika depolarında mahfuz , 
bulunan pamuklar koçan tarihinden 

itibaden on beş gün zar!mda kaldı· 

rılmadıkları takdirde harıçteki depo· 

!arda muhafaza edilen pamuklardan 

alınacak ücretin ayni alınacaktır. 

lzmirin Bir Haftalık 
ihracatı 

Izmir (TAN) - Hazır!anan bir is
tatistiğe göre, geçen bir ha.ıta zarfuı
da limanımızdan 522 ton üzüm, do. 
kuz ton kuru incir, 459 balya pamuk, 
893 ton palamut, 307 ton palamut 
hülasası, 365 ton tütün, 36 ton tütün 
lorıntısı, 340 ton bakla, 513 ton arpa, 
168 ton zeytin yağı, 27 ton dut ih· 
raç edilmiştir. 

. .. '·' 

S ·U AL 

Tepebaşı bahçesinin ve civarının 
imarına ait olmak üzere de bir proje 

Çocuk Düşürmek 

isterken Öldü 
·ve bu projeye uymak üzere bir ma. Evvelki gün Kumkapıda bir vaka 
ket hazırlanmasına karar verilmiştir. olmuş, en büyüğü 7 yaşınd1 3 ço. 
Şimdiki Asri sinemanın yerinde ya· cuk sahibi genç bir kadın dördlincü 
pılacak olan 750 kişilik şehir tiyatro- çocuğunu düşürmek isterken ölmüş· 
sunun yeri ile, Perapalası.1 yanıba. tür. 
şında bulunan şimdiye kadar metruk ismi Ayşe olup 35 yasında bulu • 
bir halde bırakılan belediyeye ait nan kadın, evvelki gün nereden te
arsa da bu plana girecektır. Pl5na darik ettiği henüz malum olmıyan 
nazaran Tepebaşı bahçesi, Taksim bir ilacı içmiş, biraz sonra müthiş 
bahçesi gibi modern bir halk bahçe· •ancılar içinde kıvranmıy~ başlamış
si haline konulacaktır. tır. Ayşenin kocası koltukçu Musta· 

Belediye, satın aldığı Çubukluda· 1 fa, akşam eve gidince karısının öl. 
ki Hidiv köşkünün tamiratını ikmal 1 mek üzere olduğunu görmüş, onu he
etmiştir. Bu tamiratla beraber köş. men bir otomobile koyarak Haseki 
kün korusuna 60 kadar oturulacak hestanesine götürmüştür. Fakat ka· 
sıra konulmuştur. Belediye köşkün dıiı, tam hastaneden içeri girerken 
korusunu halka açık bulundurmıya gözlerini hayata kapamı:ıtır. 
karar vermişitir. Hadiseye nöbetçi müddeiumumisi 

Fehmi Çağıl vazıyet etmiştir. Ayşe. 
lstimliik işleri tehir edildi nin içtiği ilacın bakiyesi bir şişe i· 

Yeni istimlak kanununa göre ya· çinde odasında bulunmuştur. lliıç tah 
pılacak istimliiklere ait kıymetlerin lilhaneye gönderilmiş, ceset morga 
takdiri kıymet komisyonunca tesbit kaldırılmıştır. 

SORUNUZ, CEVAP VERE UM 

S - Rütubetli ve küf kokan bir 
apartıman katından kuntnratın 

bitmesine iki ay müddet varken 
çıkabilir miyim?. 

kün mü?. 
C - Konya askeri okuluna gir

mek için bulunduğunuz mıntaka· 
nın askerlik şubesine istida ll.e 
müracaat etmek lazımdır. İmtihan 
vermek için Konyaya gitmek icap 
eder, bulunduğunuz yerde imtiha· 
na girmeniz imkanı yoktur. 

S - Radyo idaresi Türk beste· 
k5.rlarının eserlerini çalmaz mı? 
Çalarsa nereye müracaat etmeli. 
dir?. 

C - Radyo idaresinin Türk bes
tekarlarının eserlerini tercihen 
çalması icap eder. Radyo müdürlü
ğüne de, Muhabere ve münakalat 
vekaletine de müracaat edilebilir. 

C - Hükumet veya Belediye 
doktorlarının tasdikli raporlarile 
bu sıhhi mahzurlar veya aparlı· 
manın vaziyetinin sakinlerinin sıh
hatlerile telif edilemiyeceği tes· 
bit edilirse, mahkeme konturatı 
fesheder. Bu suretle konturat 
bitmeden apartıman tahliye edi... 
le bilir. 

• 
S - Konya askeri orta okuluna 

girmek için nereye müracaat et
meli. K-. .... yadaki mektebe girmek 
için burada imtihan vermek müm. 

• 
S - Tayyare pilot veya maki-

nisti olmak istiyorum, nereye mü 
racaat etmeliyim. 

C - Tayyare cemiyeti reisliği· 
ne veya Türkkuşu müdürlüğüne 

müracaat etmek lil.zıdır. Vilayet
lerde sadece Tayyare cemiyetleri 
şubelerine müracaat etmek kat~ 
gelir. 

• 
S - Ayni evsaf ve şeraiti haiz 

beş köy muallimi köy idare işlerini 
gördüklerinden dolayı kanunu 
mahsus mucibince ücret istediler, 
davalarını devlet şfirasna kadar 
götürdüler, şura birinci deavi da· 
iresinden bu muallimlerden ikisi 
hakkında çıkan kararda "haklısı. 

Bursa Yolunda 

Bir Otobüs Kazası 

bu hususta, gerek diğer işlerde se
mereli bir randıman veremiyen iktı· 
sat müşavere heyetinin ekmek mese
lesi'e meşgul olması fuzuli addedil· 

Bursa (TAN) - Mudanyadan bu. mektedir. • 

raya gelmekte olan J,37 numaralı o. 

tobüs Fethiye köyünıl yaklaştığı sı. 
rada, birdenbire önüne, '·Gazete, ga. 

zete!,, Diye bağırarak, yolcuların 
kendilerine gazete vermesini istiyen 

üç çocuk çıkmıştır. Şoför, 70 - 75 

kilometre süratle gittiği cihetle, ço· 

cukları ezmemek için fren yapamı. 

yacağını tahmin etmiş ve direksiyo. 

nu kırmıştır. Gltobüs bu sayede yoL 

dan çıkmışsa da, köylü çocuklardan 

birine yine çarpmış ve onu, on met.. 
reden fazla ileriye fırlatmıştır. 

Hamitler köyünden Mehmet Yağız 
olduğu anlaşılan zavalıı çocuk, kol
larından, başından, ayaklarından ya. 
ralanmış ve hemen ölmüştür. 

Hasıl nlan sarsıntıdan, otobüsün 
içindeki iki yoku dalıafifçe yarnlrn. 
mıştır. 

n1z", ikisi hakkında "haksızsınız", 
biri hakkında da "müracaat tari· 
binden sonra haklısınız" denili· 
yordu. Bu davalara itiraz edilemi
yeceğl, şurayı devletin kararları. 
mn kat'i ve nihai olduğu söylen. 

di. Bu birbirine zıt kararlar için 
bir yere müracaat münıkün mü
dür?. 

C - Şürayi devlet heyeti umu· 
miyesine müracaat edilebilir. An
cak heyeti umumiyenin kararı kati 
ve nihaidir. Fakat heyeti umumi· 

yeye müracaat tarihinin geçmemiş 
olması lazımdır. Eğer müracaat 1 
müddeti geçmiş ise ilk karar kat'i· 
yet ve nihaiyet kesbetmiş olur. . 

• 
Dahiliye Vekaletinin talebi üzeri· 

ne belediye, Istanbulun et ve ekmek 
işi hakkında bir rapor hazırlıyarak 
Dahiliye Vel<iiletine göndermiye ka. 
rar vermiştir. Bu raporda halkın en 
mühim gıdası olan bu iki maddenin 

bugüne kadar nasıl organize edildiği 
hikaye edilecektir. 

Çatalcada Bir Temsil 
Çatalca (TAN) -'Beyoğlu halke· 

vi temsil koluna mensup 18 kişilik 
bir kafile buraya gelmiş ve geceleyin, 

Kızılay cemiyeti menfaatine "Bir ka

vuk devrildi,, yi temsil etmiştir. 

Gençler çok muvaffakıyet göster

dikleri ve Çatalcalılara iyi bir gece 

geçirdikleri için, halk kendilerine 

müteşekkir kalmıştır. 

T A K V 1 M ve HAV A 

16 Temmuz 1939 
PAZAR 

7 inci ay 
Arabi: 1358 

Cem. evvel: 29 

Gtin: 31 

Güneş: 4,40 - Oğle: 
ikindi: 16,19 - Aksam 
Yatsı: 21,38 - imsAk: 

Hızır: 72 

Rumi: 1355 
Temmuz 3 

12,19 
19,39 
2,28 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan malUmata göre, bava yurdun Kara
deniz kıyıları He Doğu Anadoluda çok bu
lutlu ve yer yer yağışlı, Orta Anadoluda 
bulutlu ve mevzi! yağ1~lı1 diğer yerlerde 
umumiyetle az bulutlu geçmi~. rü:ıgA.rlar 
Doğru Anadoluda Garbi, diğer bölgelerde 
Şimali istikametten orta kuvvette, Ege
nin Cenup k1sm1nda kuvvetlice, Ege de
nizinde fırtına şeklinde esmiştlr. 

Dün İstanbulda hava az bulutlu geçmiş, 
rüzgfl.r Şimalden 3 - 5 metre hızla esmiş
tir. Saat 14 te hava tazyiki 1016.3 milibar 
idl. Sühunet en yüksek 28,5 ve en dü~ük 
15.0 santi~at olarak kaydednmıstir. 
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1 BUGÜN 
Sürekli 
Gerginlik 

~ 
YQzan: Ömer Rıza DOCRUL 

S ürekli gcrgiklin te, sürekli her 
şey gibi, normal bir mahiyet 

almamaktadır. 

Sürekli gerginlik, iptidai insanın 
en alışık olduğu yaşama tarzı idi. 
Çünkü adım başında kendisi tehli
ke beklerdi ve adım başında bir düş. 
manın pususunu gözetlerdi. İptidai 

insan bu tehlikelerle savaşa savaşa 
cemiyet ve medeniyet hayatını ku
rup inkişaf ettirdikçe, emniyet mef
humunun da ilerlediğini ve yerleşti
ğini görerek çalışmalarının mükafat 
gördüğüne inanmış, ve emniyet mef
humunu tam bir hakikat olarak ya
şatmak emeli de insanlığın ve mede
niyetin idealleri arasında en büyük 
mevkii almıştır. Çünkü medeni ça
lışmalara ve ilerlemelere imkan ve
ren en büyük esas emniyettir. Milli 
ve milletlerarası hayata inkişaf ve
recek, milletlerarası teşriki mesaiyi 
hızlandıracak en kuvvetli amil de 
emniyetten başka bir şey değildir. 

Bugün milletlerarası hayatta kay. 
bolan ve kaybolduğu için bütün mil. 
letleri gerginlik içinde yaşatan se. 
hep te, emniyet yoksulluğudur. 

Bu emniyet yoksulluğunun başlı
ca müsebbibi, milletlerin hayat ve 
mukadderatına sahip olduklarını ta. 
mmıyarak tecavüz siyasetine dön. 
mektir. 

Ve bunu yapanlar da mihver dev
letleridir. Son seneler içinde bunlar
dan başka hiç bir kimse, hiç bir mil
letin hayat hakkına tecavüz etme
miştir. Biri A\"usturyayı ortadan kal
dırdıktan sonra Çekoslovakyanın 

kanma girdi, diğeri silahsıı: Habeşli
leri ezdikten sonra Arnavut milleti 
gibi asi) bir milletin küçiik bir millet 
olmasından istifade ederek mukad
deratrnı ayak altına aldı. Ve ortalığı 
emniyetsizlik kapladı. Milletlerara
sında teşriki mesaiye imkan bırak. 
mıyan, millctlcrarası nıiina.'lebetlerl 
- ••.:.; ,. 4. - .J ... _ ~ .... ___ ; ,.,nı,.,:-1:1.ı~- 1 .... _ 
tutmak için aranan ve bulunan çare, 
emniyet esası üzere yaşamak isti. 
yenlerin elbirliği yapmaları ve bu 
suretle emniyetsizliğin önüne geç
meleri idi. Sulh cephesi, bu haklı 
endişe ve ümidin, esası idi. 

Ciano'nun 
ispanya 

Seyahati 
-0--

Görüşmeler Hakkında 

Bir Tebliğ Neşredildi 
San Sebastien, 15 (A.A.) ·- Fran

ko - Ciano görüşmelerirıden sonra 
neşredilen resmi tebliğin metni aşa
ğıdadır: 

"Faşist Hariciye Nazın Kont Cia· 
nonun devlet şefi ve Ispanyol hüku. 
meti ile yaptığı görü~meler esnasın· 
da iki memleketi doğrudan doğruya 
veya bilvasıta alakadar eden bütün 
meseleler tetkik edilmiştir. Bu tetkik 
Almanya ile birlikte gösterilen delH
lere çözülmez bir surette bağlanmış 
olan iki millet arasındaki münasebet
lerin vasfını teşkil eden açıklık ve i. 
timat içerisinde cereyan eylemekte
dir. Bu münasebetler son tezahürle-
rini Duçenin ve faşist Italyanın mü
messiline karşı gösterilen çok hara. 
retli kabulde ve Franko ile Ciano ta
rafından teati edilen nutuklarda bul-
muştur. 

Noktai nazarlar ve te?difler üze -
rinde tam bir tesanüt müşahade ve 
tesbit edilmiş ve Italya ile Ispanya 
arasında mevcut bulunan ve Avrupa 
politikasında müsbet bir gerçek olan 
dostluğun Mussolini ve Franko ta. 
rafından ikf memleket nefine olarak 
istihdaf edilen gayeiere hmamen te
kabül edebilmesi i<;in mevcut iş bir
liğinin inkişaf ettirilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Ciano madritte 
San Sabastien, 15 (A.A.) - Kont 

Ciano ve maiyeti bu sabah fl.10 da 
Vittoria'ya hareket edere~t saat 11 de 
Vittoria'ya varmış ve o;adan tayya.. 
r e ile Madride hareket etmişlerdir. 

Cianonun geçirdiği kaza 
Madrit, 15 (A.A.) - Kont Ciano-

nun tayyaresi saat 12.45 t~ Barjad 
tayyare meydanında karaya inmiştir. 
Tayyare yere konarken bir sıçrama 
yapmı§ ve devrilmek tehlikesi ge
çirmiştir. Bir tekerleği kırılan tay
yare bfr yarım devir yapmıştır. !çin
dekilerden kimse yaralanmamıştır. 

11 R~men Krall Karol 

Türkiyeye Gelecek 

Londra, 15 (Hususi) - Nevyork 

radyosımun bildirdiğim~ göre, 

Romanya Kralı Karol yaknıda 

Karadenizde bir seyahafo çıka. 

Amerikanın Bita~aflığı 

Ruzvelt kanunun 
Tadilini istiyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Dün öğle-ı ıipkardır,, Amerika halkı ve hüku
den sonra Reisicümhur Roosevelt ta- rneti, sulhün idamesi hususundaki a
r afından kongreye gönderilen mesa- dilane ve meşru yardımlarını esirge
jın metni şudur: .nemelidirler. Hali hazırdaki tehlike-

"Ayan meclisi Hariciye encümeni- li vaziyette bizim gibi sulhperver bir 
nin 11 reye karşı 12 rey ile sulh ve millet, anormal ve nazik şartlar mev
bitaraflık meselesi hakkındakı kara- cut değilmiş gibi bir sulh ve bitaraf
rmı kongrenin gelecek içtima devre. lık siyaseti formülüne dayanarak ne
sine bıraktığını öğrendim. Tarafım- ııaketen gözlerini kapayıp, kulakları
dan tamamile tasvip edilen Hariciye nı tıkayamaz. 

nazırının bir beyannamesin~ leffen Mesaj şöyle devam etmektedir: 
gönderiyorum. Bu vesikanın dikkat- "Hali hazırdaki vahim şartlar al-
le tetkik edileceğini ümit ederim. tında sulh dünyanın bir kaç noktasın 
Sulh davası ve Amerikanın bitaraf. da tehdit edilmekte olduğundan kök-
lığı ve emniyeti için kongrenin bu 
i~tima devresinde elzem olan bu ka
rarı ittihaz etmenin pek arzuya şa

yan olduğu keyfiyeti 'benim için bir 
müddettenberi pek açık bir ~akikat 
mahiyetini almıştır. Dünyanın hali 
hazırdaki vaziyeti karşısında bu ka. 
naatimi değiştirmek için hiçbir sebep 
göremiyorum.,, 

Vaşington, 15 (A.A.) = Hull'ün 

mesajında Amerika tarafından takip 
edilen harici siyasetin temel taşının 

memlekette sulhün ve emniyetin mu

hafazasından, hukuku düvelin ve bey 

nelmilel hüsnüniyetin takviyesinden 

ibaret olduğu kaydedilmektedir. 
"Sulh, çok kıymetli, harp çok •tah-

lngiliz • Japon 

leşmiş olan kanaatime gör~ mem]e. 
ketin bir harbe sürüklenmesine ma
ni olmak için mi1letimiz Amerikanın 
ananevi siyasetiie kabili telif olan 
her tür!ü nüfuzunu kullanmalıdır. 

Dünya harbi imkanTarTnı güçleştir -
mek yolunda atılacak ilk adım bu. 
dur.,, 

Hul, bundan sonra diyor ki: 
"Bilhassa küçük milletler kendile

rine silah verebilecek ohn Amerika 
gibi devletlere tabidirler. Sıkı bir za
manda onlara müdafaaları için la
zım olan vasıtaları vermekten imti
na etmekle hukuku düvel kaidelı.>ri
ne uygun bir tarzda yaşıyan sulhe 
bağlı milletleri müdafaadan aciz bir 
hale getirmiyc yardım etmiş oluruz.,, 

Müzakereleri 

Açılan Müzakerelere 
evam dilecek 

Tokyo, 15 (A.A.) - Arita ile Cra-ı Japon münasebetleri meselesine te
gie arası~da Hariciye nezaretinde ya- mas etmek salahiyetini h3i.z olmadı
pılan ve üç saat 25 dakika süren gö. ğını, bilakis munhasıran Tiençin me
riışmeden sonra neşredilen bir teb- selesile meşgul olmak için talimat al. 
liğde şöyle denilmektedir: mış bulunduğunu bildirmiştir.' 

"Cragie ve Artia Tiyençin hadise- Japon hariciyesindeki toplantı 
sine müteallik umumi mahiyette ba- Tokyo, 15 (A.A.) - Arita, Sir Ro-
zr meseleleri müzakere etmişlerdir. bert Cragie ile yaptığı görüşmeden 
Müzakerelere pazartesi 5iinü devam sonra Hariciye Nezareti <;eflerini bir 
edilecektir.,, • kon!:::~ans halinde topla~ıştır. 

Müzakerenin mevzuu karıştı Tokyoda neşredilen beyanname 
Tokyo, 15 (A.A.) - Yarı ıesmi bir Tokyo, 15 (A.A.) - Bütün Tokyo 

Abdülfettah 
Paşa Mısıra 

Dönüyor 
--o--

Yunanistan ve Mısır 

iş Birliği Arasmda 
Atina, 15 (A.A.) - Yahya Paşa 

öğle üzeri Mısıra hareket etmiştir. 
Atina, 15 (A.A.) - Bu sabahki ga. 

zeteler, aşağıdaki resmi tebliği neş. 

retmektedirler: 
Mısır Ha riciye Nazın Ekse1nns 

Abdülfettah Yahya Paşa 11 temmuz. 
dan 13 temmuza kadar Atinaya yap
tığı ziyaret esnasında Altes veliaht 
tarafından kabul edilmiş ve Başve. 
kil Metaksas ile görüşmelerde bu. 
lunmuştur. En yüksek bir sam imilik 
havası içinde cereyan eden bu gö. 
rüşmeler, Mısırla Yunanistam bağ. 

lıyan ananevi dostluğu ve bu iki 
memleketin kültürel ve .iktısadi ınü. 
nasebetlerinin daima daha ziyade in
kişafı maksadiyle itimat verici işbe. 
raberliğine devam hususundakı müş
t erek arzularını teyit eylemiştir. 

İsviçrenin italyaya 

Bir itirazı 
Londra, 15 (A. A .) - News Ch

ronjcle gazetesinin Bolzanodaki mu
habiri İsviçre hükumeti tarafından 
gönderilen bir delegenin, mıntakada 
ikamet eden 250 İsviçrelinin çıkarıl. 
mamasını temin için vali ile görüş. 
mek üzere Bolzanoya geldiğini bildi
riyo. 

Muhabir diyor ki: 
İtalyanlar bu isteği reddettikleri 

takdirde, İsviçreliler de mukabele ol 
mak üzere t essin kantonunda yerleş 
miş olan 250 İtalyan tebaasını çıka. 
racaklardır. 

Yabancı memleketlerdeki 
Almanlar dönüyorlar 

Berlin, 15 (A. A .) - Yabancı mem
leketlerde ikamet etmekte olan bir. 
çok Almanlar tekrar Almanyada yer 
leşmektedirler. 

Resmi istatistiklere göre, bu dönüş 
lerin adedi ayda vasati 4000 i bul
maktadır. 1938 de bu vasatı 2550 idi. 

Meksikaya Giden 
lspanyolfar 

Bordo, 15 (A.A.) - tki bin İspan
yol mültecisini hamil buluna n Mek. 
sique vapuru Bordodan l\Ieksikaya 
hareket etmiştir. 

-o--

Bir Maden tnfilaliı 

flEK 
Ashmız 
Çamurdur! 

Yazan: B. FELEK 

Z eytinyağı ile suyu sittin sene 
~Ö\'seniz birbirine karışmaz. 

Şapla şeker yekdiğerile imtizaç ede .. 
mez. Sepette sirke taşınmaz. Şişe 

içine yumurta konmadığı gibi. Ceviz 
af;acı ceviz :retiştirir, asma da üzüm. 
Ne asmadan ceviz toplıyabiliriz, ne 
ceviz ağae.ından razakı! 

Erikten pestil olur, muşamba ol
maz. Bezir yağı ile pilav pişmez. Va. 
zelinle sandüviç yapdmadığı gibi. 

Adem oğlunun da kendine mah· 
sus güçlükleri, kolaylıklan vardır. 

Mesela insan denilen mahluk doğru. 
ya, iyi.ve, ve temize güç inanır. Eğri. 

ye, kötiiyo \'e pise dersen; aşıktır . 

Geçend r, haliik ve herkesin iyili
ğini isteyen melek gibi • yani sizin 
anlıyacağınız modası geçmiş - bir ah. 
babın da dahil olduğu bir mecliste 
şu çeşit laflar oldu: 

- Falanca kimse filan fukaraper
ver cemiyetine 2000 lira para ver· 
miş. 

Çoğu oturanlar işitmediler bile. 
Duyanlar da dudak büküp: 

- Acaip! O adamdan böyle ha
reket umulmaz ... dediler. 

Lakırdı siiriip giderken kendisine 
kötülük edilmiş birinin, hasmını :ıf· 
fcttiği söylendi. Çoğumuz: 

- Budalalık! Hiç eline fırsat geç· 
mi. ken insan intikamını almaz mı? 
dedik. 

Biraz sonra mecliste hazır olan· 
lardan fitne fücür lakabile tanınnıJş 
birisi: 

- Yahu! Sormagir limited sirke. 
tinin müdürü yok mu? 

- Eyyy! 
- Tamam yüz bin lira para ye· 

miş. 

Hep birden: 
- Hay gözü kor olası! Tevekkeli 

değil, ne idi o debdebe? 
Halbuki hiç kimse düşünmedi ki; 

Sorma ir şirketinin sermayesi 100 
bin lir&dan azdır. Müdürü de baba· 
dan zengindir 

Az sonra: 

- Allah ıslah etsin birader! Ma· 
dam Keşmekeş yok mu? 

- Var! 
- Kocasını, kayın biraderile alda. 

tıyormuş. 

- Etme yahu! 
- AJlah inandırsın! Bizim" berber 

söyledi. 

- Te\'ekkeli değil. l\fadamı pek 
şık görii~·orduk ... 

Bu teşebbüs, bugün bir hayli iler. 
lemiş bulunuyorsa da, henüz kema. 
line varmamıştır. Çünkü kemaline 
vardığı anda, tecavüz yoluyla emni
yetsizliğe sebebiyet verenlerin ümit
lerini kesmeleri ve tecavüzden vaz. 
gçerek beraberlik siyasetine dönme. 
Ieri lazım gelir. vaziy.etin bu mer
kezde olmadığı gayet sarihtir. Bil. 
hassa mihvercilerin son deprennıele. 
ri, ve herçibadabad dünya sulbünü 
hercünıerç etmek istediklerini gös
teren bir vaziyet almaları, Çekoslo. 
vakya hadiselerindenb-eri devam e. 
den gerginliği, en tehlikeli safhaya 
[/ötürmctke \'e her tarafta yeni ve 
mühim hazırlıklara, vaziyeti azami 
dikkat ve uyanıklıkla takibe sebep 
olmaktadır. 

11 
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1 
fili ile temaslarda bulunacağı 

anlaşılmaktadır. ı 

Japon kaynağından alınan malumata gazeteleri Ingiliz - Japon görüşmele
göre, Cragie ile Arita arasında bu sa. rindeki hattı hareketlerini tesbit e. 
bah yapılan görü~me esnasında Ja- den bir beyanname neşretmişlerdir. 
ponya Hariciye nazırı Ingilterenin Beyann~mede, Çin - .Tapon ihtilafı 
Uzak Doğudaki yeni nizam hakkın- nın başlangıcındanberi !ngiltere tara
daki Ingiliz hattı harek0tini umumi fından takip edilen Çang • Kay Çek 
mesele olarak ileri sürmüştür. taraftarı politika teessüfle kaydedil-

Ingiliz büyük elçisi, 1 veı·diği ce- mekte ve bunun Tiençin hadisesi gi
vapta hükumetten şimdiye kadar al. gi müessif hadiselere münı.:eı· oldui?ıı 
dığı talimata göre umumi Ingiliz - bildirilmektedir. 

Providence, 15 (A.A. ) - Buraya 

yaK'ın bir madende bir infilak vuku 
bulmuş ve otuz amele toprak altında 

kalmıştır. Bunların kurtarılması işi

ne derhal başlanmıştır. 

Bir adamın iffetine, ır~ına; namu. 
suna derinden derine alakası olan 
bu sözlere göziinü kırpmadan ina
nan adamlar, şu beş dakika evvel şu
nun bunun yaptığı iyi jestler, güzel 
hareketlere kar~ı bir türJii iman ge
tirmiyen a~·ni adamlar idi . İç1erinde 
melek ıtihi dostum da dahi1 olduğu 
halde bu adamlar iyilik rivayetleri
ne inanmamak ve kötülüğe karşı bii. 
ti.in yiircklerile iman getirmek hare. 
ketlerini tamamen gayri şuuri ola· 
rak yapmakta idiler. Aziz okuyucu
larım, siz de, hu da evliyalar, emhi
yalar da dahil olduğu halde cümle. 
ınizi hilkat eli çamurdan ~·apmıştır. 
Çamur ne demektir. hilirc;iniz. Ça
murdan yapılmıs olan matahtan da 
hac;ka ne beklersiniz? Eğer dediğim 
gibi hilkat eli hi7.i çamur gibi müp
tezel bir maddeden yapacak yere 
porselenden yapsaydı tabii karaktc. 
rimiz de ona göre olurdu. 

Son günlerde sulh cephesinin kuv
vetini, kuvvetinin büyüklüğünü ve 
tesirini göstererek mukabil tarafı 
daha i~·i düşünmiye sevketmek iste. 
mesi, tecaviiz siyasetinin sökemiye. 
ceğini anlatan diğer bir ihtardı. • 

Bu ihtarları neler takip edecek? 
Harp mi? Fakat hiç bir tarafın 

diğer tarafı gafil avlamasına imkan 
kalmadığı sarahatle anlaşrlıyor. O 
halde sulh mii? 

Fakat mihvercilerin henüz ümidj 
kesmedikleri de göze çarpıyor. 

Yeni Amerikan 
Bombardıman Tayyareleri 

Nevyork, 15 (A.A.) - Amerikan 
tayyare fabrikalprında çalışan bütün 9 
ecnebi işçilerine yeni ihtiraların sır-
rını muhafaza lf~mek için yol veril
mektedir. 

Elde edilen maliımata göre yeni 
tayyarelere konan motörlerin kuvve
ti mevcut en iyi tayyarelerin motör. 
lerine nisbetle yüzde 25 fazladır. Av
cı tayyareleri 375 mil süratle uçabi
leceklerdir. Hakiki hava kaleleri o
lan bombardıman tayyarelerinin sü-
ra ti ise 300 mildir. ,,..,. 

Beneş Londraya Gidiyor 
Londra, 15 (A.A.) - Geçen şubat

tanberi Amerikada bulunan Benes, 
aalı günü Londraya gelecektir. 

• 
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H A D i S E L E R 1 N . 1 Ç y· Ü :Z"O~ 
İngiltere, harp tehlikesinin yakınla~makta olduğunu 
nazarı dikkate alarak müdafaa tertibatını tamamla
makta acele etmiye başlamıştır. Tayyare hücumlarına 
karşı şehirleri tahliye için yapılan hazırlıklar tamam
lanın1ş, çocukların gideceği yerler tesbit edilmiş, sivil 
halkın şehri nasıl tahliye edeceği hakkında bir prog. 
ram yapılmıştır. Bütün şehir halkına ne gün, hangi sa. 
atte, hangi trenle şehri terkedeceğini bildiren kartlar 
dağı1ılnuştır. Bütün vatandaşlara zehirli gaz maskele. 
ri dağıtılmış, ve üç aylık 7ahiresini evlerde biriktirme. 
leri tavsiye edilmiştir. 

* Polonyanın Londra Sefiri, Varşovada Polonya 
ricalinin iştirakile yapılan bir içtimada Danzig 
meaelesi hakkında Polonya hükumetinin noktai 
nazarını anlatan kararı lngiliz hükumetine bil
dirmiştir. Bu karara göre, Danzig milli hudutlar 
haricinde bırakılmak sartiyle Polonya bu mesele. 
nin sulhen ve müzake~e yolıyle halline hazırdır. 
Yalnız Almanya müzakereden evvel bu hususta 
teminat verecektit. 

* Papa, ikisi de mutekit katolik olan Polonya Ciimhur-

reisi l\fosciski ile Başkumandan Mareşal Smyg]i Ridz'e 
müracaat ederek Danzig meselesini sulhen halletmele. 

• 

rini tekrar tavsiye etmiştir. 

• 9 ~·~vyet Rusya, /ngiltere ve Fransaya müzakere-
lerin süratle bitirilmesi için, şimdilik teferruatı 
bir kenara bırakarak, ve siyasi müzakereleri ve 
garanti meselelerini de sonraya bırakarak derhal 
askeri bir itti/ak imza etmelerini teklif etmistir 

> • 

Fakat gerek Fransa, gerek lngiltere böyle bir tek-
lifi pratik ırörmemislerdir. 

* • Mısır hi.ikurneti Süveyş Kanalını tahkime karar ver. 
miştir. Bu maksatla kanal boyunca askeri tesisat vücu. 
de getirilecektir. 

* 9 Franko hükumeti, .resmi bir tebliğde Astoria 
mıntakasında eski muhariplerin kıyam hareket
lerine basladık/arını itiraf etmistir. , . ... 

8 Sovyet Rusya, A1manyanın Baltık devletlerini kazan. 
ınak için sarfettiği mesaiyi, ve İngilterenin bu devlet
lere garanti vermekten çekinmesini göz önünde bu. 
hındurarak, Finlandiya, J,etonya ve Litvanya hudutla • 
rında tahkimat yapmıya başlamıştır. 300 kilometre 
boyunda bütün hudut istikametinde siperler kazıl. 
maka, tel örgüler gerilmektedir. 

Çamurdan yapılan şey, camuru, 
pi~i. kötiiyü sevmezse şaşılır değil 
mi? 

- Aslımız topraktır. su ile ovna· 
rnağ'a gelmez çamur oluruz: diyen 
Bcktaşinin sözi.inii tashih etmek icap 
ediyor. 

Aslımız toprak değ-il, camurdur. 
Çiinkii to!1rağı :nıihırnıak i~in çamur 
etmek lazımdır . Bu eamurluk hil. 
kattenberi kurumanuşt;r. "Mahlfık:-ı
tın en şereflisi" di:ve garip ve naJa
yık bir lsiın \ 'eri1mis olan inc;anlar 
içinde ender olarak s;.nınu çckiı> ca
mur]uğunu kurutanlar ise hemen 
toz toprak olup ayaklar altına dökül
mektedir. Bunu gördiikten c;onra ca
tnur]ukta sebat edenleri mazur giir
memek elden gelmez. 

"Hak ol ki Hüda mertebeni eylh·e . 
ali" mısraı ise bir muhallebici di.ik

[Lutfen sayfayı ç-e\·iriniz) 
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Nla·hkemelercle 

Bir Kız Kaçırma Davası 

Kastamonudaki Davanın Şahitleri Burada 

Dinlendiler ve Gördüklerini Anlattılar 
Kastamonunun Dibek köyünden le beraber çiftten döniiyordum. Aıa

Salih oğlu Abdullah komşularından ğıdan acı acı istimdat aealeri işittim. 
Osmanın kızı Neblyeyi seviyormuı. O tarafa doğru koştum. Bağıran ve 
Fakat Nebiye ona yüz vermezmi" saçlarını yolan Ayşeydi: 
Bir gün genç kız komşularından Ay- - Aman Abdullah, Nebiyeyi çek-
te ile beraber köyün Çınarlı tarlası. ti götürüyor, diyordu. 
na gidiyorlarmıı. Abdullah pusu kur- Ben peşinden koştum. Abdulhh, 
muı·AI peştemallı iki genç kız şarkı benim geldiğimi görünce, zavallı kı. 
aöyliyerek Herliyorlarmış. Abdullah, zı perişan bir halde bırakmış kaçı
birdenbire çalılar arasından çıkmış, yordu. Kızın ağzından burnundnn 
Nebiyenln uzun saçlarını eline dola- kan akıyordu. Biraz sonra Cemal de 
nuş ve onu siirükfomiye başlamıştır. yetişti. Biz kızı köye alıp getirdik. 
Kız mukavemet ettikçe dil burnuna, Hasan Aksu şahadet ederken (çek
ağzına amansız yumruklar indirmiş, ti) kelimesini kullanıy~rdu. Mahke. 
fitil fitil kanlar akıtmış. me bunun manasını inc~lemiyc lü-

Bu esnada hadise yerine Hasan zum gördü. 
Aksu ile Cemal yetişmişler. Abdul. <:!ekmek; arslan gibi, kaplan gibi 
lah zorla kızı götüremiyeceğini ve yırtıcı büyük hayvanların inlerinden 
vaziyetin tehlikeye düştı'.lğünü görün çıkarak, zavallı avlarını çekmelerı ve 
ce kızı bırakıp kaçmıştır. parçalamaları manasına geliyormuş. 

Dün ağır ceza mahkemesinde isti- Işte Abdullah ta kızı böylece çek-
nabe suretile bu davanın şahitleri miş. 

dinlendi. Galatada Yağkapanı hanın- Cemal de ayni şekilde şahadet et. 
da, 2 numaralı Şakirin kahvesinde ti. Mahkeme §ahadet varakaların:n 

oturan mavnacı Hasan Aksu dedi ki: ı Kastamonu ağır ceza mahkemesine 
- Ben Çınarlı mevkiinden CemaL iadesine karar verdi. 

Kunduracı Emin Karı sile Kaynatasını 
Niçin Öldürdüğünü Anlatıyor 

Beş ay evvel kayın pederlle karı
sını öldüren kunduracı çırağı Emi
nin muhakemesine dün ağır cezada 
devam edildi. Müddeiumumi geçen. 
!erde iddiasını söylemiş ve suçluya 
idam cezası tatbikini istemişti. Suç
lu, dün kendisini müdaf81l ederken: 

- Ben karımı çok severdim. O da 
bana bağlı ve ıadıktı. Biz ustam 
Mehmedin evine taşındıktan sonra, 
karım benden soğumıya başladı. Ben 
onun sevgisinin söndüğünü gördükçe 
kalbimde bir şüphe peyda oldu. Ben 
karımın ustam Mehmetl& münasebet
te bulunduğundan ş\iph•ye dU mu -
tüm. Nihayet karım benden büsbıi· 
tün soğudu. Bana: 

- Seni artık istemiyorum, diyor· 
du. Bir gün kendislle kavga ettim. 
Ustam Mehmet araya girdi ve: 
- Emin, dedi. Sen şimdi evden git. 

Ben onu kandırırım. Sonra barışır. 

sı~Tz. 

Ben evden çıkıp gittim. Bir kah
vede oturuyordum. Kalbimdeki 'şüp
he yine uyanmıya başladı. Şeytan 

- Git, ağaca çık ta gözetle, dedi. 
- Ben yavaşça bahçeye geçtim. 

Erik ağacına tırmandım. Mehmetle 
karımı başbaşa fena bir vaziyette 
görünce beynim attı. Hemen bıçağı. 
mı çekince içeriye girdim. Karımı o 
fena vaziyette yakaladım ve yarala
dım. Mehmet kaçmıştı. Karanlık ko. 
ridorda kıpırdanan bir adam vardı.• 
Onu 

ettim. Halbuki o kayın pederim imi ş. 

Sonra öğrendim, diyor ve müdafaa 
şahitleri getirtiyordu. Dün bu şahit. 
!erden bazıları dinlendi. Muhakeme 
gelmiyen bir şahidin çağırılması i
çin tehir edildi. 

Hem Adam Öldürmüş, Hem Rüşvet Vermiş 
Odemişin Adagide köyü yolunda o1dü 
rülen Ali Kulunun dün İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde bir istinabe saf. 
hası vardı. O vakit Odemlşte jandar
ma kumandan muavinliği yapan Ah
met, şahit olarak dinlendi ve bildik.. 
!erini şöyle anlattı: 

Ali Kulu öldürülmüş, tahkikat ya
pılmış, katli ortaya çıkarılamamış ... 
Dosya merkez jandarma kumandan
hğına geldi. Ebuzer kumandan, ben 
de muavlndim. Tahkikata başladık. 
Olen Ali Kulu ile Mu~taf:ı Aykaçın 
beraberce Adagideye gittiklerini öğ
rendik. 

Mustafa Aykaç yol<ia Ali Kulu
yu vurmuş ve kaçmıştır. Mustafanın 

Çayköyünde Bir 
Adamı Öldürdüler 

Eğridir (TANl - Burada'! bir bu. 
~ saat uzaktaki Çay köyllnıle re. 
el bir cinay~t işlenllmlştlr. 

Kocadere cieğlrmenlni işleten Mu· 
hittin KaynRk ~d:ı genç, akşam ye. 
meğini yerken, çifteyle öldurülmliş. 
tür. 

Yapılan ta!Jdkat, Mehmet Ali a
dında bir adamın Muhitt:nin karısı 

Fatmayı bir smedenberi sevdı,;:inl 

ve Fatmanın da teşvikiyle Muhittin! 

ortadan kaldırmıya karar V9rdiğini, 

Ahmet ismindeki köylüye yirmi lirn 
ile buzağılı bir inek vermek muka. 
bilinde Muhittin! öldürttüiıünü 

meydana çıkarmıştır. Suçlular tutul
muştur. 

akrabasından Hasan isminde birisi 
vardı. Ona demiş ki: 

- Ali Kuluyu ben vurdum. 
Biz bundan sonra Mustafayı yaka

ladık. O bize hadiseyi aynen şoyle 
itiraf etti: 

- Ben sizi kardeş gibi tanırım. 
Doğrusunu söyliyeceğim. Ali Kuluyu 
ben öldürdüm. Fakat siz benı kurla. 
rınız. Size şimdi elli lira, yarın da 
25 lira vereceğim. 

Biz bu itirafı ve rüşvet teklifini 
bir zabıt varakasile tesblt ettik. Be
nim bildiğim bu kadardır. 

Mahkeme, i•tinabe varakasını 0-
demiş mahkemesine iadeye karar 
verdi. 

10 Lira Para 

Cezası Verecek 
Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda 

oturan Setrak, Rus tebaasından oldu. 

ğu halde, ancak Türklerin yapabile

cekleri inşaat işlerinde çalışırken ya
kalanmıştır. Sultanahmet sulh bi. 

rinci ceza mahkemesi dün duruşma

sını yaptı. Suçunu sabit gordü Ken· 

disine on lira para eczası verdi. 

-0---

RüJvet Davası 
Dün asliye dördüncü ceza mahke

mesinde Emin Poiazdan 30 lira rüş
vet alırken yakalandığı iddia edilen 

mübaşir Basrinin muhakemesine de .. 

vam edildi. 

Mahallebici, Hyas, Hilmi, mücla-
_,........,,....,.... ________ ..., ___ .,. I faa şahidi olarak dinlendiler. Bun-

kAnı levhası olmaktan başka kıymet 
arzedemlyen bir !Aftır. 

Çünkü, HUda insanın mertebesini 
ftll etseydi, onu ~amurdon yapınuz· 

dı. 

Hanıuru çamur olan mahlı'\lrn 

lar rüşvet hadisesini gözlerile görme 

diklerini söylediler. Şahitlerden bl. 

risi gelmemi§tl. Mahkeme hem bu-

nun çağırılması ve hem de evvelce 

dinlenen şahitlerle yeni şahitlerin 

"toprak ol!" demekte mana var ını yüzleştirilmesi için 
artık? temmuza talik etti. 

muhakemeyi 20 

' 

TAN 

İzmir Belediye Oteli 

lzmir (TAN) Befodiye, büyük derdiğim resim, şehir otelinin kuru-
şehir otelinin inşasındıı..-ı bu sene i- lacağı yerde, yeni tantim edilen ve 
çin sarfı nazar etmiştir. Fuarda ih. bir kaç gün evvel açılan şehir ga. 
tiyacı karşılamak üzere bütün otel- zinosuna aittir. Bu gazino, otelin er
lerde sıkı bir hazırlık ve kontrol ka kısmına yapılacağından bozulma
başlamı~tır. Ayrıca pansıyonla · da yacaktır. Pisti camdan olup, clek\irk
ayrılmaktadır. Belediyenin <Şehir !erle alttan tenvir edilmektedir. Fev
Oteli) 940 Fuarına yetiştirilmek üz~- ka'iıde cazip bir şekilde tanzim edil. 
re kışın inşaya başlanacaktır. Gön- miştir. 

Muşta Ortamektep Mezunları 

Muş Ortamektep mezun/an ve diphma 
mercuiminde bulunanlar 

tevzii 

Muş, (TAN) - Orta mektebimiz yorlar. 
bu sene ilk mezunlarını vermiştir, Memleketimizin şarkında yalnız 
bunlar 16 gençten ibarettir. Erzurumda bir lise vardır. Diğer 

Mezunlar şerefine ' mektepte bir Şark vilayetleri çocuklarının bu lise 
çay ziyafeti verilmi.~, nutuklar söy- den istifadeleri pek mahdut olmakta 
lendikten sonra gençlere diplomala. dır. Şarkta hiç olmazsa bir liseye da
rı alkışlar arasında verilmiştir. ha ihtiyaç mevcut olduğuna şüphe 

Gençler, orta mektebi bitirdikleri yoktur ve Muşlular, lisenin kendi 
için memnun, lakin lise tahsili göre- şehirlerinde açılmasını dilemekte. 
miyecekleri cihetle mahzun bulunu- dirleı 

Babaeski ve Nazillide 
Çekirge Mücadelesi 

Babaeski (TAN) - Muhi~imiıdc ı ve karpuzları' mahvetmesinden kor

bu sene mahsul, geçen yı!a nisbetle ku'muşsa da, şimdiden bu mızır ha
y;icde yirmi fazladır. Yağmurl.lrın şerenin yüzde otuzu imha edildiğin. 
zamanında yağması, yazlık 'nahsulü den, tehlike zail olmuştur. 

çok faydalandırmış, fukat devamlı Ziraat Vekaleti, iki t~htın' temiı-
yağması, mahsulün rengini bir parça 

siyahlaştırmıştır. Maamafih b:ı ~i

yahlığın piyasada bir tesire se~ep ol-

rnadığı görülmüştür. ·---.... Bu senenin mahsulü olara1< şimdi

den Babaeski piyasasına gelen zal:l. 

re mıktarı. 400 tonu aşmı~tı~. 

lPm~ ve illıçlama makine&i gönder

mıştır. Eskiden mevcut olan bir kaç 

makine de, mütehassıs u:;talor tara~ 

fından tamir edilmiştir. Bütün bun

lar, lstanbul yolu üzerinde yeni yapı. 

lan binaya konulmuştur. Temmuz so. 
nunda makineler faaliyete geçecek-

t!r. Köylüler, bu makine!e.den g~çir· 
Kasabımızın güney batısrndaki çi-

tlikleri tohumların yüz:IP :,.edi nis
menli mevkiine çekirgeler hUcum et-
ıııistir. Her gün sıra ile elli kişilik bir 

kafile, ziraat muallimi Ali Karan.a
nın idaresi altında olarak, '.J•aya git-

mekte ve çekirgeleri lmiı~va calı~

maktadır. 

Bu mücadeleye tiil<?n :şlirak et-
meyenlerden bes lira para cezası a

lınmaktadır. 

Ç~kirgelerin pancar, mısır, kavun 

Mahkemelerin Yaz Tatili 
Ayın yirmisinden itibaren mahke. 

melerin tatili başlıyacaktır. Bu sene 

asliye 1, 2, ve 4 ünc!i ceza m:ıhkeme

lerlle sulh 1 ve 3 üncü ceza mahke

meleri nöbetçi olarak kalacaklardır. 
Sulh hukuk mahkemeleri bu sene ta. 
tılden istifade edemiyeceklcrdir. 

betinde fazla mahsul verdüıini söv. 

le. ııektedirler. 

Nazillide çekirge mücadelesi 
:°'(azilli (TAN) - Civeniz, Çoban· 

5a, Muratdafıı, Savcıllı, Kayr•n köy
lerinin 150 hektar arazisinde mayıs 
orıolarına doğru görülen çelvirgeı<'r 
imha edilmiştir. 

O zamandanberi, ziraat nıemuru 

Te\'flk Kaçmazla beraher çalışan mü

kcllefierin sayısı 4050 yi bulmuş, 

490450 kilo çekirge itlef ulunmuş 

ve bunların zarar vermesine ınahal 

bırakılmamıştır. 

Geçen Hazirandan bu Hazirana 
kadar yapılan muhtelif sürek avla. 
nnda, Nazilli muhitinde 280 domuz 
öldürüldüğü anlaşılmıştır. !'<azilli 
havalisinde domuz miktarı çok a. 
zalmıştır. 

Rüya nedir? 
Niçin rüya görürü:r.? 
Rüyada naaıl gezeriz? 
Rüyayı hangi gözle 
ve nasıl görürüz? 
Rüya nasıl tahlil olunur? 
Kaç türlü rüya vardır? 
Kiibuı nedir? 

Bütün bu suallerin cevap
larını bulmak istiyorsanız 
dün ~ıkan "Cep Kitapları .. 
serisinin 
NiÇiN RÜYA GÖRÜRÜZ? 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyo'u 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. ı9,74 m. 1519~ Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw 

Pazar, 16. 7. 1939 

12,30 Proıram, 12,35 Ti.irk müziği (KlA
sJk prograin), Ankara radyol'fu erkek kü
me ve ıaz heyeti, 13,00 memleket saat a
yarı, Ajans ve meteoroloji haberleri, 13.15 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip A~
kın) 

1 - Heinz Munkel - Kara.orman pol-

1 

kası, 2 - !ı.fozart - Re Major divertJmen

todan rrrenuet dansı, 3 - Spero Kochmann 

-

1 

- Ebedi arkadaş, 4 - Schebek - İtalyan 
*' j .serenadı, 5 - Tomarı - Viyana hülyaları 
~--••••••••••••llllı. ·(Vals), 6 - Michie1' - Cardai No. 2, 

Adlı eserini okuyunuz. 

Her yerde on kuruttur. 

Budapeşte Radyosu Tenoru 

J. KISHONTI 
ve Budap~şte Operası Sopranosı 

RUDOLFFY 
nln 

NOVOTNI 
Bahçesindeki Parlak muvaffa. 

• kıyetleri devam ediyor. 

ÖLÜM 
Mıilga ayan azasından merhum 

Manastırlı lsmail Hakkı Efendinin 
büyük oğlu ve mülkiye müfettişi 

Hayri Arar ve Sıhhiye Vekiılet miıs. 
te~arı Asım Arar ve Çatalca kayma
kamı Hikmet Arar ve başkonsolos 

Ekrmn A rıır, Merkez Bı nkası şefle
rinden Sedat Ararın büyiıi< kardeş. 
!eri miilga Dahiliye N~zaretl kalemi 
mahsus müdürlüğünden mütekait 
Fuat Arar vefat etmiştir. Cenazesi, 
bugünkü pazar günü saat on birde 
Beyoğlu hastanesınden ka!dmlarak 
öğle namazı Teşvikiye camiinde kı
lındıktan sonra Ferköyünde aile me. 
zarlığına defnolunacaktır. 

• 
Babaeskililer 

y 
Babaeski (TAN) - Inhisarlar ida

resi, Edirnedeki "Trakya b•rut ve 
saçma" deposunu buraya nakle karar 
vermiştir. Bunun sebeui, Babaeski. 
nin, Trakyanın tam yol merkezinde 
ve her şehirle irtibatı mevcut vazi
yett• bulunmasıdır. Depo binası, Is
tanbul yolu üzerin..!o yapı!maya baş
lanılmıştır. 

Elektrik santral binAsı inşaatı da 
bitmek üzeredir. Ağustos nihayetine 
kudar, bütün makineler yerle~tiril
miş olacaktır. 

Yeni halkevi ııışaatınm da ağus. 
to'1:n ilk günlerinde bitirileceği u
muluyor. 

Halkevlnin spor ve bnndo kolları, 
faalivetsizlikten, bugün ortadan 
kalk;,,ış gibidir. Bu yüzden bir cok 
gençler, i•tedikleri faaliyet sahasını 
bulamıyorlar. Bando levazımının da 
bakımsızlıktan harap olmakta bulun· 
duğu söyleniyor. 

Halkevi inşaatı bitince, bütün kol. 
!arın faaliyete geçeceği umulmakta 
ve bu, beklenilmektedir. 

Temsil kolu gençleri, bugiinlerde 
K'zıley ve Çocuk esirgeme kurumia
ı ı menfaatine bir müsamere vermeye 
hazırlanmaktadır. 

B&bae,kide, eğfonce yeri ynk gi. 
bidlr. Eskiden halk, kataba yanında, 
dere kenarındaki söğ•jtlük mevkiiııe 
gidip hava alırken, orada nümune 
fidan lığı yapılınca bu nimetten .nah
rum kalmıştır. Belediye parkındaki 
yazlık sinemadan da iyice istifad~ e
dilememektedir. Zira sinema maki
nesi haftada bir kaç gecr. bozulmak
ta, bu sebepten filmleri!l tadı kaç. 
maktadır. 

Belediyenin, yeni yapılan ~alkevi 
sr ]onuna yeni bir sinema makiııe•i 
getirteceği söylenmekte ve bu sevinç 
uy•ndırmaktadır. 

Mektep ihtiyacı 
.ı:>aoaeskidekl iki ilkmektcp rm se· 

ne 108 mezun vermiştir. l:lu ıki mek
tebiıı ihtiyaca yetmediği ve yeni 
mektepler liızım olduğu göriilmek!e 
dir. 

ilk mekteplerden çıkanlardan ço
ğunun, Edirne ve Kırklare.i gibi 
yerlere gidememeleri de ayrı bir ü
ıüntü teşkil etmektedir. Bunun önü. 
n~ geçmek isteyen halkımız, "Orta 
okumayı koruma" isminde bir ce-

7 - Franz Könlg.<Jho!cr - Tlrol enter -

mezzo, 8 - Paul Lfncke - Emine (Mısır 

serenad1), 9 - J. Brahms - l\.facar dansı 

No. 1 - 2, 10 - Hartmann - Thrym et
.aneııi (bale), 

14,15 - 14.30 Müzik (Keman sololan 
- Pi.) 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Şen oda 

müziği - İbrahim Özgür ve A le$ bBcekle-
1 rl) ıg.oo Çocuk saati, 19,25 Türk mUzill 

(İnce saz la-'lı), 20,00 Memleket ı-ıaat ayarı, 

Ajans ve meteoroloji haberleri, 20.10 Ne
ıell pl4klar - R .. 20.ı5 Türk müziği. 

1 - Hüzzam pcırevJ, 2- Hüzzam. bea-

te - Aldım hayali pertemln. 3 - Sadet

tin Kaynak - Hüzzam şarkı - Bin hU

ıün çktil, 4 - Blmen Sen - SegAh ıarkı 

- Sunda itsin, 5 - Kemençe taksimi, 6-

Halk türküııil - Bil- yar sevdim Ku,ad..!lı, 

7 - Halk türküsü - Misket geliyor mis
ket, 8 - Bedriye Hoşıör - Kürdilihicaz

kar ,arkı - l\fıtrıpta mı, 9 - Şemsettin 

Ziya - Seteraban şarkı - Ey &onca açıl. 

ıo - Osman Nihat - Nihavent aarkı -
Yjne &;ikı bana dudajınla, 21,00 Müzik 

(Riyaseticümhur Bandosu - Şet: İhsan 

Künçer), 

1 - Waa:ner - Lohengrln operasının 
marşı, 2 - Waldteufel - Vals, 3 - Hale
vy - 'La Juive" opera~nnın uvertürü, 4 -
Tschalko,vky - "Casse - Nol!ıette" bale -
ıııinden şatk melodisi, 5 - Massenet -
\Vetther operasından fantezi, 

21,15 Anadolu Ajansı (spor servi.al), 
22,00 Müzik (Cazband - Pi.), 22.45 - 23 
Son ajans haberleri ve yarınki program. 

ASKERLiK iŞLERi 

,,,.,_......,~ ....... "~ 

Tütün ikramiyeleri 

Tevzi Ediliyor 
Pati~ Aakerllk Şubesinden: 

~ 

1 - Şubemizde kayıtlı malıll subay, e
ratla, şehit yetimlerin (939) yılı ikramiye 
leri aşağıda yazılı günlerde tevzi edile
cektir. 

MalUI Subaylar: 
A - 22 Temmuz 939 Cumartesi günU 

öğleye kadardır. 1:50 numaraya kadardır. 
B - 2~ Temmuz 939 Salı 51/117 numa-

raya kadard1r. 
MalOl Erat: 
A - 26 Temmuz lla\I ~arşamoa runü 

öğleden sonra 1:50 numaraya kadardır. 
B - 29 Temmuz 939 Cumartesi günü 

Btleye kadardır. 51/100 numaraya kadar
dır. 

C - ı Alu•toı 939 Salı gilnil öğleden 

sonra 101: ildya kadardır. 
Şehit yetimleri: 

A - 2 Ağustos 939 Çarşamba gilnQ öl
Ieden sonra 1:50 numaraya kadar. 

B - 5 Aılustos 939 Cumartesi öğleye 
kadar 151:100 numaraya kadar. 

C - 8 Ağu.tos 939 Salı öğleye kadar 
101:150 numaraya kodar. 

Ç - 9 Ağustos Çarınmba gilnil öğleye 

kadar 151:200 numaraya kadur. 
D - 12 A&ustos Cumartesi öğleye ka

dar 201:300 numaraya kadar. 
E - 15 Ağu•tos 939 Salı öğleden sonra 

301:400 numaraya kadar. 

F -16 Ağurıtos Çarşamba ghnü öA:leden,, 
sonra 401: il:lh numaraya kadar. 

2 - Gösterilen tc\"ziat &tinlerinde mü
racaat eden1iyenler~n paraları 19 Ağus 939 
gününden itibaren Cumartesi, Salı, Çar
şamba günler! tevı.I komi!yonunca verile
ceği ve bunun haricinde müracant edilme
mesi. 

3 - N{ifu5 ve muamele cüzdanlariyle 
ropor vc resmi senetlerle milracaat edil-
mesi. • 

C - Her malıll ve liehlt yetimleri tev1.I 
aUnUnden evvel şubeye müracaatla yeni 
verilecek C'Üzd:ı.nlarını almaları \'C nütus
ca muamelesini yaptırmaları. 

• 
Fatih Kaymakamlığından: 

Yedek Subay Süleyman Salih 
Askerlik Şubesine müracaati. 

mıyet tesisine çalışmakt.dır. 
Belediye meclisi de, "a,a 'oamızın 

içinden geçen asfalt yol yapılırken 
sökülen Arnavut kaldırınıı teslarının 
bir araya toplanmasına ve bunların 
llerıde yapılacak orta mPktep l:ıinrısı 

ıns~atında kullanılmasına Karar ver
mlşlir. 
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16 Temmuz 939 

ABONE BEDELi 
TUrklye Ecnebl 

1400 
750 
400 
150 

Kr, 

" .. .. 
1 Sena 
6 Ay 

8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr, 
• 
• 
• 

Milletlerarası posta lttlhadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 2!1 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruslult 
pul llftvesi lliumdır. 

tfi!l!L!l!itii1491! j;JI 
Romanyaya 
Giden Mısırhlar 
D ün Köstenceye kalkan Ro

manya vapurunda İstanbul 
yolcuları için yer bulmak mUıukiin 

olmuyordu. Vapur, l\lısITdan geli
yordu. Bütün kamaralar tutulmuştu. 

Vapur hıncahınç ~·olcu ile <!olu idi. 
.Merak edip sorduk: 

- Bu yolcular nereye gidiyorlar? 
İzahat verdiler: 

i'A N 

' M lYISalhlalbe~fi 1 

------------------' 
r Haftan ön 
'------·-··""""""'"""""'"'"""'"~'a:mıı-.... _ırcıı,ı;..--.ı•---- •••• 

·Plijda GeZintil er 
Devrin harp, darp dedi- YAZAN----· 

kodusundan bunal
mışlara tavsiye ederim; sa
bahleyin veya öğleden sonra 
aldıkları gazeteyi ceplerine 
koysunlar, bir plaja varsın
lar, soyunup kumlara uzan
sınlar ve o gazeteyi de, hiç aç
madan, şöyle büküp güneş 
girmesin diye gözlerinin üs
tüne kapatsınlar ... Oh! İnsan 
bir dinleniyor, dünyayı bir 
unutuyor, kavgasız bir küre
ye çekilmiş kadar bir ferahlı
yor, bir rahat nefes alıyor ki ... 

Refik Halid 

ve karikaturıst kesıııyorum; mud
deiumumi korkusu da yok! Usul
cacık söyleyivereyim: Plaja en ya. 
kışan vücut balık eti ... 

Derken bir görüş, seziş meleke
si de başlıyor. Mesela plajdan ay
rılıp vapura girmişsin, !rende ve
ya tramvaydasın; zihin hayret ve
rici bir kabiliyetle gördüğü insan
ları elbiselerinden tecrit ediyor, 
"şurası böyledir, burası öyle,, eli. 
yor, bir güzel sanatlar akademisi 
profesörüne parmak ısırtacak isti
dat ve olgunluk gosteriyor. 
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Çıplaklığın faydaları pek çok, 
hem sade maddi ve sıhhi bakım-

- Bunlar Mısır ve Filistin yolcu-ı 
}arıdır. Bilirsiniz ki bu memleket 

· -~- "'~ ;:~ ~ 
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Zira çıplaklıkta ve kumsalda bir 
sulh ve asayiş tesiri vs.r. Mademki 
sırtınızda üniforma, elinizde si
lah, belinizde palaska yoktur; ma
demki etrafınızda herkes sizin kı
yafetinizdedir, sopasız, tüfeksiz, a
poletsizdir; madamki çoluk çocuk 
pervasız soyunmuşuz ve ortaya a
tılmışız, salına salma yürüyor, sırt 
üstü veya yüzü koyun, hatta baş
başa, dizdize yatıyor, !.uya dalıp da· 
lıp çıkıyor, boylu boyuna uzanıp u. 
yukluyoruz; demek ki, tehlikeden 
uzaktayız, halden eminiz, keyfi
miz yerinde, sıhhatimiz yolunda, 
dert üstü, murat üstüyüz. Böyle 
değilsek te öyle sandıracak bir de
kor içindeyiz, sulh ve salılh kıya
fetindeyiz. Tam manasile siviliz 
ve disiplinden uzağız. 

• '.&.; .- dan değil, terbiye ve ruh noktasın-
t ~~ dan da ... Evvela göz doyması, göz 

8.. Ş- .. tokluğu. Sonra adama alışmak ve 

~2 .-,... l' tabiiliğe dönüş. Yavaş yava~ ta be-
halkının zenginleri her yaz Akdeni
zin muhtelif plajlarına, adalara ve 

Romanyaya giderler. Yazı oralarda 
geçirirler, binlerce lira bırakır, son
baharda dönerler. 

İçimiz burkuldu, fstanbulu çiğne
yip geçen seyyah olur mu? Bir sey· 

yahı çekmek için her türlü sebeple
ri bir araya toplamış bir şehri, yazı 
geçirecek yer arayan bir seyyahın 

çiğne)·ip geçebilmesi her halde bi
zim için mühim bir meseledir. 

* Geçen giin bir yabancı dostumla 
Boğaziçinde Şirketi Hayriycnin ye
ni yaptırdığı Küçüksu plajında bu
luştuk. Kumda oturmuş konuşuyor
duk: 

- Şu güzelliğe bakın, dedi. Önü
müz Boğaz. Karşımız zümrüt gibi. 
Arkamız orman. Dünyanın hiçbir 
yerinde bu dekor isinde bir plaj gc;
r.P.,...,. .. .,; .. ;.,. 4 flnc; 
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bir denizde rahat yıkanamazsınız bi
le. Manzara ise engin ve korkunç bir 
denizden başka bir şey değil. 

Halbuki istanhulun hangi plajına 
gitseniz ayni gönii1 alıcı dekor için
de yıkanırsınız. Moda öyle, Adalar
daki pJajlar Ö)'le. Nereye gitseniz gii
~elliğe doyamıyorsunuz. 

* Bir İstanbullu olarak bir yabancı-

nın bu müşahedesile, yukarıdaki 
müşahedeyi mukayese ettiğimiz za-

man bu güzel şehre niçin biz seyyah 
çekemiyor, niçin burasını yabancılar 

için, hiç olmazsa Mısırlılar için yazı 
geçirecek bir mesire haline getire-

miyoruz, diye üzülmemek mümkiin 
olmuyor. 

* Bir gün Atina Nazın bana demişti 
ki: 

"- Atina bir seyyah şehri 
olmuştur. Turistler artık Atinayı 

programlarına koymağa alışmışlar
dır. Atinayı ziyaret eden tın?.stlerin 

adedi her sene biraz daha artıyQr. 

Biz bu nm,·affakiyetimlzi size boTç· 

]uyuz. Çünkii İstanbul gibi tahialin 
ve in~anların biitün güzel eserlerini 

bir araya toplamış bir ~ehir karşısın
da Atinanın tutunması mümkün de

ğildi. Fakat siz fstanbula bakmıyol'
sunuz, oraya turist çekmesini bilmi

yorsunuz. Biz sizin bu ihmalinizden 
istifade ediyoruz." 

Acıdır, fakat hakJkattir. Atina Na
zırının bu sözleri kulağımıza küpe 
olsun. 

Herekede Kimsesiz 

Çocuklar Kampı 
Hereke (TAN)- üç yıklanberi bu

rada kurulmakta olan Kocaeli vila
yeti fakir ve kimsesiz çocuklar kam
pı bu sene de açılmıştır. Kampa 140 
çocuk iştirak etmiş buiunuyor. Ço
cuklar, hususi bir doktorun n~zareti 
altında ve muntazam bir program 
tahtında temiz havadan, bol gıdadan 
ve denizden azami istifade etmekte
dirler. 3 Temmuzdan 13 temmuza 
k:ıdar bütün çocukların sikletleri art
tığı, yapılan yoklamadan anlaşıl
mıştır. 

Bunun içindir ki, ne denizci ve 
nüdist, hatta ne Deniz klüp, ne Yal 
klüp, n~. de Deniıba.qk azasından 
ve erkanından olduğum halde her. 
sun piaJ!artta ve aeoı~1ercıey1m. 

Plaj denilen yer, beni hep tatlı 
hulyaya, güzel düşüncelere, ins:m~ 

ca fikirlere, dertlerind~n kurtulup 
sükuna, huzura kavuşmu~ bir dUn
yaya scvkediyor. 

f.) ~ 
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K endi kendime diyorum ki: 

- Hayır, şu başımın uze
rine örttüğüm gazete eski belalı 
zamanlardan kalma bir günü geç. 
miş nüshadır; onun verdiği kor
kunç haberler uzak bir maziye a
ittir. Hepsi bitti, gitti, unutuldu. 

Şimdi ne •·o,, vardır, ne "bu,, ... 
Birisi Meksikada "Barışım,, adın· 
daki hatıratını yazmakla meşgul. 

Oteki bir şifa yurdunun bahçesın. 
de, şapkasına sorguç diye bir or
tanca çiçeği takmış, tarhlarm ke
narındaki şimşir çitlerine intizam
lı geçıt resmi yaptırıyor. Havuza 
düşen söğüt yapraklarının karışık 

deniz manevralarını seyredip kur
bağa seslerinin alkışlarına selam 
vaziyeti alıyor. Chamberlain'in şem 
siyesi, Daladier'nin mölon şapkasi
le beraber, yan yana sulh müzesin
dedir; başka bir camekanda ua - in
şallah • Stalinin amele göınleğile 
Bonnet'nin eldivenleri kucak ku
cağadır. Harp müzesinde de Ana
doluyu Roma imparatorluğu çerçe. 
vesine sokmuş bir yalancı harita 
asılıdır; fakat duvara dcıiil, bir 
sehpaya! 

.h.vet, o buhran geçmiş, kasırgc
dan sonraki yıkanmış hava başla. 
mıştır. Almanya artık tereyağı yi
yebiliyor ve Italyada beyaz gömlek 
giyilebiliyor. Zogunun oğlu Ti
ranadaki saray bahçesinde çember 
çevirmektedir ve imparatorlar im
paratoru Adisababada iri şemsiye
si altından vergi toplamakta ve 
adalet dağıtmaktadır. Benes, Ya. 
kup Kadrinin yeni büyük elçilik 
itimatnamesini kabul ediyor, Viya· 
nada maktul Başvekil Dolfüs için 
kurulmuş abideye Berlin bir çelenk 
gönderiyor. 
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yi... Şehri üstünde taşıyan elbise
leri üzerinden acele a\!ele atıp ta 
birdenbire dar locadan genis kum. 
sala fırlayıvermek bütün manasi-
1e ferahlamak. Vücut ferahlığı, gö
nül ferahlığı, göz ferahlığı 

Siz bu bulyanın üst tarafını zül- nisi, karşıda hoş bir kaç siluet 
fiyara dokunamıyaca.İİI için artık - beğenmediklerine bakmayıver -
zihninizde t.!mamlayınız. Plaj ha. gazinoda cazbant, yavaş yavaş zi-
yal kuvvetini arttırıyor ve çıplak- hin yelken açıp gidiyor, gidiyoı-, 

lık sulh rüyalarını parlat1yor. Okyanus adalarına kadar ... Mede-

Bundan başka plaj faydalı se
zislere ve eı!leııc:.e!.L l!öriis. 

lere de müsait bir yer ... Insan baş
kasının karnına bakarax kendisi
ninkinin daraltılması lüzumunu 
pek vuzuhla, hatta hendesi bir ka. 
naatle anlıyabiliyor ve çirkinl'iğinin 
derecesini- iyice ölçebiliyor. 

Kuma yatıp kendi kendime gra
fik ve istatislik eğlenceıerıle avı.ı
nuyorum. Mesela o gün plaja gel. 
mi§ olan karınhları, ccsametlerinc 
göre, hayalimde yanyana diziyo
rum; yarı karikatür, yarı tıp ki
tabı resmi, güldürücü ve dü~ündü
rücü bir tablo husule geliyor. Şiş
manlık ve karın çekilir şey değil! 
(Buradaki çekmek mastarı yalnız 
mecazı manada kullamlmamıştır) 

Her vaziyette insanı biriblıinden 

gülünç ediyor. Ayakta görünce şöy· 
le düşünüyorsunuz: "P.dz oL<ıa ge
rek ... ,, Sırtüstü yatarken bakıyor
sunuz: "Bir dana yutmuş galiba, 
hazım ile meşgul...,, Yüzü koytın u
zanmış ise: "Yavrusunu altına sak. 
lamış, ezmese bari. .. 0 

Bilhassa böyle şişman bir ada
mın yanında, vücudünde göğsü i
le sırtını, önü ile ardını biribirin. 
den ayırt edecek hiçbir alamet ta
ştmıyan çerden çöpten bir kadın 
bulundu mu insanın akhnn iik ge
len fikir şu oluyor: Karınca bir 
tırtıl sürüklüyor. Görüıorsunuz a, 
plajda zihin daima va:dt geçirtici 
hesap, hendese, muvazene, sıklet 
oyunlarile meşguldür. 

Plajlar, erkek kadın, çoluk ço. 
cuk, her din ve mezh<? p ehlinin 
çıplak olarak bir yerde toplanması 
itibarile din kitaplarındaki kıya
met gününden de bir manzara ha
tıra getiriyor. Ama öyle bir kıya
met günü ki, hesabımıza, günAh 
ve sevaplarımıza bakıldıktan son
ra cennetliklerin ay:ıldığı bir 
kamp içindeyiz, neşe ile bekleşiyo
ruz. Biraz sonra bir boru ötecek, 
bir turnikeden geçeceğiz ve "bu
yurun! Buyurun!,, doğru cennet 
köşklerine gidip yerleşeceğiz! 

ni kanunların ve ihtiyaı;larrn ol. 
madığı bir adacığa kadar. Orada 
kabile reisisin, )'.iyeceğin muz, a
nanas ve balık; giyeceğin hasır peş
temal ve saz külah... Saçlarına 

oymalı yapraklardan ı;alenk, bel. 
erine ciccklerde n ke mer takmış, 

abanoz tenli cariyeler dizinin di
bindedir, Hindistan cevizi kabu
ğundan yapılmış taslarla güneşte 
alkolleştirilmiş frenk üzümü içki
si sunuyorlar ve meze o!arak sı

cak kayalarda kurutulmuş gevrek 
karides butları. yutturuyorlar. Oh! 
Ne bakkal hesabı, ne ev kirası, ne 
vergi ihbariyesi, ne iane makbuzu, 
ne gaz maskesi, ne yeraltı siperi, 
ne propaganda nazırının nutku, ne 
Popolonun makalesi, ne Dan:zig, 
ne Cebelitarık, hatta ne Satie va
kası, ne açık neşriyat davası, ne 
barem, ne imar plan, hepsinden, 
bütün kabuslardan, üzüntü ve e
ziyetten uzaksın ... 

Işte plajda bir hayal; işte plajın 
bir keyfi! 

, Bunu yapan çıplaklı!dır. Beden 
çıplaklığı zihni de lüzumsuz örtü
lerden, o bunaltıcı, terletici fikir el- · 
biselerinden kurtarmıya yarıyor, 

fikir de plajda soyun!lyor, yıkanı
yor, daha samimi, daha tabii olu
yor. Zaten çıplak olarak kumda o
torup kalkma rahatlığını hiçbir 
yat<\k, divan, sedir, halı vermiyor. 
Kumla insan derisinin hoş bir im
tizacı var; hem sert, hem yumu
şak; hem serin, hem sıcak; hem 
sabit, hem oynak, adeta zekalı bir 
zemin! 

~~~ 
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B en insani fikirlere saplanmış 
bir adamım. Plajda bakı

yorum, yorgun, terli, tozlu bir vü
cut, erkek veya kadın, sıcak elbi
selerinden kurtulup soğuk, tuzlu 
hassalı bir suya dalıyor; sudan di. 
rilik ve canlılık alıyor; kendime 
yapılan bir iyilik k adar hoşlanıyo
rum. "Yıkan kızım, yıkan oğlum, 
dal, çık, kulaç at, köpekleme yüz, 
dipte git, yüzde gez; yazıhanenin, 
mağazanın, dıkişçi odas111ın, fabri
ka ve deponun tozu toprağı üze. 
rinden aksın. silinip süpürülüp 
gitsin, ferahla!,, 
Güneşten yarı kavrulmuş, toza 

bulanmış, solmıya yüz tutmuş bir 
çiçek tarlasına, akşam üstü, şöyle 
hortomu çevirip şakır şakır su ve
rilirken, damlacıkla;.· temizlenmiş 
yapraklar arasında parlar, bütün 
renkler gülerken nasıl çiçekler he
sabına haz duyarsam plajda da 
böyle oluyorum; sade k~ndimin de
ğil, bin eza içinde y.ın~p kavrul
muş küçük mai~et erbabının J]ka
nıp serinlemesinden, gülüp oynaş.. 
masından, tertemiz sevişip kucak
laşmasından keyif alıyorum. 

Doğrusu, serin deniz suyunun te
ne acaip bir sokuluşu, şöyle jilet 
kadar hafifçe çizerek, gıcıklryarak, 
fakat zevk vererek taze ısırgan o. 
tu gibi yakıcı bir sürtünüşü, ke
di dili gibi yarı törpülü bir yala
yışı var, enfes! 

Biz böyle Y.ıkanırken, şimdi dört 
duvar arasında terliyen eski deniz 
hovardalarının Allah yardımcısı ol. 
sun! 

Bir Kadın Boğuldu 
Dün sabah Eyüp sahillerinde de

nizde bir kadın cesedi bulunarak sa. 
hile çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat 
neticesinde cesedin Eyüpte Dökmeci
ler mahallesinde oturan 45 yaşmda 
Refika isimli zengi~ce bir kadına a
it olduğu anlaşılmıştır. 

Refikanın bir kaza eseri olarak de
nize düşüp boğulduğuna kuvvetle ih
timal verilmekle beraber, zabıta tah
kikata ehemmiyetle devam etmekte
dir. 

Amele Arasında Bir Kavga 

G üneşin sağlam ışığı bir 
taraftan, kumlarıı'l ılık bağrı 

öte taraftan, deniz sesi, kadın çığ
lığı, iyodlu hava, ağızda tuz çeş-

A yrıca p1aj bir atölyedi::." d~:· 
Gide gele, seyrede ede, vu

cut teşkilatını öyle öğreniyorum 

ki, akşam dönüp te yatağıma gir
diğim zaman aklımdan boyuna re
simler çiziyorum. Hem pek meha
retle, haftahk mecmualanmızm 

kapaklarındakinden daha .!anlı çi. 
ziyorum. Şöyle bir kavis, şöyle bır 
münhani, şöyle bir zaviye, oldu 
bir vücut ... Hani, insan ilk pokere 
merak sardığı zaman büti.ln gece 
nasıl kAğıtlarla uğraşır, kare ya. 
par, floş çıkarır, rest der; plaj dö
nüşü de öyle oluyor, n aler yapabi
liyorum neler, hayalimle ressam 

Evvelki akşam Yeşilköyde yeni ya
pılmakta olan hava meydanında ça
lışan işçilerle ustabaşJarı arasında 

kvga çıkmıştır. Neticede ustabaşı Is. 
kentlerle ameleden bir kaç tanesi 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

1 Yapılan tahkikat neticesinde usta
başının işçilere az ekmek vermesinin 
kavgaya sebep olduğu anlaşılmıştır. 
Yaralılar tedavi altına alınmışlardır. 
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Sırası geldikçe : 

An karadan 
Mektuplar 

Yazan: Aka Gündüz 

B u yaz Ankara tamtakır kalnu. 
yacak. Büyük Millet Meclisi 

yaz tatilini iki aya indirdl. Çünkü 
Mecliste yapacak işleri çok. Hat
ta buna yaz tatili demekten ziyade 
(dış vazife müddeti) demek daha 
doğru olur. Mebuslar bu müddet i
çinde hava tebdili yerine seçlın böl
gelerine gidecekler, o bölgelerin her 
köşesini bucağını dolaşacaklar, halk-

ı 
Ja çok yakından ilgilenecekler. Bu 
yiiksek \'azife de ancak iki ayda gö· 
rüleblllr. Belki de az bile. Bu vazi
yette olanlar tabiidir ki geniş ölçü-
de ve uzun boylu bir aile göçü yap
mıyacaklar, çokları ailelerini Anka· 
radan ayırmıyacaklar. Bu bakımdan 
Ankara ve piyasası karlıdır. 

Yine bu yaz İstanbulda, Adalar
da, Laklemanda, Karlsbadda, vesai
rede (berayi tetkik) görülecek mii
him işler bırakılmadı. Onun için 
bazı teşekküllerden oralara akın e· 
dilmesi ihtimali kalmamıştır. Yıllık 
izin hakları da kanunun çizdiği ye 
işlerin icaplandırdığı tarzda kullan
dırılacak. 

Ortada ne kalıyor? Ortada kala 
kala artık iklimi Nis'leşen, Çamlıca
la~an, şık Ankaramn şirin Barajı, 
yeşil Marmarası, ferah Karadenizi, 
Alangle Gar Parkı, Dereli Kayaş1, 
çamlı Karagölü, orman 1r Kızılcası, 
koca havuzlu bira fabrikası, hiç ol
mazsa tertemiz Karpiçi kalıyor. Bu 
bakımdan da Ankara ·ve piyasası 

karlıdır. 

Yüksek ticaret ve serbest meslek 
sahipleri de uzun boylu sı\'lşamıya
caklar. 

Sebebi zaruri \'C maddidir: Yeni 
bütçe bir hazirandan tatbik olunur 
,.e işler haziran ve temmuzda açılıp 
hızlanır. Onlar tek başlarına değil· 

lerclir, yapacakları işler dereceJi bir 
şebekeye benzer ki bir~ok sanat \'e 
iş adamları bugünleri bekler. Bu de
receli şebeke, bir, dereceli kazanç 
meydana getirir. Bu bakımdan dahi 
Ankara karlıdır. 

Eskiden her yaz. Ankara, makine· 
de ezilınic; limon kabuğuna dönerdi. 
Simdi iklim döndii, i5 döndü~ kon
forsu:r.hık döndii, ve Ankara tam 
ıoanasile de~ihe bile. aşağı yukarı 
yazlık bir mmtaka oldu. 

Bununla hcraher Ankarada her 
kalan • benim KcriUrende pineklc
diğim gibi - e\•inde pineklemiyor. 
Geziyor, tozuvor, ei1eniyor, ve nor
mal kiloya iniyor. Her fırsatta her 
asfaltta vcva ;\'eni ~oselerde bir oto
mohiJ, nral•a ve )'aya zinciri görül
rne-ktedir. Yıı'hanoha ormanluı, İve
dik vadisi, Mamak deresi. Orman 
rirtliği, Hacettepe parkı, İstanbulda 
simdilik buhınmıyan daha bir sürü 
park ' 'e l!ezinti ~·erleri halkı bu zin
cirler Jıalinde çekiyor. Bizim sinek 
avlıvan köy gazino!"u hile vakit va
kit ıfolduğuna şac;ırıo kahyor. 

Bir zamanlar Ankaranm üç karış 
tozundan sı:ı:1ananlara karsı sayın iis
tad Resim Atalay o tozlan Etem 
Pertevin Madmazel pudrasına hen
zefmisti. B11~iin o tozdan bir cnfi;re 
çiınciği kadarını bulsa • g-iineş yak
masına birebirdir diyerek - kendi sil
rÜ1lP<'ck. 

Eski Ankar:ının söhreti çoraklı

ihnda irli, "imdi tozsuzluğunda ve se
rinliğindedir. 

Bir başka sefc>r de sö;dediğim gibi 
Ankara Bc>ledivesinin hir (l\leçhul 
askeri) vardır ki heoimiz onu can· 
dan !'ie\' İvoruz: Bahçeler l\Iüdiirii 
Bav Ali Rıza. 

Onu Ankaranın çoğu - diyebilirim 
ki yiizde doksam - yiizyiİ7.e tanımaz. 
Çi.inkii göriinmez, bulunmaz. sezil
mez. Onu tanımak isteyenler Ankara 
kalesine çıksınJnr ve :vem:reşil, cen
net Ankaraya baksınlar. Onu, sek
sen kilometre murabbaı yeşi11ik 
şekJinde göriip tanımış olurlar. 

Bir zamanlar (AnkaTaya baldıran 
ekseniz tutmaz) dh·enlere karşı bu 
mechul r~lcerin bütün bulvarları 
çanılam1~?. güllemiş, ahçlanuş oldu
ğunu göriirsünUz. Onun tevazulu, 
sessiz sadasız ça lıc;malarma karşı 
şöyle bir söz söyl,,.rler: (0, kayaya 
baston dikse ağaç olur.) 

Bay Ali 1?.ıza belki bu hayranlık 
verici muvaffakiyctl<.'ri gfü:teremez
di, ne mutlu ona ve bize ki iyi hir 
Belediyenin eline düşmiisiiz. Liya
kat, saha \"C salilhiyet bulunca işte 

(Sonu Sa : 8, Sii.. 4) 
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GAZETELERLE 
: ŞAKALAR . 

Daha Evlenmeden 
Y azan : Naci SADULLAH 

K omik, refikimiz, haftalardan. 
beri, bekur erkeklere, ve genç 

kıı.lara şu suali soruyor: 
"- Nidn evlenmiy'orsurıuz? 
İ~in tuhafı, bu garip suali ciddiye 

alıp cc\·aı> verenler de \ar. 
Bence, bu suale cevap V"'rl'nlcrin 

ev1enmc~·i leri mahzı isabettir: Ziı-n 

ı bu hafifliği yapanlar, hen~iz, hir aile 
kurabilecek derecede kıvama, kema
le ermemiş demektirler. 

Ben, Komik refikimizin garip su
aline verilen cevaplardan haı.ılarını 

okudum, \'e gördiim k i, de!ikımhla

rın gözleri genç kızları, g e nç kızların 

gözleri de delikanlıları tutnıu ·or

mu1?: Evlenmeyişleri de bu yüzden
miş. 

Siitunlarında, tıpkı horoz dövüs. 
türiir gibi bekar döviiştüreıı Komi~k 
refikimiz, işi kızı tırmak için, garip 
anketinin başına ~u kabil serle\ ha
l al' atı:ror: 

- Bekar erk ekler, genç kızlara a
teş pih.klirü~·orlar. 

- Genç kızlar, bekar erkeklere 
duman attırıyorlar. 

DUN ŞEHRiMiZE GELEN YUNANLI ATLETLER lJIRA RADA 

Dünkü Maç 

GALATASARAY 
PERA İLE 2 • 2 

BERABERE KALDI 

j ·-- Atletizm 
Müsaba kaları Bugün 

Fenerbalu;e Stadında ya
pılacak atletizm müsabaka
larına istirak edecek olan 
Y unan atletleri Besarabya 
rapuriyle, Rumen atletleri 
de tayyare ile I stanbula 
gelmişler ve teşkiliit ilerige
lenleri tarafından karşılan

mışlardır. Bugün saat 16 
da müsabakalara başlana 

Demirspor maçına hazırlık olmak 
üzere Galatasaraylılar dün Taksim 
stadında Pera ile hususi bir karşılaş
ma yaptılar. Sarı kırmızılılar sahaya 
şu kadro ile çıkmışlardı: 

O m n - F ruk, Adn n - Mu , Rı
za, Yu ut - Bedil, S:ıldhattln, Cemıl, 

Murat, S rnfim. 

Peralılar en kuvvetli kadrolarile 
çıkmışlardı. Hakem Şazi Tezcanın 

idaresınde oyun başladı. İlk dakika
lar karşılıklı hücumlarla geçti. Da
kikalar ilerledikçe Galatasaray taz
yikı arttı ve bu da çok sürmedi. Tek
rar oyunda tevazün oldu. Galatasa
ray hücum hattında Bodurinin yok

luğu kendini gôseriyor. Bir türlü an-
laşamıyorlar. 1 

Ortadan açılan bir \Galatasaray 
hücumu Pera kalesine kadar dayan
dı. Kaleci çıkış yaptı, boş kaleye to
pu sokamadılar. Bu suretle muhak
kak bir gol fırsatı kaçmış oldu. 

17 nci dakikada ani bir Galatasa
ray hucumu. Sağdan Pcra kalesine 
aktılar. Top kargaşalık arasında Ce
mile geçti. Bir şut, top aglara takıl
dı ve Galatasaraylılar ilk gollerini 
kazandılar. 

Galatasaray hücumaln birbirini 
takip ediyor. Cemilin çok sıkı bir şü
tü diregi sıyırarak avuta gitti. Bunu 
takip eden Pera hücumu Galatasa
ray kalesinde kırıldı. 

Pera1ılar hücumda. Galatasaray 
kalesıni tehdit ediyorlar. Müdafaa
nın canlı oyunu gol kaydına mani 
oluyor. 

Ortadan bir Pera hücumunda Ga
latasaray aleyhine favul oldu. Çok 
sıkı bir vuruşu Osman köşeden gü
zel bir plonjonla kurtardı. 

Oyun .mütevazin cereyan ediyor. 
Pera hiicumları daha tehlikeli olu
yordu. Bir pera hücumunda Galata
saray kalesi karıştı. Bu arada topa 
Galatasarny müdafi1eri elle vurdu
lar, fakat hakem bunu göremedi. 
Devre de karşılıklı hücumlar arasın
da 1 - O Galatasarayın lehine kapan
dı. 

i kinci devrede vaziyet 

İkinci devre de karşılıklı hücum
larla başladı. Galatasaray hücum 
hattı şuursuz bir oyun oynuyor. Pe
ralılar daha canlı ve daha şuurlu 
O) nuyorlar. Dakikalar ilerledikçe o
yun tatsız bir şekil almağa başladı. 
Bir Pera hücumunda Galatasaray a
leyhine firikik. Güzel bir vuruş avu
ta gitti. Bir Galatasaray hücumu. 
Top Pera kalecisinin ellerinde kal
dı. 

15 inci dakika. Sağdan açılan bir 
Galatasaray hücumunda top Sala
hattine geçti. Çok sıkı bir şut ikinci 
defa Pera ağlarına takıldı ve Galat;ı
saraylılar bu surette ikinci gollerini 
kaz nd'"'\ r. 1lt ö• ,... ..... "' 

lar G alatasaray ka lesine indiler. Çok 
yakından sıkı bir şütü Osman çok 
güzel kurtararak muhakkak bir gole 
mani oldu. 

Galatasaraylılar bundan sonra o
yuna haklın oldular. Hı.icumlar bir
birini takip etmcğe başladı. Bu ara
da birkaç gol fırsatı da kaçırdılar. 
Oyun Pera nısıf sahasında oynanı

yordu. 
40 ıncı dakikada soldan ani bir 

Pera hücumu. Top kaleye havale e
dildi. Kaleci lüzumsuz bir çıkış yap
tı. Merkez muhacim kaleciyi sıyıra
rak boş kaleye topu soktu ve Pera 
da bir gol kazanarak vaziyet 2 - 1 
oldu. 

İki dakika sonra ortadan bir Pera 
hücumu daha. Merkez muhacim to
pu sürerken sıkı bir şütle ikinci be
raberlik golünü de kaydetti. Maç ta 
bu suretle 2 - 2 beraberlikle netice
lendi. 

Karış ık Takımlar Maçları 

Dün Taksim stadında karışık ta
kımlardan Galatasporı Kasımpaşa -
Hilal, Kurtuluş karşılaştılar. Oyun 
baştan nihayete kadar mütevazin 
geçti. İlk golü Galataspor Kasımpaşa 
kaydetti. Az sonra Hilal Kurtu
luş beraberligi temine muvaffak 
oldu ve devre 1 - 1 berabere neti
celendi. İkinci devrede bir gol daha 
kaydeden Galataspor Kasımpaşa 

maçı 2 - 1 kazandı. 

izin V crilmedi 

caktzr. A tletizm komitesi 

l bu müsabakalar için her 
türlii tertibatı almıştır. 

Demirsporlular 

lstanbulda 
Genel Direktörlüğün kararile Ga

latasarayla şampiyonluk için iki 

maç yapacak olan Demirspor takımı 

İstanbuldaki ilk maça hazırlık olmak 

üzere Modada bir kamp kurarak ça

lışmak için dün 1stanbula gelmiştir. 

Galatasaraylılann dün de kaydetti

ğimiz gibi bu maçların icrası için ha

zırlanan talimatnamenin bazı mad

delerine itiraz edecekleri söylen

mektedir. 

Genel Direktör Geldi 
Beden Terbiyesi Genel Direktörii 

General Cemil Taner, dün İstanbula 

gelmiştir. Kendisi İstanbul bölgesi 

direktörü Fethi Tahsin ile temas et

miş ve İstanbul bölgesi teşkilatı için 

uzun uzun görüşmüştür. 

Gemlik - lznik Maçı 
Gemlik (TAN) - Geçen hafta bu

raya gelerek bir futbol maçı yapan 

Iznikli gençlerin daveti üzerine, 

Kaymakam ile Belediye reisinin tle 

dahil bulunduğu 55 kişilik bir kafi

le İznik'e gitmişlir. 

Orada Kaymakam, resmi memur

lar ve halk tarafından karşılanan 
Galatasaray ve Pera klüpleri Se- Gemlikliler, evvela Beledıye gazino

get Macar takımile iki gece maçı 
yapmak üzere izin istemişlerdi. Ge
nel Direktörlük sezon dolayısile bu 
müsabakalar için izin vermemiş ve 
bu neticeyi İstanbula bildirmiştir. 

Fransa Bisiklet 
Turunun Neticesi 

La Rochelle, 15 (A.A.) - Fransa 
bisiklet turunun 6 ıncı merhales"nin 
Nantes ile La Rochelle nrasındnki 
yanm merhalesinin llk kısınmı Bel
çikalı Stonne kazanmıştır. Storme, 
144 kilometreyi 4 saat 23.05 saniye
de katetmiştir. 

Fransız Archamband ikinci gel. 

sunda istirahat etmişler, sonra Izni. 

ğin tarihi yerlerini gezmiş!erdir. Ken 

dilcrine öğle, ikindi vakti de çay zi-

yafetleri verilmiştir. 

Iznik - Gemlik maçı, üçe karşı dört 

sayı ile ve Gemliklilerin galibiyetile 

neticelenmiştir. 

Halkevi spor kolumla yeni idare 

heyeti seçilmiştir. Eşref Dinçer re

is, Ata Tezer umumi katip, Şevket 

yüzük katip, Necati Karaoğuz vezne

dar, Ali Parlak idare memuru, ls
kender Başık umumi kaptan intihap 

edilmişlerdir. 

miştir. 

Victto, umumi tasnifin 

kalmıştır. 

Ali Tugral, Fikret Usa7., Nihat Ar
başında dul da mürakabe heyetine seçilmiş. 

lerdir. 

- .l\liinakaşa biisbiitiin a lc ,•Jc11 d i. 
- Ağız kavgası aldı, yiirüd ü. 
Ne oluyorm; ynhu? 
Bekarlarla genç kızlar, n eredeyse 

saç saça, bas haşa döviişmeğe başlı. 
~·acaklar: Hem de... Daha e \ lenme. 
den! 

Bir Keklik Yüzünden 

Bir Adam Öldürüldü 
Kahta (TAN) - Salah köyünde, 

bir keklik öldürme meselesi, cina. 
yetle neticelenmiştir. Bundan dola. 
yı, Cemil oğlu Abdullah Kaya, Ha
san oğlu Ebuzer, Mahmut oğulla
rından İsmail oğlu Hasan Kaya is
minde üç kişi, Yusuf oğlu Yusufa 
hücum etmişler ve onu başından 
taşla yaralamışlardır. Yusuf oğl\:l 
V_,._"'--''~ +n 'l") •·--1----..J-LI 1':'1.. ... -

0ldürmüştür, 

Kalp Hastahğına 
iyi Gelen Bir Ot 

Bursa (TAN) - İstanbul Univer. 
sitesi nebatat enstitüsü doçentlerin. 
den Reşat buraya gelmiş, Uludağa 

çıkmıştır. Dağda, kalp ha.stalıkhmn. 
da ilaç olarak kullanılan ''Yüksük,, 
otunun tetkikiyle meşgul olacaktır. 
Uludağda bol yetişen bu ot, ku

rutulmak istenilince, 24 saatte bü. 
tun hassasını kaybetmektedir. Yük
sük otu hakkında yapılacak tetkik
ler müsbet bir netice verecek olursa. 
bu, tababet ve eczacılık aleminde 
çok işe yarıyacaktı r. 

Eski kıya/et nümuneleri 
Ankarada açılacak olan kıyafet 

müzesine gönderilecek eski kıyafet. 
ler nümunelerini toplamak iızere, 

maarif müdürü Haki Erdemin riya
seti altında hir komisyon teşekkül 

etmiştir. Bu kabil kıymetli eserler-
den icap edenler satın alınacaktır. 

Nilü ferde bir boğulma 
İrlaniye köyünden 12 yaşlarında 

Bekir, Nilüfer çayında balık tutar. 
ken, çaya düşmüş ve boğulmuştur. 

r 
1 BORSA 
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ÇEKLEU 

Londra 5,93 
Nevy9rk: 126.6575 
Parts 3,355 
Mıl~no 6.66 
Cenevre 28.5575 
Amsterdam 67.3675 
Berlln 50,825 
Brüksel 21,5125 
Atine 1.0825 
Sofy:ı 1,56 
Prag 4.34 
Madrld 14.035 
Varsova 23 8425 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5375 
Moskovn 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

TahvllAt üzerine muamele ol-
mamıştır. 

'-o:.----- -----./ 
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Hariciye Memurlaı 
Arasındaki Terfi 

Tayin ve Nakille 
Listeyi Neşrediyoruz 

Ankara, 15 (TAN Muhabirinden) -ı ne, Şinasi Oyman LAhey elçiliğ 
Hariciye \'ekAlcti memurları ar;ısında ge- k~lipliğine, Cevdet Dillger Pari 
niş mikyasta nakil, tayin ve terfi listesi 1 solosluğuna, Kemal Karmen Kı~ 
hazırlanmıştır. Aynen bildiriyorum~ solosluğuna, Tev!ık Ülker Gilmu 

D ·· d ·· ·· J / ' d l solosluğuna, Recep Yazgnn Rodo or uncu ereceye ter ı e en er ıosluğuna, İrfan Sabit Akça Prag 

Paris BuyUk Elçiliği mUsteşarlık umu- !uğuna, Cemal Toygar Tiran kon 
runu tedvire memur Orta Elçl Ce!Al HA- na, Mehmet Ali Balin Bcrut kon 
zım Arar ve İskendcriye Başkonsolosu muavinliğine, Faik Ali Gilncil Nat 
Basri Zaftar. solosluğu muavinliğıne, Zekl Ce 

B · • d ca Atina başkonsolosluğu 
e{Uncı ereceye terl i edenler Ahmet Esatulleh Triycste 

Berlln Başkonsolosu Feridun Cemal 
Erkin, Yama Başkonsolosu Durri Mazhar. 

Altıncı dereceye terli edenler 
Sofya Elçillginde Büyilk Elçilik B:ıı;kA

tlbi Kemal Necat Kavur, Atine Büyük El
çı!iği BaşkAtibi Bedri Tahir Şaman, Halep 
Konsolosu Selim Fevzi Gören, merkezde 
Fıtik Hozar, Ncdım Veysel Bllgın, Firuz 
Keskin. 

kançılarlığıne, Lütfi Kavi Somı 
konsolosluğu kançı!arlıgına, Feth 
Tiran konsolosluğu kançılarlığı 
Asım Tnngör Rodos konsolosluği 

larlığına, Mustafa Sadi Karscl So 
soloslugu kançılarlığına, 1brahim 
maz Gümulcine konsoloslugu kn 
na, Ferit Frav Atına konsolosluğl 
larlığına tayin edilmişlerdir. 

Merkeze nakledilenler 
Biıkreş Elçi!iginde Orta Elçilik Başkati

bi Biılent U§aklıgil, Bcyrut Başkonsolosu 
1''ııik Zihni Akdur, Be'lsrat Elçillğınde Or
ta Elçilik müsteşarı Şefki Nuri fstinyell, 
Kahire Elçliiği BaşkAtibi Kemal Salt Sa
yıl, Paris Büyük Elçillği BaşkAtibi Siret, 
Rodos Konsolosu Reşat Hakkı Karabuda, 
Prag Elçlliğinde Başkatip Nuri Sabit Ak
ça, Kıbris Mun\•in Konsolosu Fuat Esen 
Irdclp, Trlyeste Konsolosu Rlfat Paraz, 
Petşe Elçiligi ikinci kAtibi Satvet Nusret, 
Dukrc~ Elçiliği ikinci kfıtibi Rıdvan Halit 
Kocaoğlu, Roma Buy!ık Elçlliği ikinci ka
tibi Necdet Tahir, Lfıhey Elçiliği BaşkAtibi 
Nurettin Virgil, Varşova Büyuk Elçiliğin
de Orta F.Jçilik BaşkAtibi Muharrem Nuri 
Blrgll, Atine Elçiliği Başkatibi Rlfat Er
han, Londra Bilyilk Elçiliği ikinci kAUbf 
Hıkmet Hayri, Bcrlin Elçiliği BaşkAtibl 

Settar İçsel, Tahran Buyuk Elçiliği üçün
cü kAtibi Kenan, Moskova Büyük Elçlliği 
ilçünciı katibi Fevzi Egdemll, Beyrut Baş
konsolosluğu Muavin Konsolosu Sami Gil
ven, Tiran Elçiliği ikinci kAtibi Has:ın Ce
vat Kazanlı, Rodos Konsolosluğu MuavJn 
Konsolosu Abdullah Mahfuz Tatarnğası, 
Gilmülcine Başkonsolosluğu Muavin Kon
solosu Munmmer Yiıcel, İskenderun Kon
ı::olosluğu Muavin Konsolosu Ahmet Umar, 
Napoli Konsolosluğu Kançiları Adnan Rı
za Eldeniz, Battım Başkonsoloslugu Kıın-

~tJ.~.}J.IJ~~ ~Vll~ÇI ,;/;.rJMf.' Knn-

Nakledilen memurlar 
Tokyo Büyi.lk Elçiliği milste,şarı Nuret

tin Ferruh Alkent Berlln Büyuk Elçiliği 
milsteşarlığınn, Kopenhag Başkonsoloslu
ğunu tcdvire memur maslahatgüzar Fuat 
Konsolosluk i~lerini görmek Uzere MilA
noya, Viyana Başkonsolosu Kemal Ay
man Berlin Başkonsolosluğuna, A tina -
Pire Başkonsolosu Muhittin Erdoğan İs
kenderıye Başkonsolosluğuna, Gilmllclne 
Başkonsolosu Nurullah Kurkut Atina -
Pire Başkonsolosluğuna, Berlin Rilyuk El
çiliğinde Orta Elçilik müsteşarı Rıfkı Re
fik Beyrut Başkonsolosluğuna, Vaşington 

Büyıik Eldliğinde Orta Elçilik Raşki'ıtibi 
Reşit Anamur yedinci dereceye terfian 
Tokyo Buyük Elçiliği Bnşkfıtlpliğine, 
Stokholm Elçiliğinde Elçilik Başkatibi 

Nurettin Pınar Atlnn Büyiık Elçiliği Baş
kfıtipllğine, Cenevrede Cemiyeti Akvam 
nezdinde daimi delegellkte Büyilk Elçi
lik Başkfıtibi Fatin Rüştü Paris Büyiık El
çiliği Daşkfıtipliğine, Şam konsolosu Ne
cati Menemencioğlu Kolonyada ihdas olu
nacak Konsolosluğa, Mllfıno Konsolosu 
Hasan Rifat Triycste Konsolosluguna, Fa
ris Konsolosu Behçet Şefik Özdoğan Mi
lano Konsolosluğuna, Antakya Konsolosu 
Fethi Denli Şam Konsolosluğuna, Tiran 
Elçlliginde Bilyuk Elçilik Başkfıtlbi Mu
zaffer Kfımil Bayur Berlin Elçiliğinde Bü
yük Elçilik BaşkAtipliğine, Moskova Bü
yuk Elçiliğinde Orta Elçilik Başkatibi İl

hami Özel Tahran Bilyilk Elçiliginde Orta 
Elçilik Başkfıtipliğine, Parls Büyük F:lçi
liğinde Orta Elçilik Başkatibi Rıfkı Rüş
tü Zorlu Madrit Elçiliği Başkl'ltipliğine, 
İskenderun Konsolosluğu Kançıları Ce
mal Kfızım Kıbrls Konsolosluğu Başkatip
llğine, Parls Başkonsolosluğuna Muavin 
Konsolosu Etem Sökmenoğlu Batum Kon
solosluğu Munvin Konsolosluğuna, Antak
ya Başkonsolosluğu Kançılan Orhan 
Gürey Kolonya Konsolosluğu Knnçılarlı
ğınıı. 

Merkezden nakledilenler 
İnayetullah Cemnl Özkaya Belgrad bü

yuk elçillği mi.ısteşarlığına, Orhan Halit 
Erol Vaşington büyuk elçiliği mi.ısteşarlı
ğına, Sedat Zeki Örs Paris buyuk elçiliği 
milsteşarlığına, Selim Serper Bükreş el
çiliğinde orta elçilik müsteşarlığına, Hasan 
Nuri 'Elgun Stokholm elçiliği başkAtipllğl
ne, Ferit Şerif Kopenhag elçiligi ikinci kA
tlpllgine, :Mennan Tebeln Kahire elçiliği 
başkfıtipliğine, Ekrem lsınall Arar Sofva 
elçiliğinde büyük elçllık bnşkfıtiplıği~c. 
Mehmet Ömer! Pe:;;te elçiliği bnşkAtipliğl
ne, İsmail Uşaklıgil Atina elçiliği ikinci ka 
tlpllğlne, Rıza Refet Akdemir Stokholm 
elçiliği ikinci katipliğine, Mustafa Boruda
lı Bilkreş büyük elçiliği üçüncü kAtlpliğl
ne, Sadun Roma bOyilk elçiliği üçüncü 
kl'ıtlpliğlne, Samih Bıırnn Varsova büyük 
elçiliği üçUncü kl'ıtlpliğlne, Necati Ekinci 
Londra bUyOk elçiliği üçüncü k{ltipliğine, 
Adil Manloğlu Moskova büyük elçiliği i
kinci ktıtlpliğlne, Arif Hortaç evrak işleri
ni görmek üzere Moskova bil.vük ekili~-

Yıne merkezden Cemil Biroğlu, 
!ah Yerden, Ekrem, NizametUn Ert 
dili konsolosu Ahmet Müfit Turg 
dra biıyilk elçiliğı üçilncü kaUb~ 
birer derece terfi etmişlerdir. 

Beşinci dereceye terl i ed4 
Merkezden buyük elçilik müsteş 

yetullah Cemııl Özkaya, Süleyma 
Kıran, Talat Rıv.ıf Tokçınar, huku 
vir muavini Ömer Fikret. 

Yedinci J ereceye terli ede 
Merkezden bnşkaUp Fikret Şefi 

Ali Ramazanoglu, Rııgıp Rauf Ar 
sım Güdenır. 

Sekizinci dereceye terl i ede 
Merkezden ikinci kfttip Şadi Ka 

vit Ulvi Ertin, Musnan Tebelan. 

Dokuzuncu der eceye 
terli edenler 

Vaşington biıyilk elçiliği 3 iinctı 

Orhan Kutlu, Sofya elçıliğl 3 ilncil 
İlhami Milren, Parls buyUk elçiliği { 
kdUbi Şevket Utkoman, Barselon 
solosluğu kançıları Rıfat Ayanlar, 
konsolosluğu kıınçılan Bahri Engin, 
deriye konsolosu Sa1tıhattin ÜlkOmeıt 
dat elçiliği ikinci kfttibi l"aik İlgün, 
kezden Cevat Osman Ülgen, Bahri 
Celıil Hulu l, Sadullah }':pi. 

., ... ~~----ı 

Alafranga Ki rem• 

Kursu Açıhyor 
Bursa, (TAN) - Şehrimizde 

franga kiremit imalathaneleri 
masına çalışılmaktadır. Ka 
gönderilen bir tamimde, bu saı 
uğraşanlar ve alafranga kirem 
ği öğrenmek istiyenler için bir 
açılması vilayetçe dü~ünüldüğ. 

kursa girmek istiyenlerin isi 
nin bildirilmesi istenilmiştir. 

Tarihi türbeler 
tamir edilecek 

Vali Refik Kuraltan, maarif 
dürü Şakir Erdem, müze müdü 
mimar Sacit yanında olduğu h 
Yeşil ve Muradiye türbelerini, 
zeyi gezmiş, tetkikatta bulun 
tur. Yeşil türbede yapılacak ta~ 
hakkında mimardan izahat a 
türbe avlusunun park haline f 
rilmesi ve Muradiye türbesi b 
sinin tanzimi için emir vermiştı 

Osman ve Orhan türbelerin 
saslı bir şekilde tamiri için de h 
lıklara başlanıldığı öğrenilmişti 

Çocuklara yapılan yardı 
Çocuk Esirgeme Kurumu şu 

son altı ay içinde 483 çocuğa 

vermiş, üç kreşte 14104 çocuğa 
tırmış, 49 fakir çocuğa elbise, 2~ 
kir çocuğa ayakkabı vermiş, 27 
ta çocuğa ilaç almış, müteaddit 
talık ve doğum vakaları için de 

di yardımlarda bulunmuştur. 

lzmir Su, Elektrik ve 
Tramvay Şirketleri 

İzmir - Nafıa Vekaleti, şehri! 
su , elektrik ve tramvay tesisat 
satın alınacağını bildirmiştir. 

Rıhtım idaresinin belediyeye 
rolunmasına miısaade edileceği 

umulmaktadır. 

---o--
Yenişehirde Keşif Yapıl 
Dördüncü sorgu haki mı ile m · 

deiumumi muavini Necati, dün 
nişehire giderek geçenlerde çöken 
on bir vatı:ındaşın ölümile rıetic 
nen Raka apartmanının enkazı ·· 
tünde bir keşif yapmışlardır. Bu 
fe ehli vukuf olarak belediye 
heyetinden de bir kaç mi.ıhendis 
t i rak etmiştir. 
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Şeyh Ef. nin Kerameti 
Değil, Hatırı Var! 

JOIN Tfff 

TERRITOHIAt tı 
1 FANTHY .· ~ 

D ilimize keramet diye geçen ' 
muhayyel bir halet var. 

Bu hayale inananlara göre secca
deyi suya serip bir kotra safası 
sürmek, dalgalan okşaya okşaya 

gezip dolaşmak mümkündür. Yine 
o gibilere göre keramet ehli adam
lar için zaman mevzuu ve mefhu 
mu yoktur. Onlar sabah kahvaltı
sını Bağdatta alırlar, öğle yeme
ğini Şamda yerler, akşam sofra
sını Fas çöllerinde kurarlar ve 
gece uykusunu yine Bağdatta kes-. 
tirirler. 

Yalnız keramette ve keramete 
taalluk eden hikaye!erde mutlaka 
bir "imiş,. bulunur. Çünkü deniz
de sopasını omuzlayıp gezenleri 
gören yoktur, işiten vardır. Bir 
saniyeden az bir zaman zarfında 

bir kıtadan bir kıtaya uçanların şu 
motörsüz ve pervanesiz uçuşlarını 
seyredenler de görülmemiştir. Fa
kat işitenler ÇQktur. 

Bence kerameti en iyi tarif e
den o halete keskin zeka diyen a
damdır. Ayni haleti en iyi tezyif 
eden de bir Bektaşi dervişidir. 

Pek meşhur oldu'ğu üzere bu adı 
bilinmeyen derviş bir köye gider, 
uzunca müddet bir tufeyli hayatı 
geçirmek ister. Köylüler, bir ke
merle bir tebere dayanıp kendisi
ni bedava besletmek isteyen der
vişi kaçırmak için ı:are ararlar ve 
ondan ya bir keramet göstermesi
ni, yahut köyden uzaklaşmasını 

talep etmeğe karar verirler. 

B ektaşi derviş, kös dinlemiş 
bir adam. Ko ülerin yaptığı 

te ı ı akin snkm'Otnler ve sorar: 
- Nasıl bir keramet istiyorsu

nuz canlar?. Söy2e~'1nı österelim. 
Köy kahyası şöyle bir etrafına 

bakınır. Elli metre kadar uzaktaki 
ça~ ağacını dervişe gösterir: 

- Şu ağacı, der, yürütün, ya
nımıza getirini 

Derviş hiç tavrını bozmaz, elile 
"gel,, işareti verir, ağzile de çağı
rır: Yürü be mübarek, buyur şu
raya be mübarek:... Ağaç kımıl

damayırx'a derviş yürür, tam ağa
cın dibine hırkasını yayar, köylü
lere şunu söyler: O gelmedi, biz 
geldik. Dervişliğin baş şartı alçak 
gönüllü olmaktır. 

İşte kerametin temsili olarak en 
güzel tarifi budur. Fakat eski de
virlerde keramete inanılırdı. Bir 
çok adamlar, böyle vehmi bir 
kudret isnat olunmak yüzünden, 
elleri ayakları öpülürdü. Zeki ve 
insan ruhunu okumıya muktedir 
bir takım entrikacılar da halkın 
şu batıl itikadından ve keramet 
ehli tanınmış adamların nüfuzun
dan muhtelif şekillerde istifade e
derlerdi. 

O smanlı tarihinde falan şey
hin iltimnsile yüksek me

muriyetlere çıkanların sayısı pek 
geniştir. Yine böyle tavsiyelerle 
malikaneler kurmuş, hazineler 
düzm~ş kimseler de küme küme
dir. Fakat keramet ehli bir ada
mın gölgesi altında ölümden kur
tulan ve bu kurtuluşta keramet 
eseri bulunduğu iddia olunan tek 
bir v~ir vardır: Güzelce Mahmut 
paşa! .. 

Bu zat Ücüncü Sultan Mehmet 
devrinde Celalilerden Deli Hasan 
üzerine serdar tayin edilmişti. Da
iresini hcınüz düzmeden ve yola 
çıkmadan bir sipahi ayaklanması 
vukua geldi, kendisi sadrazam 
kaymakamı sıfatile kubbealtı ve
zirlerine baş yapıldı. Fakat Avus
turya hududundaki seferber ordu
ya kumanda etmekte bulunan 
sadrazam Yemişçi Hasan paşa, 

onun k-:ıdine kaymakam yapılı

şını bcğeı mcdi, sipahilerin isya
nından 1'.ııylandı, orduyu yüzüstü 
bırakıp f stanbula geldi. 

Güzelce Mahmut paşa ise bir 
taraftan selefi olan zatın idamı i· 

Yazan: 

M. Turlıan Tan Şehirlerde halkı askeri hizmetlere davet eden 

çin sipahileri kışkırttığı gibi bir 
yandan da: "Sadrazamın serhad 
işlerinde görünen taksiri sebebi
le katline" fetva alıyordu. Lakin 
hocaları kandırıp fetvaları alınca

ya kadar sadrazam fstanbula gel
miş, yeniçeri oca~ına iltica etmiş, 
padişnh ile anlaşarak düşmanları
na karşı hücuma girişmiş idi. Bu 
hücumun ilk hedefi tabiatile Gü
zelce Mn\1mut paşa idi. Nitekim 
padişah ta bu hedefi makul göre
rek kaymakamın idamına razı ol
muş ve sevgili sadrazamına bu rı
zayı tebliğ eden bir hat yollamış
tı. 

L akin Mahmut paşanın da sa-
rayda adamları vardı, olup 

biten işleri kendisine haber veri
yorlardı. Bu suretle o, kellesinin 
cellatlar elile uçurulmak üzere 
bulunduğunu - tam zamanında -
öğrendi ve konağından - kılığını 

değiştirerek - savuştu. Kendisini 
padişahın iradesile. kapıcılar kah
yası Kasım ağa yakalamı ·a me
mur idi. Ağa, kırk Üsküflü kapıcı 
ile kaymakamın konağına geldi~i 
vakit ölüm mahkumu çoktan sığı
nağına ::itmiş ve gizlenmiş bulu
nuyordu. 

Neredeydi. ne suretle saklanı

yordu? .. Bunu bir müddet tesbit 
etmek miimkiin olmadı. F-kat pa
dişah ile sadrazam, firari kavma
kamın mutlaka bulunup öldürül
mesinde ısrar ettikleri cihetle ka
pıcılar kahyası İstanbulun altını 
üstüne " 0 tirecek derecede sert ve 
amansız davranıyordu, kaçak ve
ziri şiddetle arattırıyordu. Niha
yet bir gammaz çıktı. Mahmut pa
şanın Zircirliservi semtindeki Ba
zirgan camiine bitişik tekkeye ka
pandığını ve Şeyh Ramazan efen
dinin himayesi altında bulundu
ğunu haber verdi. 

Bu tekke - daha sonraları - ka· 
pitüla.syonların yarattığı sefaret
hane ve konsolosluk kaleleri J?ibi 
taarruzu müşkül yerlerdendi. Bu
na rağmen hünkar üç beş çavuş 
gönderdi, tekke,nin aranıp taran
masını ve Güzelce Mahmut pasa 
orada ise hemen kafasının kesil
mesini emretti. Bu çavuşların ba
şı hem Şeyh fü•mazanın müritle
rinden. hem Mahmut paşanın ltıt
funu görmüşlerdendi. Tekkeye gi
rerken Şeyhine hulüs çakmak ve 
efendisine ne bir iyilik yapmak 
istiyordu. Öbür çavuşlar, amirle
rinin emrine bel bağlamış vazi
yette bulunuyorlardı. 

S aray adamları "Hı.i! Destur!" 
tekerlemesile tekkeve dal· 

dıklan zaman ayin yapıiıyorau, 

müritlerin hemen hepsi bir arada 
bulunuyordu. Çavuşların b?şı, a
yin salonuna girer girmez bir hır
kaya bürünerek ve iki tarafa sal
lanarak edebi, erkanı dairesinde 
zikre dalmış olan Güzelce Mah
mut paşayı tanıdı, hemen bir işa
ret verdi. Paşa da bu işaret üzeri
ne yüzünü ekşitti, gözünü Ç!irpıttı, 
salak bir ''a.ı.iyet aldı. 

Çavuşların başı her dervişi 

ayrı ayrı gözden eeçJrdi ve sonra 
arkadaşlarına döndü-

- Görüyorsunuz ya. dedi. Mah
mut paşa yok. Şeyhin elini öpüp 
dönelim! 

Bütün dervişler aranılan ada
mın aralarında bulunduğunu bili
yorlardı. Fakat kendisinin tanın

madığım görerek şasırmışlar ~c 
bunu şeyhin kerametine hamlet
mişlerdi. Bizzat şeyh ise Mahmut 
paşaya - saray adamları gittikten 
sonra - şu sözleri sövlüyordu: 

- Hırka yüz değiştirmez azi
zim. Seni tanıtmayan benim hatı
rımdır. Bununla beraber kendine 
daha emniyetli bir köşe ara. Olur 
ki yarın hatırımı saymıyanların 

eline düşersin. (1) ., 

(1) Devlet müverrihi hadiseyi iltiza
mi bir sa!Cetle ş5yle knydcdcr: "Mahmut 
Pa,a sofu kılığına gir'p Zincirliservi 
semtinde meşhur zenginlerden Hacı 

Hüsrevin yaptırdığı Bnzirgan camii y<ı
nındaki Arifi Billah Şeyh Ramazan 
H·;netlerine iltica eylemiş, talepkArlaı 
vardıkta seçilmediği maruftur ve ol 
asltaneye iltıca ile canın reha eyledi!,. 

Malatyanın imarı İçin 

Yeni Tahsisat 
Malatya, (TAN) - Ankaradan 

dönen belediye reisi doktor Cafer 

Özelçi, Ankarada vuku bulan temas 

ları neticesinde, büyük bir Halkevi 

lngiltere Yardımcı 
Kuvveti Arttırıyor 
Londra, (Hu~usi) - Lon

drada bir köşeye çekilip din
lendiğiniz takdirde, dünya 
buhranını unutmak müm
kündür. Fakat caddelerde 
dolaştığınız takdirde buna 
· k" kt "B h " ım an yo ur. u ran , a-
dım başında yüzünüze ba~ı
nr. Bütün daireler, duvarlar, 
hatta abideler, bütün milleti 
askeri faaliyete davet eden 
yazılarla doludur. Büyük 
Harp sırasında da İngiltere 
Harbiye Nazırı Lord Kiçner 
ayni hattı hareketi takip et
mişti. Bugün gerçi Lord Kiç
ner yoktur, fakat her yerde 
askeri hazırlıklardan bahse
den, herkesi bu hazırlıklara 
iştirake davet eden yazılar ve 
1 vhaJar mevcuttur. 

Hazine binasının üzcriıı.de "Ifa
zırl rnmalıyız,, levhas1nı görür
sünüz. Travclgar meydanındaki 

Nelson siıtunu üzerinde bu ıe,·ha-

Milli müdafaa için sokaklara 

asılan afişlerden biri 

ların birçok çeşitlerine rastgelir
siniz. Velhasıl her nereye giderse-

................................. ,. ................... -............................................... .. . . . . 
j ŞU GARİP DÜNYA j 
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Dünyada en şişman evliler /Denizin 5000 metre 
Dünyanın en derinliğine inecek! 

şman çiftlerin- Yabancı gazete- --...=----':nl 
en Avustralyah Jer, Profesör Pı. 
'ayan ve Bay karın yeniden de. 
' ord, yeni evlen- nizin 5000 metre 
ıkleri için şımdi derinliğine kadaı 
alaylarını Lon. merek ılmi teeru. 

J 

ı rada geçirmek- belerd bulunnca. ~_..,~~ 
tedirler. HPr Jk.si de birlikte 1,120 ğını yazıyorlar. 

funt, yani takriben 707 kilogram a- Şimdiye kadar bu derinliğe kadar 
ğırlığındadırlnr. hiçbir kımse dalmamıştır. Denizin 

o 

Parisin en vaşlı ağacı 
Son gLinlcrde 

ransada esen ~id. 
ıetli ri.ızgfırlar Pa. 
ste tarihi ehem. 

'liyeti haiz ve 
üzlerce sene ya
a mış asırlık ağa\
arı da parçalıya

rak ve dallarını kırarak imha etmiş
tir. Yalnız Pariste en yaşlı sayılan 
bir akasya ağacı sağlam kalmıştır. 

260 yaşında olan bu ağaç Sen J ou
lien le Povr kilisesinin avlusunda 
bulunmakta olup 15 inci Lüdvig zn
mannıdan kalmadır. 

dibine inilmesi hazırlıkları ta •• rnm. 
lanmıştır. lniş Kanarya adalan ci. 
varında ohıcaktır. Profesör Pikar, 
ineceği 5000 metre derınlikte bir bü
tün gün ile gece kalarak ilmi tecrü
beleriı\i genişletecektir. 

• 
Musiki ıeven inekler 

Tokyo'da hıf-

zıssıhha polis şe 

fi N azanovo, yap 
tığı uzun tetkik. 
leri neticesinde ı 

neklerin musikı. 

yi sevdıkleri k:ı. 

naatine varmış. 
-~~ ...... --Lı......J 

niz göreceğiniz her şey, İngiliz 
milletini, milli vazifesini yapma· 
ğa davet eder. 

B azı günler. bilhassa cumar
tesi ve pazar günleri gönül

lülerin talim yaptıkları s1ralarda 
tuhaf tuhaf üniformalar göze 
çarpar. 

Bunlar yardımcı itfaiye kuvvet
lerini teskil edivorlar ve 49.300 
erkek, 3800 kadın ve 3400 genç
ten mliteşekkildir. Hava taarruzu 
sırasında asıl itfaiye teşkilatına 

yardım edeceklerdir. Erkekler a
tesle miicadele cihazlarını kullan
mağa alıŞlyor. otomobHleri sürü
yor, tulumbaları işletiyor, kadın

lar daha hafif otomohilleri idare 
ediyor ve telefon operatörü ola
rak ('alışıyorlnr. 

Ara sıra karlınları. kadına hiç 
yakışmıyan üniformalar içinde go
rürsünüz. Bunlar haki caketler ve 
haki etek1erle geziyor ve Teritor. 
yal ordunun yardımcı kıtalarını 
teşkil ediyorlar. Otomobil ve kam
yon sürdükleri gibi. yazı işler'ile 

me gul oluyor. vcmek pişiriyor ve 
bu suretle (300.000) e vardırılan 
Teritoryal ornuva her bakımdan 
yardım ediyorlar. 

y arrlımcı kuvvetlere her ~a-
hada ihtiyaç hissolunmak

tadır. Yakında bahriv~lilere de 
vardım kıtalan vücude ı;!etirile

cek ve bu sayede bahriyeliler da
ha fazla fiili hizmetlerle meşgul 
">lacaklardır. Halihazırda kara or
riusundaki kadınların sayısı 8 bini 
ı?eemiştir. Bunların çoğu işçi kız
lardır ve hepsi harp zamanında 
tarlalarda çalışacaklardır. Bu ü
niformalı gruplardan başka bir 
milvona yakın kanın. hava müda
faasına ait ırönüllü faaliyetlerine 
iştirak ediyorlar. 

Ayni faaliyet her sahada tröze 
carpmnktadır. Sivil hava muha
frzları . lüzumu anmda istifade e
dilmek üzere 10 nnn ihti •at pilot 
vetistirmişlerdir. Nisbeten yaşlı a
damlar. ihtivat polisi. balon bara
iı faaliyetleri. ve sahil muhafızlı
~ iC'in gönüllü vazılıvorlar. 

Bütün bunlar Mister Chamber
lain'in geçen bahsırda sövlediği bir 
sözün bos olmadı_i?ını isbat ediyor. 
Mister Cham bt>rlain. o zaman. 
mt>cburi askerlik usuliinün eö
nüllü sistemine son vermiyeceğini 
anlatm1stı. 

inşası için 100 bin lira, C. H. Partisi Bazı Fransız gazeteleri, tarihi olan 

dkaratının asri şekle ifrağı için 4 bu ağacın etrafında bir tarihi film 
bin, istasyon - Malatya caddesinin çevrilmesini istemektedirler. 

tır. j 
Nazanovo, çiftlikte ineklerin önü- ================ 

ne bir gramofon koymuş ve muhte-
lif plaklar çalmış . Caz plakları.inek. 
lere fena tesir etmiştir. 

İngiliz Firmaları 

Fiyat istiyorlar parke döşenmesi işinin tamamlanma 
sı için de 20 bin lira alınmasını te
min etmiştir. 

lzmirde Bir Kasap, Diğer 
Bir Kasabı Vurdu 

• 
Mi krn n "''""lnrı 

Fransız tıp mü-
hassıslarının neş 

·ettikleri cntere
an bir istatistiğe 

lzmir - Dolaphkuyn me\•kiimıc. . öre, büyük bir 
kasap Abdurrahmau, kasnp Timur- 'aris mağazasın-
oğlu Mustafa Karagülü beş yerinden a bir metre mi-
lıcasatura ile ..-urmuştu_·. kfıbında 2,000,000 
Yapılan tahkikat;\ göre hadıse, mikrop bulunuyormuş. Kahvehane. 

Abdurrahmanın, :fl,fustafa Karagülün !erde de, bir metre mikabında 450 
dükkanı önünde kaçak et satmasın-! bin mikrop mevcutmuş. Ayni ista. 
dan ileri gelmi~tır. Karagüliin yara. tistiklere göre, Fonteneblo ormanın
lan ağırdır. Abdurrahman aranı!- da ise, bir metre mikfıbında sadece 
maktadır. 40 mikrop varmış. 

Caz musikisini dinledikten scnra, 
inekler sinirli oluyorlamuş ve aı Ingiltereden piyasamıza mütead
süt veriyorlarmış. Az gürültülü kla. dit mektuplar gelmıştir. Ingiliz fir. 
sik musiki, az tesir ediyormuş fa. maları Türkiye ile ış yapmak tasav
kat yüksek seste gürültülü musiki vurlarını izah etmekte ve muhtelif 
ıneklerin sakinane otlamalarına ma- malların f" tl ıya arını sormaktadırlar. 
ni oluyor ve az süt vermelerıne se- Aynı firmalardan bazılnn Amerika-
bep oluyormuş. Muhtelif sere!latlar, nın ihtiyacı bulunan Türk mallannın 
milli melodiler ve modem danslar Ingiltere kanalı ile Amerıkaya gön. 
bilhassa tangolar, ineklere hoş tesir derilebileceğini ve bu suretle Tür
e~iyormuş ve neticede fazla süt ve- kiye - Amerika anlaşmaşı üzerine 
rıyorlarmış. hareketsiz kalan ticaret i ~lerinin Jn. 

Nawnovo, milletdaşlanna, inekler giltere yoluyla inkişaf edebileceğini 
sağı~ır~en mu.~ikı .. ç~lmalarını .tcnbıh I de izah etmektedirler. Piyasamıza ge 
etmıştır. Çunku ınekler bılhassa len bu malumat üzerine Ingiltere ne 
tangoyu, Viyana valsini dinlerler- iş yapan müesseseler vaki taleplere 
ken, çok sakin oluyorlarmış. fiyat bildirmiye başlamışlardır. 
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Sozlerimi Dikkatle Dinle 
Dilsizlerin En Güçlü,, Kuvvetlilerini Seç, Buraya Getir. 
Say.tarı Beşten Aşağı, Yediden Yukarı Olmasın! 
O vakit umumi gayzın - bü. 

tün ağırlığiyle - kendi üzerine 
teveccüh etmesi pek tabiiydi. 

Safo, etraflı bir müliıhaza ile 
bu iht.mali gözönüne setirince, 
şöyle bir silkindi' "llkin can, son. 
ra canan!,, Dedi ve tam bir İtal
yan fitnekiırlığiyle hareket ede
rek, etrafındaki ölüm mahkumla. 
rına tebessümler dağıttı: 

- Artık, dedi, susunuz, gözle .. 

rinizi siliniz, odalarınıza çekiliniz. 
•Bu can şü tende oldukça size ölüm 

yoktur. Sipahiler değil, bütlin ci
han ayağa kalksa, sizin kılınıza 

hata getiremez. Çünkü siz, şev • 
ketlıl arslnnımın en yakın hiz
metkarlarısınız. Elinizden, diliniz
den ne sadır olmuşsa, ya arslanı. 
mın iradesiyledir, ya benim em. 
rimledir. O halde, ölümle ceza. 
landırılacak hiç bir suçunuz yok 
demektir. 

Ve korkudan bembeyaz kesilen 
kölelerle zangır zangır titreyip, 
duran katibini, öbür üç kadını 
- yüzlerine kondurduğu birer 
muhabbet fiskesiyle - talti1 ede
rek, kapıyı gösterdi: 

- Haydi, dedi, yerinize, yal
nız dua etmeyi unutmayın. Allah, 
masumların duasını kabul eder, 
arslanımı da asilere muzaffer kı. 
!ar! 

Ölüm mahkumları - şöyle böy. 
le bir inşirah ve bozuk düzen bir 
ümit içinde - odadan çıkınca, 
seçkin kölelerden Abdürrazakı a· 
ğırdı, dışarıdaki vaziyeti sordu ve 
kaymakam Saatçi Hasan Paşanın 
Y edikuleden, Tırnakçı Hnsanın da 
konağından getirilmek üzere bu. 
lunduğunu öğrenince şu emri ver
di: 

- Tez, koynunu altınla doldur, 
avludaki yeniçeriler arasına gır. 

Sağına soluna para dağıtarak on· 
lara her iki Hasanın ölmes'ni is. 
temediğimi duyur. Bir de sipahi. 
lerin ağzında ne baklalar gizlidir? 
Arslanıma karşı kötü fikirleri var 
mıdır? Bunu dahi ne edip edip 
öğren! 

Abdürrazak yer öperek ayn. 
lınca, başka bir köle çağırdı, ona 
da şu tebliği yaptı: 

- Dilsizlerden en güçlü, kuv. 

vetlilerini seç. Say'fları beşten a
şağı, yediden artık olmasın. Onla
rı bu odaya getir. Ben şu dolap. 
ta kendimi pünhan ederim. ftn 
dilsizlere benim ağzımla de ki, 
kapıağası Gazanfer, kızlarağiısı 

Osman, katibimle filan filan kız. 

lar aman verilmeyip buracıkta 

birer birer boğulacaklardır. Son. 
ra bedbaht ağalarla kadınları bi. 
rer birer buraya yolla. Dilsizler, 
hızla kendilerini gidetsinler, yal
nız dikkat et, birinin karı tamam 
olmadan öbürünü çağırma. 

Daha çifte Hasanlar saraya ge
tirilmeden haremde sipahilerin o. 
lüme mahkum ettikleri ağalarla 

kadınlar cellada verilmiş oluyor. 
du. Safo, saklandığı yerden her 
biri, bir suretle kendi hizmetinde 
bulunmuş, kendi hırslarını tatm!n 
için bütün kuvvetleriyle çalısmış 
olan iki hadım köleleriyle dört 
kadının boğulusunu seyrediyordu. 
Onlar, bu talisiz hizmetkarlar, 
içine kapjındıklan odalarda na. 
maz kılarak, kuran okuyarak baş. 
ları üstünde dolaşan tehlike bu
lutunun dağılması için yanık ya· 
nık dua ediyorlardı, Allıı,htan 

merhamet dileniyorlardı. Kapıları 
önüne dikilen köle, "Valde haz. 
retleri sizi bekler., deyince, müj. 
de alacaklarını tevehhümle yer. 
!erinden sıçrayıp dışarı fırlıyor -
lar ve koşa koşa kendilerini bek
liyen cellatların kucağına atılı· 
yorlardı. 

Dilsizler, kapıdan giren her ö. 
Jüm mahkumunu yağlı kement. 
le istikbal ve zavallının karını b:r 
lahzada ikmal ediyorlardı. Safo. 
nun gerekli gördüğü bu iş, o hız 
yüzünden, yarım saat içinde ta. 
mamlanmıştı ve ayni zamand:ı 

Saatçi Hasan Paşa da, Yedikule 
zindanından getirilerek, sıpahilc

rin karşısına çıkarılmıştı. 
Onu katip Cezmi sorg:ıya çeki· 

yordu. Sipahilerin bu korkunç kı. 
yafetli kAtibl - bir eli yatağan 
kabzasında, bir eli sol böğründe 
olarak - sabık sadrazam kayma
kamına sordu: 

- Anadolu kan içinde, ateş için. 
de. Sen, niçin olup bite işleri 

şevketlıl hünkardan sakladm. A· 

"- Niçin bakamıyalım? Bunun, öteki çocuklar
dan ne farkı var? Onlara bakılmıyor mu?., 
Ayşe hanım, artık iyiden iyiye hiddetlenmişti. 

Bütün gayretine rağmen, kendisini daha fazla zap· 
\edemedi: 
"- Hem, dedi, ben, herkesin, aklına estikçe bu. 

roya girmesini istemem!., 
Doktor Memduh Şerü, Ayşe hanımın aşikar hid. 

delinden alınmıyor, hatta, bu sonuncu cümledeki 
ağır hakareti sezmemiş görünüyordlL 

Yine çocuktan bahsederek: 

levi saçağa sardırdın Bir gün bi. 
zim elimizin yakana yapışacağını 
düşünmedin mi?. 

Saatçi Hasan Paşa. yüzünü pa. 
dişaha çevirdi ve "Ne diyeyim?., 

Der gibi manalı manalı onun yü. 
züne baktı. Katip Cezmi de bu 

bakıştan kendilerinin mühimsen

mediği ve hünkarın o kalabalık

tan üstün tutulduğu manasını çı· 

kardığından gazaba geldi, bir kaç 
yoldaşına Saatçiyi göstererek emir 

verdi: 

- Çökertin şu gidiyi, kesin 

kellesini! 

Dört, beş sipahi, öküzler devir· 

meğe muktedir pençelerini, Saat. 

çi Hasan paşanın omuzuna koyup 
kendisini toprağa çöktürdükleri ve 
palalarını çekmeğe hazırlandık

ları sırada, yeniçerilerin kıimelen
dikleri taraftan amir ve hakim 

sesler yükseldi: 

- Doğru değil, doğru değil. 

Onu söyletmeden öldürmek doğ· 

ru değil. Bırakın ayağa kalksın, 

bildiğini söylesin. 
Sipahiler - er veya geç ::.... kı. 

lıç kılıca geleceklerine kanaat 
besledikleri yeniçerilerle Istan

bulda dövüşmek istemiyorlardı. 

Çünkü payitahtta kendileri dal
ma 7.d.ı nic -rllo'" he bü..vük. 

bir kuvvet halindeydi. Lakin ta~-

rada bu nisbet tersineydi, ekSeri

yet her yerde sipahilerdeydl. Bu
nunla beraber, zaruret yüz göste. 
rlrse, yeniçerilerle Istanbulda da. 
hi çaııpışmayı göze almışlardı. An. 
cak böyle bir tehlikeli vaziyeti 
bizzat vücude getirmekten daima 
çekiniyorlardı. 

O sebeple - seyirci olarak sa. 
raya gelen - yeniçerilerin kendi 
işlerine karışmalarına sinirlendik
leri halde teenni gösterdiler, hat
ta uysal davrandılar: 

- Peki, peki, dediler, öyle ol
sun. Saatçi paşa, bildiğini söyle
sin. Fakat suçu sabit olursa, şefa. 
at kabul etmeviz! 

(Devamı var) 
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SOL DAN SAÖA: 
1 - Kıyı e Söyleme. 
2 - Halk e Paydos. 
3 - Çeşme su ;yatağı e Titreme. 
4 - Taharri e Validem. 
5 - Bir harof e Bir zamir. 
8 - Çölde Yeıll yer e lstlkbaL 
7 - Katılunz e Sayı. 

B - isimler e Demir ip. 
9 - Yarı e Bir kıymetll laf. 
10 - Ülke memleket yer e Bir renk e 

Bir zamir. 
YU KA RDAN AŞAGı: 
ı - Muaddit e Eski deaıı. 

2 - Sonuncu e Bir Rum hımı. 
3 - Baba111n kardeşi e Halk. 
4 - Bildirmek e Olmamıf e Bir hart. 
5 - Cehre e Ansızın e Bir ıeall harf. 
6 - Bir zamir e Erkek. 
7 - Daryus e Lezzetli. 
8 - Minareden söylenir e Havvayı ha

tırlatır. 

9 - Mnngah habrlatır e Aceleclllk 
endişe, 

10 - Bir i•im e Köpek e içilir. 

Ankaradan 
Mektuplar 

---- (.T')--r I:_ l--f.S-\ 

bu neticeleri verir. İstanbulun da 
kısa zamanda böyle olaca!tna ben, 
şahsan inanıyorum. İstanbul ne de ol· 
sa İstanbuldur '1esselllm. Biz Ankara· 
1ı olmakla beraber ve kendimizi ne 
kadar översek övelim, o Boğaziçi 

yok mu, pırı l pırıl Boğaziçi, işte onu 
da arada bir anmaktan kendimizi n

lamayız. Ger~I biz duvarları tezek 
işlemeli, yalakları yosunlu, tek dal· 
sız köylerimizi de çok severiz ama, 
ne çare ki oralara Floryndan, Mar
maradan, Altınkumdan birer parça 
deniz götiiremlyortlz. 

Sözlin özü: Bu yaz; Ankaranın pi
yasası da, halkı da, mesire yerleri de 
birbirlerinden pek memnundurlar. 
Vatanın diğer yerlerinin de böyle ol
masını dileriz. 

---·· ---=--~ 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 
• • _.-..- - -....,.- ... . .. * 

Sinoplu Bir 
S porcunun Dileği 

Hükilmetimlz Türk gençliğinin bedenen 
fikren inkişafı fçin spora ne derece önem 
verdiğini iftiharla söylerken Karadenizin 
asude bir =ıchrJ olen Slnobumuzun sporu -
nu içimiz sızlayarak yazıyoruz. 

Bir sene evvel memleketimizde spor 
klilbü açılmış faaliyete geçmiştir. Biz 
gençler elimizden gelen azam! kuvvetle 
klübil idameye çalışıyoruz. Hepimi7.in ma
!Omudur ki bir k!Ubün faaliyeti için mut
laka paraya ihtiyaç ve lüzum vardır. Hu
susi muhasebeden bölge namına (450) lira 
alınmıştır. Bu para bölge dahilindeki k:lilp 
lere ihtiyaç nLo;;betinde dağıtılması l.ftzım

ken ve klübUmüzün idare heyeti varken 
hissemize isabet eden mıkları neden ver
miyorlar?. Biz buna da raz.ı olduk klübü
müzün ihtiyacı olan levazımın bir listesi
ni bölge başkan vekiline verdik: Bugün 
geUrttlreceğim, yarın ısmarlayacaltm, 

gösterdijiniz ihtiyaç fazladır, paramız kfı

fl gelmiyor; ısmarladım bu postada çıkar, 
diyerek bir çocuk a"":rutur fibl aylardan -
beri bizleri aldatıyor. Neden ıımarlamı -
yarlar, paramız varken klilbOmilz neden 
akamete uğraaın bir tUrlU akıl erdlreml
yoruz. 

Bölge başkan veklllne halimizi arzet
meğe glttlJlmlz zaman bizleri ade\A bir mo 
halle çocufu gibi karşılıyor ve binblr de
reden su getirerek basından savuyor. Klü

bümüzUn idare heyeti lae ellerlndeld ıa
IAhlyetl kullanamadılı ve daha doJrusu 
kullandırttırmadıkları için istifaya mecbur 
oldular ve çekildiler. 

Beden Terbiyesi genel direktörü oa • 
yın a:eneral Cemil Tanerin vatanımızın 
bir cok yerlerine giderek teftişlerde bu -
lundujunu gazete sütunlarında göğsümüz 
kabararak okuyoruz. Acaba bir a:Un sayın 
general Karadeniz sahil ıehirlerlndeki 
spor klilp ve faallyetlerinl görmek için bir 
tetkik seyahatine çıkıp ta bize de yana ya
na derdimizi anlatmak fırsah elimize ge
çecek mi? Derdimiz çoktur onu sizlere an
latmak için ancak gazetenizin bir sayfası
nı bize tahsis etmeniz 1ftzım gelir kJ bunun 
için ıimdllik bu kadarla iktifa ederek bu 
yazımızın gazetenizde neıtrinl sizlerden ri
ca eder. biz.im bu vahi~ dertten kurtul-

mamız iı;Jn lAz.ım gelen makamın nazarı 

dikkatinJ celbederiz. 
Sinop spor klübil takım kaptanı 

Remıl Semiz 

• 
Bir malülün istid08ı 

Ben savas meydanında iki gôzO.mt\ btr ... 
den kaybetmiş bir malôlilm. 13 seneden
beri Ankareda ikamet etmekteyim. tlç ay ... 
da bir 90 lira maaı alıyorum. Bu para Ue 
bir kaç nüfuslu ailemi geçlndirdiA:im için 
Aııkara Beledyesine mOraca'at ederek ikin
ci, tiçUncil •nnıf ~okaklarda kavun, karpuz 
'5&tarak hayatımı kazanmak üzere bana 
bir serg1 yeri ıösterilmeslni rica ettim, fen 
işleri dördüncü şubesi dileğimi tasvip etti. 
Fakat Belediye sıhhat mildilrlül:ü. nıilsaa
de ıtmedt. Başka yerler buldum, !lhbat 
müdürlüğü buraları hakkında da ayni 
muhalefeti gösterdi. Ben isimler zikrede -
rek bir kJşiye iki üç sergi yeri verlldiJlni 
isbat edebilirim, hal böyle iken bana bir 
sergi yeri verilmemesini garip buluyorum. 
Hepimiz bu vatanın çocuklarıyız ve hepi
miz ayni zaye ile çalışan insanlarız. Niçin 
birimizin milracaati bel;lganmabelAi isaf e
dilir de, bir diğerimizin dileğine iltifat edil 
mez. Benim işimin de diğer vatandaşların 
işi ~bi neUcelendlrHmeslnl rica ediyorwn. 

Ankara: Ulucanlar Batıyol sokak 11 nu-
marada: Aılz Bul•k 

• 
Açık muhabere 

Jest hakkında sual soran ve imzası o
kunamayan karlimize: 

- Sualinizden bir şey anlayamadık. Bi· 
raz daha vaı.ıb yaı.ınıı. 

• İmzasız ve adres~z mektup yazan oku-
yucölarımıza: 

-Sarih adresi ve okunaklı imzayı ih
tiva etmeyen mektuplar dercedilmed.Jğl 

için bunları yazmakla beyhude külfet ve 
zahmete katlanılmış olur. Gazetede lntlprı 
istenilen mektuplar sarih adresi ve imza
yı ihtiva etmelidir. Bu adres ve imza, sa
hibinin arzusuna göre matbaamızda mah
fuz knlablllr . 

izmirde Otobüs Servisleri 

lzmir Belediyesinin 35 kişilik otobüslerinden biri 
lzmir, (TAN) - Be:ediyenin yeni semtlerde servis yapmaktadır. Oto

otobüsleri de servislere başlamıştır. büsler, hem şehir halkı için temiz bir 
Bunlardan bir kısmı henüz yolda. nakil vasıtası ve hem de Belediyeye 
dır. Şimdilik şehirde Belediyenin elli kuvvetli bir varidat menbaı olmus
kadar otobüsü çalışmakta, muhtelif tur. 

torun tavsıyesiyle, şu çocuğu bir hastaneye yatır. 

makla ne kaybederdi sanki? Böyle düşünerek: 
"- Vallahi, dedi, söylediğiniz gibi, ben bugOn 

biraz fazla sinirliyim ... Eğer çocuğun mutlaka has
taneye kaldınlması lazımsa, ne diyeyim? Kaldıra. 
lım bari. 

Doktor, tekrar geri döndü. Göğsü, kaznnılmı~ bir 
zaferin gururiyle kabarmıştı: 

"- Hah şöyle .. Dedi, makul ol biraz .. 
Ve ilave etti: 
"- Be" yerini hazırlatayım da, sonra küçiiğü 

aldırtırım buradan ... "·- Gel de, dedi, biraz büyük sözü dinle .. Bu ço. 
cuk hasla, ve sıkı bir tedaviye muhtaç diyorum sa. TEFRiKA No. 30 Ve, taş merdivenleri çıkmıya hazırlanırken, Ay. 

şe hanıma, lezzetli bir ümit daha bıraktı: na ... Eğeı bu halde bırakılırsa, muhakkak topal ka. 
lır! ... ,, 
Ayşe hanım; daha şiddetlenmiş bir hiddt'tle: 
"- Canım, dedi, onun ayağı, zaten iyi olmaz .. 

Cünkü o, anadan doğma topaldır. Ben gebeyken, 
babası karnıma bir tekme atmıştı. Bunun ayağı, o 
tekmeyle, daha dünyaya gelmeden kırılmış olacak!. 

Büyük bir hiddetle, ve her kelimede !:ıiraz daha 
yWtselen bir sesle söylenilmesine rağmen bu söz. 
ler, Memduh Şerifi kızdıracağına güldürdü: 
"- Oyle şey olmaz .. Dedi... Bu çocuğun ayağı, 

pekıila iyi olabilir ... Bırak ta, biçare yavru, senin 
bu manasız inadına kurban gitmesin!., 

Doktorun gülmesi, ve ısrarı, Ayşe hanımın sabrı. 
nın son damlasını da tüketmişti: 
"- Senden gelecek hayır, Allahtan gP.lsin!,, Di. 

yerek, açtı ağzını, yumdu gözünü.. Bağıra çağıra, 

aklına, ağzına geleni söylüyordu. Fakat buna rağ. 
nıen, söyledikçe, daha fazla söylemek ihtiyacını 

duyuyordu: Boğazı adeta, içini boşaltmasına dar 
geliyor gibiydi. , 

Fakat doktor, uğradığı bu ağır hücuma sükunet. 
le mukabele ediyor, hiç sesini çıkarmıyor, ve Ay'e 
hanımın elindeki gaz şişesine, ihtiyat ve dikkatle 
bakıyordu. 

Doktorun sükdneti, nihayet, Ayşe hanıma da 81.. 
rayet etti, Sustu. Zira, zaten söylenilecek söz de 

bulamaz hale gelmişti. ,.... 
Ayşe hanım sesini kesince, Memduh Şerif, içinde 

hiç bir hiddet bulunmıyan donuk, yumuşak bir ses. 
le rnrdu: 

"- Beğendin mi söylediklerini? 
O anda, Ayşe hanıma, yaşlı doktorun yüzü de, 

sesi gibi yumuşak göründü: Acaba, ona, bu derece 
hakaret etmekle, haksız davnnmıo olması muhte. 
nıel değil miydi? Bu adamın, hiç değilse, şu topal 
çocuğuna karşı iyi duygular beslemekte bulunma. 
sına imkan yok muydu? 

Bu suallere, için için sızlamıyn başlıyan vicdanı. 
nı yatıştıracak birer cevap bulamıyan Ane hanım, 
şimdi de hislerine hakim olamayışına kızıyor, he. 
sapsızca savurduğıı hakaretlerin nedametini duyar 
gibi oluyordu. 

Ayşe hanımın manevi rlcatinl sezen doktor Mem. 
duh Şerif, bu fırsatı kaçırmamak için, hafiften baş. 
ladığı taarruzu biraz daha ilerletti ve: 

" - Bilmem, dedi, çocuğunu düşündüğüme hata 
mı ettim? Ben, senin tabi! bir halde olmadığını dü. 
şünneydim, buraya gelmezdim. Meğer, bugün senin 
sinirlerin, çocuğunun sıhhatinden daha bozukmuş. 
Ne söylediğinin, ne yaptığının farkında değilsin!,, 
Ayşe hanıma, geçiştirilmiş şiddetli bir buhranın 

marazi sıikılneti hakim olmustu. Doktoru yarı bav-

gın bir halde dinliyor, hissi bir sıtmayla ha!i1 hafi! 
titriyerek susuyor, gözlerini, doktorun gözlerinin 
içine dikerek, hakkının, veya haksızlığının hududu. 
nu anlamıya çabalıyordu: Bütün gayretine rağmen, 
kendisini doğru ve iyi hareket etmiş sayamıyordu. 

Hatta, için için, Memduh Şerifi bir çok bakımlar. 
dan da haklı buluyordu: Her şeyden evvel, Mem. 
duh ŞerWn sükfinetin!, sabrını, tahammülünü tak. 
dlr etmek mecburiyetini duyuyordu: Bu zengin, 
bu hatırlı, ve kendisine nisbeten güçlü kuvvetli er.· 
kek, o ağır hakaretlere karşılık veremez miydi? E. 
ğer rioktoı isteseydi, kendisini, şuracıkta dövemez 
miydi? Hatta, doktorun elindeki imkftnlar. kendisi. 
ne daha ağır mukabelelerde bulunmasına müsait 
değil miydi? Fakat, bütün bunlara rağmen, dok. 
torun sükfinetle tahammül gösterişi, Ayşe hanımın 
üzerinde ağır bir darbeden daha kuvvetle tesir et. 
miştl. Şimdi doktordan, Adeta suçlu gibi utanıyor. 
du. Memduh Şerif ise, istediği hissi telkin ettiğin. 

den emlndl Taş basama~a doğru yürüyerek, Ayşe 

hanıma: 

"- Neyse, dedi, Allaha ısmarladık.. Sinirlerin 
dlizellnce görüşürüz. 

Fakat, tekrar söyliyeyim: Bu küçüğü, bu halde, 
burada bırakmazsan iyi olur! 
Ayşe hanım, yumuşamak lüzumunu hisetti. Dok-

"- Sanıı bugünlerde, biraz da odun, kömür gön. 
dereceğim.. Alırken tart ki, bizi aldatmasınlar .. 

Doktor bodrumdan çıkar çıkmaz, Ayşe hanımın 
sakat çocuğu, aksıyan ayağını, tıpkı, bir kedinin 
kuyruğuna bağlanmış bir teneke kutuyu sürükle. 
mesi gibi, siirüklüye sürüklüye karanlık köşeler
den birisine doğru topalladı. 

Ayşe hanım onun arkasından bakarken kendi 
kendine: 

"- lşte, dedi, pekala yürüyor .. Bundan fazlasına 
ne lüzum var? Oğlan, cambaz olup, ıpte yürüyecek 
değil ya?., 

Böyle düsünerek, elindeki gaz şişesini yere koy. 
du. Fakat bu hareketi o kadar şiddetle yaptı ki, şi. 
şe az kalsın kırılacaktı.... Oteki elindeki ekmeği 
de, lüzumsuz bir eşya gibi teli yırtılmış dolabın üs. 
tüne attı. 

Şimdi yin!' kendine kızıyor, Memduh Şerifin kar. 
şısında o derece yumuşayışını mAnasız buluyordu. 
Onıı., o derece hakarette bulunuşunu da. o kadar 
hakareti yaptıktan sonra, yardımını kabııl edişmi 

de doğru görmüyordu. Fakat muhtaç bir insanın. 
kendisin< vardım edebilecek vaziyette bulunan bir 
hcmdnslnin uzattık! eli itebilmesi, ve ona: 

(Devamı vnr) 

• 
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Bütün Antep Silihlanmıştı 
Halk, Bir Mavzere 25 • 30 Altın Lira ve Bir Fişeğe de 
5 Kuruş Vermek FedakBrhğını Seve Seve Yapıyordu 

Gizlice yapılan bir intihap
ta, merkez heyeti reisliğine Hoca
zade Ferit, azalıklarına da Kahra
man oğlu Hacı Mehmet, Hacı 0-
mer oğlu Mehmet Ali, Hacı Halit 
oğlu Sadık, Pazarbaşı oğlu Nuri, 
Arpacı oğlu Hurşit, KepkP.p oğlu 
Mustafa, Mamat oğlu Ali, eski be
lediye reisi Mehmet Ali, komisyon
cu Hamit Hüseyin, Körükçü oğlu 
Ahmet, tüccardan Halepli Mahmut 
Boderli, Malatyalı Hamdi, Kepkep 
oğlu Abdürrazak, yüzbaşı oğlu Ha
cı Omer, Hacı Fazlı oğlu Mehmet, 
Dayı Ahmet Ağa, Kanavatçı Mah
mut,. Kasabın oğlu Akkaş, ;:>oktor 
Hamit, yüzbaşı Mustafa, jandarma 
yüzbaşısı Esat Bey ve efendiler se
çilmiş ve bu zatların bir kısmı ic
ra ve diğer bir kısmı da iaşe he
yetlerine tayin edilmişti. 
Teşkilata dahil olan fedakarlar, 

silah ve cephanelerini kendileri te. 
darik ediyor, iktidarı olmıyanlara 
da, merkez heyeti tarafmdan yar
dım ediliyordu. Halk, bir ır.avzer 
tüf eğine yirmi beş, otuz altın lira 
ve bir fişeğe de beş kuruş vermek 
fedakarlığını seve seve yapıyordu. 
ıBu suretle Maraş, Bireci'c ve bil
hassa Halepten külliyetli miktarda 
silah ve cephane getirildi. Antep 
yirmi yedi semte ayrıld:. Her sem
te de bir reis tayin edildi. Bu sıra. 
da, gönderilen heyetlerin himmet 
\'::! gayretleri, teşkilatı köylere va
rmcaya kadar tevsi etti. 1 .... • .

1 

A ntep silahlanmış, milli mü
cadeleye hazırlanmıştı. Hat 

tti, fırsat buldukçn isgalcileri muh
t elif suretlerde taciz ve tazyik lıile 

uı uu. ıvıcıu ~l\;~~ı.e )<l!Jı au 1.Ju 

kamızın, Soma üzerine ilerlemesi 
muhtemel olan kuvveti önlemek 
üzere yola çıkardığı bu alay 
mevcudu yüz yirmi neforl~ dbrt 
makineli tüfekten ibaretti. Işg;ıl 
kuvvetini ürküten bu kuvvetimiz, 
Akhisarın tahliyesi esnasında Kır
kağaç • Bakır - Harta üzerinden 
yürüyerek Süleymanlının şiınalin
deki çamlık sırt~'ira henüz gelmiş 
bulunuyordu. Bu sebeple yabancı 
kuvvetle temas imkanı~ı bulama
mıştı. 

C u sırada memleketin en gü-
1,;;J zel yerlerinin birl>iri ardı

na işgal edildiğini anlıyan ve i~
gal edilen yerlerde yapılım zulüm
leri, gaddarlıkları işiten Bergama 
halkı ~ büyük bir telaş içindeler. 
di. Çünkü, Menemenden h:ıreket 
ec.ien kuvvetli bir kolun Aliağa çıft
liği - Reşadiye mThametinden Ber
gamaya doğru ilerlediği haberini 
almışlardı. Derhal müdafaa ve mu
kavemet kararını vermişler, kasa
bada bulunan silah deposuna doğ. 
ru yürümüşlerdi. Depoda bulduk
ları işe yarayacak siliıhlıırla silah
lanmışlar, mücadeleye atılmak ü
zere aralarında bir teşkiliit viicude 
getirmeye başlamışlardı. 

m;~tı. Bu sırada yani Haziranın 11 
12 nci gecesi, teşkiliıt yapmak ve 
kasabanın müdafaası esbabını ha. 
zırlamak üzere, erkantharp yüzba
şısı Kemal bey de Balıkesirden 

Bergamaya gelmişti. O gece tesir
li nutuklnr ile halkı memleket mü
d:ıfaasına teşvik ve celbetmişti. A
lc:lacele teşkiline muvaffak olduğu 
m1lli müfreze ile düş::nunı im'emek 
üzere ertesi sabah Bergama - Rc
ş~diye istikametinde ilerlemiiti. 
Kemal bey, elindeki kuvvet: icap 
ecen yerlere dağıtıyor Ve yaklaş

mak iızere bulunan kuvvete karşı 
müdafaa tertib"atı aldırmak iızer~ 

müfrezeler arasında ~ırpınıp koşu
yordu. Tam bu sırada, bozguncu-

ların kendisini tutmsk ve bu suret

le milli müfrezeyi bozguna uğrat. 

mak maksadile teşkil ettikleri çe

tenin pususuna uğramıştı. Hamit 

Çavuş ve Bektaş admdaki vatan
sızlar tarafından idare edilen çete· 
efradı, ansızın Kemal heyin üze
r ine atıl.mışlardı. Bu gayretli vatan 
evladını bastınp yakalc:nmşlar, e
lini kolunu bağlamışlardı. Bu ara. 
da müfrezeye de saldır m1şla rdı. 

Müfreze, bu alçaklarla boğuşma
ya vakit ve imkan bulamamıştı. 

Çünkü, tam o esnada işgal 1 \ vvet
lerinin kol başısı da göriinmüş, a
teşe başlamıştı. Onden salgıncıla
rın, geriden de bozguncuların ta
arruzu arasında başsız kalan 
müfreze de dağılıvermişti. Biraz 
sonra, serbestçe ilerliyen ve bu 
sırtları işgal eden kuvvetler, karşı

larında kendilerini alkış!ıyan hür-
iyet ve itilaf fırkacıına mcııcıup bir 

alçak surüsti ile, e i kolu baglı bir 
kumandan bulmuşlardı. 

(Devamı var) 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

ı Temmuz 939 tarihli Çocuk Sayfamız· 

daki "Bilmece - Bulmaca,, yı doljru hal• 
!edenlerden hediye kazananların llsteıl: 

Dolma kurıun kalemi kazananlar: 
İstanbul birinci ilk mektep Şekip Giray, 

Kadıköy Cevizlik Emin Efendi çıkmazın
da Füsun, Besiktaıı kız orta mektebi 111 
Makbule. 

Albüm kazananlar: 
Eğridir Zafer mektebi 93 Atıf Oz, Elfızığ 

Aksaray caddesi 1 numaralı evde Cebrail 
kıu Belkis Yüce, İstanbul Beyoğlu Kab
ristan sokak 136 numarada İbrahim 
Reılm modeli kazananlar: 
Çaycuma ilk mektep talebesinden 150 

Avni Zeren, İpsala merkez ilk mektebin
de 28 Gönfü Sayın, İstanbul Erkek lisesi 
480 ilhan. 

Suiuboya kazananlar: 
Bozöyilk Ktızım Botun kızı SUhendan, 

İstanbul Kartal - l\laltepe P. T. T. mer
keıdnde Lutfi, İstanbul Haydarpa~a lisesi 
2512 M. İ. Dilmaç. 

Kalem boyası kazananlar: 
Çaycuma Uku terzihanesinde çırak 

Mehmet Uslu, Çivril Karahal!i Asım oğlu 
Ahmet Mercan, Kilis varidat memur mu
avininin oğlu Halil Akın. 

Kart kazananlar: 
İzmir Pazar yeri Alaybcy 93 numaralı 

evde Beria Snracoğlu, Üsküdar birinci or
ta mektep 181 Saım Kuttaş, İstnnbul 14 
üncü ilkmektep Ayten Aykut, Gazi Antep 
Doğruluk Yauevi 40 numarada Nazif Ye
şilova. 

Bir 

ördürdü 
Ceyhan - Şevkiye köyünde, bir 

kadın, genç bir erkeği öldürmüştür. 

Tafsilat şudur: 

Mustafa oğlu Müslim, nişanlandı. 
ğı için, tanıdıklarını şerbet içmeğe 

bizzat davete çıkmış, Topal $iıley
manın evi önünden geçerken, Süley. 
manın karısı Fatma tar3fından ça~

rılmıştır. 

1 Müslim, bu davete ısrar iizerine 

1 
icabet etmiş, kapıda durur durmaz 
da Fatm& tabancayla üç el fite~ et
i miştir. Mi.islim, üç kurşunun da :sa. 
betiyle hemen olmüştür. 

Fatma yakalanmı~tır. Müs1imle a-
ralarında giz!i bir münasebet oldı.:. 

1 ğu, bu sebeple haoının onu öldürdi.ı
/ ğü tahmin cdılın'.ktedir. 
J --0---
1 

" Anadolu .. 29 Yaşında 
Izmirde çıkan (Anarlolu) gazetesi 

29 yaşına girmiştir. Tebrik ederiz. 

gizli hazırlıklar ve hele halkın 

g~nden güne değişen ve gittikçe 
sertleşen muamele ve tavırları 

yerli ermenilerin dikkat gözlerin. 
den hiç te kaçmış değildi. AdJr 
Lconyanlar, Somonlar, ı\rtin Sü. 
renyanlar yine sinsi faaliyetlerine 
başlamışlardı. Bir taraftan imalci
leri yine islamlar aleyhine tahrik 
diğer taraftan da yapıldığından 

ş~phelendikleri hazırlıkları tahkik 
ediyor, yeni bir fesat çıkarmıya 

çalışıyorlardı. Fakat, işgn.lcilcr o 
sırada bu gibi tahriklere, teşvik

ler<' bakacak, kapılacak bir vaziyet 
te değillerdi. Maraş ve civarında 

Fakat .. Hürriyet ve itiJafın boz. 
guncuları da faaliyet sııhaı;ına a
tılmışlardı. Bir taraftan, işgal ku
mandanına gönderilmek iıze:.:e 

düzme imzalarla alelacele hazırla
dıkları bir davetnameyi ne olduk
ları belirsiz .iki nlçak soysuzun, 
Hamit çavuş ve Frnnsız Omer ;:ıdlı 
iki vatansızın eline vermışlcrdi. Di. 
ğer taraftnn dn, bir kaç gün evvel, 
D :\hiliyn nezaretinden Be.r,anma 
kaymakamlığına telgrnf!a gönderi
len bir emrin suretini sokaklnrrla 
gezdirmeye, rast geldiklerini oku
yup zehirlemeğe girişmi:;-lerdi. E. 
mır şuydu: 

Bergama kaymakam1ığrna, 
I:.tanbul 

1 Haziran 1335 
Hükumeti Osmaniye Yunanistan 

ile hali hnrpte olmadığı ve müta
reke ahkamına göre düveli itilafi. 
ye tarafından bütiin teşkilat ve 
teçhizat tahdit edildiği için bu yol
cia vukua gelen teca·ıtiz!erc karşı 

tabiatile protesto etmekten başka 
bir çareye tevessül edilç;?mez. Şayet 
Yunan kuvvayı işgnliyesi tarafın. 
dan böyle bir taarruz vukua ge. 
Jirse, tarafınızdan hükumet namı. 
na şiddetle protesto edilsin. Fii. 
len mukavemet, sulh koııferan. 

sında serdeyliyeceğimiz efkar ve 
:müddeiyatı hukukiyeyi sektedar 
etmek demektir. 

~:;:~m~::::rQ ~ r.:~ı::~::ı::;;:: 

devam eden muharebelerin ateşi i

çinde kıvranıyorlardı. Hatta An. 
tepte bulunan kuvvetl~inden bir 
kısmını 1\faraşa göndermeye hazır
lıınıyorlard ı. Bu sebeple, halkın 
ansızın galeyan ve isyanından çok 
korkuyor, crmeniler tarafından ha
ber verilen gizli teşkilata karşı fa
aliyete geçmekten çekiniyorlardı. 
Bununla beraber her hususta ihti
yatlı davranıyor, bilhassa, karar. 
gah olarak kullandıkları (Kollej} 
binasını el altından tahkime çalışı
yorlardı. Bu arada ermeni mııhal
lesindeki evlere de müdafaa terti
batı almayı, aldırmayı unutmıyor

lardı. Sözün kısası, iki taraf ta 
hummalı bir tarzda çalışıyor, 
m üstakbel bir harbe hazırlanı. 
yorlardı. 

M anisayı ışgaı eaen Kuvvet, 
bir taraftan Kasaba - Ah

metli istikametinde ılerlerken. di. 
ğer traftan ikinci bir kol ile de 
Saruhanlı - Kayışlar istikametinde 
istila ve işgale devam ediyordu. 
Bilhassa, bu hat üzerinde hiç bir 
kuvvetimiz olmadığı için serbestçe 
ılerlediJer ve 1335 senesi Hazira
nının beşinci günü , Akhisarı da 
işgal ettiler. Bu sırada, Bahkesir
den hareket eden yüz s~ksen seki
zinci alayımızın Akhisar üzerine 
gelmekte olduğunu haber alan iş
gal kıtası kumandanı, bu alayı 
mlihim bir kuvvet sanmış ve alel
acele Akhisarı terk ile Knyaklt
Kayışlur istikametine çekilmek 
mecburiyetincle kalmıştı. Halbuki, 
Akhisnrın işgali iizerine, Soma cep 
hesinin kesbettiği ehemmiyeti na
zarı dikkate alan on dördüncu fır-

Işte bu talimata göre hareket e
diniz. 

Dahiliye nazırı 
Ali Kemal 

Dahiliye nazırının bu emri 
ve zorbacıların menfi pro

pagandalan halktan, ileri atılmak 
istiyenlerden bazılarınlll cesaret
lerini kırıyor, milli kuvvetlerin ço. 
ğalmasma, teşkilatın esaslanması
na gerçi biraz mani oluyor ise 
de tamamile müsbet bır "lctice ve
remiyordu. Halkın ekseriyeti, Iz
mirde ve diğer işgal edi!en ~ehir
lerdc yapdan protestoların hıç bir 
netice vermediğini, memleketi ısti. 
laya devam eden işgaıcı'.ere, lstan
bı;l hükumetinin 011 suretle tam 
b:r serbesti temin etmek istediğini 
biliyor ve artık ooyle protesto, 
sulh konferansı gibi s::ıçma teklif 
ve bahanelere pek kolav kulak ver
m.:yorlardı. Teşkilata ·devam edi
ycrlardı. Fakat, ne de olsa ittifak
sızlık, tereddüt milli kuvvetlerin 
teşkilini geciktirmişti. Haziranın 
cı~ biri olmuş, işgalcilc•· de Reşadi. 
yeye gelmişti. 

Vaziyetteki vahamet! hi ;c;eden 
debboy m emuru mülazimievvel 
Nuri bey eldeki milis kuvvetlerile, 
k.1sabanın müdafaası ve mevcut si
liı!1 ve miıhimmatın nakli 'mkan
sızlığını anlamış, depoyu ansızın 
ateşliyerek silah ve ~ephaneyi yak-

ö G ~ T L E R i i~~?iiftt?/;ittl~iif!;~ttf -ÇOCUKLARIN 
Burada göz()niine getirdi~iın ~o. 

cuklar sadece miniminiler dcğiJ. 
dir. Olgun yaşa gelinceye kadar 
gençlerin de hepsi - zaten mek
tepli ve sporcu gençler de birhir. 
)erinden bahsederken "Çocuklar,, 
derler - bu bakımdan C'Ocuklar 
gibidir. Kemikler iyice ser'tlc!}inci
yo kadar ... 

ilkin, minimini. iki ile dört yaş 
arasında çocuklarda göriilen bir 
dirsek ağrısı vardır. Çocuk kolu. 
nu, elini a~u!'.;ıya doğru kol.ıy~a 
tutar, fakat kolunu kaldırmak ıs. 
tc) ince, yahut avucunu dışarıya. 
doğru ~c,·irinc<', dirsei{inclc ncı 
duyar, ağlmnı:va baslar. Hu acı 
kolun dirs~ktc bilek ara.,ındaki 
kısmının içerisinde bulunan iki 
kemikten bir tanesinin, biraz d<t
ha kalıncasının, dirsek m:ıfsalında 
)'erinden hafif~e çıkmasından ileri 
gelir. Sebebi de çocuğa bakanla
rın çocuğu bileklerinden tutup. 
çekmeleridir. Çocuğun annesi de. 
tniyorıım, çünkü hakikatli anne. 
'şairin: 

l\Ieyvasın çckmeğe dal incinir 
mi? 

SöziinU i~itmiş olmasa hile, onn 
kendi tahiatinden. ezelde"' bilir 
ve ~ocuğunu bileklerinden tutup 
kaldırmaz. , Bunu )'apabilec•Jk an. 
cak çocuğa iyi bakmasını bilmi
yen yabancılardır. Onlara, çocu
ğu giydirirken, kaldırırken hiç bir 
vakit bileklerinden çekmcm~yi, 
çocuğu daima koltuklarının altın
dan tutmayı tenbih etmeli ve son
ra da çocuğun kolunu ktılclırırkcn, 
acıdan ağlayıp, ağlamadığına dik
kat etmeli. Çocuk kolunu serbest. 
çe kaldıramayınca, onu hemen 
mütehassıs os>eratöre göstermeli .. 

Bu söylediğim, dirsek cıkı~ının 
hafif derecesidir. Çocuk · biJeJd<'
rind<'n razhıcn zorlanarak. cckilil'
se, bazılarında da ellerinin. iizcri. 
ne dii~tiikleri \ •akit, dirs<'kteki kr
miklcrden biri yahut iki.,j birden 
~·erlerinden çıkabilir. O zaman te. 
.tıovi~i. tabii, biraz daha ı;rüc olur. 

DİRSEKLERİ 
Çocukların \'e gençlerin tfirsck. 

lerindc, daha chemıni~·clli bir arı. 
za, kolun yukarı kısmındnki uzun 
kemiğin dirsek hizasınrla kırılınıt
sıdır. Genclerin dirsckkri daima 
zora gclmeğ°e maruzdur \'e diişme. 
nin yahut çarpmanın s<'kline gö. 
re, dirsekteki kemiklerdl' n biri kı
rılır, fakat dirsek kırıklarının 
- h.tatistiklere göre - ;\ iizdc sek. 
sen ı-;eki7i biiyiik kol kemiğinin dir. 
sek tarafındaki ucunun kırılma
sıdır. 

Çocuk ' iic, diirf yac;ınn gcJinrh·e 
kadar bu kemiğin . dirsek tarafın
daki hası hiisbiitiin kıkırdak kırn. 
ınında ~lcluğundan ~ocnihın kolu, 
7ora gelince, kol kcmiğiniı1 orta 
kısmı ile bas tarafı hirhil"lcrindcn 
ayrıll\·erirlc;. Onun icin diirt \"a. 
şına kadın cocuklarıta" tfiı·ı:t•k İ,e. 
ıniğinin kırılması pek hasit olur. 

Dört ya~ından sonra. kemiğin 
başı ya,·aş :yavaş scrtleşmeğe baş. 
lar ,.e her tnrarı biishiitiin sertle. 
şinciye kadar yıllar sürer. Bundan 
~olayı dört yaşından sonra çocu • 
gun yahut gencin kolu zora g< tin. 
ce, kemiğin o )'astaki haline göre 
ucunun "lirası Yahut burası' aYrı
lır \ 'e kı;.ık hir.a7: knrı~pkça ol;ır. 

Dirsek kırıklarının da <'an sıka. 
cak tarafı hiiviik sinirlerden biri. 
nin kırık ken~ik n;asına •Yİrınc.si-
d

. h 

ır. Orada hıılunnn iic tane hiiyiik 
sinirden biri - kemikte kmlan 
par<:_anın ~·erine göre - r1:edelcnir, 
~ırıgın arasına girer, ~·ahııt geri
lır. Bunun netirrı;i olarnk koldn 
daha a~ııib kısma fclc gelir. Bazı. 
larında fclc kırıktan bir çok giin 
sonra mc~·dana çıkar. 

Kimicıind(' de, çorukluktn dirsek 
kırılır, diizeltilir. kolun hnrck<•tl 
az çok :V<'rine gelir. Kırık nnutıı
hır. On, on heli, virrni, kırk yıl 
sonra, kırılan taraftaki kolıla hir 
fclc başlar. Bu da gene kırılan k~
JJ_1İfin parçaları arasında hir sini
nn cıkmasından ileri gelmiş de. 
mektir. 

• • : • • o • • 
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SKİ A 
I 

Yazan 

F abrikanm katibi: 
- Sizi bir ziynrctçi gör

mek istiyor, dedi. 
Kendisine "bürokrat,, damgao;ı 

vurulmasından korkan fabrikanın 
direktörü Petr 1 vanoviç: 

- Gelsin bakalım bu ziyaretçi, 
dedi. 
Kapıdan içeri, kırk beş yaşların

da dolgun vücutlu bir zat girdi. 
l\Iüsaade almıya liizum görmeksi
zin bir koltuğa gömüldii ve bir si
gara tellcndirdi. 

Ziyaretçinin bu tcklifsizliğinden 
biraz cam sıkılan Pctr Ivanoviç: 

- Bir emrıniz mi var? diye sor
du. 

Ziyaretçi, babacan bir tavırla:. 
- Petr lvanoviç, rledi, bana şöy. 

le bir dikkatlice baksamza1 

Petr lvanoviç, ziylretçiye dik
katle baktıktan sonra: 

- Bilemedim, efendim, dedi. 
Ziyaretçi iki kolunu hanya kal

dırarak: 

- Petyn, yahu, beni tanıyama. 
dın mı? derli. 

- Af buyurunuz, fakat biitiin 
dikkatime ragmen .sizi bir türlü 
tanıyamadım. 

- Ben Ivunov Genodi'yim. 
- Ancak şimdi tanıyabildİ"Tl. 

lisede beraber okumuştuk. Galiba 
da ayni sırada oturuyorduk. Ne ka
dar da şişmanlamışsın yahu!.. Se· 
ninle ~öruı:miyC'Ji ne k'ldnr oldu? 
Yirmi mi? Yirmi beş mi? 

ı ki eski arkadaş kucaklaşıp 
öpüşttller. Bu yarenlik la. 

sıllarınclan sonra da karşılıklı otu
rarak hemen hemen aynı zaman
da sordular: 

- E, ne var, ne yok bakalım? 
Petr lvnnoviç: 
- Iyilik, dedi. Görüyorsun işte, 

direkförltik yapıp duruyoruz. 
I vanov Genarli: 
- Nihayet ben de Moskovay,' 

gelebildim, dedi. 
- Benim, burada bulunduğumu 

nereden öğrendin? 
- Gazetelerden. Artut sen ba. 

yağı mühim şahsiyetlerden biri ol
dun! 

- Peki sen nereden biiyle? 
- ilen Uzak Şarktan geliyorum. 
Petr Ivanoviç eski arkadaşları 

hatırlıyarak sordu: 

- Kuzum şu bizim Plotnikov 
nerede? Onun hakkınrla hiçbir şey
ler işitmedin mi? Ya Zimin, Vino
kurov ne fılemdeler? Gorüyorsun 
ya, hiç birini unutmamışım .. 

lvanof Genadi: 
- Hepsile irtibatı kaybettim. 

Hepsi şuraya, buraya dağılmışlar .. 
Petr Ivnnoviç: 
- Ben de öyle, dedi, ben de hep 

sile irtibntı kaybettim. Hayat bu ... 
Fakat biliyor musun, insan ne de 
olsa yine biribirini buluyor. 

Ufak bir Iasılndan sonra Petr I
vanoviç sordu: 

- Yn Lüsya Petrovnnyı hatır
lıyor musun? dedi. 

- Lüsya, Lüsya! Nasıl hatırla· 
marn canım?? Galiba da sen ona 
kur yapıyordun! Ya muaUimlcri
mizi hatırlıyor musun? 

Kren 
- Hatırlamaz olur muyum? Hiç 

birini unutmadın ... 
Eski ahbaplar bir saat kadar 

her şeyden bahsettiler .. Konuşula. 

cak bir şey kalmayınca ortalığa 

bir sessizlik çöktü. Ikisi de gülüm· 
siyerek uzun uzun biribirlerine 
baktılar. Sessizliği bo7.an yine 
Petr lvanoviç oldu: 

- Demek böyle ha, deci. Ha. 
yat ne tuhaf! Kaç sene sonra yine 
görüşmemiz mukaddermiş ... 

U zunca bir sessizlik daha ol
du. I3u defa söze başlıyan 

!vanov Genadi oldu: 
- Biliyor musun, d"'di, Petr I. 

vanoviç, ben senden bir şey rica et
miye ,geldim. 

Direktbr, büyük bir canhlıkla 
- Emret kardeşim, dedi. 
........ Moskuvada kalmak istiyorum 

Bana burada bir iş bulmama yar. 
dım eder misin? Artık taşralarda 
dolaşmaktan bıktım. Burası mer -
kez, kültür yntağı ... 

- Istediğin yardımı seve seve 
yaparım. Nıçin yapmıyayım? Bu 

kadar senelik arkadaşliğımız var. 
Senin ihtisasın ne? 

- Ben senclerdenberi muhase. 
be işlcrile uğraşıyorum. Bu işlerde 
adamakıllı piştım. 

Ufak bir tereddüt anından son
ra Petr Ivanoviç: 

- Dur oyle ise, dedi. 

Ve Mos • Markizet lrostiinün te· 
lefonunu açtı: 

- Stepa, kardeşim sen misin? 
Merhaba öyle ise Stepa. Ben di 

rektör Petr Ivanoviç. Bir tarihte 
namuslu bir muhasebeci arıyordun. 

Böyle bir adama hfılfı ihtiyacın var 
mı? Şu dakikada elimin altında 

namuslu bir muhasebeci var. Çok 
iyi bir adam. Tanıyor muyum? Na

sıl tanımam canım? O~uz senelik 
arkadaşım .. Neye hayret ediyor. 

sun? Evet, tam otuz senelik. Ta
bii canım ... Boyumca kefilim .. Bir 

saat sonra sana gonderirım 

• 
B u hudisedcn bir kac zaman 

sonra Mos • .l\Iarkizet tros
tünün telefonu, direktör Petr Iva

noviçi aradı. Telefonda tröstün mü 
dürü Stepa vardı. Karşısmdakiniıı 

direktör Petr Ivanoviç olduğunu 
görünce, sadece: 

- Teşekkür ederim. 
Demekle iktifa etti. 

P~tr Ivnnoviç hayretini gizliye
medı: 

- Bu teşekkür neden icap etti? 
tiiye sordu. · 

- Sen bana bir muhasip gem. 
dermemiş mi idin? 

- Evet. 

. - işte bunun için teşekkür e
dıyor~m. Iyi adammış doğrusu. 

- Oyle çıkacağını esasen brn 
önceden tnhmin etmiştim. Boru 
mu bu: Otuz senelik arkadaşım. 

- Ne iyi arkadaşın varmış?! 
Tröstün otuz bin rublesini deve 
yaptı ve ortadan kayboldu. Vay 
gidi otuz senelik arkadaş vay?! 
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Balkanlarda 
- il 

lktısadı 

MUHAREBE 
(Başı 1 incide) 

3 - Bu fiyat yüksekliği o mem. 
leketlerde hayat pahalılığına sebep o
luyordu. Bu da o memleketleri Al
manyaya ba);lamıya mecbur ediyor. 
du. 

Bu siyasetin neticesi şu oldu: 
1 - Tuna ve Balkan mem

leketleri Almanyadaki alacaklarını 

tahsil için ihtiyaçları olm1yan eşyayı 
almıya mecbur kaldılar. Bizim AJ
manyaya ton yaptırdığımız vapurlar 
bunun en iyi bir örneğidir. Bu gemi. 
leri daha mükemmel ~artla• içinde 
ve daha ucuza başka yerlere yaptır
mak mümkün iken, Almanyada blo
ke olan paramızı tahsil edebilmek ih
tiyacı, bu siparişleri Almanyaya ver
miye bizi mecbur etmiştir. Diğer Bal
kan ve Tuna memleketleri sle buna 
bmzer acı tecrübelerle karş1laşmış

lardır. Yunanistan şekere muhtaçtır. 
Almanyadan radyo ve Aspirin almı
ya mecbur olmuştur. Vesaire ... 

2 - Bu memleketler beynelmilel 
piyasadaki mevkilerini, dünya pazar
larındaki mü~teriierlni kaybetmi~ler. 
dir. 

3 - Balkan ve Tuna memleketleri 
mahsullerinin yüzde 50 - GU nı Al
ıranyaya kapatmıya mecbur kalmı~
lardır. 

Fakat bu vaziyetin doğurduğu en 
fena netice, bf iktısadi bağ yüzün
den Tuna ve Balkan memleketlerinh 
siyasi istiklallerini kaybetmek tehli
kesine maruz kalmalarıdır. Bugiin 
Macaristan, Yugos1avya ve Bulgaris. 
tanın Alman tazyiki altınd"l ezilme
leri bunun neticesidir. Ve Balkanla
rın sulh cephesine bir blok halinde 
girmiye ccs.:iret edememelerinin en 
büyük sebebi yine budur. Sulh cep
hesine girdikleri takdirde iktısadi va
ziyetlerinin maruz kalabileceği teh
likeden endişeye düşmüşlerdir. Hat
ta Türkiyenin, Ingiltere ve Fransa 
ile anlaşması karşısında bizim de 
böyle bir tehlike ile kar i\aşacal'-tnızı 
tahmin edenler olmuştur. 

Çünkü Ingiltere ve Fransl Alman
yanın bu iktısadi fatilasına son za
manlara kadar göz yum'TlUŞ, hatta 
lngiliz Başvekili, Almanyanın Bal
kanları istismar etmekte hakkı oldu
ğunu söy !emekten çekinmemiştir. 

Bugün sulh ccplıesin'.n Balkan
larda karşılaştığı en büyük 

miişkul budur ve bu müşkül halle. 
dilmedikçe Balkanları sulh cephesine 
kazanmanın imkanı azdır. Yugoslav
ya, Almanya ile olan iktısadi müna
sebetlerinin sulh cephesine iltihakm
da engel teşkil ettigini açıktan açığa 
söylemekten çekinmemiştir. Bulga
ristan, iktısadi vaziyetini kurtarmak 
kaygusile kararsız bir haldedir. Ro
manya, iktısaden Almanyayı tatmi. 
ne mecbur kalmıştır. Biz bile hala 
iktısaden Almanlarla olan miinase
betlerimizi azaltmıya muvaffak ola
mamışızdır. O halde ne obcak? Iktısa 
den bu devletler Almanyaya bağlı 
kaldığı müddetçe sulh cephesi Bal
kanlarda zayıf kalmıya mahkümdur. 
Balkan ve Tuna devletlerini bu va
ziyetten kurtarmak zarureti vardır. 

lşte son zamanlarda Ingilterenin 
müttefiklerine 60 milyonluk bir kre
di açmıya karar vermesi bu vaziyetle 
alakadardır. Bu kararın ne qereceye 
kadar müsbet neticeler vereceğıni de 
yarın izah edeceğiz. 

Nafıa Vekili 
Döndü 

(Başı 1 incide) 
Raif Karadeniz dün de, Inhisarlar U
mum Müdürlüğünde meşgul olmu~
tur. Bu arada Vekilin riyasetinde 
bütün şube müdürlerinin iştirakiyle 
ikinci bir toplantı yapılarak. Iııhi

sarlara ait işler üzerinde görüşü!: 

müştür. 

Görüşülen meselelerin en mühim
lerini bira imali, bira fiya~larının u
cuzlatılması ve rakı derecelerinin in. 
dirilmesi meselel?rl teşkil etıniştir. 

Vekil, öğle üzeri dP lnhisatlar fabri
kalarını gezmiş, fabr:ka müdürlerin.. 
den işler üzerinde izahat almıştır. 

Raif Karadeniz yarın da tetkikle
rine devam ederek. gümrükler bnş.. 
müdürlüğünde meşgul olacak ve bü
roları gezerek, gümrük memurları
aın çalışma tarzını tetkik edecektir. 

TAN 

Fransa'da Tevkifler 

Casusluk Suçu ile Bir 
çok kimseler yakalandı 

(Başı 1 incide) ı ve! istiyecek olan biziz. Fakat bu ce 
Son hadiseler dolayısile tevkif e- z.a hareketi hakiki hedefi Fransızlar 

dilenlerden biri de Pariste çıkan arasında kin ve nifak tohumları sok-
"Le Temps11 gazetesi memurların

dandır. "Le Temps., bugün neşretti-

ği bir notada diyor ki: 
"Askeri mahkeme geçenlerde 

Temps gazetesine mensup bir şahsı 

bir davaya dahil etmiştir. Bu şahıs 
dahili istihbarat işlerine memur bu

lunuyordu. Ne müdüriyetle, ne ida
re ile, ne yabancı istihbarat servisi
le ve ne de siyasi tahrir heyetile hiç 
bir alakası yoktu. Bu şahıs, askeri 
mahkeme tarafından iki yabancıyı 

alakadar eden bir işte şahit olarak 
çağrılmış ve kendisi dinlendikten 
sonra tevkif edilmiştir. Temps gaze
tesinde hiç bir kimse kendisinin mah 
keme tarafından çağrıldığından ha. 
berdar değildi ve tevkifinden de şah 
si ve yarı resmi bir malümatla ha
berdar olduk. Bu şahsın hal ve hare
ketinde hiç bir şey bizi şüphelendir. 
mcmiştir. Tevkif edilen şahısların 

mesleki faaliyetlerine tamamen yn· 
bancı hadiseler mevzubahis olduğu 
anlaşılmaktadır. Her haliitakdirde 
bu hadiseler faillerinin yalnız tama

men şahsi mesuliyetlerini icap elti. 
rebilir. Adalet seyrini takip edecek
tir ve milli vicdanın müttehiden tak
bih ettiği manevralarından mesul o
lanların şiddetle tecziyesini ilk ev-

Maarif Şurası 
Yarın Toplanıyor 

mak olan tarafgir mücadeleler elin
de vesile teşkil edemez.,. 

lsviçredeki Alman ca&usları 
İsviçreden alınan haberlere gore 

Zürih federal mahkemesi, geçenler-
de yakalanan Alman casuslarını mah 
küm etmiştir. Mahkeme suçlulardan 

Fefruyi gıyaben iki sene hapse ve 
beş sene medeni haklardan mahru

miyete ve Zander'i de 18 ay h~pse 
mahkum etmiştir. Diğer suçlular al. 

tı ile iki sene arasında muhtelif ce
zalara mahküm edilmişlerdir. 
Diğer taraftan Schaeppi'in gazete

lerle yaptığı muhaberelerde devlet 

ve demokrasi için tehlikeli hareket
lerin tenkiline dair olan kanunuev. 
ve! 1938 tarihli kararnameye muha
lif harekett? bulunduğu için tevkifi
ne karar verilmiştir. 

• 
Londra, 15 (A. A.l - Daily Expr-

ess gazetesinin muhabirine .~öre , 

Fransız mukabil casusluk hizmetine 
mensup bazı memurlar İngiliz mu4 

kabil casusluk servisile temas ı·cın 

Londraya gelmis ve İngiliz meslek
taşlarına bütün İngiliz imparatorlu
ğuna şamil geniş bir nazi propagan
dasının pl5nlarını ortaya koyan ve 
sikalar tevdi etmişlerdir. 

Hatay Valisi 
Diyor ki: 

(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 
tılarında hazır bulunacak zevata on 
gün evvelden dağ:tm1\ bulunmakta-! kım i":'anlar, . Hatay anlaşmasının 
dır. Alakadarlar da, okudukları bu bazı hukumlerınden istifade ederek, 
raporlar etrafında kanaatlerini Şü- yuvalarını başka diyara nakle karar 
raya bildireceklerdir. verdikleri hakkında aldığımız aber. 

SERBEST SÜTUN 
inönü Maarifinde 

Reclist Terbiyecilik 
7alebe Tipi 

Yazan: M. Nevzat TAN 
İstanbul Erkek Lisesi 

nıua1limlcrinden 

Ismet Inönünün maarife ve genç
ligin karakterine verdiği kıymet ,.e 
ehemmiyeti pek barizdir: Memleket 
nüfusunda müstahsil, sanat ve fikir 
adamı nisbetinin tam ihtiyaca göre 
ta..l'lzimi ve bunun için de yurt içinde 
muhitin ihtiyaçlarına cevap veren 
mektepler tesisi, sahsi kabiliyetlerine 
göre talebenin yetiştirilmesi esas tu
tuluyor: 

Talebeden beklenen vası(hr ne. 
!erdir: 

1 - Muhitinden istifade ederek, 
cemiyeti faydalandırma, 

2 - Iyi bir ahlak, dürüstlük, gay
ret ve azim. 

3 - Memleket mukadderatında te
sanüt. 

4 - Kainat görüsii. 
Son üç vasfı. her Türk ~ocııj!unıın 

vicdan ve şuurunda işleyip sağlam
laştırmak. bütün cemiyetin vazife ve 
çerçevesi içindedir. 

Birinci şart ise. talebenin tasniCi 
ve memleket içinde reg'onal, Coun

try scools denilen mıntakalar ihti
yacına uygun müstahsil, işçi sınıfını 

yetiştiren köy mektepleriyle, oğret.. 

men ve eğitmen h~zırlayıcı kursları.. 
nı tesis etmeğe vabestedir. 

Kasaba ve şeh'rlerde hükumet va. 
zifelerini deruhte edecek memur sı. 
nıfını yetiştiren okul kursları ve 
meslek mektepleri kurulmaktadır.Bu 

rada dikkat edilecek nokta şahsi ka
biliyetleri, yapacakları mesleklere 
göre, sevk ve ihzar etmek, nazari 
bilgin'n ancak tatbiki faaliyetinin 

nazım hükmü altında inkişafıdır. 

Fikir ve ilim adamlarının yanıba. 

şında iş adamlarına fazlasiyle ihti. 
yacımız vardır; bunun içindir ki, 

mekteplerde standart ve ameli ted

risata ve talebenin sınıilarda tasni
ŞU.rn açıldıktan sonra. hemen Tİ

yaset divanı teşkil edilecek ve yu- ~~;;'T-;:9~"iiıi:;i~~;/;C';?-~~·.ı;ine mrcbw:dur.-,...,.,-,.-.;..~~--
2 ve 3 üncü sarflar, maarif te.~ki-" . 

!atının, nazım bir otorite rolünü ifa karıda yazılı meseleleri tetkik edip, 
umumi heyeti tenvir etmek :i2.ere, 
muhtelif encümerler teşkil edile- lariyle ayrılmak istemC'lerinin 
cektir. 

ederek. talebe scciyes!le, ruhiyatile 
m5- uğraşmasını tazammun ettirir. Bu. 

nasını anlıyamadığımı ifade ederim. 
Encümenler bir hafta miidcJelle Ayni zamanda bu insanların, yurt 

her gün öğleden Evvel top!a'."!tılar. 
değiştirmen!n güçlüklerine ve sıkın. 

nun için de, Kamutayda maarife, ta ... 
!ebenin umumi vaziyet ve mesais;ni 

ciddi bir surette murakabe etmek 
hususatıru müeyyidelerini temin e. 

den bir kanun hazırlanmaktadır. 

devam ederek tetkiklerini hafta so-
nunda Şüra riya;etine bildir,•ccktir 

Şura azaları gittiler 
Süra toplantılarında hazır Lıulun

mak tizere şehrimizden davet edilen 
Maarif Vekaleti umumi müfettişler,i 
üniversite rektörü. üniversite fakül
teleri dekanları, doçentlerden bazı. 

!arı, üniversite pedagoji enstitüsü 
profesörlerinden Sodrettin Celal, sa
bık darülfünun profesörlerinden ter
biyeci İsmail Hakkı Baltacıoğlu, ü. 
niversite edebiyat fakültesi profe. 
sörlerinden Mustafa Şekip Tunç, hu
kuk fakültesi profesörlerinden Hirş 
ve Güzel Sanatlar Akademisi 
müdürü Burhan Toprak, Abdeı.ıi 
profesörlerinden Zeki Sayar, Mahir, 
Çallı İbrahim, Yüksek Ticaret mek. 
tebi müdürü Nihat ve Kız Sanat 
mektebi müdürü Şevket dün akşam. 
ki trenle Ankaraya gitmişlerdir. 

Macaristanda iş 

Hizmetleri Kampı 
Budapeşte, 15 (A.A.) - ~rnıı mü

dafaa hakkındaki yeni kanunun der-

piş ettiği iş hizmetleri kampları bu 
sabah resmen açılmıştır. 

6000 genç, 3019 tarihine kadar bu 
kamplarda kalacak ve bu 10 hafta 

zarfında askeri talim görmekle be

raber ziraat ve sanayi işlerinde kul
lanılacaklardır. 

Trakya Arıcılık Kongresi 
Edirne, 15 IA. A.) - Trakyada 

gittikçe genişliyen arıcılığın daha zi

yade ilerlemesi için 937 ve 938 se

nelerinde olduğu gibi bu sene de 7 

ağostosta Edirnede bölge vilayetle

rinden gelecek 50 kadar arıcının iş

tirakile bir kongre toplanacak ve bu 
nu gene Trakyanın dört vilayetinden 
gelecek gençler için 15 gün devam 
ed.ecek bir arıcılık kursu takip ede
cektir. Kongre bu kurs hazırlığına 
başlanmıştır. Arıcılık bakımından bu 
yıl, Trakya çok verimlidir. 

tılarına ve meşkuk akıbetlerine ken
dilerini kaptırmak için ne gibi te-

sirler altında hareket ettiklerini de Bu takdirde maarif ve okul tedris 
kestiremiyorum. Inanmak ist0medi- heyetleri talebenin fikir ve ahlaki 
ğim böyle bir karar karşısında mu. ınkişafını iyice tanzim edebilmek im
ahede hükümlerine sadakate mecbur kiin ve şartlarını elde etmiş bulıına. 
olan Cümhuriyet valisine bu Lidise. caklardır. 

ye teessüf etmekten ve bu zavullı in. Maarifte. talebeler dahili ve harici 
sanlara acımaktan başka yapıJa,·ak hizmet talimatnameleri ile devletin 
iş kalır mı?" 

Tedavüle Çıkan Paralar 
Ankara, 15 (A. A.) - Türkiye 

Cümhuriyet Merkez Bankasından: 

Bankamızın 15 ikinci tesrin 1937 
t~rihinden itibaren tedavUle çıkar
mıya basladığı yeni harfli bankanot
lardan 15-7-939 tarihin~ kadar, iki 

buçuk liralıklardan 7.375.000, beş 

liralıklardan 41.597.9:0, on liralık

Jardan 28.305.480, ci'i liralıklardan 
31.073.090, yüz liralıklardan 31.203. 

900, beş yüz liralıklardan 4.700.000. 
bin liralıklardan 8.650.000 lira ol
mak üzere ceman 152 milyon 905 
bin 380 lira tedavüle çıkarılmış ve 

mukabilinde eski harfli bankanot-
!ardan ayni miktarı tedavülden kal
dırılmıştır. 

--<>-

Mülkiye Müfettişi Tayinleri 
Ankara, 15 (Tan Muhabirindenl

Açık olan beşinci sınıf mülkiye mü
fettişliklerine ıJşak kaymakamı Na
zım Köseesen, Salihli kaymakamı Ke 
mal Aral. Tarsus kaymakamı Meh
met Ali Uran, Emirdağ kaymakamı 
Emin Ergüven, Gönan kaymakamı 
Bedrettin Arslan, Malazgirt kayma
kaıru Fuat Çoruh tayin edilmişlerdir. 

--0-

lzmir Parti Reisliği 
İzmir, 15 (A. A.) - Cümhuriye1 

Halk Partisi Vilayet İdare heyeti 
dün Parti mıntaka müfettişi Galip 
Bahtiyarın iştirakiyle bir toplantı 

yapmış ve reisliğe ittifakla esnaf a
hali bankası müdürü Atıf İnanı seç. 
miştir. 

disiplin ve inzibatı altında muallimin 

talebe üzerinde yetiştirici f;r.liyeti, 
memleketin beklediği raddeye yüksel 
tilmiş oluyor. 

lzmir Pamuk Rekoltesi 
İzmir, 15 (A. A.) - Bu sene pa

muk rekoltesi Ege mıntakasının kay 

detmediği bir nisbette ve geçen se

nenin seksen bin balyasına mukabil 

yüz yirmi bin balya olarak tahmin 

edilmektedir. Piyasada alivre satış. 

!ar müsait olarak devam etmekte
dir. 

-0--

0niversitelilerimiz 
Cenevrede 

Cenevre, 15 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Profesörleri Hamit Nafiz Pamirin 

riyase4nde muhtelif memleketlerde 

bir tetkik seyahatine çıkmış bulunan 
Istanbul üniversitesi jeoloji fakültesi 

talebelerinden mürekkep bir talebe 
grupu bir kaç gündenberi burada bu
lunmakta idiler. 

Jonson tarafından kaqılanmış!ardır. 
Profesör Pittard ve jeoloji profesörü 

Jınson tarafından karşılanmışlardır. 

Universiteli!erimiz burada kaldık
ları müddetçe Yunfrav dağına çıkmış 
laf ve Lalev dağı ile Samonik dağın
d~ tatbikat ve tetkikatta bulunmuş
lardır. 

Universitelilerimiz buraya gelme
den evvel geçtikleri Bulgariston ve 
Romanyada da tetkiklerde bulunmuş 
!ardır. 

16 - 7 - 939 

Fransız - lngiiiz iş Bir/;ği 

iki Tarafın Hava Erkanı 
Tekrar Görüştüler 

(Başı 1 incıdcl 
demiştır. 

Daladier'nin sözleri 
Başvekil Daladier de milli bayram 

münasebetile söylediği bir nutukta, 
dünyaya tahakküm etmek iddiasın

da olanlara karşı koymak yolunda 
Fransa ve İngilterenin müşterek az
mini ifade ederek bilhassa şunları 
söylemiştir: 

"- Biz, hiç kimseyi tehdit et
miyoruz ve istili hulyaları pe~in
de ko~ıııuyoruz. Sadece milletler 
arasında sulhün hüküm sürme~iııi 
istiyoruz. Medeniyetin sel3metini 
temin edecek yegıl.ne çare olan bir 
doğruluk ''e te~riki mesai zihni
yeti ile sulhü muhafaza etmek 
için bütün gayrctleriınizi sarfet
meğc azmetmiş bulunuyoruz. Fa
kat her tehdit ve her tahakkiim 
teşebbüsü karsl'~ında Fransız Jıi.ir

riyctlerini müdafaa edeceğiz ve 
istiklallerini korumağa karar ve
ren bütiin milletlerle beraber ha
reket edeceğiz.'' 

Paris ırnzeteleri, 14 Temmuz Bay
ramının İngiliz - Fransız tesanüdtl
ne yeni bir örnek verdiğini bilhassa 
tebarüz ettiriyorlar ve eğer milletler 

Çan9 · Kay· Çek 
Nihai Zafere 
Doğru Azimle 

Yürüyoruz, Diyor 
Chung-King, 15 (A.A.) - Chung. 

King şehri mukavemet harbinin ikin
ci yıldönümünü tesit etmektedir. 

Bu münasebetle dört büyü« içtima 
aktedilmiştir. Tertip edilen merasim 
esnasında ölen kahramanlar namına 
dikilecek abidenin ilk taşı konulmuş
tur. Çinin bütün kliselerinde York 
başpiskoposunun tavsiyesi üzerine a. 

Çang- Ka-y-Çek'in mesajı 
Çin istik151 harbinin ik;nci yıldö

nümü münasebetilc Başkumandan 

Çang - Kay - Çek, millete hitaben bir 
mesaj göndermiştir. 

Çang - Kay - Çek bu mesajında. 

geçen sene içinde Çinin kendisine ni
hai zaferi temin edecek olan şartla

rın büyük bir kısmını tahakkuk et
tirmiye muvaffak olduğunu gururla 
kaydettikten sonra şöyle demektedir: 

"Si!ahlı müdafaa ve milli kalkınma 

arasındaki münasebetleri iddi ı olun
duğu gibi kuvvete dayanıyorii' , 

Fransa ve İngilterenin istikbale sü
künetle bakabileceklerini, çünkü 
şimdi yalnız kendi menfaatlerini de
ğil, bütün bur milletlerin hak ve 
menfaatlerini müdafaa edebilecek 
vaziyette bulunduklarını anlatıyor

lar. 

fngilterede askere alınanlaT 
Londra. 15 IA.A.) - Silah altına 

alınanlar bugün 15 Temmuzda ilk 
defa olarak sevkedileceklerdir. İn. 
gilterede mecburi askerlik hizmetine 
tabi 200.000 gençten 34.000 i bugün 
6 aylık hizmete başlıyacaklardır. 

Diğer gruplar, sıra ile gelecek haf
talar zarfında hareket edeceklerdir. 
Acemiler kışlalarda yüksek mevki 
sahibi zevat tarafından karşılanacak 
tır. 

Folkestoue'da acemi efradı 
çe Mary karşılıyacaktır. 

* 

Krali-

Kahire, 15 (A.A.) - Mısır hüku-
meti, İskenderiye civarında kilin Ma 
riut gölünün sahillerinde büyük bir 
askeri hava limanı ihdası imkiinları. 
nı araştırmaktadırlar. 

İskenderul'.I 

Limanında 

Faaliyet 
Iskenderun liırtnının tesellümii tah 

minden çok d•.ha evvel bitirilmekte
dir. Kuvvetli bir ihtimalle Iskende
run limanı yarından itibaren devlet 
liman işletmeleri umum müdürlüğü
ne bağlanmış olarak faaliyete başlı
yacaktır. 

Ingiliz Gibs müessesesi mühendis. 
, __ :_:_ ·---- __ .. _ 
Iskenderun limanının es:ıslı şekilde 

tanziminden önce, blunmasu1a lüzum 
görülen muvakkat tesisat vücude ge
tirilecektir. 

Iskenderun limanının tesellüm:. 
için giden heyet hafta içinde şehri
mize dönecektir. Umum müdür Rau
fi Manyas ta bir müddet sonra tet
kiklerde bulunmak üzere Iskenderu
na gidecektir. 

Çatalağzı limanı 
Gibs müessesesi mühendislerinin, 

eserini tahakkuk ettirmek için mem. Karadenizde kurulacak limanın E
leketin içinde ve dışın.da bulunan bü- reğlide mi, yoksa Çatnlağzında mı 
tün Çinliler büyük bir gayıetle çalış- inşasının daha muvafık olacağı bak
malıdırlar.. kındaki tetkiklere mahallinde baş -
Başkumandanın mesajında. harbin ladıkları haber verilmektedir. Iktı

ilk senesinde Japon kuvv~tleri Çinde sat ve Nafıa Vekillerinin de o mınta-
800 kilometre kadar ilerledikleri hal- kada bulunmaları bu işin süratle in
de ikinci sene içinde muharip Japon tacını temin edecektir. Mütehassıslar 
kıtaları adedinin arttırılmasına rağ. bir müddet sonra Trabzon limanında 
men ancak 310 kilometre ilerliyebil tetkikata başlıyacaklardır. 
dikleri hatırlatılmaktadır. ' Açıkta kalan memurların 

·Japonlar, kendileri de itiraf ettik- 1 
maaş arı 

!eri veçhile bu ikınci senenin mart Mülga Denizbank liman işletmesin 
ayına kadar bir mılyon kişi zayiat den açıkta kalanlara beher hizmet 
vermişlerdir. senelerine mukabil birer aylık tuta. 
Japonların karşılaştıkları muvaffa- · t ·ı · t" . . . .. cında tazmına verı mış ır. 

kıyetsızlıkler.• g~zden geçiren baş- Hizmet müddeti bir seneyi doldur-
kumandan, sıyası sahada .Taponyanın 1 · · k d bı·r 

1 

mamış memur ar ıçın anun a 
Pr~ns Konoyenin harp k~bine.s!~i~ kayıt olmadığı için bunlar hakkında 
dagılışının sarsıntısını hısseOigını, l 1 ag-ı •1u·· nakaıa· t · ne muame e yapı ac n 
iktısadı sahada Japonyanın gittikce V k.l t" d !muştur . -· e a c ın en soru . 
ar,tan ışsi~li.kle, hu~u?at fiatlarının Mülga Denizbank Denizyolları iş-
y~ksel".'esı '.le ":'e zıraı vazıyeti va- !etmesinden açıkta kalan memurlara 
hım'.eştır~n ıhtıyat ~Uınlarının azal- henüz tazminat verilememiştir. Buna 
masıle mucadele ettığını kaydeyle- 1 h .. b"t · ı 

k d
. sebep hesap arın enuz ı me. mış o -

me te ır. · 
masıdır. Devlet denızyolları ı~letme-

Ruhi sahada Japonya, h:ıkikl bir 
muamma karşısınd.. bulunmakta
dır. Zira memleket dahilind~ olduğu 
kadar, ordu içinde de harp aleyhtar
lığı gittikçe artmaktadır. 

Diplomasi sahasında Japonya git
tikçe yalnız kalmakta ve Roma - Ber
lin mihverine iltihaka bir türlü ka
rar verememektedir. 

Bütün bu müliıhnzalardnn 'onra. 
başkumandan 100 mil uzunluğunda 
olan yolun 90 milinin katedildiğini 

ve Çine nihai zaferi temin için her 
zamandan ziyade gayretleri birleştir
mek lazım geldiğini mill~te lıatırl•t
maktadır. 

Mogolistan hududundaki 
hadiseler 

Moskova, 15 (A.A.) -- Sovyet 
mahfillerinde, Moğol hududunda ce
reyan eden muharebelerin ehemmi-

leri umum müdürü lbrah:m Ke
mal dün bir muharririmize tazminat 
hususunda icap eden muanıdatın ya
pılmakta olduğunu söylemiştir. 

yetsiz bir hudut hadısesindeıı mi çık
tığı, yoksa lngiliz - Fransız - Sov
yet paktı aktedilmeden 3ovyet iıükıi
metinin dıkkatini oraya c;:ekmck üze
re totaliter devletlerle anıaşJra!t Ja
ponyanın bu mıntakada huekete mi 
geçtiği malüm olmadığı beyan edil
mektedir. 

Ayni mahfillerde söylendiğine gö
re, Mogolistanın Sovyetler birliğı i
çin pek büyük bir sevkulceyş ehem
miyeti vardır. Japonlar bu mıntaka
da harekete geçtiği takdirde Sovyet
lerin Mogolistanı kendi toprakları ı

miş gibi müdafaa edeceklerine şüphe 
yoktur. 
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YENi NEŞRIY AT : 

SERVETİFÜNUN - UY ANIŞ - Mcc• 
munsının bu haftaki sayısı nefis bir kapak • 
içerisinde, dolgun milnderecaUa intişar 

etti. Bu sayıda, Hıı llkarnns Balıkçısının 
Hallkarnns (Bodrum) sahillerini tanıtan 
guzel bir röportajı bulunmnktndır. 

Pol ve Virjlnl - Kemal Demiray 
tarafından Türkçeye çcvri1mi!i ve 
Ralıkesirde kitaı> halinde ba:nlmış· 
tar. 

Havacılık ve Spor -Bu faydalı \"(' 
giizel mecmuanın 42 nci sayısı çık

"' mı tır. , 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 

Şube ve ajanı adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat llanknsmda kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası lluJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile c1şağ1dakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. 
• .. 
" .. .. 

1.000 Liralık 4,000 Lira 
5,00 ,, 2.000 .. 
2so .. ı.ooo " 100 " 4.000 ,, 
~'l .. 5,000 .. 
40 ,. 4,800 .. 
20 • 3;200 ,. 

:UU\:l'U\. ı. n pıannoaın para1ar nır sene ıçınae :rn ııraaan ~ğl 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektiı 
Kuralar senede 4 defn, 1 EylUl, l llidncikinun, 1 Mart ve 1 U~aan 
tarihlerinde çekilecektir. 

Orta · Lise Bütün ikmal Dersleri 
Orta • Lise bütün ikmal ve bitirme imtihanlarına tek veya azami 4 ki

şilik gruplarla gündüz ve gecede 4 lisanla hazırlıyoruz: 1914 senesin. 
denberi usulü tedris ve muvaffakıyetle tanınmış (ÇEMBERLİTAŞ kar. 
şısında Yabancı Diller ve Riyaziye Kız. Erkek okulu) birkaç derste müş
küllerini giderir. Sınıfta kalmak korkusu da bırakılmaz. Tediyatta kolay. 
lık ta gösterilir. 

Direktörü Ziya ÇETİNKA YA 

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

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

2 - Eksiltme 10 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 de vilayet daimt 
enclimeni odasında yapılacaktır. 

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

niye her gi.in mesai santleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde görüle. 
bilir. Ve 2 Lira mukabilinde temin edilebilir. 

5 - Taliplerin 1905 Liralık muvakkat teminat mektup veya"'lnakbuzu 
ile Ticaret Odası kayıt vesikasını ve ihale tarihinden (8) gün evveline 
kadar Konya Vilayet makamına müracaat ederek alacakları ehliyet ve
sikasmı haiz olmak şartile 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazır. 
lıyacakları teklif mektubunu ihale saatinden bir saat evveline kadar ve 
makbuz mukabilinde Vilayet makamına tevdi etmeleri lfızımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Polis süvari hayvanları için alınması kapalı zarfla eksiltmeye konulan 

azı 80,000 çoğu 90,000 kilo yulaf ile azı 85,000 çoğu 95,000 kilo yemlik 
ot ve azı 60,000 çoğu 65,000 kilo sap sa:nanın alınması kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27/7/939 Perşembe günü saat 15 
te mlıdüriyetlmiz binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. Muhammen 
fiat yultıfın beher kilosu 5 kuruş 87,5 santim yemlik otun beher kilosu 3 
kuruş 25 santim yataklık sap samanın kilosu 2 kuruş 75 santim muvak
katen teminat 762 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını ayni 
gUn saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermelerini ve şeraiti öğrenmek 
için de üçüncü şube-müdürlüğüne müracaatları. (4912) 

·Devlet Demiryolları ve Umanları işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedeli 1021 lira olan 100 takım muhtelif b~ende kay

nakçı elbisesi (Merserize bezden) ile 60 adet tulum elbise 24 • 7 • 939 
pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilin. 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 76 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondaı_ı parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (4997) 

TAN Gaıetesl lstanbul Defterdarhğından: ---ilan Fiyatları ~ 
-o- = 

Hesap N. ismi Sanatı Mahallesi Sokağı Vergi İhbarname Sene N. Si 

183 Nesim Ventura Sarraf - .. i 1 inci sayfa sanfimi 400 § H.A Balıkpazan 27 /1 128.22 K. 
25 64 B. 
23 08 c. 
14 18 K. 

2/24 938 
l a 2 • • • 2so s 

920 Agopoz Basmaciyan Terzi e1 , , , 200 = 
E 4 , . ,' , 1 oo § 

,~ 

" Ynrım §İ§eci H. 18 15/24 
r ,... 

" 
! fç sayforarda , 60 § 
! ~<tn sayfa , 40 : • c 
5 Dikkat: = .. 
5 ı - ı santim: gazetenin ince E 
: yazısile 2 satırdır. : 
5 'Z - İliinlann fiyatı guetenfn : .. 
: tek sütunu üzerine hesap- : . -

376 Abdullah oğ. Osman Ke. 
reste ardiyesi 

192 Niyal Kurt Ekmek satış 
yeri 

1281 Kemalettin Telli Yor· 

T. K 

..· 
" 

H.A 

Yava§ça Şahin 22 

Fincancılar Yokuşu 1 

Balık pazarı 29 

2 84 B. 
2 55 c. 
4 39 K. 

88 B. 
79 c. 

4 18 K. 
84 B. 
75 c. 

31 50 K. 

21/24 

51/22 

... ,, 

,.. ... 
ti 

: lanmıştır. =: 
51 - Kalın yazılar da J(aretedP 2 .. - = 

gancı 6 30 B. 
38 75 K. 

7 75 B. 
45 27 K. 

9 05 B. 
15 66 K. 

3 13 B. 
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:: kapladığı yere gore santim· _ 
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418 Hasıan Ergincan Kö. T. K Hasırcılar 85 49/16 939 
mürcü Kasket ve Çorapçı 

1202 Asım Güzey Kolonya H.A Çarşılı Han 32 2/30 ... 
" 

Dr. Hayri Ömer krem imali 
259 Ahmet Cevdet Kasap " 

Sabuncu Han C. 3 18 28 K. 
4 20 B. 
2 74 c. 
4 97 K. 

34/2 937 
ZDhrevl ve cllt tııetıtıklırı mDt•.,•nı 
,)ğleden eonra Beyoğlu Ağacam 
kRrsuıımdR Nn 13~ 1'Plpfnn·4:l!)Q• 763.64 Muammer Özler Kah. 

vehane 
T. K Tahtakale V 98.100 

96 B. 
32 43 K. 
6 49 B. 

4/25 ' .. 
" 

KAYIP - Lüleburgaz askerlik şu
besinden aldığım terhis tezkeremi 

j kayb~tti~. Y~_nisini alacağımdan es
i kisinın huk u yoktur. - Geredeli 
328 doğuml Halil oğlu Mahmut. 

630 Cemal Sandıkçı " 
Cömert Türk S. 30 75/22 

. ,. ,, 

Yukarıda adı işi ve eski ticaret adresleri yazılı Hocapaşa maliye şubesi mükelleflerinden yeni ticaret ve 
ikamet yerlerini bildirmemi§ ve yaptırılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında göste. 
rilen yıllara ait kazanç vergileri ihbarname ile bizzat tebliği mümkün olamadığından Hukuk usulü muha. 
kemeleri kanununun Hl ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 

8 pozu da 
bOyle gOzel 

Her mevsimde, her havada, . -
hersaatta. ~eryerde 

'"KOlJAK VERlKROM'' 28° filmine 
DAiMA EMNIY.ET EOEBILIRSINIZ 

8 pozdan daima 8 

G.üzel, net ve detayh resim 

. DAHA 1 O .A R E L 1 O i R 

KoPYif arınız için: 

Daima güze1, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla. sararmayan VE LOK S kağıdına 

)Srar eaınaz \ 

Bütün K O O AK satıcılardan arayımz veya 

şu acırese muracaat eaınız : .. 

KODAK Şirketi - Beroilu, latanbul 

Hepsi de gOzer 

Elbistan Kaymakamhğından : 
Kazamız köylerinin sağlık korucuları için yerli elbise satın alına· 

caktır Beherinin muhammen bedeli Elbistanda teslim prtiyle on bir 
liradan olmak üzere 11 adet elbise eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin en son 20. 7-939 perşembe günü saat ona kadar Elbistan 
kaymakamlığına baş vurmaları duyurulur. 5188) 

lıtanbul Levazım Amlrliğlnden: 
1 - Askeri dikim evleri için imtihan edilmek şartiyle mütehassıs ma· 

kastar terzi ustası alınacaktır. 
~ - Şerait amirlikten öğrenilcbllir. 
3 - 1steklilerin bonservisi diploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile bir. 

likte 7/ 8/939 tarihine kadar Tophanede İstanbul levazım funirli"ine mü
racaatları ilin olunur. (5269) 

Belediye Sular idaresinden : 
Açık pazarlık iJAnı. 

İdaremiz müstahdemini için ceman ı 11 çift ayakkabı; 
İdaremiz müstahdemini için ceman 24 çift çizme, 
Yukarda cins ve mıktan gösterilen ayakkabı ve çizme1er için 12 

temmuz 939 çarşamba günü idaremizde açık pazarlık yapılmışsa da mat. 
lup t>vsafta talip zuhur etmediğinden Jhale tehir edilmiştir. Taliplerin 
bu işe dair tanzim edilmiş olup idaremiz levazım servisinden parasız 
olarak verilen şartnameye harfiyen uygun olarak açık pazarlık günü 
olan 31 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 te idaremizde mütesekkil 
komfoyona müracaatları (5236) 

Devlet Denizyolları İşletme 
Umum Müdürlüğü tlCinları 

i 

Karaköy'de bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı üzerinde 
Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) binasının alt ka. 
tındaki daireye nakletmiş olduğu alakadarana ilfuı olunur. (5274) 

İstanbul Bnş acentalığı 
Galata acentalığı 
Sirkeci acentalığı 

Üniversite Rektörlüğünden: 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmek mak
sadiyle Fransızca İngilizce ve Almanca kurslarına yeniden talebe kabul 
edilecektir. Kabul edilenler ayda 30 ar lira harçlık ile bir yıl yabancı dil 
kurslarına devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl da dilini 
öğrendikleri yabancı memlekete gönderileceklerdir. 

Seçme sınavları 25 ve 26 eyllıl pazartesi ve salı günlerinde İstanbul 
Vniversitesinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmnk, 

2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen 
okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir.) 

3 - Üniversitede 22 ve 23 eylul 1939 günlerinde teşkil edilecek sağ. 
lık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bil
diren bir ıtıpor almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan, tahsil müddetlerinin iki misli Maarif 
Vekaleti emrinde çnlışacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. 

Tedrisat sahahtan akşama kadar devam edeceğinden kurs tale
besinin hariçte hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. 

Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraOariyle birlikte 20.9-
939 çarşamba günü akşamına kadar Üniversite tedris işleri direktörlü. 
ğüne müracaatlan. (5208) 

Elbistan Kaymakamlığından : 
Kazamız köylerinin sağlık işlerinde kullanılmak üzere Zündap ve. 

yahut İndiana marka bir sepetli motosiklet alınması eksiltmeye konul. 

muştur. 

İsteklilerin en geç 20.7.939 perşembe günü saat 10 na kadar Elbistan 

Kaymakamlığına baş vurmaları ilAn olunur. (5 l 92) 

M. M. Vekaletinden : 
Muhtelif mahnllerde benzin tnnkları yaptırılacağından bu işlerle 

i~tigal eden flrmalnrın lAzım gelen izahatı almak ve tekliflerinl yapmak 
uzero Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat şubesi müdürlüğüne müracaat. 
Jarı. (128) (5173) 

KANZUK . ..~ ,. . 
NAS 1.R o 1 LACI . 

E n muannid ve eski nası.rlan bile kökünden . 
çıkarır. Elli senedenberi Avrupa ve . Ameri· 
kada n,azharı takdir olmuş bir ilaçtır ., 
Kanzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

INGILiZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, Is.tan bul 
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KOYLULERiM iZIN 
f 

Köy idare Hey'etlerinin Nazarı Dikkatine: 
, 

KOYLU GiYiM ESYASI ASAGIDAKI FIATLARLA 

ve 

i Mallar Pazarları 
ANKARA SUBELERINDE 

1 

Perakende Olarak Satllmaktadır. Mağazalarımıza Müracaat Ediniz. 
Elbiseler : 42 ila 52 beden Çamaıırlar Kasket ve Kunduralar 

Çulakiden 

Şayaktan 

Yazl ık Düz Kumaştan 

Yazl ık Çizgili Kuma~tan 

545 • 700 

275 • 330 

280 • 340 

il 

il 

il 

il iç Gömleği 4 5 

il iç Donu 45 

il Çorap 11 

il 

il 

il 

e ıe 

iskarpin, Nafçafı ve Çivili 

Potin. Nalçalı ve Çivili 

~ u • ~~ Kuruş 

190 
290 

il 

il 

Savaktan Kıshk Paltolar : 485 den 650 Kurusa Kadar Kadın Mantoları : 2 5 5 den 3 2 5 Kuruşa Kadar 

lfll' ..................... l!lll .................................................... ~ l ~~~Y•e•n•i •R•ad•y•o•m .. ev•s•ım•.•ın•ın .. y•ak•l•aş1-1llııllı: ~ .................. K 1Z1 L fl.. '( ............ ... 
DSf AIN~\Ulb AIMil~Il~AIN ~0161JU ması;~bil~B~yo:lunda Hastabakıcı Hemşireler 
.., I Z .., IS MI Amu lkaı Kn Kol,JI • Ro but Kol' J ER._.E., .,iSMi mağazaları müdüriyeti, bütün Okulu Direktörlüğünden: 
ft ft : Aroavııtktly, Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 : ft ft ft 1939 senesi Serlavhasile dünkü nüshamızın son sahifesinde neşredilen ilanda 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyarı olarak mütehassıs mu
allimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültiıre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. 

Kutüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tckemmülünü te-

- min eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 
1 

Zenith Radyoları Okulun tahsil müddeti ÜÇ YIL olduğu yazılacakken sehven (Üç 
stoku üzerinde tenzilat icrasına seklinde dizilmistir. Müddetin ÜC YIL oldu~u tashih ve ta\'Zih olun 
karar vermiştir. Stokun tüken- • 1

- .............................. ~ 
mesinden evvel istifade ediniz. 

MÜHENDiS KISMI : Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir 

KAY 1 T GÜNLERi: Yaz tat ili zarfında P azartesi \'e Perşembe giinleri saat 
9,00 dan 12,00 ~·e kQdar . 7 Eylıilden sonra her g ün 

Fazla malumat i~in mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. · 
~ ...................................................... , 

YOQGUNLUGUNl> 
UNUTTURAN PAZAR 
GEZMELERiNDE 

ODEON 

6m ............. - ............................. , 

INŞAATCILERIN NAZARI DiKKATiNE: 
;yazın : Güneşten - Sıcaktan 

kışın, riizgfır \'e soğuktan 

Korunmak için 

lnıaatleriniıi 

Meşhur KLETT Markalı 
Ahşap J aluzi - İstorlarile 

tcchiz ediniz 

.. , 
~ 

1 
Saç Bakımı~ 

Güzelliğin en biri:ıci şartı 1 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri müccrreb bir 
ılaçtır. 

Minimini yavrunuzun sıhhatini 
duşününüz. Onlara çocuk araba. 
larının kraliçesi olan ve en iyi 
imal edilmiş. en fazla tekemmül 
ett irilmiş en sıhhi arabavı alı -
nız. Yeni gelen 1939 modelinin 
50 den fazla ceşidi vardır. Her 
verden ucuz fiat ve müsait şart-

1 

&IAMOFOfl Y1 PLAKLAAINI 

almaJı. ilunJ ~ 

K L E T T Markalı 
Sağlam ve zarif 

JALUZİ - İSTORLARINI 
Daima tercih ediniz. 

Umum Acentası: 

NIKOLA DAVRANOF 

lnrla yalnız, 1 
1 BAKER MA(;AZALARINDA 1 

bulabilirsiniz 

-- ----- - --- - --

-

Kontrplake Parke Jaluzi Ticarethanesi " suaHI SENSES 
Mahmut paşa Büyük Yıldız Han No. 11/14 Telefon : 22870 1 r. r 1 

T 1 af D İ t b l A tdrar :roTian hastalıkları mOtıolııSStın 
e gr : avrano . - 5 al\ u · P qeyoğlu Yıld~ sineması karşısı Lek-

Sahıbı ve Neşriyat Müdürü Halil Lfıtfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecılik. ve \ .._ lrr a'Oartıman. Faklrll'l'e> mır:ı~,. I 
'111111•--- reı: 4:uı2~ ·--Neşriyat T. L. Ş. Ba!Jrldı!ı yer TAN Mathaa'1 

A s E p TA 
TABLETi 

e 
~ Yemek salonlarına, yatak ve b 

~ / yo odalarına, mutfaklara, aptes 
ili ~ nelere, kahvelere, gazinolara, 

kantalara, eşya depolarına asmak 
Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer hataratı 

uzaklattırmak kabil olur. 
Temas suretile mücpdele ve imhası lazım gelen GÜVELERİN S'Ö 
FELERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İı 
HASI İÇİN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolap çe 

• melerine ve sandıklara: 

KUTU içerisinde 
satılan KRIST fl..LIZf fl..SEPT fl.. YI 

kullanmalı . · 

ı~+anbul Belediyesi · llCin~arı 
Koprüler tamiratında kullanılmak uzere luzumu olan Kerestenın 

bayaası kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 31/7/ !;l39 Paza 
günu saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 5 
lira 50 kuruştur. İlk teminatı 394 lira 39 kuruştur. Şartname Zabıt 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat mı 
buz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları 
palı zarflannı ihale giınü saat 14 de kadar d ' imi encümene vermeleri. 

. (5282) 


