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İngiltere 

Balkanları 

Kurtarmaya 
Çalışıyor 

Yazan: M. Z ekeriya SER TEL 

A lmanyanın Tuna ve Bal
kan memleketlerindeki 1 

iktısadi istilasının önüne nasıl 
geçilebilir? 

Balkan ve Tuna memleketlerini 
sulh cephesine kaznnmak için, bun
ları yalnız diplomatik bağlarla de
mokrasilere bağlamak kafi değildir. 
Siyasetin temelı iktısattır. Ekono
mik menfaatlerini başka istikamet
te gören memleketleri, siyasi men
faat saikasıyle bir başka istiknmete 
çekmek güçtür. 

Onun i~in, Balkanlarda ve Tuna 
boyunda tecavüzü durdurmak isti. 
yen sulh cephesi, Cenubu Şarki Av. 
rupasm da lktısadcn de çab~mıya ve 
bu memleketleri Alm an iktısadi he
gemonyasından ktırtarnıağa .mecbur
dur. 

Demokrasiler, uzun müddet Al
manyanm bu istilasına lfıkayt kal
dılar. Evvela bu sahayı Alnıanyanın 
iktısaden tabü istismar sahası sayı. 
yorlardı. Sonra da Alnıanyanın tat. 
bik ettiği metoda karşı gelecek bir 
metot takip edemiyorlardı. 

Beynelmilel ticari teamüllerle iş 

yaparak, Almanlarla rekabet etmek 
mümkün dekildi. 

A ncak Cenubu Şarki A vrupasını 
siyaseten sulh cephesine al

mak zarureti ba gösterdigi zaman
"'·- '-' ..J---1-- ·1 • l. ...... ıu.iQ aPrtL 
ler. Ve ılk hamle olmak üzere Tür-
kiyeye 16 milyon İngiliz liralık bir 
kredi açtılar, Almanlar derhal 150 
milyon marklık bir kredi açmak su
retiyle buna cevap verdiler. 

İngiltere ve Fransa, Yugoslavya_ 
dan zirai mahsul almak üzere, tica
ri muahedeler akdettiler, Almanya 
derhal Yugoslavya ile yeni bir tica
ret anlaşması müzakeresine girişe. 
rek ona geniş krediler açtı. 

Bu suretle Almanya münferit te
şebbüsleri derhal karşıladı, ve de. 
mokrasilere buralarda hareket im
kanı bırakmadı. 

Zaten Türkiyeye kredi açmanın 
da yanlış bir yol olduğu anlaşıldı. 
Çünkü Türkiye bu krediden istifa. 
de edemedi. Kredi açmak, Türk!ye. 
yi borçlandırmak demekti. HalbJki 
biz, borç para istemiyor, mahsulle
rimize yeni bir pazar arıyorduk. 

İngiltere bizden mal almaksızın pa
ra vermek istiyordu. 
Şu halde metodu değiştirmek, Al. 

manyaya, onun takip ettiği metu~la 
mukabele etmek lazımdı. 

Yani icap ederse ziyanına, fakat 
Alınanyanın aldığı fiyata mal al_ 
mak, ve Turk mallarına ba~ka bir 

• pazar temin etmek ihtiyacı vardı. 
İngilizler bunu da tecrübe ettiler. 

Denizler üstü ticaret odasına Bal. 
kanlarla ticari munasebette bulunan 
firmalara yardım etmek üzere 10 
milyon İngiliz liralık bir kredi veril. 
di. Fakat bu da müsbet netice ver. 
medi. Çünkü ayrılan para azdı. Ay
ni zamanda aramızdaki ticaret mü
nasebetleri de praük değildi. 

O vakit İngilizler, işi ciddi suret
te tetkike mecbur oldular. ~::ıptık. 

lan tetkik neticesinde şu karara 
vardılar: Almanyanın iktısadi csa. 
retinden kurtarılması lazım gelen 
memleketlerin biıtiın harici ticaret. 

(Sonu Sa: 10; Sü: 4) 
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I / 
Fransız askeri heyeti azalarından iki•i 

F ransızAskeri 
Heyeti Geldi 
General, "Ordu Mensupları ile Yakından 

Tanışacağım için Çok Bahtiyarım .. Diyor 
Fransız ordu kumandanlarından General Hudzinger'in ri

yc;.setinçle 5 ki~ılik bir Fransız askeri heyeti, dün sabahki 
Senıplon ckspresilc şehrimize ge1mi , ve ak am Ankaraya it-

A•keri heyetin reİ•İ General 
HuJzinger 

miştir. 
Sirkeci garında, !stanbul Komuta

nı Korgeneral Halis Bıyıktay, Mer. 
kez Kumandanı Albay Cemal Akan 
ve General Hudzingu in mihmandar
lığına tayin olunan Kurınay albay 
Lıitfi Köksel, Fransız scfare lanesi 
erkanı, Fransız ataşemilitcri Voirin. 
deniz ataşesi yüzbaşı Laal ve Ingiliz 
ataşemiliteri Albay Ross tarafından 
k:arplanmıştır. 

General Hudzinger, riya!let etti.~i 

askeri heyete karşı gösterilen derın 
alaka ve samimiyetten do!ayı Istan
bul Komutanı Korgeneral Halis Bı
yıktaya teşekkürlerini bildirdikten 
sonra, arkadaşlarile birlikte otomo
billerle Perapalas oteline gitmiştir. 
Fransız askeri heyeti azaları, saat 

11.30 da Istanbul ve Merkez Komu
tanlarını ziyaret etmişlerdir. 

Misafirlerimiz, dün akşam Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak. 
mağın motorile Tophaneden Haydar
paşaya geçmişler, eksprese bağlanan 
hususi vagonla Ankaraya hareket et· 
mi§lerdir. 

Generalin ıözleri 

K I • • 1 • • 1 Bundan bir müddet evvel Suriye. u p er 1 n 1 deki Fransız kuvvetleri kumandan
bjuıda bulunan ve Hatay anlapnala
n sırasında Ankaraya da gelen Ge

Değiştirecek 

Sporcular 
~ 

Muameleler Ağustos 
içinde Bitirilecek 

neral Hudzlnger, kendisile göriışen 
bir muharririmize §Unlan söylemi§
tir: 

"- Türkiyeyi tekrar siyarete fil'· 
sat bulmak beni çok memnun etti. 
Güzel memleketinize enrelee • e gel
mlttim. Türkiyeyi bilir, Türkleri ta. 
nır ve severim. Bundan bir müddet 
evvel Hatay müzakereleri sırasında 

ziyaret ettliim Ankaradan 11l lntJ • 
balarla aynlmı9tam. Bu defa dost ve 

Beden Terbiyesi Umum Mü- müttefik memleketin ytlbek şahsi • 
dürlüğü, sporculann bundan yetleri ve kahraman Türk ord•u 
böyle her yıl ağustos ayı içinde menıuplan ile yakından tamşmak 
klüp dematirebilmelerini temin fınatım kuandıtimdan dolayı çok 

.,, mesut ve bahtlyanm.'' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...... 1 eden bir karar kabul etmiştir• General, hiikiıınet merkezimizde 

Romaya Dair Bir Mallım olduğu üzere ti kuruldu. bir müddet kalacağım lllve etmiştir. 
ğu tarihten, yani 16 senedenberi bi. LonJ ra raJyoaıına •öre 

Fantezi Taslağı zi~ spor teşkilltımızda sporculann Londra radyosu, Fransız askeri 

Aka Gündüzün bu yazı
sını bugün bqinci sayfa
mızda "Sırası ıeldikçe,, 

ı sütununda okuyıpJuz. 
...................• ...-..... . 

klup değ~rmeleri 9 ay bekleme heyetinin Ankarada, Türk • Fransız 
şartına baglı bulunuyordu. yardım anlapnasının tatbikatına ait 

.Bu yüzde~ sen~~ln her hangi bir müzakerelerde bulunacaımı, heyete 
gununde muddetını ikmal etmiş <>- dahil bulunan kara hava ve deniz 
lan b.ir oyunc.un~n veya yeniden klü mütehassıılannın Türk eksperleri 
be gırecek bır azanın sicili tashih ile muhtelif temular yapac:aklaruu. 

(Sem• Sa. ıo. Sü. 6) haber vermittir. 

1919 dıı.n 1937 yılına kadar 

DÜNYA TAR i Hi 
Leon Chen - Raymond Roru:e - Emile Follnab 

TercOme eden: Galip Kemali SÖYLEMEZOGLU, eski Moskova 
sefiri: Cihan harbinden sonraki beynelmilel siyasi ve içtima! 

hMiselerln yegtuıe tarihi 

HALK GAZETESi Fiyntı 150, ciltlisi 175 kuruştur, KANAAT KİTABEVİ 

lskenderun Limanı lçin 

Nafıa Vekili de 

Vekil,Muhtelif Nafıa 
işlerini izah Ediyor 

• 
Bütün Nafıa inşaatı Makineleştirilecek, Tayyare 

Mühendisi Yetiştirmek Üzere Hazırlıklar Yapılıyor 

Zonguldak ve Ereğlideki tetkiklerini. bitirerek Ankarnyn 
dönC'n Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy, Iskenderun limanının 
tevsii meselesi ile me~gul olmak üzere yakında Hataya gidecek
tir. Nafia Vekili, muhtelif işler üzrinde gazetemize bey~natta 
bulunmuştur. Vekil. dcmiryolunun 940 ta Siirde ulaşacağım, 
Diyarbakır - Cizre hattında inşaat faaliyetinin ilerlediğini, ilk 
önce Zonguldak, 'l'rnbzon ve İskenderun limanlarının inşa 
olunacağını söylemiş, ııafia in~aatının makineleştirileceğini, 
Vek;iletin bilhassa eieman yetiştirme mevzuu üzerinde dur· 
duğunu, tayyare rpiıhendisi yetiştirmek üzere mühim hazır-

Nafıa Vekili General Ali FıJ 
C ebesoy l.tanbuldak i •on 

tetkikleri •ıra•ında 
lıklar yapıldığını anlatmıştır. Bu 

1 
miilakatı, aşağıda okuyacaksınız: 

Nafıa V ekili diyor ki: 
Nafıa Vekili, nazik bir eda ile 

bana yer gösterince gözlerim, ma -
sum bakışlı gözlerine ve erkek hat 
Jarı mütebarız kibar yüzüne fon ya
an bir memle ·et haritasına kaydı: 

Almanyadan Danzig 
Gelerek Orduya Gire 

- Generalim, bu harıta demir -
yolu şebekemizi mi izah ediyor? 

- Hayır ... • dedi - şoselerim,izi .. 
Ve derhal ayağa kalkarak par • 

mağını harita üzerinde gezdirmeğe 
başladı: 

- Şu kalın hatlar ana yollar 
Noktalılar tamiri icabedenler. İnce 
çizgiler yapmak tasavvurunda bu • 
lunduğumuz yeni yollar ... 

- Bu haritanın yanı başınızda 

bulunması bu yıl demir yollarından 
ziyade şoselere ehemmiyet verildiği.. 
ne mi delalet ediyor? 

- Hayır ... Yalnız bugün bu işle 
uğraşmak istediğime delalet eder. 
Ben ne zaman ne ile meşgul olursam 
odama o mevzuu göze vuran hariw 
yı astırırım. Yoksa demir yollarımı
za verdiğimiz dikkatin, bugüne ka
dar olduğu gibi bugünden sonra da 
ayni şekilde devam edeceğine inan
malıdır, 

(Sonu Sa· ıo, Sil: ZJ 

ayısı 17,00 
Şar~i Prusyanın Hücum Kıtalarına .Mensuı 

400 Kişi Daha Serbest Şehre Gönderildi 
Varşova, 16 (Hususi) -

Havas ajansının bildirdiğine 
göre, Danzigdeki salahiyetli 
Leh mahfilleri, Almanya' dan 
gelerek halen Danzig ordusun
da hizmet eden Almanların 

miktarını 15 ila 17 bin tahmin 
etmektedirler. Doğu Prusyası 

hücum kıtalarına mensup 400 
kişi serbest şehrin hücum kıta
lannı takviye için Danzige gel
miştir.Ke:ta Danzig sokakların
da motosiklet üzerinde ünifor-

malı Rayşver askerleri de 
rülınektedir. 

Almanya ile iktıMU/i tema.l 

Leh mf'tbuatı, Polonya • Alma 
iktısadi münasebetlerinde bir dil 
me kaydediyorlar. Almanya 
donmuş Leh kredileri mahsus ı:u 
te azalm1ştır. Bunun sebebi Al 
yaya yapılan Leh ihracatının a~ 
masına mukabil Polonyaya yapı 
Alman ihracatının zayıflamam 

dır. Bu miktarları seviyelerine i 
için ağustosta ekonomik görüşme 
yapılacağı zannedilmektedir. 

• Sonrı Sa: lO, Sü: 

( Atletizm Müsabakaları MuvO.f fakigetli Oldu 
1 j 

Dün f'ener stadında tt.ynelınllel atletizm müsa.. 
bakalan yapıldı. Bu mfbabalialara Tiirk - Yunaıı 
n Romen atletleri lıtirak ettiler \'e iyi dereceler 

alındı. Kull"li lisesinde de askeri liseler !uspotJ. 
bayramı kutlandı ve çok zevkli seçti. Taisaliıı 
resimler spor ıayfamadadu. 
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PENCEREMDEN 

Maarif Şurasına 
Açık LCiyiha 

Yazan: M. Turhan TAN 

B en, komisyonlar gibi layihala
rın da ıninasızlığma inanan

lardanım. Çünkü komisyonlar • Na
poly011un tuhirince - iş görmemek 
için kurulur, 13.yihalar, okunmamak 
üzere yazılır veya yazdırılır. İkinci 
Abdülhamidin tahttan indirilmesini 
müteakip Yıldız sarayında yapılan 

araştırmalar sonunda sandık sandık 
jurnal ve yine sandık sandık liiyiba 
elde edilmişti. Babıalinin ortadan 
kalkmasile açığa çıkan yığın yığın 

avare evrnk arasında ekseriyeti teş· 
kil eden yine Iayihalardı. 

Bana ö~·Ie geliyor ki 13.yiho, ya. 
zandaki düşünce;ri okuyana aşıla
mak kabiliyetini taşır bir şey olsay· 
dı ve Koçu Beyden başlıyarak Cüm
huri,yet devrine kadar saraya, Babı. 
aliye, meşrutiyet ricaline verilen la· 
yihalar da okunmuş bulunsaydı 

Türk ili muhakkak ki cennet olurdu. 
Fakat la)ihalarda öyle bir efsun bu
Junmadığı ve eski devlet adamları 
da layiha okumayı manasız bulduğu 
için paralı parasız yazılmış layiha
lardan yurdumuz bir kumt değerin. 
de dahl istifade etmemiştir. Fakat 
liyihalar, ara sıra, yazanlan zarara 
l!lok.muıtur. Mesela 'Üçüncü Selim 
deninde - Hünkara yaranmak için • 
hergün verilen layihaların sahipleri 
sonralan - o layihaların okunmamış 
bulunmasına rağmen • bir hayli ezi· 
yet görmüşlerdir. İkinci Mahmut 
devrinde ise - Keçeci zade İzzet 
lUolla gibi şahsiyetler - Ia:riha yü
zünden diyar diyar siirgiin gezmiş
lerdir. 

Bununla beraber ben tarihlere 
geçen, mecmualara alınan layihala
rı Jnutlaka okurum. ç:ünkü onlarda 
ekseriya suya atılmış para, toprağa 
gömülmüş e]mas bahtsızlığı görii
rüm ve bu heder olmuş kıymetlere 
hürmet göstermiş olmak için layi
halara göz gezdirmeği vecibe tanırım 
Maarif Şllras1na sunulmuş bir açık 

layilıadan başka bir şey olm1yan \'e 
kabının lizerinde "Tam ölçüde lise 
davası" kelimeleri görlinen bro~ilrii 
de işte böyle bir itiyadın sc\·kile o
kudum. 

Broşürü yazan ıat. Galatas:ır:ıy 
lisesinin eski mi.idiirü .l\J. 1.'evfik A
rarad'dır. Bu haysiyetle yazı, tam 

salahiyetli bir kalemden çıkmıştır. 

Bay Te\'fik'in vaktile Üsküp lisesin
de edebiyat hocalığı yaparken tale
bemdeu bulunması ise broşüre nla
kamı sadece itiyadi bir nazar ol-

maktan cıkarmıs ve ciddi hlr sekle . . ~ 

sokmu,tur. Çünkü hocalar kendi ta-
lebelerini profesör mertebesine yük-

seldikten sonra da eski gözle gör
mekten ve onların sözlerine, yazıla
rına - hocaca! - ilgi gösternıı-ktcn 

geri kalmazlar. Bu, hocalıkla bnba
lık arasındaki Jıissi münasebetin 
cilvelerinden biridir. 

Fakat broşiir muharririni, liseye 
de\•am ettiği gündenberi tanımı~ ol
masaydım ve layihalar1a lpyihamsı 
yazılara knr~ı zayıf bulunmasaydım 

dahi "Tam ölçüde lise davası" adlı 

risaleciğf yine dikkatle okumak az
tırarında kalacaktım. Çünkü bu da
vaya Jştirak edenlerden biri de be· 
nim ve yurdumuzda lise davasının 
artık hallolunnıası lazım geldiği ka· 
n·aatindeyim. 

İşte hu sebepledir ki l\.I. Tevfik A· 
rarad tarafından neşredilmiş ve ir· 
fan hayatımızla uzaktan, yakından 
alAkalı olanlara birer nüshası gönde
rilmiş olan bu l&yihadan Maarif ŞQ. 
rasının açıldığı gün şu sütunda hah· 
setmefi vazife tanıdım. 

M. Tevfik Ararad "Üniversitedeki 
dütilk nisbetlerln orta tedris::ıttaki 
verimsizlikten ileri geldiğini" mih
ver yaparak ve lam ölçüde bir lise 

teşkilatına malik olmadıkça 11ya. 
rın'' ın mesut bir hayat vadetnılye. 
<'Cğini söyliyerek bu mevzu lizerinde 
çok mühim mUtalealar yürütüyor. 
Arada sırada bu mütalealar, .medeni 
celadet sayılacak kadar haşindir, u
mumi çerçeve bakımından ise sami
midir, isabetli görüşlere müstenittir. 

Şimdi benim merak ettiğim cihet, 
bu açık layihanın Maarif Şuramızda 
gi>reccği muameledir. Acaba sabık 
lise miidfiriiniin s<>zlcri orada okun
mıya, tahli1 olunmı~·:ı lAyık görüle .. 

GÜNÜN RESiMLERi : 
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Ticaret 
Odaları 

Kongresi 

Dün sabah şehrimize gelen rJe yine dün akşam Ankaraya hareket 
eden ve General Hudzinger'in riya.ti altında bulunan Fransız 

aakeri heyetinin diğer azasının dün sabah alınmı, reıimleri. 

Garp vUayetlerimideki ordu birliklerimizi tefti, eden Genelkur
may B(lfkanı Mareıal Fevzi Çakmak Aydında iken. Yanında Or
du Mülettiıleri izzettin Çalı,lar, Fahrettin Altay ve Aıım Gündüz. 

Ticaret Vekaleti, telgrafla şehri
miz Ticaret od~sı umumi kiıtibl Ce
vat Düzenli ile azadan Mahrnudu An
karaya davet etmiştir. Cevat ve 
Mahmut Ankaraya gitmişlerdir. I'A",
vetin sebebi, eyhll ay1nda Ankarada 
toplan&cak olan ticaret odaları kon
gresinin göiüşeceği mevzuları tesbit 
etmektir. Izmir, Mersin, Adana ve 
Samsun Ticaret odalarından da bi. 
rer mümessil Ankaraya davet edil
mi!itir. Ticaret mahafili, Ticaret oda
ları kongresine çok ehemmiyet ver
mektedirler. Kongre mu!{arreratı ile 
odaların çalışma mevzuları üzerinde 
yeni direktifler verileceği gibi borsa. 
!arın da Avrupa borsaları ayarına 

getirilmesi için laz-ım gelen tedbir
lerin alınması kararJaştırı!acaktır. 

KüÇüksuda Dün 

Bir Genç Terzi 
Boğuldu 

Ekmek Buhranı 

Dün öğleden sonra Anadolu Hisa. 
rındaki yeni Küçüksu plajında Ah- ı 
met oğlu Mehmet Usluisminde 20 
yaşlarında bir genç boğulmuştur. ı 

Mehmet Uslu, Arnavutköyünd& 
Fırancalacı sokağında 3 nurAarah ev-1 
de oturmakta ve Beyoğlunda terzilik 
yapmaktadır. Dün yanında akraba
sından üç çocukla plaja gelmiş ve 
yüzme bilmediği halde kimsenin far. 
ketmediği bir sırada açılmıştır. Ken
disinde kalb hastalığı da bulundu
ğundan geriye dönmiye çalışırken 

boğulmuştur. Zabıta cesedini göre
rek kendisini sudan çıkarmı~ ve dok
tor muayenesi yapılarak ızömülmesi
ne izin verilmiştir. 

imalatın Büyük Fırınıa·ra 
İnhisar Ettirilmesi, Halkı 
Büyük Müşkülôta Soktu 
Şehrin birkaç semtine iııhiııar 

eden ekmek hulıram gittikçe bil· 
yiiyerek birçok semtlere sirayet 
etmiştir. Boğaziçinde, t)skUdarda, 
Topkapıda ve daha bazı semtler
de halk ekmek tedarikinde vakit 
vakit mii~kiilata uğramaktadır. 

Fırıncıların birHk vücude gcti· 
rerek ki1çHk fırınları kapatıp i
malatı bliyiik fımılara ınliis1ir et-

-"--=-=~~--~~ı ~l..melc ... ...,.... .. da\al ..__~<kl ~-

!~içinin bazı yerlerinde de tatbik Şoför ve Biletçi ile 
Yolcular Arasında Kavga 

edilmektedir. Mesela; Sarıyerde 

de buhran başgöstermiş, bilhassa 
ekmeğini kaza dahilinden tedarik 
eden civar köyİere, fırınların ıııatı
cılara ondalık vermemesi yü-ıtin-

den, ekmek nakledilemernektedir. 
Bu vaziyet karşısında halk ekme
ğini bizzat tedarik etmek için 
Sanyere kadar gelmiş ve fazla te. 
hacüm karşısında mahalli zabıta 

müdahaleye mecbur kalmıştır. 
Vesika ile ekmek alır gibi muh

telif semtlerdeki fırınların (inle
rinde sıra beklemek halkı sinir
lendirmekte ve gürültülere sebe. 
.._. .... _. ··-·-.-.1-•-~.!.- ....,. ______ ,, __ '-.;.!._ . __ 

taraftan küçiik fırınları kapatma
ğa devam etmeleri dolayısile ek
mek buhranının lJütiin şehre ya
yılmasından korkulmaktadır. 

Belediyenin •bugünlerde kati 
tedbVler alması bekleniyor. 

Şişli - Fatih arasında işliyen ve 
şoför Hayrullah tarafından idare e
dilen 3098 numaralı otobüs, dün Ban 
kalar caddesinden Şişhaneye doğru 
çıkarken önünde giden Maçka - Be
yazıt otobüsünii geçmek istemiştir. 

Bu yüzden iki otobüs arasında yarış 
başlamış ve 3098 numaralı otobüste
ki yoloulardan bir kaçı ~oförün üze

rine atılarak onu durmıya mecbıır 
etmişlerdir. Bu sebepten şoförle ay
ni kafada olan otobüs biletçisi ve 
müşteriler arasında kavga çıkmış, bi
ribirlerini döğmiye başlamışlardır. 

-------------------------------------------------------------

Nihayet hadiseye el koyan zabıta, 

cümlesini de yakalıyarak Beyoğlu 

müddeiumumiliğine tesli metmiştir. 
Fakat vakit geç oiduğundan, duruş. 
malarını yapmak mümkün olama -
mıştır. Muhakemeye bugi.in bakıla

caktır. 

cek mi, görülmiyecck mi? Layihala
rın okunmamak üzere yazıldığına 

kanaat beslediğim için bu nokta iize. 
rinde durmaktan kendimi bir türlii 
alamıyorum. Fakat Maarif Şftra,.ının 
kendine bırakılan her şerefli vazife
de olduğu gibi lise davasında dn son 
derece hassas davranacağına um. 
maktan geri kalamıyorum. 

Maarif Şurası 

Bu9ün Açdıyor 
Maarü Şurası bugün saat un bu

çukta Ankarada ismet Paşa Kız ens 
titüsü konferans salonunda çalışma 
larına başlıyacaktır. 

İlk umumi toplantıyı Maarif Ve. 
kili Hasan Ali Yücel bir nutukla a. 

çacak ve şura vekillikçe tesbit edi
len ihtisas komisyonlarm:ı ayrılacak 
tır. Şuranın ayrılacağı on iki komis
yon şunlardır: 

Plan, ilk öğretim, Orta öğretim 
talimatnameleri, Orta öğretim prog 
ramları, tQknik öğretim ticaret okul 
ları, teknik öğretim san'at okuJJarı 

teknik öğretim kız enstitüleri, yük
sek öğretim esas ve talebe kabul ta
limatnameleri, yüksek öğretim terl
risat ve imtihan talimatnameleri 
neşriyat, beden terbiy~si, dilekler 
komisyonları. 

Şuraya memleketin muhtelif 
yerlerinden ve müesseselerinden 

120 maarifçi iştirak etmektedir. 

Avukathk Kanunu 

Ve Staiyerler 
Eski avukatlık kanununa göre mü

lazemeteıı başlıyarak avukatlık kanu 
nunun neşrinden sonra müddetini 
bitirmiş olan stajyerlerin hakim mu
avinliği imtihanına tabi olacağı ve 
bu imtihanda ehliyet ihraz ettikten 
sonra baroya kaydedilec~ği sarih o
larak yeni kanunda gösterilmiş oldu
ğundan tereddüdü mucip olmıyan bu 
hadise hakkında' tefsire muhtaç bir 
keyfiyet bulunmadığına karar veril
miştir. 

----<Oı----

Nevyork Sergisindeki 
Eserlerimiz Getiriliyor 

Nevyork sergisine Müzelerden gö. 
türülen eşyanın başında bulunan 
Müzeler umum müdürü Aziz Ogan
la. Ankara Etnografya müzesi ınü -
dürü Osman Ferit, eserhrle birlikte 
temmuzun 18 inde Istanbula muvasa
lat edeceklerdir. 

SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S - Türkiyede telgraf usulü 
ne zaman tatbik edildi, ilk , Türk 
telgrafçı kimdir? 

C - Türkiyede telgrafın tari
hi çok eskidir. Fakat ilk Türkçe 
telgraf 1855 senesinin 16 ağusto • 
sunda Edirneden İstanbula çekil • 
miştir. Bu telgrafı çeken de Türk
çe telgrafı icat eden Mustafa efen. 
didir. 

Mustafa efendi sıhhi ahvaline 
mebni tıbbiye tahsilini terkederek 
Halep mesalihi ecnebiye müdürlü. 
ğüne tayin edilmiş, orada telgraf. 
cılığa merak sarmış, telgraf hak
kında Fransızca eserler okuyarak 
telgrafcılıgı öll'rı>nm\c:ı VP Edirne 
telgraf müdürlüğüne tayin edi1 

miştir. O tarihe kadar Türkiyede 
telgraf muhaberatı Fransızca ile 
yapılır ve telgrafcılıkta Fransız -
larla tatlısu frenkleri çalışırlar -
mış. Mustafa efendi uğraşa, didine 
telgraf işaretlerini Türkçeleştir • 
meğe ve türkçe bir telgraf alfabesi 
yapmağa muvaffak olmuş, bu al • 
fabe ile de ilk defa yukarıda söy. 
lediğimiz tarihte Edirneden İstan
bula telgraf çekmiştir Türk telgraf. 
çıları • pirleri ve üstatları vaziye
tinde olan • bu zatı çok severler 
ve Merkez Efendideki kabrinde a
rasıra ihtifal yaparlar. 

Çünkü Mustafa efendinin Türk 
telgrafcılığına çok büyük hizmet • 
leri vardır. Telgraf memurlarının 

tekaütlüğü hakkındaki ilk nizam -
nı.ımeyi de bu zat tanzim etmiştir. 

• 
S - Üniversitenin boğaz \•e bu. 

run miitehassısı hangi hastahane • 
dedir? 

C - Gureba hastahanesinde • 
dir. 

• 
S - Türkiyede Çin konsolos • 

luğu var mıdır, nerededir? 
C - Çin konsoloshanesi An -

karada Çin sefarethanesi binasın • 
dadır. Maamafih sefarethane yaz 
mevsimi dolayısıyle yakında İs • 
tanbula nakledecektir. 

• 
S - Belediye dUkkanlan yeni 

Bu Sene içinde 
Yapdan Yol 

İnşaatı 
Belediye, 939 senesi içinde şehir 

ı 
dahilinde 184.362 metre murabbaı 

yol tamiratı, 57.509 metre murabbaı 
da yol inşaatı yapmıştır. Tamiratın 
4350 metre murabbaı Beyoğlu, 
20331 metre murabbaı Eminönü, 
29220 metre murabbaı Fatih, 7800 
metre murabbaı Bakırköy, 15867 
metre murabbaı Sarıyer, 15660 met

re murabbaı Beşiktaş, 1151 metre 
mu:-abbaı Beyk02, 43501 metre mu
rabbaı Usküdar, 32279 metre murab. 
baı Kadıköy, 10250 metre murabbaı 
Adalar kazalarında ·yapılmıştır. 

57509 metre murabbaı inşaattan 

14272 metre murabbaı Beyoğlu, 
12480 metre murabbaı Fatih

1 
3896 

ıııcrn:-ı rı uı-ırı.ro o.T"X:ttı:ıu:n«'YI "':l t1Z c rm e-r 
re murabbaı Usküdar, 5i50 metre 
murabbaı da Kadıköy kazalarmda 
yapılmıştır. 

Son ay zarfında müteahhitlere i
hale edilen tamirat ve inşaat bu ye
kunlardan hariçtir. 

Kozanda Fırtına 

Ve Yağmur 
Kozan, (TAN) - Temmuzun 12 

sinde burada yarım saat süren çok 
şiddetli bir fırtına ile yağmur yağ
mıştır. Fırtına yüzünden bir çok a
ğaçlar devrilmiş ve yağmur arasın. 
da şehre iki yıldırım düşmüştür. İn. 
sanca zayiat yoktur. Hasar belli de
ğildir. 

Ecnebi Mekteplerden 
Nakledecekler 

Sanayi şubesinin Iktısat Vekileti
nin teşkilatına ithal edilmiş olması 

da, Sanayi işlerinin ayrıca teşkilat
landırılması kararlaşmış gibidir. o. 
dalar kongresinin kararına göre, sa· 
nayi işlerinin ticaret oda~arından a· 
lınlp alınmıyacağı belli olacadır. Şo 
kadar ki, Iktısat Vekaleti de bütüıı 
sanat şubelerinin idaresini kendi teş
kilatı içine aldığından ve iktısat nıü.. 
düdüklerinin de sanayi işlerini idare
ye başladıklarına nazaran aynca sa· 
nayi odalannrn kurulmasına lüzum 
kalmıyacağı alakadar mahafild~ söy· 
!eniyor. 

Kıdem Zammı Alaca1< 

Muallimler 
Umumi listede kıdem zammı ve

rilmediğinden dolayı itirazlardıı bulu 
nan ilk tedrisat m.uallünler.indeJı 26 
r.;·~ının ınrazıarı · terıITK eauınış ve 
kendileri haklı görüldüğünden bun
lara ait bir kıdem zammı listesi ha. 
zırlanarak tasdik edilmek üzere dün 
Maarif Vekaletine gönderilmiştir. 

Maarifte Taylnler 
Ziraat Bankası müfettişlerinden 

Hasan Refik Ertuğ Maarıf Vekaleti 
hukuk müşavirliğine, Maarif Veka
leti orta tedrisat şube rnüdUrlerin
den Nurettin Bayman, te!mi'.{ tedri. 
sat umum müdürlüğüne tayin edil • 
miştir. 

Kızıltepe Hükumet Konağı 
Kızıltepe, (TAN) - Kızıltepe ilk 

kaza olduğu zaman kurulan ve bila. 
hare iki oda daha eklenen hükumet 
konağı ihtiyaca kirli gelmemekte ve 
bir iki daire dışarda çulışmaktadır. 

Binanın büyütülmesi ve tamirı dü
şünülmektedir. 

llkmektebi Bitirme lmtilianı 
Maarif Vekaleti, ecnebi mekteple. 

rin ihzari sınıflarında okuyan tale • 
belerin, lisan öğrendikten sonra han- Maarif V ckaleti, hariçten ilk mek-
gi sınıflara kabul edileceği hakkında tehi bitirme imtihanlarına girip m~ 
alakadar makumlara bir tamim gön- vaffak o_lanlara ilk mek_tc~~ diplom:ı
dermiştir. Vekaletin· !:ıu tamimine ı sı vermıye karar vermıştır. Bu gi. 
göre, ihzari sınıf talebeleri türkçeyi ~i~er. için. şubat, mayıs, ağusto~. ve 
lüzumu kadar öğrendikten sonra, ('. ıkıncıteşrın sonlarında olmak uzere 
ğer ilk mektebi bitirer~k gelmişler- senede dört imtihan açıl.acak.~ır:. lm
se. orta mektebin birinci sınıtına, or- tihanlar, alakadar maarıf mudurle
ta mektebin herhangi bir sınıfından rinin münasip görecekleri bir ilk mek 
gelmişlerse tasdiknamenin tekabül te~te ve o ~ekl:~i~ m~allimlerinden 
ettiği sınıfa kabul edileceklerdir. murekkep uç kışıhk hır heyet hu .. 

C E. V AP 
ba!)tan boyanmıya mecbur tutu -
yor. Diikkanları ayni renge boya • 
mak mecburi midir? 

C - Dükkanları ayni renge 
boyamak mecburi değildir. Yalnız 
renklerin fazla frapan olmaması • 
na dikkat edilecektir. Fakat ayni 
rengin tercihinin dükkanın bulun. 
duğu caddenin güzelliği bakımın -
dan faydalı olacağı muhakkaktır. 

• 
S ~ Sesli harfler üzerindeki i. 

şaretler nokta halinde mi, yoksa 
kısa kısa meyilli çizgiler halinde 
mi konulmalıdır? 

C - Her iki şekilde kullan
mak caizdir. 

zurunda yapılacaktır. 

T A K V 1 M ve HAVA 

17 Temmuz 1939 
PAZARTESi 

7 inci ay 
Arabi: 1358 

Gün: 31 Hızır: 73 

Cem. evvel: 30 

Güne~: 4.43 - Öğle: 

Rumi: 1355 
Temmuz: 4 

12.19 

İkindl: 16,19 - Akşıım: 19,39 
Yatsı: 21,37 - İmsAk: 2.29 

Hava Vazlvefl 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan maIUmata göre, hava yurdun Kara
deniz kıyıları ile Doğu Anadoluda çok bu
lutlu ve yer yer yağışlı, diğer yerlerde 
umumiyetle az bulutlu geçmiş, rüıo.:gArlar 
Doğu Anadoluda garbi, diğer bölgelerde 
şimal! istikametten orta kuvvette, Ege• 
nin cenup kısmında kuvvetlice, Ege deni
zinde fırtına ~eklinde esmietir. 

Dün İstanbulda hava az bulutlu geC"mlş, 
rüzgar eimalderı 3 - S metre hızla esmiş
tir, Saat 14 te hava t.ızyikı 1016.3 milibıır 
idi. Silhunct en yüksek 28,!'i ve en dl.l.şUk 

15.0 santigrat olarak kavdcdilmi:;lir. 
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._s_u _G .o_ N_I 
İhata Siyasetini 
Kim Takip 
Ediyor? 

Maliye Vekili 1 Suriyede Son Vaziyet 1 ~·iüsnü Çakır 
Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

A hnanların sulh cephesi aley
hinde ileri sürdiiklcri en bel. 

li başlı iddia, sulhçulurın Almanya. 
:rı ablokn altına alarak, onu ooğ'mak 
istedikleri ve bunu da Almanyıının 
meşru emellerine kavu~mnsına kar
şı gelmek için yaptıklarıdır. 

Dün Mısıra 
Vardı 

VatanilerVeni Karabüke 

idare Şeklinin lktıs~i:.i::him 
Sulh cephesi, Avusturya ile Çe

ko:.lovakyanın, nihayet Arnavutlu
ğun ist itasından sonra kuruldugn i
çin böyle bir iddinya yer yoktur. Fa. 
kat vaziyet biraz tetkik edilirse, i. 
lıata .siyasetini tatbik etmek isti~·cn
leriıı mihverciler oldukları derhal 
göze çarpar. 

Fraıı.samn \'nzi~·etinl gözöniioe gc. 
tiriniz: I\Iihvcrcilerin İspanya Jıarbi
ne müdahaleleri , .e İspanyol halkı
nı ezıncğc yardım etmeleri netice. 
sinde, Fransa üçiincii bir cephe ile 
de meşgul olmak mecburiyetinde 
kaldı ve üç tnrafmdan çenber içine 
alındı. Eğer mihvercilerin iktidarla. 
rında olsa, şiiphe yok ki, bu çeııberi 
tamamlamak için ellerinden ı;clen 

her şeyi yaparlar. Ellerinden gele
mediği için Fransayı tam bir çcnber 
içine alamıyorlar. 

Lehistanrn vaziyetini gö:r.önüne 
getirirsek, ayni manzara ile kar~ıla. 
1jırız. 

Lehistan da Çekoslovnkyanın par. 
çalanınasından, Bohemya ile ':\lora\·
yanın Almanyayn gecınesinden, SJo. 
\'akyanın Alınnn niifüzuna bo~ un 
eğmesinden sonra, iiç tnrafından da 
Almanya ile çevrilmiş oldu. 

Daha sonra Yugoslavyn;\·a bakınız. 
Bir taraftan Alımınyanın Avustur. 
ya~·ı ilhak ederek, onunla koın~u ol. 

doğunu, l\fncaristanı da keU<lisiyle 

birlikte Jıarckete icbar etmek iı.tcdi. 

Fuat Ağralıı Abdülfettah 

Paşa ile Seyahat Etti 
Kahire, 16 (A.A.} - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildirjyor: 

Maliye Vekili Fuat Ağralı Tran
silvanya vapuru ile ve Mısır Harici. 
ye Nazırı Abdülfettah paşa ile bir· 
lilde İskenderiyeye gelmiş, hariciye 
müsteşarı , mahalli erkan, İş Bankası 
direktörü ve kalabalık bir halk ta
rafından karŞllanmıştır. 

Bugünkü gazeteler bu müna.>ebct

le neşrettikleri yazılarda Cümhuri
yct maliyesinin tekamül ve intiza
mından ve Türkiyenin dünyadaki 
mali itibarından sitayişle bahset
mekte ve Vekilin fotoğraflarını der
ceylemektedirler. 

- - -o-
ltalyada Körler Tayyare 
Müdafaasında Kullanılacak 

Roma, 16 (A.A.) - Askeri maka. 
matın ittihaz etmiş oldukları mu. 

karrerata nazaran körler tayyarele
re karşı müdafna işlerinde istihdam 
edileceklerdir. Filhakika işitme kuv. 

vetleri fevkalfıde münkeşif olan kör. 
!erin ses ile mevki tayin etme işin. 
de kullanılacak aletlerin istimalle. 
rinde istihdam edilebilc:ceklcri anla
şılmıştır. 

Yakında 

hususa ait 

edilecektir. 

mebusan meclisine bu 

bir kanun layihası tevdi 

Aleyh i1n de ı.~ r 
Halep, (Hususi) - Suriye Rei -ı Diğer taraf.tan yenı hukunıet Ha· 

sicümhuru Haşim bey Attiışinin isti- lepte vatanilerin organı obn Enne. 
fasından sonra Meclis r,eisi1 kabine zir gazetesini kapattı. 
riyasetinden müstafi Nasuhulbuha- Halep kütlei vatani lideri ~adul. 
riyi iş başına ve mebusları fevkal8- lah Ciıbiri Şamdan Halebe geldi. 
de içtimaa davet etti. Fakat ayni Kütlei vatani, yaptığı bir toplantıda 
giinde Suriye Ali Komiseri Meclisi bütün fırkaların birleşmelerı çare. 
feshedip, kanunu esasiyi durdurunca sini tetkike başladı. Dağılan ki.ıt • 
Meclis toplanamadı. le ricalinin tekrar fırka ile çalıma. 

Ali Komiser, Suriyede ademi mer
keziyet usulünün tatbik ve hükiime. 
tin müdürlerle idare edileceğim ilun 
ederek Dahiliye müfettişi Behiçül
hatibi dahiliye miıdürü ve müdiırıer 
reisi tayin etli. Bunun i.izerine Be
•ııçülhatip te bir kararla iktısat mü
dürlüğüne Yusuf Ataullah, adliye 
müdürlüğüne Halil Rifat, maarif 
ınüdürlüğiine Abdüllatif ve maliye 
müdürlüğüne Hüsnü Baytarı tayin 
etti. Şimdi Suriye hükümeti bu mü_ 
dürler vasıtnsiyle idare edilmekte. 
dlr. 

Ali Komiser, Şamdaki son beya. 
natında bu idarenin muvakkat 'Jldu. 
ğunu bildirdi. 

sını temine gayret ediyorsa da, hali

hazırda kütle pek dağınıktır. 

Halep halkı, yeni idare kar~ısında 
şimdilik sakindir. Fakat ki.itici va
taniye ricali bu jJarenin şiddetle a. 
leyhinde olduklarından halkı da 
kendileriyle teşriki mesaiye davet 
etmektedirler. 

Hükumet ve bazı fırkalar •.arafın. 

dan alınan tedbirler üzerine Halep. 
te Alman ve İtalyan propagandası 

hafifledi ve hiç derecesine indi. Hat 
ta İtalyan organı olan bazı gazete • 
ler halkın hücumuna maruz kalmak-

tan korkarak İtalya lehindeki yazı. 
larını kestiler. 

Tokyo Müzakereleri. 
Japonları Umitlendirdi 

Tokyo Gazeteleri, 11 Japonya lngiltereyi 
ğini, diğer taraftan İtalvanın simai. . - ı============================'= 
den vo cenuptan Yugos1avyayı kıs- •••••••••••••••••••••-···~ 

kaç içine olnııyn uğraştığını, nıihve. 
rın :bu ç nberi tamamla ı;; ıçm, 

Bulgaristanı iğfale uğraştığını \e 
Yugoslav • Bulgar mukarenctini zor. 

ladıb'lDl göriiriiz. 
Romanyaya karşı takip o!unan 

hattı hnreket te bunun tıpk~:.ıdır. 

Ona karşı da, bunlara benzer bir i. 
hata çenberi içine alma siyaseti ta. 

• 
vırec Çin eki Siyasetinden 

f Pr~nç Pal lnai tereye İ 
İ Hareket Etti i 
f • Tokyo, 16 (A.A .) - Dünkü gnzete-ı Asahi gazetesi diyor ki: ! Belgrad, 16 (A.A.) t ler İngiliz - :Japon görüşmelerinde Görüşmelerin neticesi ne olursa 

• Prens Paul ve Prenses Ol- • daha ~Ik. d~kika~an müşkülat çıkb. olsun,· Japonya İngiltereyi Çan-l:ay 

.. Diyor 

hareket etmişlerdir. ... Japon gnzeteleri daha nikbin göri.ın- susundak.i azmini gösterecektir. 
mekcdirler. Tevkif edilen lngiliz l

• ga, dün akşam İngiltcrcye!i • ğını bıldırdıklerı halde bu sabahki - Şek siyasetinden vazgeçirtmek hu-

• Prens Pol, Kralın Bazı gazeteler İngiliz hattı hare- At 'l't . 
kip olunmaktadır. ! !$ . asemı ı erı 

Vaziyet tam hu merkezde olduğu misafiri olacak ... ketınde bir değişme mevcudi;etini Pekin, 16 (A.'A.) _ Domei: PC'kin-

\'e mih,·ercilcrin esas hedefi, imka. Belgrad, 16 <A.A.) - Yugos- bildiriyor ve müsait bir netice ümi- deki Japon ordusunun salfıhiyettar 
nın miisandesi dairesinde her yerde ; lavya Naibi Prens Paul ve Pren- ı dini bu intıbaa istinat ettriyorlar. mümessili şu beyanatta bulunmuş-
komşularını çenhcr içine nlmnk ol. : ses Olga İngiltere kral ve kra- Bu hususta Domci ajansının yer- tur: 
duğu halde, sulh cephesinin bu te. t !içesinin misafiri olacaklardır. t diği birkaç gazete tefsiri aşağıdadır: Geçenlerde Kalgan yakınında tcw-
şebbiislerc mukabele için değil, fn_ i Seyahat hususi mahiyettedir. t Usahi gazetesi yazıyor: kif edilen İngiliz ataşemiliteri A.lbay 
kat kendilerini çenber içine almak t Prens Paul ve Prenses Olga. İn. + Craigie, İngilterenin Tiensin işi- Spear'in muhakemesini xapacak olan 
için teşckkiil ettiğini iddia etmek, ı giltereye, tahsilde olan iki o- nin esasını teşkil eden umumi •nese- askeri mahkeme, Spear'i diplomatik 
hakiki maksat ye hedefleri gizle- J ğullannı görmek için gidiyor- leleri müzakereye fımade olduğunu bir mümessil olarak telakki etmiye-

mekten başkn bir şey sayılama!:. 
Fakat hakikat o kadar sarihtir ki, 

her hangi bir ~ekilde tc\'İl edilmesi. 
ne imkfın yoktur. 

Nitekim Arapları Tiirklcrc kar~ı 
kışkırtmak ''e Arapları hatta Türk
lerle miicadeleyc da\'et etmek tc, 
ayni siyasetin dalın ha~ka bir saha. 

da tatbikine teşebbiistiir. 
.\Iilwerciler hu şekilde hareket et. 

tikleri ve biitün bu hareketleriyle 

ı lar. Bununla beraber, prensin Aritaya bildirmiştir. cektir. Z ira Speai"' tevkif edilırkeıı 
• yanında hariciye nezaretinden Gazete, bu. suretle İngiliz hattı hüviyetini bildirmek istememiştir. 
ı bir memur ,·ardır ve Londrada • hareketinde bir deği§iklik görüyor Japon askeri makamları şlipheli 
: mühim göri.işmeler yapacağı $ ve tngiltcrenin Japon milletinin a- hareketlerde bulunmuş olan bir su. 
J bildirilmektedir. $ zimli kararını hesahıı k::ıttııtını v::ı7ı. bayın diplomatik vaziyctipi nazarı 
•• ••~•••••-•••••••••••••~ 1 

yor. itibara alamazlar. 

Tetkiklerde Bulunuyor 
Zonguldak, 16 (A.A.) - Iktısat 

Vekili Hüsnü Çakır, dün, Zonguldak 
limanını, Kilimli maden mı.1taka. 
sını tetkik etmiş ve Ereğli kömürleri 
işletmesi merkezinde yapılan top
lantıda mütehassıslar, maden mües
seseleri direktörleriyle görüşerek, 

Havza hakkında kendilerinden ma-
lumat almıştır. 

Bugün de Kozlu mıntakasmı tet
kik etmekte bulunan lktısat Vekili
miz, bu akşam Karabuke hareket e
decektir. 

----u--
Amerikanın Bitaraflık 

Kanunu Meselesi 
Vaşington, 16 (A.A.) - Umumiyet 

itibariyle Amerika matbuatı B. Roo. 
sevelt'in kongreye olan mesajını 

tasvip etmektedir. Bununla beraber, 

kongre mahfilleri meselenin ou içti
ma devresi esnasında müzakeresi ü
midinden vaz geçmek icap edeceğini 
bildirmektedirler. 

Roosevelt, haftanın Parlamento 
ruznamesini tesbit için pazartesi gü. 
nü demokrat şefledyle görüşecektir. 

Burada hasıl olan intiba kongrenin 
5 ağustosta tatile gireceği merkezin
dedir. 

---o,---

Bir Ana 2 Ayhk 

ocuğunu Öl ürdü 
Skas, 16 (Telefonla) - Yıldızeli 

Teren köyünde oturan Mahmut ka
rısı 20 yaşında Zehra, gayrırneşru 
surette kazandığı iki aylık çocı:ğunu 
boğmak suretiyle öldürmüş, yak~

lanarak tahkiknta başlanmıştır. 

Suşehrinde bir cinayet 

Suıiehri Karaca ki)yiindcn Rasim 
Yücel de, ayni köyden Mehmedi bir 
ev meselesi yüziinden keserle başı

na vurmak surcUyle öldürmüştür. 

Katil, tutulmuştur. 

Bir çocuk çiğnendi 

Gürün'den Sıvasa gelmekte olan 
şoför Mchmedin idaresindeki 9 nu. 
maralı komyon Ulaştnn geçerken 7 
yaşında bir kız çocuğuna çarparak, 
başından ve ayağından ağır yaralan_ 
masına sebep olmuştur. 

Sıvas hastanesine kaldırılan çocl'k 
biraz sonra ölmi.ış, şoför h.akkıncla 

takibata başlunmıştır. 

başka millctlerl esir etmek istedik. 
lerini giisterdikleri halde, sulhçııla-

lngiliz • Sovyet müzakerelerinin akim kalması 
ihtimali günden güne artıyor. Anlaşılan Moskova 
Chamberlain ile hiçbir muahede imzasına taraf
tar değilcfir. Çünkü Ruslarda /ngiliz Başvekilinin 

;.tn?:cteJcri l\unzig meselesinin sullıen halli ınü:nldin 

olduğunu tekrar ediyorlar. 

rın biricik hedefi buna kar~ı gelerek 
sulhii korumaktır. 

Göı.terıliğinıiz misa11er o kaılar sa
rihtir ki, sözii uzatınıya hacet kal. 

nuyor. 

Çekoslovakyaya yaptığı vadi tutmadığı gibi, 
Rusyaya vereceği sözü de tutmıyacağı kanaati 
vardır. lngiliz Başvekili de Sovyetlerin ittifak 
imzalanır imzalanmaz bir harp ihdasına çalışa
caklarını zannediyor. M,üzakereler onun için uzu
yor, ve akim kalma ihtimalleri kuvvetleniyor. 

• 

* lap'Jnlar dünden itibaren Çin sahillerinin ablo-

3 

Olacak mı? 
Yazan: B. FELEK 

- Hah! iyi tesadüf! Ge~en hafta 
ilü defa geçtim. Seni burada bula. 
madım. Bugün hiç ümidim yoktu. 
Çc;>k şükür yakalıyabildim. ı'.\lcrlıaba? 

- :\lerhaba! Hos ırcldin! 
- Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? 
- İyiyim şiikiir. Sen? 
- Yallah beııde yine karın ağrı. 

sı başladı. 

- Vah vah! Çok yemiş mi yettin? 
:Ne oldu? 

- Hayır ne yemiş yedim, ne ye. 
memiş?. 

- O halde üşütmiişsündür! 
- Değil efendim! Değil. 
- :\Iuamma ~ibi lfıf ctıne de söy. 

le! 

- Karnım ağrıyor dediğim şu ki: 
Yine politika aleminde bir gerginlik 
var. Harp olmasın diye korkuyorum. 
Sen ne dersin? 

- Gerende söyledimdi ya! 
- Söyledindi nma! O geçendcki 

geçti. Şimdi ortada yeni yeni rh n• 
yetlcr var. Onun için !>enin fikrini 
almak istiyorum. 

- Bende fikir olsa sana verir nıi. 
yiın kardeşim. 

- Şakayı bırak! Olacak mı? 
-Ne? 
- Harp? 
- Dinle canım! 
"Olmaz olmaz deme, dünyada ol. 

maz o.maz!,, 
Diye bir söz. \'ardır. Onun iı:in her 

kim ki, sana hir Şf"y için olmaz der. 
5e, sen tekerlemeyi hatırln! Yalnız 

bak benim anladığıma. 
Harı> olmak i~in iki taraf lazun

dır. 

- Var ya! 

- Acele etme! İki taraf ı•ar. l .. a. 
kin iki tarnfta da bir takını ~eylcı 

daha lfızıındır. 

- No i'ibi? 
- Para, mühimmat, asker, silah, 

iptidai maddeler ve nihayet niyet. 
Harp ctmcğc niyet . 

- Peki? 
- Dur! E~er Almanya • _\iman.ya 

demiyt•liın • Buy Hitler harp etmek 

iste.seydi, geçen martta ·Polonya ile 

bu harbi yapması lazımdı. Çiiııkii o 

zaman Polon~·a ile İngiltere arasın· 

da ittifak imznlanınanıı~tı 

- nu kafi mi?. 

- Dinle! Bizim ga7.cteler, Jıatta 

Avrupa gazctelcı·i yazmadılar. Leh. 

liler bundan bir miiddet en·cl Bal. 

tıktaki yeni limanları olan Giılinya 

~ehriniıı istihkamları iizerinde uçan 

bir askeri tayyareyi diişürdiiler. Al. 

manlar hunu da 

~·aıımadı lar. 

bir harp \'esilcsi 

- Yaa! Bak lnınu i.)tmemiştim. 

- Evet! Sonra her geçen ~ün ar. 

tık mihver için bir kayıptır. 

Şimdiye kadar İngiltere ve Fran. 

sanın bu kadar hazırlanmış olduğu· 

mı hiç görnıiiş miydik? Balkanlarda 

elde etmek istedikleri Bulgarları da 

kandıramadılar. Hatta İspanyolları 

bile harbe girmeğe ikna ed'!medilcr. 

Amerika da bitaraflık kanununu de. 

ği. tirmek üzeredir. 

Biitiin kozların aleyhlerinde top. 

landığını gören mih,·er erkanı, bu 
harbin göz göre göre onlar için bir 

felaket olduğunu hesap etmeseler 
bile, onların akıl hocaları ve halk, 
bu hesabı onlardan daha sahih ola. 

rnk yapar. Onun için bana l(alm>a, 

bunlar harp etmezler. 

- Ya ederlerse? 

Fakat mih\'ercilcr tarafından her 

sahada takip olunan ihata siya:;t•ti. 
nin bütiin i~yüzii anluşılıııış •.:e :;11lh 
cephesi bu siyaseti meramına er
mekten menetmiş olduğu için, ıııih
vcrcilcri husran çırpıntıları içinde 
şasırmış bir halde giiriiyoruz. • Sovyet l:\ı.;~·a iJe İngiltere arasındaki müzakerelerin 

~iipheyc dii·11.ti:';ünü gören Almanya. bu vazivettcn is. 
tifade etmek iizere, Almanyada iktısadi 1;1iizakcrc. 
lerdcki ihtisası i1e tanınmış olan Her Woltat'ı :\lo.sl~o
vaya giindcr:ncğe knrar vermiştir. .llerlin, Rusyuya 
125 nıilyoıı lıı~iliz liralık bir kredi teklif edecek' \'e 
Hu~yıırlun petrol, kereste \'e maden i th·eccktir. l\toc;. 
ko~:ndn. lllC\'(';ıt hir Alınan heyeti, bu pİiının tei'cı·rUa. 
tı uzcrııı<!c ıniizakerededir. 

kaaını daha sıkı bir hale koymıya başlamışlardır. 

Japonya Chuançov, Tungşan ve Çaoşiyen i~minde 
daha üç limanı işgale teşebbüs etmiş ve bu liman
larda Qemileri bulunan devletlere bu gemileri bir 
an evvel limanlardan uzaklaştırmalarını bildir
miştir. /ngiltere ve Amerika bu talebi reddetmiş
lerdir. Yakında Uzak Şarkta lngilterenin esaslı 
bir faaliyete geçeceği zannedilmektedir. Bu tak- · 
dirde Çin sahillerinde bir harp başlaması ihti
mali vardır. 

- Onu bilmem. Yalnız su 
1 dinle. ~ 

fıkr:ı;)ı 

Şaşkınlığın aklıselime ~er \'erınc
ı;i imkfm \'C ihtimali henüz z.ıil ol. 
mnınıştır. 

Finlcindiyada 
Büyük Manevralar 

• 11-
Fransa Moskı:waya bir general göndermiştir. ln-
gilterenin bir askeri heyet göndereceği söylen-
mektedir. , . 

* Polon:ya ilt• Almanya arasında Dan7ig nıcsclc.;inc dair 
ı:izli miiz;ıkt.•r•·Jer cereyan ettiği bildiriliyor. v.ır§'l\':t 

* İt:ılya, Lonchadı:kl sefiri Grancfi'yi adliye nczaı·~tinc 
tayin Yesilc!:ile me\ kiinden alnu tır. Grandi ı>tcdeıı

beri İngiliz <lastlıığiyle maruftur. İngiliz • Italyaıı Ak. 
deniz nııla~ııı:ısmm en şiddetli taraftarıdır. Onun Lon. 
rlradan alıııınosı miihiın hadiselerin başlıyacağına bir 
işaret tclfıkki cdilnıcktedir . 

* 
Tiroide Almanların tehciri bu sahadaki halk ara-
sında büyük bir panik tevlit etmiştir. Mussolini
nin bizzat Tirol' e giderek halkı teskine tesebbüs 
etmesi muhtemeldir. • 

Bektaşi, imama gelip sorm.ış: 
"- Abdestsiz nnmaı. olur mu? i. 

maın cevap vermiş: 
"-Olmaz. 
Bektaşi: 

" B - en kıldım. oldu,, dPnıiş. 
Hesaı>sız, parasız \'e istek!'İz mu. 

harebe olmaz. Olursa, bektnsinin ab
destsiz namazı gibi olur. -

Mısırda Talebe 
. Talim Yapıyor 

Helsinki, 16 (A.A.) - Finlandiya 
ordusunun bu nyın sonunda yapaca
ğı manevralar, Finlandiyada şimdi. 
ye kadar yapılmış olan askeri ma
nevraların en mühimlerinden ola

caktır. Çünkü bu manevralara sh·il 1 
muhafız kıtaatiyle bütün ihtiynt za
bitleri ve zabit vekilleri de iştirak 
edecektir. ----------------

Kahıre, 16 (A.A.) - Milli Müda
faa Nazırı, bütün Mısır Universite 
talebelerinin yaz tatillerinde altı -----------------------------------------...1' hafta müddetle askeri talim : ·apma. 
larını emrctmistir. 
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( BUGÜNKÜ SURIYENIN IÇYÜZÜ 

HALEPTE 
Gördüklerim 

H a1ep ş~hrine girerken, bir 
rüy:ida, yirmi sene evvelki 

Türkiyeyi görür gibi oluyordum. 
Hele şehirde biraz dolaştıktan, ve 
Haleplilerle görüştükten sonra, i
çimdeki bu his, büsbütün kuvvet
lendi: Zira Halepliler arasında, 

Türkçe bilmiyenler, adetleri ko -
laylıkla tesbit olunacak derecede 
azdı., 

Camileriyle, Türkçe konuşan 

fesli insanlariyle, çarşaflı, peçeli 
kadınlariyle, gramofon, ve radyo 
mağazalarında çalınan plaklardan 
sokaklara taşan alaturka şarkıla -
riyle, ve umumi manzarasının, göz 
lerime hiç te yabancı görünmeyen 
küçüklü büyüklü daha bir çok hu. 
susiyetleriyle, Halep şehri, Cüm -
huriyet inkılaplarından evvelki 
yarı mamur Anadolu vilayetlerin
den bazılarına, mesela kısmen 

Konyaya, kısmen Eskişehire, ve 
kısmen de Kütahyaya benziyordu. 

Biz, içinde bulunduğumuz için 
kryafet inkılaplanmızın, harf in • 
kılabımızın, ve içtimai sahalarda
ki ilerleyişlerimizin, memleketi -
mizin simasına vurduğu solmaz cL. 
lanın parlaklığını layıkı ile seze -
miyoruz: İnsan, bu sahada aştığı. 
mız merhalenin büyüklüğünü, ve 
kavuştuğumuz neticenin yüksek -
liğini, bizim eski halimizin biçare 
ve geri bir nümunesi halinde ya • 
şayan Halebi gördükten sonra, da· 
ha iyi anlıyor: Çünkü Halepte, es. 
ki Türkiye ile, yeni Türkiye ara. 
sındaki mukayeseyi, memleketi -
mizin yirmi sene evvelki halini dü 
sünerek, hatırlayarak değil, göre • 
;ek yapabiliyorsunuz! 
Bunun içindir ki, ben Halep şeh • 
rinde, bugünkü mamur ve bahti • 
yar yurdumu, yirmi sene evvelki 
perişan dekorunun içinden seyret
menin doyulmaz lezzetini buldum! 

Haleple Antakya arasındaki yüz 
kilometrelik asfalt yol, beni, tam 
yirmi sene geriye göt~rmüştü! 

H alepte, neşemi kaçıran ilk 
şamarı yüzüme, cenubun o 

yakıcı sıcağı vurdu: Rüzgar, bila 
mübalağa, yangın alevi gibi, insa
nın cildini adeta kavuruyordu: Ni. 
tekim, "Klariç'" otelindeki oda • 
mm balkonundan Halebe bakınca, 
şehrin hemen bütün evlerinde, 
karyolaların damlara taşınmış ol • 
duğunu gördüm. 

Bu cehennem sıcağında, kalın 

çarşaflarının, kalın peçelerinin i -
çinde bunalan biçare kadınlara a. 
cımamak elimden gelmedi. Onlar, 
tesettür endişesinin iptidailiğini, 

manasızlığını, ve gülünçlüğünü 

kavrayamasalar bile, günün birin
de, ağızlarına, burunlarına tıkan
mış birer kara paçavra gibi nefes
lerini tıkayan o kalın peçeleri, o 
kalın çarşafları çatır çatır yırta -
caklar, ve Türkiyenin şuurla ka • 
vuştuğu kıyafet inkılabını, can hav
liyle yapacaklardır: Zira Suriye 
kadınının medeni kıyafete olan ih. 
tiyacı, hayati bir ihtiyaçtır: Ve 
onları güneşe, yine güneş kavu5 -
turacak! 

• 
Halep sokaklarını dolaşırken, 

insan kendisini, bir pana • 
yır yerinde de sanıyor: İnsanların 
kıyafetleri, o kadar muhtelif, ve 
o kadar garip! 

Sakallı, bıyıklı, yaşlı başlı, ker. 
li!erli erkeklerin, başlarında ter • 
sine çevrilmiş saksılara benzeyen 
birer fesle, ellerinde altın saplı bi
rer bastonla. ve Üzerlerinde, ipek. 
li birer gecelik entarisiyle, kemali 
ciddiyetle sokaklarda dolaşmaları, 
insanı, bir baloya edep yerini ilik. 
leıneden girmiş dalgın bir Holivut 
komiği gibi güldürüyor. 

Bu entariler, tıpkı kadın es • 
vapları gibi renk renk~ .. Faraza i. 
ri göbekli bir Suriyeli görüyorsu. 
nuz ki, allı morlu entarisiyle, cad
:lelerde, teselli gezintisine cıkmış 
:>ir sünnet cocui!u trihi nivA"-ıı Prli-

, .............................. , 
' . 
ı ı ı Yazan: ~ 
ı t 

i Naci Sadullah j 
1-·---·--·---·-ı .. 

Bir Suriyeli kadın tipi 

yor. Hele, Halepte bulunduğumuz 
ilk gece gittiğimiz "Kat - Git" ba. 
rında, manzara büsbütün garipleş. 
ti: Zira orada, başları melon şap • 
kalı Suriyeliler. en~ ... 
teklerini savura savura fokstrot 
oynuyorlardı. Fakat maalesef, bu 
tuhaf manzarayı seyretmenfo zev. 
kine kana kana varamadık. Zira, 
Suriyenin en pahalı yeri olan bu 
barda gözümüze dayanan hesap 
pusulası, bizi oradan dar kaçırdı. 

Dışarı çıkarken, arkadaşım: 
I 

"- Bu işte bir yanlışlık var ... 
Dedi.. Bu barın adı: "Kat - Git" 
değil: 

~·- Kalk git! 11 olacak! 

• 
Biçare Suriyelileri soyanlar, 

bari bir sevap işleseler, on.. 
ıarı bugünkü garip kıyafetlerin • 
den de kurtarsaJar ... 

Zira, kimisi fes, kimisi şapka, 
kimisi entari, kimisi esvap, kimisi 
kefiye, kimisi kalpak, kimisi ko
lonyal şapbsı, kimisi de keçe kü
lah giyea S u r i y e 1 i 1 e r, 
kendi memleketlerinde, birer tu
haf operet aktörüne dönmüş -
müşler: İçlerinden bazıları, di. 
ğerlerine nisbeten daha geniş dü. 
şünceli Onlar entarilerini çıkar -
mamışlar ama, başlarına şapka 

giymişler: Yani inkılabı başlarına 
geçirmişler ama ... İrtica üzerlerin. 
den sarkıyor! 

Bu entarilerin zararlarından bi. 
risi de, insanı tenbelliğe sürükle • 
mesi: Ağır Halep kebabını, ve ağır 
Halep sıcağını yemenin rehaveti
ni yenmeğe çabalayarak mahmur 
mahmur etrafına bakınırken, bu 
:enk renk entarileri görüyor ve 
bu renk renk, püfür püfür gecelik 
entarilerinin, rahat bir yatağı öz • 
leten manzarası karşısında, insan 
şiddetle bastıran uykuya karşı büs 
bütün mukavemetsiz kalıyor. 

Bilmem neden, o entariler ha -
na, her öğle üzeri, kuvvetli bir 
uyku ilacı gibi tesir etti! 

• 
''Kat • Git" barının bize çok 

pahalı görünüşü, Suriyede. 
ki eşsiz ucuzluğa alışmış bulun • 
mamızdı. Suriyeli tacir, mevaddı 

iptidaiye için, gümrüğe on para ö
demiyor. Suriyeli tacir, kimseye 
kazancının hesabını vermeğe mec. 
bur değil. Ve hiç vergi vermediği, 
üstelik biçare fellahları da boğaz 

tokluğuna çalıştırdığı içindir ki 
sattıklarını ucuza mal edebiliyor. 

F~kat. daha evvel de söv1edi -

ğim gibi, bu işten karlı çıkanlar, 

sadece, bazı büyük sermayedar • 
lardır. Suriyeye mevaddı iptidai
ye satanlardır. Ve bu ucuz malla. 
rın kaçakçılığını yapanlardır. Meş

rulaştırılmış bir yağmaya benze • 
yen bu dizginsiz ticaretin tadına 

varamıyanlar, Suriyede tam bir 
ekseriyet teşkil etmektedir. 

Üç beş ay, ipekli gömlekle do
laşmak mazhariyetine (!) kavuş -
tuğum halde, bu ucuzluğu tenkit 
edişim garip görülmesin! Çünkü 
benim şahsan temin ettiğim bu ba. 
sit istifade, Türk hudutları dahili. 
ne geniş mıkyasta kaçırılan bu eş
yalara mukabil, memleketten ek -
silen servetin büyiiklüğünü düşün
meme mani değildir. Vakıa Suri -
yede • gümrük serbestisi sayesin
de - her şey ucuzdur. Fakat Sur1 . 
yeli, bu gayri tabii ucuzluğa rağ -
men, ilttiyaçlarını temin edemiye. 
cek derecede fakirdir. Binaena -
leyh. Suriyedeki eşya fiyatlarını, 

Suriyelinin tamtakır kesesindeki 
paraya göre hesap ederek, Suri -
ye. Suriyeli için dünyanın en pa -
halı memleketidir. 
Şu halde, Suriye tüccarı, müş • 

teriyi dışarıda aramağa mecbur -
dur: Ve mevcut bulunan bütün 
zorluklara rağmen, onun • maale. 
sef - en kolaylıkla bulduğu . gizli 
müşteri, Türkiyedir. 

Vakıa kaçak eşya, Türkiyeye 
gümrük kapılarından geçmez: 7 
ra, Türk topraklarına giren yolcu
ların bavullarını ve Üzerlerini, bi~ 
rer reji kapıcısı dikkati ile arayan 
ıı.ümrük wnemurlarımt:L kullanıl -
mamış bir çift çorabın, ve dikilme. 
miş yarım arşın kumaşın hesabını 

bile soracak kadar titizdirler: 
Fakat, sorarım size: Hangi hır

sız, soyacağı eve kapısından girer 
ki' 

• 
H alepte, insanı güldüren bir 

garip tezat daha var ki, o -
nu da mevzu etmeden geçemiye -
ceğim: 

Mesela Türkiyede, muazzam 
servet sahibi bir vatandaşın aşırı 

refahından bahsedilirken, ipekli 
gömlekler, ipekli çoraplar, ipekli 
pijamalar giydiği, ve her sabah, 
her öğleyin', her akşam, sofrasında 
muz bulundurduğu söylenilir de • 
ğil mi? 

Halbuki Halepte, ipeklinin met
resi 15, muzun okkası sekiz kuru -
şa ... 

Misafire hürmetsizlik, ve haka
ret olmas·ın diye, ziyafet sofrasına 
muz koymuyorlar. 

Ve sokaklarda, sizden on para 
isteyen dilencinin sırtında, ipekli 
mintan görüyorsunuz: Bu vaziyet. 
te iş karıştığı için, sizin mi ona a. 
vuç açtığınız, onun mu size avuç 
açtığı pek belli olmuyor: Hele ipek
li gömleği biraz yenice bir dilenci 
ile karşılaşırsanız, onun size sada. 
ka vereceğini sana.sınız geliyor. 
Hatta bizim foto Hilmi, şaşırmış, 

ve onlardan birisine: 
"- Allahversin!" diyeceğine: 
"- Teşekkür ederim!" ceva -

hını vermişti . 
Bana gelince, ipekli gömleği i

le, ipekli çorabı ile muz yiyen bir 
dilenciye: 

"-Yahu, dedim, ne dileniyor. 
sun? Türkiyeye gelsene? Elindeki
lerle, üstündekileri satı;an, bey gi. 
bi - pardon • bav e:ibi ttecinir a; 

dersin!" 

Seyyar Satıcı Bir Kadın 
Polisin Düğmelerini 

Söktüğünden ceza yedi 
Küçükpazarda Yemiş hamnda otu

ran seyyar satıcı elli yaşlarında E . 
mine, evvelki akşam işportasını cad
denin yaya kaldırımı üzerine koy -
duğundan dolayı hakkında ceza zap. 
tı yapılmak istenmiştir. 

Emine, i~e vaziyet eden pofü 
memuru Abdullah ile Salihin kara • 
kola davetine icabet etmediği gibi 
bunlardan Abdullahın üzerine hü · 
cum ederek göğsündeki düğmelerle 

manevra kayışını çekip koparmışbr 
Nihayet her iki memur güç hall· 
suçluyu tutup karakola götürmüşl,., 

iki Mütecaviz, Polise 

Hakaretten Suçlu 
Dün Samatyada Işıldak sokağın

da oturan Akif ile arkadaşı Ali ayni 
sokakta mukim Yako ismindeki bir 
gençle alacak yüzünden kavga et -
mişler, Yakoyu dövmeğe başlamış · 
lardır. Yakonun feryadı üzerine va. 
ka mahalline gelen Samatya polis 
merkezi mürettebatından Ömer Gül. 
tekin kavgayı ayırıp suçluları kara. 
kola davet etmişse de Akifle Ali me
muru takip etmedikten başka ona 
hakaret etmeğe, sövüp saymağa baş. 
lamışlardır. Nihayet hadise mahalli 
ne gelen iki memurun yardımı ile 
su-;lular yakalanmış, karakola götü. 
rülmüşlerdir. 

Suçlular, dün nöbetçi olan asliye 
ikinci ceza mahkemesine vcrilmfr 
ler ve "tevkil edilmişlerdir. 

Mahkeme bir şahidin celbi içir. 
talik edilmiştir. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Abdullah tarafından idare 

olunan 3661 numaralı otomobil Ke
resteciler caddesinden geçerken Ak .. 
sarayda oturan zarife çarparak ba • 
şından yaralanmıştır. Yaralı hastaha-
""-'"a tr-1.;.l--.I ~--....-

Çek Ordusu 
Tasfiye Ediliyor 

Prag, · ıs (A. A.) - Alman ma -
kamları, muhtelif Çek ordusu teşek. 
küllerinin temmuz nihayetiyle 1939 
kanunuevvel nihayeti arasında tas -
fiyesine karar vermişlerdir: 

Diğer taraftan, Çek müdafaa ne
zareti 1 ağustostan itibaren eski Çek 
üniformasını menetmiştir 

Fon Ribbentrop 
Sofyaya Gitmiyecek 

ve ceza zaptını tanzim ettikten son . 
ra, dün de kendisini cürmü meşhut 
nöbetçisi olan asliye ikinci ceza 
mahkemesine vermişlerdir. 

Yapılan duruşmada ve dinlenen 
şahitlerin ifadeleri neticesinde Emi 
nenin suçu sabit görüldüğünden bir 
ay müddetle hapsine ve 30 lira para 
cezası ödemesine karar verilmiştir 

Ancak, Eminenin memurlar tarafın 
dan sürüklenerek karakola götürül. 
düğü anlaşıldığından bu cezalar te
cil edilmiş, kadın serbest bırakılmış 
tır. 

Kayıkçı Azizin 

Cesedi Bulundu 
Di.in Hasköyde deniz sahilinde 

genç bir erkek cesedi bulunmuştur, 

sahile çıkarılmıştır. Yapılan tahki -
kat neticesinde cesedin bundan bir 
kaç gün evvel Hasköyde yrkanmak 
üzere deırıize girip boğulan ve cesedi 
bulw1amıyan kayıkçı Azize ait ol -
duğu anlaşılmıştır. \ 

Mülki Te~kilat 
Tarihi İçin 

Malumat 
Dahiliye Vekaleti, vilayetlere bir 

tamim yaparak mülki teşkilat tarihi. 
ne esas olmak üzere bazı malumat is. 
temiştir. İstenen mahimattan, gerek 
yeni kurulacak kaza, nahiye ve köy
lerde. gerekse bunların irtibatlarının 
değiştirilmesi, vilayet kaza ve nahiye 
Ierin teşkilatında istifade edilecektir. 
Bu malumat bilahare bir kitap halin. 
de basılacaktır. 

İstenen malumat arasında vila -
yetin hangi tarihte kurulduğu, ilk 
kuruluşta ismi ve değişme sebeple
l , u~ utt.TX.t:Xl, rnr--KUrU!UŞfa ffiUlkl 

teşkilat vaziyeti vardır. Kazalar içir 
de ayni maliımat istenmektedir. 

Nahiyelere bağlı köyler için de 
ayn bir liste hazırlanacaktır. Bu lis. 
teye nahiyenin adı, bağlr bulunduğu 
kaza, köy kanunu tatbik edilsin edil
mesin resen muhtarlık olan köylerin 
adları, köy kanununun tatbik' edilip 
edilmediği, muhtarlık merkezi, muh
tarlığa bağlı olan köy mahalle, ve 
mezrealar; erkek, kadın nüfus, kilo. 
metre hesabiyle nahiye ve kazaya u. 
zaklığı, köyün yer ve adında yapılan 
değişikliklerin tarihi ve sebepleri ya 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodüttzyon Postat 
Türkiye Radyosu Ankara Radyo 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 fÇcs. 20 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 

Pazartesi, 17. 7. 1939 

12.30 Program, 12,35 Türk müziği -
13 00 Memleket saat ayarı, Ajans ve 
te;euloji haberlerj, 13.15 - 14 Müzik (Kj 
rı~ık program - Pl.) 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Debuss 
"Prelude a l'apres - midi d'un faunc" 
l!J.15 Türk müziği (Fnsıl heyeti), 20. 
Memleket saat ayarı, Ajans ve meteorol 
haberleri. 20.15 Konuşma (Doktorun sa 
ti), 20.30 Türk müz.iği (Ses ve saz eseri 
ri). 

1 - Hicazkar peşrevi, 2 - Zek1\i De 
- Hicazkar best - Hicri lebinde, 3 - İ 
rahim er. - Hicazkar şarkı - Yok hil. 
fım hem müdarn, 4 - Keman taksin 
5 - Rakım - Hicazkar şarkı - Bekle 
dim ta fecre kadar, 6 - Nuri bey - Yii 
riik şemai - Mızrabı gamı :ışk ile, 7 - Hi 
cazkfır saz semaiı<i. 8 - Muhtelif saz eser 
leri ve oyun havaları. 

21.10 Konuşma, 21.25 Neııeli p18klar -R 

21.30 Müzik (Yarasa operetinin 1 inci vt 
2 inçi perdeleri - Pl.) 22.00 Müzik (Kü 
çük orkestra - Şef:Necip Aşkın). 

l - J, Strauss - Viyana ormanlarını 

efsanesi (Vals), 2 - Ganglberger - Kü 

çük toplantı (Revü - entermezzo), 3 

Moussorgsky - Bir göz yaşı, 4 - Fereir 

- Ay - Ay - Ay, 5 - Haydn - yaradılış, 

6 - Bizet - Arleziyen stiit No. 1, a) Pre

lude, b) Menuetto, c) Adagietto, d) Caril

lon, 8 - Tschailkowsky - Aleji (hazin 

parça), 9 - Gounod - AYe Mnria, 

23.00 Son Ajans haberleri, ziraat, es -

ham, tahvilat, kambiyo - nukut borsası, 

(fiyat), 23.20 Müzik (Cazband - Pl.), 

23.55 - 24 - Yarınki program. 

ÖLÜM 
Tokat Baro Reisi Avukat Rüştü

nün kızı Samsun tüccarlarından 

Mustafa Alişanın zevcesi Doktor 
Hakkı Rüştü ve Mühendis Akif Rüş
tünün hemşireleri Sabire vefat et. 
miştir. Bugünkü pazartesi günü Or
taköydeki Şifa yurdundan saat 2 de 
kaldırılacak Eyüp ~ltanda ikindi 
namazı kılındıktan sonra defnedile-

Trakyada 
Ziraat işleri 
Genişliyor 

Edirne, (Tan) - Trakyada mey. 
veli fidanların aşısı ile ı;:ğustos so-

nuna kadar 45 büyük fidanlıkta meş 
gul olunacaktır. . / 

Yapılan hesaba göre 450 bin aşı-

ya gelmiş fidan vardır. Bunların ~iz 
bini Edirne büyük fidanlığıdır. Bu 

Sofya. 16 (A. A.) - Havas: Res
mi Bulgar mahafilleri, Von Ribben
tropun ağustosta Sofyayı ziyaret e -
deceği hakkındaki haberi yalanla • 
makla beraber, bu hususta hiç bir 
malumatları olmad~ını bildiriyor • 
lar. 

zılacaktır. Vekalet valilerden bu su- sene aşılanacak meyveli fidanlar ge. 
allerin cevaplarının on beş ilkteşrine lecek sene satılacak ve köylülerle 
kadar verilmesini istemiştir. göçmen evlerine dağıtılacaktır. Gele. 

Diplomatik mahfiller, Yugoslav 
Hariciye Nazırı Markoviçin Sofyayı 
ziyaret etmesini daha muhtemel gö. 
rüyorlar. Bununla beraber bu ziva • 
ret de teyit edilmemektedir. 

Sahalin Petrol 
Kumpanyasının Borcu 
Moskova, 16 fA. A.) - Japonya 

büyük elçisi. Sahalin .petrol kum -
panyası aleyhine mukavelesini boz • 
duğnndan dolayı hükmedilen 374 bin 
ruble cezayı teyit eden kararı hari
ciye komiseri nezdinde şiddetle pro. 
testo etmiştir. 

Keza sefir, bu para 19 temmuza 
kadar tediye edilmediği takdirde 
kumpanya emvalinin müsadere edi • 
leceği hakkındaki tebliğe de şiddetle 
itiraz eylemiş ve Japonyanın tebaa
smın hukukunu müdafaa için daha 
azimli bir hattı hareket ittihazına 
mecbur kalacağını bildirmiştir. 

-o-

Afyonda Bir idam 
Afyon 16 (A.A.) - Behiye ismın

de bir kızın bikrini izale ettikten 
sonra suçunu örtmek için kızı zehir. 
leyerek öldüren İshaklı m ·· '.~esin -
den Remzi Uzun hakkında;:l idam 
hükmü bugün infaz edilmiştir. 

Sandalla Okyanusu Geçti 
Londra, 16 (A. A.) - Sunday Dis. 

pateh gazetesi yazıyor: 
55 yaşında Frank Edward Clark, 

dokuz metrelik bir sandalla Atlas 
denizini geçmistir. Clark bu mesafe
yi bir ay üç günde katetmistir. 

Ankaradaki 
Yüzme 

Müsabakaları 
Ankara 16 (A.A.) - Beden Ter. 

biyesi su sporları ajanlığı tarafın
dan tertip edilerı yüzme teşvik 
müsabakalarına bu gün de kala.
balık bir seyirci önünde Karade
niz havuzunda devam edilmiştir. 

Bugünkü müsabakaların teknik 
neticeleri aşağıdadır: 

100 METRE SERBEST: 
ı. ci Ali Köpük (Devlet Konser. 

vatuarından) 1.15 3/10. 
2. ci Nejat Nakkaj (Gençler B.) 

1.26 3/10, 
3. ci.i Salim (Ankaragi.icü). 

100 METRE SIRTÜSTÜ: 
ı. ci Kamil İçli rakipsiz 1.30 

3/ 10. 

200 METRE KURBAGA-
LAMA: 

l. ci Nejat Nakkaj (Gençler B.), 
2. ci İhsan Telli (Gençler B.), 
3. cü Natık Balker (Geneler B.). 

400 METRE SERBEST: 
1. ci Ali Köpük (Devlet Konser

vatuarından) 7.30, 
2. ci Halil İşlek 7.43 (A. Gücü), 
3. cü Salim Kandemir (A. Gücü). 

50 METRE KÜÇÜKLER 
SERBEST: 

1. ci Natık Balker 42,5/10, 
2. ci Kenan Kıvılcım 44,3/ 10, 
3. cü Muhsin Aksoy. 

ATLAMAI .. AR: 
Bülent (Gençlerbirliğn 
kip siz. 

ra. 

cek sene köylüye dağıtılacak meyva
li, meyvasız fidanlar en az elli mer
kezden, örnek fidanlıklardan verile
cek ve tutarı milyonu aşacaktır. 

Sulak yerlerde toplu ayvalıklar, 
erik, kayısı, cevizlik, kavaklık, yon
calıklar planlı tarzda devam ediyor. 

1939. 40 ta daha iyi ve daha kuvvet. 
li yürüyecektir. 

Çeşitli ekim hareketleri hemen 
her yerde genişliyor. Yeni göçmen 
köylerinde ise az toprak üıerinde 

kesif ziraat hareketleri görülmekte
dir. Mesela nohut, bakla, ispanak, 
patates. soğan, herekli günebakan, 
meyva ağaçlannı ve kendi ıhtiyaçla
rına yetecek kadar bağlarını iki de. 
karlık bir yere hesaplı şekilde ser. 
piştirdik1erini ve oya işler gibi en 
çok kadın ve kızların n~sıl çalı~

tıklarını gömıek bir zevktir. Tavuk, 
tavşan, an beslemek tarzı bir (;rnek 
gibi görünmektedir. Bunlara ckhn 
çok Romanya . göçmı:nlerinde r::ıst

lanmaktadır. 

~~~~ş~~~ ...... ~ 
~"'-''''"~"'"'' -.. ...... , ..... ..,,. ..... s 

Şubeye Davet 
Bakırköy AskPrlik Şubesinden: Bakır

köy Askerlik Şubesinde kayıtlı Harp !lla
lüllerile Şehit Yetimlerinin Tütiin İkra
miyesi verilecektir. Alf'ıkadaranın 17 Tem
muz 939 Pazartesi güni.inden itibaren nU
fus cüzdanı, senedi resmi ve maaş elb:dan
larile birlikte şubeye müracaat etmeh~ri 
ilan olunur. 

• 
'Yerli F.mlnönü Askerlik Şubesindrn: 

Levazım emekli ynrbay (320 - 17) Meh
met oğlu S:;bri Tüzcrin subcmizc e:elmf'~i 
il~n olunur. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye le nebi 

1400 Kr 
7&0 " 

1 Sene 
1 Ay 

2800 Kr. 
1600 " 

400 • 3 Ay 800 • 
150 • 1 Ay aoo • 

MilleUeraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lcln abone 
bedelJ milddet 11rulyle ao, 11, '· 
ı.a liradır. Abone bedeli peetndır. 
Adres dellıtirmt:k 25 kuruştur. 

Cevap fcln mektuplara 10 Jw.ruşluk 
pul UAvesi llzımdır. 

GÜNÜN MESELE~ERI 

Akll Almıyan 
Tezatlar 
D Unyayı tehdit eden totaliter 

devletler botazlarına kadar 
sillhlanıyorlar. Onların silahlanma. 
51 dünya sulhünü tehdit ediyor diye 
demokrasiler de bütçelerinin mil· 
him bir kısmını harp malzemesine 
tahsis ediyorlar. 

Bir taraftan da herkes ıulbten 
bahsediyor. Bütün dünya diploma~· 
lan ıulh için ıeceli ıündib:lii faalı· 
yet sarfediyorlar. . .. 

Halbuki bir de hadiselerin ı~yu. 
züne bakınız: 

Almanya harp ıanayiini fngllte
reden ve fncillz mllıtemlekelerinden 
aldılı bam madde ile itletebltiyor. 
İngiltere ve Amerika Alman:uya 
muhtaç olduğu bu ham maddeleri 
vermeseler, Alman harp sanayii bu
günkü faaliyetini yanya indirmete 
mecburdu. 

Japonya Uzak Şarkta İngiltere. 
Amerika ve Fransa için bir tehlike 
olmaia bqlanuıtır. Japon • Çin har. 
bi pek yakında umumi bir Uzak 
Şark harbi şeklini almak istidaclını 
gösteriyor. İnıllizler .Japonlann Çi· 
ni istilasmdan memnun dejildirler. 
Fakat Japonya harp malzemesini 
nereden temin ediyor?' Gefen H~8 
senesi içinde Japonya harp malse
meslnin % il lal AIMlibün, 
c:ı 27 ıin1 ta,ııtereden temia etndf. 

Buna mukabil Japonya Almanya· 
nın mflttefilddlr. J'ü• Çine h:up 
malzemesi temin eclen memleket1er 
Sovyet Rusya, Almanya ve İtalya. 
dır. 

Demek ki demokrasiler, sulhU teh. 
dit eden miltecavlzlere harp mah:e. 
meıl, ve harp 181layl1ni besliyen 
ham madde vermekten vazgeçerler· 
se, Japonya harbe devam edemiye
cek bir bale ıelir. Almaya ve İtal
ya dünya ıulhi için lth tehlike oL 
maktan fıkar. 

Ticaret yapabilmek, mal satabil· 
mek ihtiyacı, ticaret serbeatiai dün
yanın yarınki fellketinl hazırlı~·an 

milhim lmillerden biri oluyor de
mektir. Demoknıller bu yolu takip 
ettiklerinden dola11 yannld harp. 
ten mesul olacaklardır. 

* I nglllz • SoYyef 

Müzalcere/erl 

Cçüncil sayfamısda lı6dbclerin 
içyüzU kumımuıü· İqillz • Sovyet 
müzakereleri b•kkındaJd haberi 
dikkatle okumanm tavsiye ederiz. 
Bu haber, bize bu mtlakerelerln a
kim kalmuı ihtimallnd,.n h•h-cfi. 
yor. 

Zaten yalan totaliter devletler 
matbuatında değil, demokra."iler 
matbuatında da Sovyet • tn,ıllz mii· 
zakerelerlnln artık mtllbet netice 
vermesi ihtimalinin aaldılm• gös. 
teren mütalealu cofabnaktaclır · Ge. 
çen sUn bir Ameriba ıazetesinde 
bir karikatürcü, bu mfbakerelerin 
uzamasını flyle tamr etllyorda: Bir 
ta.rafta Stalln, ite tarafta Chamber
lain, ayaklanna kadar azamıt beyaz 
sakallarile hala birbirlerlle konut
mata çalaııyorlar, yani karikatürist 
bu mflnkere bu ıldltle daha elli se
ne uzayabilir, demek lıtlyor. 

Cc aydan fazla dnam eden mflza. 
kere euauncla Od taraf ta birbiri• 
rine karp belledikleri ftipheyl ~ 
leye muvaffak olamamıtlardır. İni•· 
la Bqveldli, Sovyetlerin ıulh arzu· 
lannda aınlınl olmadddanna ve 
dün~- Wr harp Ilı ............ a· 
radıldarma baldlr. Bu kuaatl ba. 
güne kadar dejipaemitth. Dijer ta· 
raftan M01kova, t.._ııtennin anlat· 
ma arzusunun samimi7etine kani de· 
ilidir. 

A lmanya'nm genişleme 
prograııu, hem m~od, 

hem zaman bakımlarından 
bir .ut.em haHne 8'tlrilmiıe 
bememektedir. • ı 1 

nu senenın 'llk yarıaı, tam ge. 
çen senenin yansına benziyordu. 
Yalnız geçen senenin martmda A
vuaturya, bu senenin martında da 
Çeko.lovakya ve Meme! zaptedil
nı.iftir. Bütün ıöıteriflere g&re, bu 
senenin aon Dllfı da, geçen 1ene. 
nin son yarısı libi gidecektir. Ge
çen senenin son yarısında Südet
ler meselesi hallolunmUJ, ve Çe. 
kosJovakyanın belkemiğl kırılmış
tı. Belki de bu senenin son nısfm. 
da, Lehlstanın Südet arazisi olan 
Danzige hamle edifecektir. 

lngiltmnln Lehiıtana verdilf te
lllinat, Lehlstanın Fransa ile olan 
asker! ittifakı, Lehlstanı takviye 
etmifür. Onun için Almanlar Dan
zig meselesinin sulh dairesinde 
hallini umuyor ve Südetler meae
leılnde oldulu gibi lngillzlerden 
yardım görmeyi de bekliyorlar. A7. 
manlar, İngiliz garantıslnl, geçen 
senenin sonlannda karşılaşmadık
tan bir vaziyet tellkld edtyor ve 
sulh eepheslntn tepeden tımağa 
kadar auiblanmıf olduğunu da he
saba katıyorlar. Bu yüzden Alman
lar, Her Bitlerin, "Chamberlain'f 
Uma edeeek ve onun bugünkü çık. 
mazdan çıkmuuu. temtıı edecek,, 
bir vaziyet almaslnı bo.itliyorlar. 
Almanların tanıdıkları en kanaat 
verici delil ise, daha büyük silahlı 
kuvvetler göstermek ve bunun bü· 
yükleri mildahaleden korkutacak, 
fakat zayıflarm ezilmesine mini o
lacak mahiyeti bulmasına ehem
miyet vermektir. 

Bugün Almanya yH mevst. 
mini geçirmekle meıauı 

görünmeJctedtr. Herkes tatil yapı
yor. Fakat ıazeteler, ara ııra, or
talığa hikim olan sükutu bombar
dıman etmektedir. Bu aralık anla. 
şılan bir ıey varsa, o da bütün me
zuniyetlerin ağustoı orta ~ar:nda 
son bulacalJdır. 

Bundan bafka, ortalığı kaplı • 
yan yaz tatilinin aldatıcı manzara
sı ardında milyonlarca erkek ve 
kadının ukert talim yaptıiJ ve de. 
mokruilerle totaliterler arasında 

yapılacak son kuvvet ıaıterifl hen
gamesi için hazırlandıkfan göze 
çarpıyor. 

En mutemet tahminlere göre, 
hail hazmta Almanyan1n sllAh al
tındaki askerlerinin sayısı 2 mll-

TAN 

-
HARBE iHTAR/ 

Yazan: Otto T olischus 

yon kadardır. Bunların 1 milyon 
200 bini fiili hizmette ve takriben 
950 bini orduda, 200 bini hava kuv 
vetlerinde ve 50 bini donanmada. 
dır. Bunları 200 biii wtiyat takvl· 
ye etmektedir. 

Ihüyatlan mecbur! !alim ve ter. 
biyeye tAbl tutmak üzere Her Hit· 
ler tarafından bu 1enentn hafla· 
rmda wrl1en emir mütemac:llyen 
tatbik edilmektedir. Su thtlyat kuv· 
vet, ordunun nezareti altında ter. 
biye olunuyor, hücum kıtalarile, 

muhafaza kıtalan İngiliz teritoryal 
!erinin v,.P.iferinf Qzederine alı
yorlar. 

Münevver muhafızlann vazl • 
feal memleket dahilinde 

IUlh ve ıükQııu idamedir. Harp za. 
manında da onun en belli bafh va
zifeal bu olacaktır. Zabıta kuvve
tini bu muhafular temin ediyor ve 
40 binllk mOMllAb kıtalann talim 
ve ter&ly•lle de megul oluyor. 
Her Bitlerin, muhaflzlarını tahfit 

Garp Cephesi 
Hazırlandı 

lntlltere Ye Fransa Gafil Avlan1111yacalc 

N ew•'Jork Tbnea'in Parls mu
halalri yuıyor: Her pel'• 

felllbe stiaB, buttln Parlste ifltile
bllea dlldWer, bittin halka her· 
haap hir sUn hava taarruzu ile 
karplafablleceklerlnl ulatıyor. 
Berkesin ae yapaeafı kendisine 
Blntlhnlt ve her eve icap eden 
btltfln talimat veribniı, ıu, bom· 
ba \'e 78JlllD bombalarına brp 
almaeü tedbirlerin ea moderni 
herk.. izah edlJmlt ve l&zun ıe. 
len btltün tecrlbeler YfPdmııtır. 

Şehrin her tarafmda ııtmaklmr 
vtleude ptlrildiji lfln taarrm va· 
kuu ıırumda evleriade balunm•· 
yanlar buraya iltica edeceklerdir. 
İcabında tahliyesi iham gelen her 
yerin tahliyesi için tedbir ahnllllft 
itfaiye teıJdlitı lüzumu derecesi1'· 
de takviye oluamuttur. Dtldükler 
çalımı ıabnmaz herk"9 evveli ... 
atini çıkarıyor ve dUdflltln tanı 
vaktinde cahp cahnadıluu anla· 
mak mflmldin oluyor. l'raDlalllD 
buıünkü hazırbklan ıtH te ya
pılan haı:ırlıldara alsbetle harilm· 
lide nyılır. Her ihtimal d"'8JltlL 
mtlf ve ona ılre her tedbir alın· 
111..ar. Balk, emniyetle belde
mekte ve herk• ne yapaeaiuu bil· 
mektetlh. $ivil halk hesabına alı. 

nan bu tedblrlerdea bqb leap • 
den bUttin ukerl tedbirler de a
luunq bulaaayor. 

Taanuzaa nasıl ve nerede va· 
ku bulae8" heDU. bir ar t.,adl et. 
mektedlr. Bu yolda birçok fıarul. 
yeler ileri ıtlriilUyor ve banlann 
he111I de erk&nalıarblyeler tarafın· 
dan nazara dikkate alınarak tncL 
Ilı:, JPruwa, Lehistan, Belçika ve 
Türkiye erkbıharbl:velerlle te· 
mular yapdıyor. 

1114 te mtltteftlder al'Ulllda bir 
harp planı yokta. Bu defa tn,Ute
re ve Franu aramda her plan ha. 
nrlanmıt ve bUttla kara, deniz ve 
hava kuvvetlerlaba birleşik hare. 
ketleri temin olunuıuttur. Burada 
nB11I her sivil adam harp koptuğu 
takdirde ne yapacaiım billyona 
İnıiltere ve Fransadakl her kıta 
ve her kuvvet te banil vulyeti a· 
lacatını bilmektedir. 

Almanyanıa, bir yılclmm har· 
bl yapmauna n )'lldınr.a ıtlratile 
zafer kazanmaıma lmk&n kalma· 
Dllftır. Buna kup ıelmek lcln her 
py yapılmq ve ••difeJ"8 yer ve
recek hiçbir Datimal bınkdmamış· 
tır. 

P. I. Plailip 

kamplaiinın muhafızlarını da bun-
lar temin ediyorlar. • 
Bunların zabitler!, Harbiye mek

teplerinde tahsil görmektedırler. 1-
cabında bu kıtalar, AvUJ1turya ve 
Çekoslovakya hadiseleri sırasında 
görüldüğü gibi, askeri üniformalar 
da giyerek ordu kumandasına ve
rilmekte ve nlzamt ordu kıtaları
nın bir parçası olarak vazife gör. 
mektedir. Ihtiyatlann hepsi de sü
refdf talini ve terbiyesini, hücum 
kıtalarınm nezareti altında yapı • 
yorlar. 

Bütün bu kuvvetl11r hesaba ka
tıldıjı takdirde AJmanyantrı talim 
ve terbiye .ıarmoı 8 milyon aake. 
rl Cephelere •vkedebileceli eörii
lür. 

Alman orausunun vahlnJ bir za. 
afı, zabit azlığıdır. Bunlar sürat
le yetl§tlrflmekte iseler de henüz 
boşluğu doldurmıya Ufi delildir. 
ler. Sonra bir harp vukuunda yük
Hk kumandanın kimde olacağı da 
henüz bir ıır tetkil ediyor. Fakat 
bizzat Her Bitlerin bu kumandayı 
deruhte etmesi, hiç olmazsa har
bin başlangıcında bu ~kilde ha
reket etmeıi muhtemeldir. 

Geçen sene yapıldığı gibi buse. 
ne de resmi aakert program §U ıöz
leri ihtiva ec:llyor: .. Küçük kıtalar 
halinde manevralar.,, aıkeri terbi
ye için en tesirli yol bu oldufu 
gibi askeri stratejik ihtiyac'l göre 
kolayhkla dajıtmanın en iy~ usulü 
de budur. Bundan başka Fransa -
Belçika hududu üzerin~e de ma. 
nevralar yapılacaktır. 

Y Qz binlerce erkek ve kadın 
ıecell ve gündüzlü tayya

re fabrikalarında ve y~r altındaki 
mühimmat fabrikalarında çalı§I • 
yorlar ve istihsal ettikleri mühim
matı depo ediyorlar. Kız çocuk 
mesaisinden istifade ediliyor, ta. 
lehe, tüccar, esnaf, meslek sahibi 
erkek ve kac:lmlar seferber edile
rek çahıtırılıyorlar ve bunların 

mahsulü kuvvetlendirmelerine e
hemıftiyet veriliyor. Çünkü Alman 
yanın ablokaya k4rp kullanabile
cell en nıühim ıllAh, bu mahsul. 
dür. Sonra her yerde, her ev, ha· 
va ve gaz barpleriııe karşı müda
faa vasıtalartle teçhiz olunmuştur 

Nuyonal sosyalizmin Alman mil
letine haklarım temin ıçin gös. 
terdlll ideal siJ.Ahlı &ir millet o
larak yapmak ve sür~kli sefer
berln: lçlnae kalmaktır. Sonbahar
da bu ideal, lınkln dairesinde ta. 
hakkuk etml§ olacaktır. 

Sırıuı 11eldikçe : 

Romaya Dair 
Bir Fantezi 
Taslağı 

Ya.zan: Aka GünJüz 
- Tercüme ve iktibas hakkı tamam 
serbeşttlr -

A rııulusal protokolün en baıt 
ve en tabii maddelerinden bi 

ri ıudur: Bir memleket diğer meın 
leketleri, veya memleketler meml 
ketleri, yahut birbirlerini yersiz, s 
bepsiz olarak ikide bir taciz ctm 
melidir. Cemiyet ve siyasetin ica 
ettirdiif nezaket budur. 

Boma tehri, yeryüzünde bu ma 
deyi benimıemiyenlerden biridir. B 
.nun psikolojik ıebebi meydandad 
~ndi lıleri gUçlerlle metıul ola 
memleketlerin Romayı pek o kada 
.mühimsememeleri, dile dikkate a 
mamalan, o diyan sinhlendiriyo 
hüyor ld dünya bir panayır yerine 
dönıiln, dünya halklan da bu pana. 
yırda ı•zarlık rubalarını kupnmı' 
köy seyt.rcileri ılbi toplansın, çaldı· 
jı fanf armın peşine düpiln ve he 
çalınan noUıız havayı alkıtlasın. 

Fakat dibıyada herkesin işi güc 
var. Kendisinden başka (her ı· 
bayram) eden memleket yok ki •• 

Bir ,Un Bingul • Trablus kıyıla 
nna ıellr, kumlara pençe geçiren 
tutunmağa utra§ır. Bu marif 
tini kimse alkışlamaz, nasıl ols8 
bir sUn boşuna tutumnak ıa~ 
dea vaqeçip •idecejini ltilenle~ 
soğukkanhhp ODU çileden Sıbruı 
ve; 

- Evlva kapitano! 
Diye kendi kendine alluı tutar v 

herkesi tlciz eder. 

Erteal etin Terk ve Yuaan me 
leketlerinin öz malı olan on ild a 
1a miqfir olur. Bir müddet, nezake 
icabı, istiskal Milmeditlni görilnc 
mlMllrW.: b.idelerbaln dqına Çlku 
Her Dıilafirbı bir gila Plec 
ilnl • veya kapı daprı ~ 
ğini bilenler, yaptıldanna •• ~ 
yıtsız dananırlat. Bu kayıtsızlık ta 
kendiıini pek üeır. Nuara dikb 
çekmek için miDMıı: süri;ltillerl 
ortabiı taciz eder. 

BJr halka sÜD AdilabaDaU~ 
sudeiirmenlerinin aularuaı Jabc 
keser ve yeldejinnenlerinba dıldr-1 
lannı mıı:rakla deler. Bu l8fak • 
mikllle ldmae stılmn ve llerket 
sıl olu zamanı •ellp kapana~ 
btldlil per4enln dllpnealni bekler. 
Bu u hlddetlenmeje önemli bir ve
ılledir. 

Bir baıka ıtln bir lspanyol ull
za4ealne hizmet arzeder. Efendisi 
tarafından ild buçuk yıl tecrübe o. 
lunur, elinden lılçbir it ıelmMtil 
ıörülünce efendi (ild el bu bq için) 
deyip kendi itini keneli ıörilr ve o
na açıktan açıla yol verir. İtte her
kesi taciz etmek için bir sebep d 
ha. 

Ve bir başka ıün Madrldde bJ. 
bettiiini Pariste telifi etmek hulya• 
sına düter. Dededen kalma mll'Umlf 
gibi Konlkayı, Savvayı, Tunuau ve 
dahi Cezayiri filin ister. 

Parisli efendi pek naziktir. Ba -..; 
tekleri reddetmes. Kentlisine Koni· 
kanın 30X40 ebadında alçıdan yapıl. 
mıı zarif bir maketini verir. Savva 
eyaletinin S3Xtz buçuk boyunda, 
boyalı ve kabartma haritumı • Ko
lizenln davanna antika niyetine ... 
sın diye • ıönderlr. Tun111la Cezayir 

makamına kaim olmak flzere de hlr 
beyıfr torbası san kum ile bir tane 
kullanıhnrt maılib armaian eyler. 
Bunda da dediil olar ise de lstediil 
olmadıiı için protokoliln baı madde. 
sini zedeler. 

Fakat kUçUcilk Arnavutluk, ıa.; 
zünde büyücek bir pırlantadır. Bu 

pırlantayı kara ptlskUllil takkesine 
.,amak lpliil ile iliştim. Etrahn gt
Uişmelerl de canını sıkar ve 6nilne 
geleni tacize başlar. 

Lord Londondan ne lstedili veya 
istiyeeet1 henüz belli detlldlr. Ba. 
nunla beraber mUtehassısla...., ifade 
ve tahminlerine .göre baŞllUD belin· 
nı istlyeceği anlaşılıyor. 

Sondan bir evvel olmak ilure 
(Hatay) için fokstrot temposunda b~ 
nota besteleyip piyuaya vermlşt~ 
Fakat ne yazık ki meşhur nrneeı 
Ramazan öldü ve meşhur tek tem 
su şairi Asık Cemal\ nota bilmez. 
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su sporları bayramından resmi ve 

Atletizm 
Müsabakaları 
Güzel Oldu · 

[ Atletiz;; Müsabak~"i~·,,-;,-J;,-ı A k " L•· ı 
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iyi Dereceler Alındı 
A tletizm teknik heyeti tara

fından tertip edilen senenin 
ilk beynelmilel atletizm temasr, 
dÜn, Kadıköy Fenerbahçe stadında 
yaprldı. Mısır, Yunan, Rumen, Türk 
atletlerinin iştirak ettiği bu müsa
bakalar büyük bir alaka ilyandır. 
mış, sahaya üç, dört bin kişilik bir 
seyirci kütlesi toplamıştı. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğlu da şeref locasından yarışları 
baştan nihayete kadar alaka ile 
takip etti. Genel direktör General 
Cemil Taner de sahada bulunu
yordu. 

Atletizm komitesi, her türlü ter
tibatı almıştı. fntizam mükemmel
di. 

Saat 16 da, önde tertip heyeti ve 
hakemler, arkada Mısır, Rumen, 
Yunan, Türk atletleri olduğu hal. 
de bir geçit resmi yapıldı, çok al
kışlandı. Bundan sonra müsabaka
lar başladı ve aşağıdaki teknik de
receler alındı: 

!00 Metre 

1 - Fikret (Galatasaray) 11.2 
2 - Lambrakis (Yunan) 11.3 
3 - Melih (Fenerbahçe) 11.4 

800 metre 

Bu müsabaka çok heyecanlı ol. 
du. 10 atlet iştirak etti. Mukave
met koşucumuz Rıza Maksut ta 

koşuyordu. Fakat şunu da kayde
delim ki, 5000 koşacak bir atletin 
bu müsabakaya iştirak ettirilmeı>l 
bir hata idi. Nitekim bu hatanın 
cezasını beş bin metrede Rıza Mak
sut müsabakayı terketmek sureti. 
le çektik. 
Birinci turda Rıza öndeydi ve 

sonra Yunanlı Stratakas önü aldı. 
Ve neticede rakiplerinden 15 met
re farkla Yunanlı birinci oldu. Rı
za ikinci, Recep üçüncü, Mısırlı 
Maskuris ancak beşinci olabildi 
Şu teknik dereceler alındı: 

1 - Stratakas (Yunan) 1.57 .8 
2 - Rıza Maksut (Fencrbahçe) 

2.06 
3 - Recep (İzmit) 2.1.l 

100 metre üçüncü kategori 

1 - Cezmi 11.3 
2 - Sezai 12.3 
3 - Kamran 12.3 

110 metre manialı 

Bu mii ı::abukaya ya1mz TLirk at
letlrıri ic;tirak etti. Yarışın Faik ta. 
rafından kazanılacağı muhakkak-

tı. Nitekim müsabaka başlar baş
lamaz önü aldl ve hiç bir manii 
devirmeden iyi bir koşu ile müsa
·b:ıkayı kaz:andı :ve dereceler u Ql. -·•~.,. 

du: 
1 - Faik (Ankara) 15.5 
2 -Merih (Bahriye) 17 

3 - Ültek (Kurtuluş) 17.1 

Diak 

Bu müsabakaya bir Yunan, iki 
Rumen, üç Türk girdi. Yunanla, 
Rumen çok çekiştiler ve neticede 
birincilik rakibinden 17 santim 

farkla Yunan Florasta kaldı ve de. 
receler şunlar oldu: 
1 - Floras (Yunan) 46.41 

2 - Havalıç (Rum~n l •16.24 
3 - Yusuf (Türk) 42.98 

Sırıkla yüksek atlama 

Yalnız Türk atletleri arasındı 
yapıldı ve şu neticeler alındı: 

1 - Muhittin (Ankara) 3.40 
2 - Viçarapolos (Kurtuluş) 3.10 

3 - Şerif (Beşiktaş) 3 

'400 metre üçüncü kategori 

1 - Ahmet (Kasımpaşa) 56, 
2 - Ali (Glatasaray) 56.5 

3 - Hüseyin (Beşiktaş) 57, 

'400 metre 

Günün en heyecan uyandıran 

koşusu bu oldu. Müsabakaya Mı • 
sırlı Ubeyt, Yunan Stratakas, Ru-
men J ardaki ve kıymetli koşucu • 
muz Gören iştirak etti. Ilk iki yüz 
metrede Mısırlı önde, Yunanlı i . 
kinci vaziyetteydi. Sonu Gören a. 
rayı kapatmağa başladı ve müsa • 
bakayı alkışlar arasında rakibin
den üç metre farkla birinci olarak 
bitirdi. Dereceler şöyle oldu: 

1 - Gören (Galatasaray) 51.4, 
2 - Stratakas (Yunan) 51.7 
3 - Ubeyt (Mısır) 51.3 

5000 metre 

Müsabakaya , meşhur Rumen 
mukavemetçilerinden Kristea, Bal 
kan Maraton birincisi Pagasaz, Rı-
za Maksut ve daha . üç Türk atleti 
girdi. İlk üç tur Rumen önde ve 
Yunan da onu az bir farkla takip 
ediyordu. Beşinci turdan sonra Rı. 
za Maksut yukarıda da kaydettiği. 
miz 800 metreye sokulmanın hata
sına kurban giderek müsabakayı 

terkctmek mecburiyetinde kaldı. 

Neticede Yunanlı birinci oldu: 
1 - Pagasaz (Yunan) 15.28, -

400 metre müsabakalannda birinci 

1500 metre koşusu nihayetlenirken 

5000 metre koşuya gıren atletler 
z - Kristea (Rumen) 16.4.5 Cirit 
3 - Mustafa (Ankara) 16.11. 5. 

Uzun atlama 

Bu müsabakaya Balkan uzun 
atlama şampiyonu Lambrakis işti. 
rak etti. Ve çok güzel bir derece 
aldı. Bizim en ümitli atletimiz iyi 
bir derece alamadı. Neticeler şöy .. 
le oldu: 

1- Lambrakis (Yunan) 7.35 
2 - Muzaffer (Haydarpaşa) 

6.77, 
3 - Ömer (Ankara} 6.69. 

Rumen, Tiirk, atletleri iştirak 
ettiler. Ve şu dereceler alındı: 

1 - Vamano (Rumen) 56.20 
2 - Melih (Fenerbahçe) 53,83, 
3 - Şerif (Beşiktaş) 51.18. 

Yüksek atlama 

1 - Jerfi (Galatasaray) 1.83. 

2 ·- Polat (Galatasaray) 1.75, 

3 - Süreyya (Fenerbahçe) 1.75. 

(Sonu on birincide) 

Su Sporları 
Bayramı 
İntizam İçinde Geçti 

D ün Çengelköyünde Kuleli li
sesinde Askeri Liseler su . . • ":I. .... . 

büyük merasimle kutlandı ve çok 
muntazam geçti. 

Lise önünde hazırlanan hususi 
yerlere bütün davetliler toplan
mıştı. Davetliler arasında tanın

mış şahsiyetler bulunuyordu. 

Ordu Müfettişi Orgeneral Fah· 
rettin Altay, İstanbul Komutanı 

Korgeneral Halis Bıyıktay, Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü Tüm

general Cemil Taner de bu tören. 
de hazır bulundular. 

Saat 15.30 da Deniz Lisesi. Ku
leli, Maltepe Lisesinin sporcu 
gençliği bir geçit resmi yaptı1::ır. 

Sporcular, General Fahrettin 
Altay taralından teftiş edildiler. 

10 metrelik atlama kulesinin 
küşat resmi Fahrettin Altay tara
fından y~pıldı. Kule hakikaten 
mükemmel yapılmıştı. 

Bundan sonra müsabakalara 
geçildi. İlk müsabaka 10 metrelik 
kuleden atlama idi. Altı genç iş
tirak etti ve muvaffakiyetli atla. 

·' yışlar yapıldı. 

Küçükler arasındaki suda yu

murta yarışını Ömer kazandı. 
Elbise ile suya atlamada Fikret 

Cemal birinciliği, İhsan ikinciliği, 
Salahattin üçüncülüğü aldı. 

Elbise ile mukavemet yat'ıştna 
75 genç girdi ve yarısı bir saat 25 
dakika suda kalarak iyi dereceler 
aldılar. 

100 metre serbest yüzmede e
kip halinde Yeşil takım birinci, 
Kırmızı takını ikinci oldular. 

Tam techizatla kuleden atlama. 
da da iyi atlayışlar yapıldı ve genç
ler çok alkışlandı. 

100 metre sırtüstü ve 60Xl 00 
bayrak yarışını yeşil takım ka
zandı. 

Denizden tabak toplama mi.isa
l;akasında Mehmet 15 tabak trıplı. 
yarak birinci oldu. Dört takım a· 
rasındaki müsabakal

1

arda Kuleli 
birinciliği aldı. 

Günün en heyecanlı müsabaka
sı sandal kazası taklidi oldu ve 

ciddi zannını vererek heyecan u
yandırdı, iş sonradan anlaşılmca 

büyük bir allcı§ topladı. 

Müsabakalardan sonra davetli. 
Ier, hazırlanan büfede izaz edildi-.. .. 

Ankaradaki Güreıler 

Ankara, 16 (A.A.) - Muhtelif 
klüplerden 51 güreşçinin işti!'aki. 
le bugün de Ankaragücü sahasın
da güreş teşvik müsabakalarına 

devam edilmiştir. Çok çetin mü
cadelelerle devam eden müsaba
kalar şu şekilde neticelenmiştir: 

56 KİLODA: 

1. ci Ali Tomruk (A. Gücü), 
2. ci Halit Balamur (Demirspor), 
3. cü Mehmet Koç (A. Gücü). 

61 KİLODA: 

1. ci Mustafa Beton (A. Gücü), 
2. ci Habip (Demirspor), 
3. cü Haydar (Ankaragücü). 

66 KİLODA: 

1. ci Doğan (Demirspor) 
2. ci Rıza (Ankaragücü), 
3. cü Niyazi (Ankaragücü). 

72 KİLODA: 

ı. ci Celal Atik (Halkevi), 

2. ci Aziz Kiper (Ankaragücü), 

3. CÜ Demir (Ankaragücü). 

79 KİLODA: 

ı. ci Vahit (Ankaragücü), 

2. ci Mahmut (D. Spor), 

3. cü Ahmet (Muhafız). 

87 KİLODA: 

1. ci Seyit Ahmet (D. Spor), 

2. ci Halil (Muhafızgücü), 

3. cu Nazmi (Muhafızgücü). 

AGIRDA: 

1. ci Hüseyin (Ankaragücü) 

2. ci Namık (D. Spor), 
3. cü Şükrü (D. Spor). 

Yapılan bu güreşlerin netice. 

sinde klüplcrin puanları ve dere

celeri tesbit edilmiştir: 

Ankaragücü 20 puanla birinci, 

Demirspor 15 puanla ikinci, l\fo

hafızgücü 4 puanla üt;üncü olmuş· 
lardır. 

Çanliırıdaki Maç 
Çankırı, 16 (TAN) - Tenez7.Üh 

treni ile gelen Ankara Güneş ta
kımı, burada Çankırısporla maç 

yapmıştır. Maçı 1 - O Çankırılılar 

kazanmışlardır. 
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Tuvalet, Tipi 
Değiştirebilir 

Güneş Ziyasının Tene Vereceği Zararlardan 

Sakınmak için Bu Tavsiyeleri Okuyunuz 

G ençlik ve güzellik. insan ömrünün az bir devrinde sal
tanat sürerler. Bunun için bu kısa zamanda bunlardan 

azami istifade etmek bir genç kadının elindedir. Cazip ve şık 
görünmede esas, gerek giyiniş ve gerek tuvaletin yeknasak 
olmasıdır. Bilhassa her genç kadın, tipine göre tuvalet yap
mayı bilmelidir. Aşağıda muayyen bir tip tayin ederek bu ti
pin ne yolda daha cazip görünebileceğini izah ctmeğe çaltşa
ca?hz. 

. 
/ 

J 

' . 

Çocukları 

Oyalamanın 

Çareleri 
H enüz yiirümiyen veya yiirü

miye yeni başlıyan çocuk
ları açık havada muhafaza etmek 
biraz güçtur. Çlinku çocuk yürü
mek, atılmak, hareket etmek ister. 
Düştüğü takdirde ise toprakla te
masa gelecektir. 

Çocugu iskemlesine oturtup bah. 
çeye çıkardıktan sonra onu oyala
manın en iyi yolu eline bir oyun
cak vermektir. Bu oyuncağın da, 
kırılmaz, yıkanabilir ve diız satıh
lı olması lazımdır. Resimde gÖ!"Ü
len yuvarlak hrılknlnr, poker oy
nanan yuvarlak fiş biçimindedir. 
Bu şekil hazır oyuncak tedariki 
müşkül oldugu takdirde muhtelif 
renkte yuvarlak poker fisi alarak 
ortasını ddivermeli ve aralarına da 
bir zincir geçirtmeli. öu. çocuk i
çin en cazip oyuncaktır. Çlinkii ço
cuk bunlarla oynamakla ellerini 
harekete getirir, gözil renklere a
lışır, muhayyilesi çaJtşır, fazla o. 
larak ta çıkardıkları şıngırtı se
vindirir. Hulasa bu nevi oyuncak
la cocuğun adaleleri işlerligi gibi zc. 
kası da inkisaf eder, ayııi zaman
da kalkıp gezmek, koşma t gibi ha
reketlere de kalkmaz. 

Şimdi, esmer, kestane rengi 
saçlı, yuvarlak çehreli, gözleri çu
kur, ağzı büyük, kısa burunlu bir 
tipi" ele alalım: 

1 - Saçların tepe kısmını kısa 
kestirerek bukle yapıp toplamalı, 

yanları boş bırakmalı ve saçların 
kalan kısmını da arkada ve ensede 
rulo yapmalı. Bu suretle ~ehreye 
oval mana gelir. 

2 - Göz çukurları derin oldu. 
ğu zaman yalnız göz kapaklarına 

mavi renk göz boyası si.iriilürse bu 
çukurluk daha bariz olur. 

3 - Açık kahve rengi bir kaş 

boyama kalemi ile kaşları hafif bo
yadıktnn sonra kirpikl-:?rin dibine 
de gezdirerek kirpik d iplerini be
lirtmeli. 

4. Sih'l • ..,.. .. " ron-si du<lo.k o -

yası alıp, dudakların orta kısmını 

kuvvetli, yanları çok açık boyaya. 
rak, ağzı küçük göstermeli. 

5 - Yüze sıhhatli ve güneşten 
yanmış bir ifade vermek için pud
radan evvel, yüzün her tarafına 
hafif bir ruj sürmeli ve yanaklarda 
kuvvetli iz bırakmalı. 

Güneş ziyaaına karıı 

Bu münasebetle giincş ziyasının 

tene vereceği zararlardan bahset
meği de faydalı buluyoruz. 

Cilt, ne kadar yağlı olursa, ol
sun güneş ziyasına karşı açık bı-

rakıldığı zaman, muhakkak ku
rur ve kuru cilt te çok çabuk bu
rüşur, kırpışır. Buna mani olmak 
için kendimizi güneş ziyasından 

mahrum etmiye sebep y::>ktur. Bu 
hususta elzem tedbirleri almak 

katidir . Bunun için her akşam ya
tarken ve her sabah sokağa çık • 

madan evvel, yüze yağlı ve besle
yici bir krem sürmeli. Ve kremin 

mümkün olduğu kadar çok zaman 
yüzde kalmasına dikkat ~tmeli. Bu 
suretle kremdeki besleyici gıda, 
mesamatın içinde.ki höcıelere k:ı

dar nüfuz edebilir. Gündüz güneşte 
kaldıktan sonra akşam yüzde bir 

gerginlik veya şişkinlik hissedilin
ce yine krem sürerek masaj yap. 
malı. Yağlı krem ve masaj yüzün 
yanmasına mani olduğu gibi cilde 
kadife yumuşaklığı ver;r. 

Yüzdeki çillere karıı 
Sarışın ve kuru ciltli insanların 

yaz mevsimindeki en büyük şika
yetleri çillerdir. Bundan kurtulmak 
için, giizellik enstitüsünden cilt i
çin güneş kremi alınız. Bu krem 
beyaz, yumuşatıcı ve yağsızdır. A
şağıdaki e..,as dahilinde yüzünüze 
sürünüz: 

Birinci giin her yarım saatte bir 
defa, ikinci gün, her saatte bir de
fa, üçüncii gün her iki saatte bir 
defa, diğer günler, günde iki ve
ya üç defa. 

Bu suretle, hem çilden kurtulur
sunuz, hem de yüzünüze altm ren

gi yanıklık vermiş olursunuz. Bu 

renkte kullanacağınız pudra koyu 
renk olmalıdır. 

TAN 'I 

Çocukları 

Yazın Nasıl 

Giydirmek 
LCizım? 

r 
Şapka Yerine Türban 11 

·---------·--·---.)' 
Ev Kadını 

• • 
lçın Pratik 

--o-

isiliği Önlemek 

l~in Çareler 
Bir okuyucumuz, bize gönderdıği 

mektupta, bir yaşındaki küçük ço
cuğunun mütemadiyen isilik oldu. 
ğundan şikayet ediyor ve çaresini 
soruyor. Bu sual, geçenlerde de bir 
vesile ile kısmen temas ettiğimiz 

bir mevzua iliştiği ıçm, bü • 1 
tün çocuk analarım alakadar et-

1
: 

mesi bakımından okuyucumuzu bu 
sütunda kısaca tenvir etme~i fav- j 
dalı buluyoruz: 1 

\.., 

İsiliğin başlıca seoeoı . çocuga razla 
çamaşır giydirmek ve bilhassa bun. , 
ları çok sert kumaştan yapmaktır. J 

Hele yazın çocuğa ka~iyen sert j 
kumaştan hazırlanmış çamaşır giy
dirmemek lazımdır. Serin ve hafif Tiirban modası 1936 da başla'riıışt \'e her sene t::dricen artmı~tır. 

Bugiin ise şehirlerde ve bilhassa kırlarda fazla g<irülınektcdir. Ku
maş olarak renkli ipekliler \'e file örgüler kullanılıp başa istenilen şekil

de sarıldığı gibi her tii rlü renk ve kumaştan ayrıca şapka gibi şapkacıla. 

r a \'erilip hazırlatmak ta mümkündür. Yukarıda görülen türban, bir 
, şapkacı tarafından yapılmıştır. 

tutacak elbiseler her zaman için 
tercih edilmeli, iç çamaşırlarının 

ince pamuklu veya keten kumaştan 
olmasına itina etmelidir. 

l -ETEKLİKLER: Akşam elbiselerin
de dar etekliklerin yan ve arkasından 

tül veya dantel sarkıtmak, gündüz ve 
akşam giyilen eteklerde umumiyetle 

k alça kısmını geniş göstermek. 
2 -AKAŞAM ELBiSESİ: Yakın bir za
man evvele kadar akşam elbiseleri e

tek ve iist kısım olarak ayrı parçalar -
dan ibaretti. Şimdi ise elbiseler bütün 
olup lki renkten ibarettir. MeseU dUz, 
göğüs ve kolları açık, uzun siyah bir el
bisenin belinden geniş bir şekilde bağ
lanıp bir ucu önden ve blr ucu da arka
dan sarkan be7az lcwnq .ell:>lse Ue çok 
gilzel blr tezat yapar. Ayni zamanda sJ
ytıh kadıfe elbit<elerin et~k kısunlarına 

beyazlı faryalalar da ilave edilmekte -
dir. 

3 - YAKALAR: Umumiyetle ön ka
palı arka çok açık. 

Dinlenmek için 

r atilde nereye 
Gitmeliyiz? 

B ütün sene ıntitemadiyen çalışan bir vücut, tıpkı bir ma
kine gibi tiımire ve dinlenmeğe muhtaçtır. Bu ihtiyaç 

gözet' me ·sizin yine çalıştırılan bir vücutta fazla yorgunluk 
dolayısile fiziki bir tcıkım arızalar hasıl olduğu gibi bedbinlik, 
siikutilik. hırçınlık gibi ruhi hastalıklar da başgösterir. Bn
nun için herkesin, bilhassa çalışan kimselerin senede bir iki 
ay olsun dinh'nmck ve açık havada yaşamak tabii hakkıdır. 

• Yazlık Spor Eıbiseler • 
-, Fakat bu tatilden matlüp dere. 

cede istifade edebilmek için iki 
mühim noktaya dikkat etmek 
lazımdır. Gidilecek yeri isabetle 
seçmek ve tatil hayatından istifa
de etmek. 

yukarıda gör ülen elbiseler spordur. Keten veya kalın yıkanabilir 
düz renk ipekliden olabilir. Herikisinin bütün giizelliği sadeliğinde. 

dir Ayni zamanda göze çarpan cihet,. kemerlerinin kendi kumaşların
dan yapılması ve önden bağlanmasıdır. 

Yer seçmek için evvclemirde ya
pılacak iş, hemen bir doktora mu. 
ayene olarak vücudün sıhhi duru

munu tayin ettirmek ve ona göre, 
. doktorun tavsiye edeceği yere git

mektir. Bununla beraber vücudün. 
de daimi surette muayye;ı arızaları 
olan kimseler de kendi kendilerıne 

aşağıda tavsiye edeceğimiz yerle
ri seçebilirler: 

1 - Yorgun, takalstz olanlar: 
Sahillere. 

2 - Tansiyonu alçak olanlar: 
1200 metreden alçak yerlere. 

3 - Astmatik olanlar, baş ağrı
sına müptela olanlar, ve artiritiz. 

me mütemayil olanlar: 1500 met
reden yüksek yerlere. 

4 - Çabuk soğuk alan!ar. ciğer
leri hafif olanlar: Sükunet verici 

mülayim havalı yerlere. 

5 - Normal olanlar: Istcdikleri 

yere gitmelidirler. 

Ncuıl hareket etmeli? 

1 - Günlük hayatı muntazam 
bir programa bağlamalı. lBu en e. 
saslı şarttır). 

2 - Hiçbir sebeple yataktan 
kalkma, yatma ve yemek zamanla
rını değiştirmemeli. 

3 - Vücudü tamamen atıl bı· 

rakmamalı. 

4 - Yorgunluk verecek hareket. 
ler yapmamalı. (Zihni yorgunluk
lar da dahil) 

5 - Daima derin nefes almalı. 

6 - Hergün jimnastik yapmalı. 
7 - Yol yürümeli. Yorgunluk 

vermiyecek derecede yürtimeyi ar
tırmalı. 

Zira, yürüme asabı teskin eder 

ve ruhi muvazene temin eder. 

Ve Faydalı 

Bilg ile r 

Seccade Ve Halılar 

Nası l Temiz Tutulur 1 

Yeni seccade ve halıların 
renkleri açık olduğu tak. 

dirde, her gün oturulan, dola)jılan 
yerlere koymamalıdır. Zira, ayak
kabı boya ve çamurları :ı'rık r~nk 
üzerinde pek nahoş iz bırakır. Bu
nun 1çin bu gibi seccadeleri üze
rinde az dolaşı lan yerlere ynymalL 
Ayni zamanda ıslak süpürge Lle sli. 
pürmemeli. Çünkü süpiirgede top
lanan toz bir taraftan diğer tara
fa çamur halinde yayılır. 

• Seccadelerdeki ayakkabı bo
yasını çıkarmak için, bir bez par. 
çasını, biraz Terpcnin veya karbon 
tetraflorit'c batırarak lekeli yeri 
silmeli ve sonra da seccadelerin 
tüylerini doğrultarak açık havaya 
asmalı. Maamafih seccade tama
men kirlenmiş ise, seccade temiz
lemiye mahsus mahll.ıl alarak bu. 
nu ona batırıp her tarafını yavaş, 
yava~ silmeli. 

• Yeni seccadelerdeki tozları 

gidermak için elektrik süpürgesi 
kullanmak doğru değildir. Çünkü, 
elektrik süpürgesi, seccadenin tiiy
lerinin yerlerinde yerleşmesine 

mani olur. Silkip sık S1K !ırçnla

malıdır. 

e Koyu cilalanmış tahtaların 

rengini açmak için yünlii bir par. 
çayı ispirto veya Terpentin ruhuna 
batırarak azar azar oğmalı. On· 
dan sonra da istenilen ~ılayı sürüp 
parlatmalı 

• Cilali çini taşların temizlen
mesi için evvela ılık sabunlu suya 
batırılmış bir bezle çini taşlannı 

oğmalı, sonra da ılık sade su dö
kerek durulamalı. Bundan sonra 
da kuru bir bezle parlatmalı. Çün
kü parlatmak istenildiği takdırde 
eşya cilası siirüp süet bi:- parça i
le oğuşturmalı. 

• Yünlü elbise çorap ve ceket. 
lerin kurutulması için, bunları is
tenilen şekil verilerek bahçede a
sılı bir hamağın üzerine yaymalr. 
Hava her taraftan kolayca nüfuz 
edeceğinden şeklini bozmaksızın 
kurur. 

Ne Pişirıem ? 

Salam Ve Yumurtalı 

Sandviç 

Y azın sık sık kır tenezzühlerl 
yapılır. Sulu ve sıcak ye. 

mek taşımak mümkün olmadığı i
çin kuru yemek ve sandviç götür
mek en pratik bir usuklür. Bilhas. 
sa bugün tarü edeceğimiz salam 
sandviçi, gıda itibarile r,ok kuv
vetli olduğundan başka gıdaya ih
tiyaç hasıl olmaz. 

Malzeme: 250 gram doği'anmış 
ve haşlanmış salam, 1 kahve ka. 
şığı rendelenmiş soğan, 3 yumur
ta, tat verecek kadar tuz, biber, 
20 dilim küçük kızarmış ekmek, 2 
çorba kaşığı Vejetalin. 

Hazırlama usulü şudur: ~Yu • 
murtaları dövüp salamı, ı:;oğanı, tu. 
zu ve biberi karıştırınız. Bundan 
ekmek dilimlerinin içini doldura

cak derecede büyüklükte kaşık do
lusu alıp tavada kızdınlmış Veje. 
talinin içine koyunuz. Evvela bir 
tarafını, sonra da diğer tarafını kı
zartınız. Diğer taraftan da ekmek
leri de dilim dilim yaparaıt yalnız 
dış taraflarını ateşte kızartıp iç ta. 
raflarını da kızarttığınız salam
larla doldurunuz. Soğuyunca yağ 
geçmez kağıda sararak istedi~ıiniz 
yere götürünüz. 
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Ayak Divanında 
Yeniçeriler, Tırnakçı Vezirin Katline Razı Olmayınca 
Sipahiler Ustaca Bir Dolabın Döndüğünü Anladdar 

Ölümün sesını değil, nefe.c:ini 
bile duymuş olan Saatçi, hayran 
ve perişan, ayağa kalktı, elini 
koynuna sokarak, bir takım ka. 
ğıtlar çıkardı: 

- lştc, dedi, şevketlu hünkara 
sunduğum telhisler. Ne Gazanfer 
paşanın Erzurumu kasıp kavurdu. 
gunu sakladım, ne Deli Hasanın 
isyan bayrağı kaldırdıgını!... So. 
kullu oğlunun Tokatta nasıl öldü
rüldüğü, Hüsrev paşa askerinin 
nasıl dağıldığı da, bu tellıislerde 
yazılı!.. Fakat içeriden bcıyuna 
tekdir, boyuna tariz gördtim. 
"ŞevketlU hunkan sıkma, işleri 

oluruna bağla,, diye pusulalar al. 
dun. Onlar da burada! .. 

Sipahiler arasında bir hbmur. 
danma başlamıştı. Her biri bir 
hakim hassasiyeti taşıyan bu kor. 
kunç asker, Saatçi Hasanın mazur 
olduğunu fısıldamıya ve onu mağ. 
dur etmemek düşüncesini konuş. 
mıya girişmişlerdi. Ölüme malı • 
kiım vezirin etrafında halkalanıp, 
ta palalarının kabzasını okşamak. 
la meşgul olan sipahiler de elleri. 
ni silahlarından çekmislerdi, bı. 

yık falile oyalanıyorlardı. 
Hüseyin Halife, işte bu vaziyet. 

te isyancıların adaJet dileklerine 
tercüman oldu, Poyraz Osmanln 
ve katip Cezmi ile kısa bir müşa. 
vereyi müteakıp sesini yükseltti: 

- Saatçi vezir suçsuz çıku. 
Kellesi yerinde kalacak! .. 

Bütün kalabalık bu hükmü al. 
Joşlarkcn, ortaya dördüncü vezir 
Tırnakçı J!asan getirildi, adaşı olan 
Saatçi gibi yere çökertildi. Onda 
ne telhis vardı, ne pusula. Fakat 
bunlardan daha kuvvetli bir şefa. 
atçiye malikti. Ve bu şefaatçi ye. 
niçerilerdi. Nitekim sipahiler: 
"Kesin kafasını, kesin,, diye bağ. 
nşırlarken yeniçerilerin de ciddi 
gorünen avazeleri avluda ~ürledi: 

- Rızamız yok, Tırnakçıyı öl. 
dürtmeyiz! 

Safonun dağıttığı altınlarla Tlr. 
nakçıya muhabbetleri birdenbire 
kuvvetlenen ocak halkı, araların. 
dan çarçabuk seçtikleri, bir man
gayı ileri sürerek, mahkumu si. 
lahla da müdafaa etmcğe hazır • 
lanmışlardı. Hüseyin Halifeyle ar
kadaşlan ustaca çevrilen bir do • 
lap içinde bulunduklarını sezmek. 
te gecikmediler, hakim rolii oy. 
narken, mahkOm bir vaziyete düş. 

mekten korktular, işi uysallığn 
vurdular: 

- Yeniçeri kardeşlerimizin, de. 
diler, şefaatleri başımızla beraber. 
Bu hain gidinin murdar kanını 

bağışlıyoruz. 

Ve bütün hınçlarını padişahı 

mah~up ve mağlCıp etmekle çıkar. 
mak istiyorlarmış gibi, yüzle1ini 
ona çevirip haykırdılar: 

- Ağalarını, ananın sır kati. 
bini, rüşvet vasıtalarını affedecek 
değiliz. Bunu iyi bil! 

Sultan Mehmet, çehresine diki. 
len gözlerde müsamaha bilmez bir 
gayzın alevlerini gördü, kulakla. 
rında gürliyen seste, her tehlike. 
nin soludugunu sezdi, yeni baştan 
titremeler geçirdi ve anasını gö • 
rerek, yürek kuvveti e1dc etmek, 
son sozu söylemek düşüncesi al. 
tında kekeledi: 

- Hele rneks edin, ben suçlu. 
lnrı dürleteyim. 

Hüseyin Halifeyle arkadaşları, 

onun içeri girmesine engel olma. 
dılar. Çünkü suçluların kuş olsa. 
lar ellerinden kurtulnmıyacakları. 
nı, padişahın da kendilerini ora. 
dan el boş çeviremiyeceğini bili. 
yorlardı. Bunun için, kısa bir ih. 
tarla iktifa ettiler, "Çabuk ol şev. 
ketlu hünkar, vaktimiz ılar!,, d~. 

diler. 
Lakin padişahın avdeti, onların 

umuşlarından dn çabuk oldu. Çün. 
kil adamca ız, nnnsının ı.r l \.i. 

bini ve gözbebeği gibi sevdiği üç 
kadım, hatta kızlarağasiyle Ga • 
zanfcri ne şekilde cellada teslim 
cdecegini, on1nrı anasının elinden 
nasıl alacağını düşünerek, harem 
dairesie girdiği sırada, Safo tara. 
f ından güler yüzle karşılanarak 

koltuklanmış, ve gelişi güzel bir 
odaya sokularak şu sözlerle ok. 
şanmıştı: 

- Ayak divnnı çok sürdü nrs. 
lanım, ben yanında değilim ama, 
neler konuşulduğunu, neler yapıl. 
dığını eksıksiz biliyorum. Allah 
yüreğime de her şeyi nçık acık 
bildirdi. Senin neler düşiindü
ğünden, ne üzüntüler çektigindcn" 
de haberim var. Fakat dünya bir 
yana, sen bir yann oğlum. Sen 
gülmedikten sonra, güneşin cJo. 
ğup doğmamasından ne çıkar!. .• 
Senin bir saniye iızülmemekliğin 
için, ben bütim omrumü feda ede. 
rim. Kalelerin de, halayıklarm da 

"- Hayır!,, Diyebilmesi de, kolay başarılır bir 
marüct değildi. Zengin bir insanın karşısında, fn. 
kir bir insanın iradesi, tıpkı güneşe maruz kalmış 
kar gibi eriyip, gidiyordu. Ayşe hanım, bunları dit. 
şitnerek, dişlerini acaip hır kinle gıcırdattı ve: 

"- Ah, dedi, gözü kör olsun şu paranın.. Insan 
onun yüzünden hazan açlıktan daha acı şeylere kat
lanmak mecburiyetinde kalıyor!,, 

Hem ne tuhaftı? Insanın ihtiyaçları da, elinde ve: 

böyle düşündükleri için, sana ağır 
gori.men maslahat ta hallolundu. 

Sultan Mehmet, şaşkın şaşkın 
sordu: 

- Ne maslahatı bu valide? 
- Kızlarağasiyle Gazanfcrln, 

benim sır kfıtıbimle üç halayıgı. 

mın arslanıma kurban edilmeleri 
maslahatı! 

- Ay öldürdün mü onlan? 
- Kendileri yalvardılar, bizi 

boğdurtmazsıın, biz günaha gırıp, 
kendimize kıyarız, dediler. Sipa. 
hiler de o sırada arslanımı sıkış. 
tırıyorlardı. Zavallıların dilekle
rini yerine getirdim, hepsini boğ. 
durttum. 

- Elin dert görmesin valide. 
Beni büyük bir sıkıntıdan kur-
tardın! ... 

'.Biraz sonra kızlarağası Osman. 
la, kapıağnsı Gazanferin cesetle
rinden cüda edilen baş1an • harem 
den dışarı çıkmış ve tahtına otur
muş olan - padişahın ayaklan al
tına konuluyor, sır katibi ile üç 
arkadaşının birer çuvala konulan 
cesetleri de - denize atılmak ü. 
zere - sipahi'lerin yanından geçi. 
riliyordu. 

Hüseyin Halife, bu netice üze. 
rine, nazik davranmak istedi, sul. 
tan Mehmedin önünde eğildi: 

- Cenabınızı, dedi, rahatsız et. 
tik. Fakat maksadımız yine .sizin 
şerefinizi, şanınızı korumaktır. O. 
:nnl bl ı-

mişsek bağışla. Vezirlerin de yu. 
larını sıkı tut. Hele haremdekile. 
re yüz verme, devlet işlerini ken. 
din idare et. 

Sipahiler, kendi elebaşılarının 

padişahtan ayrılmalarını saray. 
dan çıkmak için, bir işaret telfık. 
ki ettiklerinden sevinç naraları sa. 
vurarak. korkunç bir sel gibi ak. 
mıya, toplantı yerinden uzaklaş. 
mıya başlamışlardı. 

Yeniçeriler de sakin sakin on. 
ları takip ediyordu. Fakat her ı. 

ki zümre birbirine eskisinden da. 
ha kuvvetli bir kinle bakıyordu 

ve güler gôrünen dudaklarda, pi7_. 

li bir hıncın ateşi yanıyordu. 

U•• çüncü Sultan Mehmedin 
- babası ve dedesi gibi -

şarap ile başı hoş değildi, saz eğ. 
lencelerinden de o kadar hoşlan. 
mazdı. Ynlnız iyi yemeğe karşı 
zaafı vardı, oldukça oburdu. Sa. 
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Donanma Cemiyeti 

Piyangoları 

Kaldırllıyor 

OKUYUCU, ·MEKTUPLA 
( ' . . 

Mülga donanma cemiyeti tara • 
fından hasılatı tersane inşaatına sar. 
folunmak üzere 1917 senesinde do • 
nanma piyanko tahvili namı altında 
kırk senede itfa edilmek üzere be-

Belediye Evimizi 
Taksitle Bogas 

Vç defadır bir polis efendi evlerimize ı vermeyecek bir §ekilde yapılması 
heri itibari bir lira kıymetinde bir gelip hanelerimizin (gri) renginde yağlı derdi. 
milyon liralık tahvil çıkarılmıştı. boya ile telvıninl emir ve tebliğ ediyor ve Türk kömOr madenleri A. Ş. 
Bunlardan dört yüz bin adedi itibari birer de imza alıyor. Sus, luks, intizam, şube i memurlarından Muzaffer 
kıymetinden yüzde 15 ve 20 noksanı zarafet her aklıselimin ve sahibi tabiatın e 
ile İtibarı Milli bankasına verilmiş ve hoşlanacağı ve seveceği bir şeydir. Bu se- Mahkumlar al diliyorlar 

beple belediyemizin bu emrinden son dc-
banka da bun]arı tedavüle çıkarmış. rece memnun ve müteşekkir kaldık .. Yol -
diğer kısımlan satılmıyarak banka • nız bu boya parasını na ıl tedarik edece
nın elinde kalmıştır. glmizi bllcmlyoruz. Bu semtin biz sdkin-

Hiç bir tarafa satılmıyarak cemi. lcri fakir denecek derecede gOç halle ha-
yatlarını temin eden, borçlu harçlı yaşa

yet elinde kalan ve tedavüle çıkarıl. yan hattfi Belediyemizin de bilfıkayt rna-
mıyan altı yüz bin adet tahvil de iki !umu olduğu üzere vergi taksitlerini bile 
nisan 935 tarihli ve 104 numaralı ka. hakkiyle ödeyemeyen kimselerlz. Yağlı 
rarname ile hazineye intikal etmiş _ boya ile ahşap evlerin telvlni Jse yüzlerce 
ti. Şimdiye kadar bu bir milyon a. liraya lüzum göstermektı•dır. Bunun ye -

gfıne çaresi şudur, diye dUııünuyoruz ve 
det tahvilden ancak 61.100 adedi her fikrimlzl hulüsinfyct ve tamam bir emre 

ET"zurum hapishanesindeki mah 
gazetemize &U telgrafı gonderml:ıleı 

"Mahrumiyet ve ıstırap çekerek, 
ğimlz suçtan nedamet duy&Pak ıs~ 
etmiş bulunuyoruz. Hatayın aziz 
mıza kavuşması dolayısıyle yapılae 

ramda mnhkflmlyetlmlzin affını ve 
larımıza kavu~urulmamızı Büyük 
t~ydnn ve onun kıymetli rcls ve a 
dan rica ediyoruz. Bu telgrafı neş 

bu ricamıza tavnssut etmenizi diler· 
Erzurum ceza evi mevkuf ve mal 

ları namına: Salih o 

• 
sene bütçesine konulan tahsisatla it. inkıyat ve itaatle şöylece arzedlyoruz. 
fa olunabilmi ve geri kalan kısmı Belediye bizim gibi lzhan aezedenlerln 
nın itfası ise bu seneden itibaren da. luınclerini ICıtfcn istedıği, beğendiği bl" 
h 17 şeklide ve renkte boyatsın, esmanını da ha Kardeı,lerimi arıyorum a sene gibi uzun bir zamana te· fit taksitlerle sahiplerinden kablU tediye 
vakkuf etmekte bulunmuştur. Faize vadelerle istihsal etsin. Ve ıllfı bu emrin 
tabi olmamaları itibarıyle hamille • yerini bulmasına imklin yoktur, çOnktı blz
rine hiç bir fayda temin edemiyen. !erde bu parayı bulmağa ve sarfetmeğe 
tasfiyeleri için daha bir çok seneler kudret yoktur, yoksa hepimiz bu emrin 

Yirmi iki sene evvel Lilpsekide 
beylerim Ahmet, Yunus, Hasan ve 
Falmanın izlerini kaybettim. Kendil 
adresini arıyorum, gazetenizin tava 
nu rica ederim. yuksek mılnasını ve iyi neUcesinl takdir e

intizarı mecburı kılan bu tahvillerin diyoruz. İstlrhamımızın kabulünden emln 
itfası, hem hamillerinin yirmi küsür ve ls'afına intlznrdayız sayın valimiz. 
senedenberi mühmel olan paraların _ Üskfidar Bağlarbaşı eııddesl sıikinfo _ 
dan istifade1erini ve hem de bütcc rinden: Liıtfi Ata~, Ali Çetin, Cemil Bilgin 

Cihangirde Ateşpare sokağı No. 
sap bay Hasan evinde Hatice C 

• 
• T 

ye her sene bu iş için konulan tahsi. • 
Açık muhabere 

satın daha müsmir işlere tahsisin' 40 kuru~ yevmiyeden vergi 
temin gibi mühim faydaları istihdaf 

Beykoz Yalıköy Bahariye c:ıdd 
muallim Gökalpa: 

edeceği derpiş olunmuştur. 

Tasfiye işini karşılamak üzere 

muktezi tahsisatın bu tahvillerin se

nelik taksitleri için hazineden İş ban. 
ka!':ına her sene tevdi olunan pıı,. 
!ardan müstakbel keşideler için ayrıl 

mak suretiyle bu bankadan biriken 
beş yüz bin lira temin edilecektir. 

Bu suretle mülga donanma ce • 

miyeti tarafından tedavül mevkiine 

-Yazınız bir şahsa cevap mahl:y 
Ben üç nüfuslu ailemi 40 kuruş yevmi- de ve yalnız 0 şahsa hitap ettiği için 

ye ile milşkülfıt ile geçindiriyorum. Şlm- ı redilmemiştir. Şahsi hitabı bir mek\ 
dl maliye tahakkuk memurluğu benlm bu kendisine de gönderebilirsiniz. Gnze 
ycvmlyeme kazanç vergisi tahakkuk et _ de intişar eden yazılar efkdn umumi 
tirdi. Halbuki bildiğime göre, 40 kuru hitap eder. Yazınızı o mahiyette yaz 
yevmiyeliler kazanç vergisine tfibl değildir nız nC"şrederiz. 

Bana tahakkuk ettirilen bu verginin affı ===============' 
içın muracaat ettim, bir netice alamadım, Aydında incir Rekoltei 
nazarı dikkati eelbetmenizi rica ederim. 

Dilzcede bahçeli kahl'ede ocakçı Bu Sene Çok iyi 
Abdurrahman Aydın, (TAN) - Bu yıl incir 

• 
çıkarılan ikramiyeli piyanko tahvil- Yarım gün tatil dı-:>ğru mu? 
!erinden şimdiye kadar numaralan . 

koltesinin geçen yıldım yüzde 2 
fazla olacağı tahmin edilmekte( 
Bu tahmin doğru çıkarsa rekolte 
50 bin ton olmuş olacaktır. 

na ikramiye ve amorti isabet etmi • Şu sırada ~n mühim nokta ali 
satış meselesidir. Gelen haber!( 

11 temmuz 1939 tarihinde Zonguldak
tn Bedri isminde bir zat vefat etmiş. Bu 
~ATI111~f:.<t:ılffl. ..komilr .tn,bmil!ıt lc.<ıv.ıklp~ı . .,......"'""""""'--==l"ı~:;.;;...:..;; ~~.-..;;~i==""'ı ""' gınm ~eiiyını&. Vefatı üzerıne s,vı c; auısıa1~ 1Jıyu ili ıuua cna.'\"&'C' ~ 

azdır, fakat fiyat geçen senelere 
zaran daha iyidir. lınmak suretiyle itfasına izin veril • 

miştlr. Hazine elinde olup tedavüle 
çıkarı1mış olanlar usıılPn imha edile
ceklerdir. 

Bu tahvillerden uuıuauısına ik • 
ramiye isabet edip te şimdiye kadar 
alınmamış olanlar hakkında tahvil • 
ler üzerinde yazılı müruru zaman 
hükmü mahfuz kalacak ve bundar 
mütevellit neticeler hak ve vecibe . 
lcr hazineye ait olacaktır 

fo, gürültülü münakaşalar ve teh. 
likeli sahneler sonunda, oğlunun 
iştahasına cila geldiğini bildiği i. 
çin, ağaların ve halayıkların bo. 
ğulduğu yerde, kendi dairesinde 
mükellef bir sofra kurdurmuştu, 
oğlunu bekliyordu. Yeniçeriler a. 
rasında propaganda yapmağa me. 
mur ettiği Abdürrazak ta karşı. 

sında el pençe divan duruyordu. 
[Devamı vnr) 

bilQmum Havza ocak ve limanlarında tah
mil ve tah1lye işleriyle meşgul olan bu iş

çilere verUcn bir emirle o gUnUn sabahın
dan snat 13 e kadar işler tntil ediliyor. 

KömUr havzası gibi yurdumuzun en fn
nl 15 sahası olan bir yerde bir klıılnin ölu
mU yUzünden lktısadl faaliyetin durdu -
rulması doğru mudur? Her vakit tnhml -
liita müsait olmıyaıı Karadenizdc, esasen 
fakir olan ve iaşelerini temin etmek gaye
siyle denizin müsait bulunmasından isti
fade ederek fş başına gelmiş bulunan bu 
işçilerin kayıkları içinde saııtlerce bekle
tilmesi hükılmetlmizin iktısadl kalkınma 

ı;iyasetiyle kabili telif olına n gerektır. 

Bekletilen yalnız bu işçiler değildir. Çalış
maları bunlara bağlı bulunan vapurlar da 
kıymetli 1 .. amanlarını boş geçim1işlerdir. 

Bundan ba~ka ocak tahmillit işçileri de 
noksan çalışma yüzünden az ye,•mlye al
mak suretiyle zarar görmü:ılcrdlr. Havza
da en müşkül şerait altında çalışmasına 

mukabil günlük kazancı \•nsatl olarak 80 
kuruşu tecavuz etmeyen işçi sınıfı Ebe
di Şefimiz Atatilrkiln ölumiinde dahi böy
le bir kararla mutazarrır edilmemişti. Ve
fat eden zatın meziyeti ne oluı sa olsun 
ona karşı gö terllccek son hürmetin an -
eak mcrnleketln iktısndl faaliyetine sekte 

Izmir ihrncat tüccarlarının n 
l'J"essilleri mıntakamızda tetkika 
bulunuyorlar. 

Şimdiki halde müstahsili sıkın\ 

ya düşüren en mühim mesele in~ 

ağaçlarına arız olan ve yakaladığı 1 
ciri mahveden gök uyuzu hastalı 
nın henüz önüne geçilememesid 
Bunun üzerinde bazı tetkikler :'1 

ptlmış. fakat bunlardan hicbir ne 
ce çıkmamıştır. 

----<o----
lzmirde Bir Define 

Izmir, (TAN) - Geçenlerde ~e 
rimizde Türk hava kurumu binasın 
yanındaki arsada bulunan bir kas 
dan altmış altın lira, Mısır Krec 
Fonsiye tahvi1leri, kıymetli küpe v 
yüzükler, çeyrek altınları çıkmıştı. 

Buradn dolaşan bir şayiaya gör 
bu tahvillerden birine 931 yılınc\ 
500 bin frank isabet etmi~tir. 

hnyatının hiç bir gününde, o andaki kadar hisset. 
memıştı: Zira görüyordu ki, insan parayla her hır. 
sı giderı?biliyor, her istediğini yapabiliyordu: Ve 
para benzinin çıkaramadığı lekeleri bile temizliye. 
biliyor, her fenalığı yaldızhyabilıyor, örtebiliyordu. 

Fakat o körolası nesneye de, ahlaktan fedakar .. 
lık etmeden kavuşulamıyordu. 

Vakıa iıı96n namussuzluğu göze alarak, para ka
zanıyordu. Fakat sonra, kazandığı parayla namus. 
suzluğunu gizliycbiliyordu ya? 

Zira insan para sahibi oldukça, eskiden farkına 
varmadığı bir takım ihtiyaçların mevcudiyetim his. 
sediyordu. Meteliksiz bir insan için, kuru ekmek, 
bir ihtiyaçtı. Fakat kuru ekmeği bulan insan, bir 
katık arıyor, ekmeğine bir katık bulan insan, sıcak 
bir çorbanın hasretini çekiyor, sıcak bir çorbayı 
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Bir parça sukutu göze alabilenler için, para ka. 
zanmak, hiç tc güç bir iş değildi. Mesela kendisi 
bile, biraz evvel, zararsız bir tenezzül göstermiş, 
hu snyede de, gaz bu1nıuş, kömür bulmuş, ekmek 
bulmuş, hem ışığa, hem hararete, hem de gıdaya 

kavu ınıu~u. Buna mukabil de, nenin eksildiginin, 
ne kaybettiğinin farkında bile değildi! midesine indiren insan, ağzım tatlılandırmak ihtı. 

yacını da duyuyordu. Ve bôyle böyle artıp giden 
arzulann, ihtiyaçların, ardı, arkası kesilmiyordu. 
Hatta, biitün dunyaya sahip olan bir insanın, bir 
başka ve meçhul dunyanm hasretini çekınlyeccai 

bile şüpheliydi. 

Bugun dimaği ve ruhi bir buhran ıçınac bulu· 
nan Ayşe hanımın, doktor Memduh Şerif hakkın. 
daki htikümleri ve duyguları tekrar değişmişti. 

Şimdi, yine doktor Memduh Şerüe hakarette bu. 
lunmakla haksızlık ettiğine inanıyordu. Vakıa, 

Memduh Şerifin: Mürüvvete o kadar fazla para 
vermesi, şüphe uyandırıcı bir cömertlıkti. Zira Mü. 
rüvvet gelışmiş, guzelleşmiş, her hangi bir erke. 
gin ıştahır.ı uyandırabilecek kadar zarıf, kôrpe bir 
kız olmuştu. Ve Men1duh Şerifin de, turfanda mey. 
vaya donen bu kıza karşı fena arzular, fena niyet
ler beslemesi çok mümkundü. Fnkat böyle olma. 

ması da muhtemel değil miydi? 
Ya Ayşe hanım boşu boşuna evhamlanıyor, ve 

kendilerine çok insani duygularla yardımdıt bulu. 
nan Memduh Şerifin günahına giriyordiyse? 

Hem Memduh Şerifin iyi yürekli bir insan ol. 
Jugunu anlatan vakıalar, fazla cömertliğinin uyan
dırdığı şi.ıpheyi giderebilecek derecede bol clegil 
mıydi'~ 

Kimbilir? Yufka yürekli ihtiyar, ihtimal, Mü. 
riıvvete sadece, başının, gözünün sadakasını veri
yordu. Kendileri, bu kadar buyük sadakaya alı~ma. 
mı hırsa, kabahat zavallı doktorda ~dı? 

Sadaka kabul etmek te, insana iftilıar verici bil 
hnreket değildi ama, namussuzluk ta sayılmazdı. 

Vakıa Ayşe hanım, eğer tek başına olsaydı, bu 
sadakayı bile kabul etmezdi. Fakat kendilerine Ye
rilen b r sadakayı, başkalarının da zararına ola. 
rak ı eddetmek hakkını kendisinde bulamıyordu. 

Hele o kadar muhtaç oldukları bir sırada, böylı> 
bir ) ardıma: 

"- - Hayır!,, Diyebilmek için ölümü göze almak 

üızımdı. Zaten dunya o hale gelmişti ki, bir çol 
kimselerin, namuslu kalabilmeleri için ölmekten 
başka çareleri yoktu. Vakıa Ayşe hanım namus 
için ölebilirdi. Zaten o, yalnız namus için yaşıyc,r. 
du. Fakat evvela, bu yardımı kabul etmek bir na
mussuzluk değildi, sonra da Ay!':e hanım, kendi ba
şına verdiği akı;i bir cevapla, başkalarını da ölüme 
sürükliyemezdi: Bu namussu:ı.luktan daha fena bir 
şey, yani günah olurdu. 

Namuslu olmanın güçlüğü, Ayşe honımt hayat 
tan iğrendirdi. Ağzına acı bir şey almış gibi yü 
zünü buruşturdu: 
"- Tuh ... Dedi, Allah cezasını versin bu dünya. 

nın! .. Ins&r.ların kimseye muhtaç olmadan yaşamı. 
ya hc:K1an yok mu sanki? Biz de insan değil nıi. 

. ? 
yız . ., 

Bu isyan, Ayşe hanımın yüreğini Adeta şahlan
dırmıştı: Hırsından kendi kendıne söyleniyor, sanki 
bodruma çöken boğucu karanlığı, kara örümcek 
ağları gibi paralamak istiyor, ellerini nçıp kapıyor. 
du: Adeta deli gibiydi: Paranın müthiş kuvvetini 

Bir küçiıklük ettiğinin farkına varan bile yoktu. 
Bılakis, bodrum ısınacak, aydınlanacak, ve karın
ları da doyacaktı. Daha ne istiyordu? 
Ayşe hanım, geniş bir nefes alarak. 
"- Adam sen de! .. Dedi, rahat yaşamak için, 

birnz geni~ yürekli, biraz geniş mezhepli olmak ka. 
fiymiş demek ... 

H<'r .. bu ölümlü dünyada, her şeyi ince eleyip, 
sık dokumanın, mütcınadıyen kılı kırk yaımanın 

manas1 ne" 
Böyle: 
"- Acaba kızcağızı boşu boşuna mı dövdüm? A. 

Jamca~zın kalbi~i boşu boşuna mı kırdım?,. Diye 
düşünüp, üzülmektense, en iyisi işleri olururıa bı
rakmak!,. 
Ayşe hanım bunları diışimürken, anası da yanı. 

na sokulmuştu. 

0>cV1lnıır \'arı 
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TAN 

Erzincanda 
Hayat Pahahhğı 

Mücadelesi 

Ali Kemalin Çevirdiği Entrikalar 
Erzincan (TAN) - Burada hayatı 

ucuzlatmak için büyük gayretler sar
fedilmektedir. Belediye, icra ettirdi
ği tetkikat neticesinde, yeni mahsul 
çıkıncaya kadar ekmek narhını~ i~
dirilmesine imkan olmadığı netıccsı. 
ne varmıştır. 

Mustafa Kemal Paıayı Anadoludan Ayırmak 
için Kendisini lstanbula Davet Ediyorlardı Koyun etini 35 kuruştan 25 kuru

şa, sığır etinin kılosunu 20 kuruşa, 
tereyağının kilosunu 75 kuru~tan 65 
kun:şa indirmiştir. 

O amat Feridin, Paris sulh 
konferansına gitmek üze

re lstanbuldan ayrıldığının ikinci 
,;inil akşamı idi. Ali Ihsan bey i. 
le miralay Esat bey, Unkapanın
da, Atlamataşında, Küçiikpazar 
caddesinde yüzbaşı mütekaitlerin
tien Adnan beyin evinde birleş
mişlerdi. ikisi de teli:ılı ve kederli 
görünüyorlardı. Bir saattenberi 
Ihsan bey elindeki ufak kağıt par
çalarına bakarak söyluyor, Esat 
bey de söylenilenleri not ediyordu. 
Esat bey, son cümleyi de lisanen 
tekrar ederek yazarken hayret ve 
nefret ifade eder bir tavırla muha
tabına baktı. Ve: 

- Muhakkak mı bu, beyefendi. 
Dedi. Bugün Cevat paşa ih görü
şürken, öğleden sonra bir saat ka· 
dar, Harbiye nazın Şevket Turgut 
paşanın yanında bulunduğundan 
bahsetti bana. Eğer harbiye nazı
nna böyle bir tebligat yapılmış ol
saydı, herhalde Cevat paşayı va. 
:ı:iyetten haberdar eder ve paşa da 
söz arasında bana bundan da bah
sederdi. Yanlış bir ihbar iıe, har
biye nazın hakkında makt'is bir ce
reyan uyandirmıyalım elm3sım. 

Ihsan Bey, muhatabına ka
naat telkin edecek bir cid

diyetle: 
- Aldığım malumatın sıhhatin

den eminim beyefendi, dedi. Bu 
sabah, Dahiliye Nazırı Ali Ke1r.al 
Bey, Yıldız sarayında ba:ıktıtip A. 
li Fuat Beyle blrUkte .bünk8rın hu. 
zurundan çıkarken intizar salo-

.J ,.. .ı - ...... ""1:~ı ,...•+• d : 1r.-.s1n"t-:ılrtıım 

Zeki Beje müjdelemiş bunu. Gü
lerek, Mustafa Kemal Paşanın az. 
Ji iradesini aldım, demiş ve baş
katibi göstererek, beyefendi şimdi, 
iradei padişahiyi sadaret kayma
kamlığına tebliğ edec:ek, sözlerini 
de ilave etmiş. Sonra huzurda bu
lunduğu sırada hünkar da bir mü. 
nasebet getirerek Zekiye, Mu~taia 
Kemal Paşayı Istanbula çağırttığı
nı söylemiş, sadaret konağında Zt
ki, bunlan bendenize anlatırken, 

başkatip tarafından aynca Harbiye 
Nazırına da telefonla bildirildiğini 
llive etti. Haber, doğru ve katidir 
azizim. Tereddüde hiç lüzu:n yok. 

- iradeye iktiran eden Musta
fa Kemal Paşanın azli mi, yoksa 
bir lüzum üzerine Istanbula celbi 
mi acaba? -

- Evvelce de arzetmi11tim,ı hün. 
karın ve Damat Feridin arzu ve 
~ayeleri, Mustafa Kemal Paşayı ka
ti surette Anadoludan llytrmaktır. 
Bunun azil suretile temininden 
içtinap' ettikleri için, işe b~r davet 
şekli vermeleri ihtlmalıtıı daha 
kuvvetli bulurum. 

- Yani bir entrika. 
- Ona ne ıuphe. 

E sat Bey, alnını kırıştı~ııı.rak 
başını öniıne eğdi. Ehr.de

ki küçük not defterini kanştın~~r, 
yazdıklarını tekrar gözden geçm
yordu. Bu esnada gozleri bır '.ok. 
taya takıldı, kaldı. O sayfa uz: 
rinde biraz fazlaca durdu ve nı
hayet sordu. 

- Hafız Ibrahiııi paşanın (1) 

takip ve tarassut ettirilmesındeki 
kasıt nedir acaba? 

- Saraydan aldığı haberleri, 
damadı Kamil Bey vaııtasile, Mus
tafa Kemal Paşanın maiyetinde, 
sıhhiye reis muavini bulunan do~
lor Refik Beye (Başvekil Refı~ 
Saydam) bildirdiğinden şuphe edi· 
yorlar. Kaymakam Zekinın yap • 
t•rdığı tahkikata nazaran Hafız Ib
rahim Beyin damadı Ki.mil Bey, 
ittihatçılar zamanında polis şube 
müdurluğünde bulunmuş ve Dok
tor Refik Beyin de galiba yeğeni 
imiş. 

- Bu, bir ştlpheden ibaret de
ğil mi efendım? 

- Evet, bugun için Hafız lbra
him Paşa için oyle. Fakat Kamil 
Sevin Kara Vasıf ve Kemalettin 

E.at Beyle beraber çalıfanlardan 
Kamil Bey 

$ami Beylerle, çok sık ve şüpheli 
bir surette temasta bulunduğu tes
bit edilmiş. Birkaç gün e·ıvel de, 
Bahriye erkanı harbiye binbaşıla
rından Şevket Beyle, Izmite giz
lice gönderilecek bir cephane par
tisine nakil vasıtasını temini mev
zuu üzerinde, Kadıki.iy vapurun. 
da görüştükleri işıtilmış. Bu ha
berler, Vahdettini fena nalde pire
lendirmiş, Hemen de Hafız Ibra
him Paşanın takibi ve Fener yo
lundaki köşkünün tarassudunu i
rade etmiş. 

B u sırada, ~{adıköy inzibat ku 
mandam yüzbaş. Mesut 

Beyle Kamil Beyin, Fener yolun
da Kı17ubMı mevldtnda bir köfk· 
te yerletffklerl g6iilh'nilf ve aa
-ri ...... n hu h•u ol.:.ollo l'i H lız I b

rahim Paşa hakkında da bir şüphe 
uyandırmış. Şunu da ilave edeyim 
ki. Damat Paşanın gösterdiği lü
zum üzerine, çoktanberi saray er
kanından hemen ekseriyetinin ev. 
jeri tarassut, evlat ve mensupları 
takip edilmektedir. Bu meyanda, 

Nazarı dikkati caliptir, değil mi? 
Bir de, Rauf Beyin de, Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerınl? iltihak et
mek üzere hareket hazırhgrnda bu. 
lunduğu rivayeti var. Zannederim 
onu da göz altına aldılar. Bu gece
lik maruzatım bundan ibaret. 
Şimdilik müsaadenizle. 

Esat Bey, muhatabının elini sı
karken gülüyor ve: 

- Tabii, diyordu, Mediha sul
tanın yarın akşam, bazı ecnebi 
dostlanna vereceğini haber aldı. 

ğnnız ziyafeti hakkında da malü
mat lütuf buyurulacak değil mi 
efendim? 

* 1335 yılı haziranının doku-
zuncu günü akşamı idi. Bal

ta limanı sarayı, yine fevkalade 
gecelerinden birini yaşıyordu. Za.. 
mane hakanının hemşireleri Me
diha Sultan Aliyyetü~şan Hz. leri, 
Q gece, itilaf devletlerinin Islan -
bulda bülunan bazı muteber ecne
bi aile ve zabitleri şerefine büyük 
bir ziyafet veriyordu. Sarayın, mi. 
safir salonları, davetlileri hayret
ten şaşırtacak bir güzellikle tan -
zim ve tezyin edilmişti. Bilhassa, 
büyük yemek salonuna pek fazla 
itina gösterilmişti. Duvarlar, nadi
de ve kıymetli saksonya ta "laklar, 
tablolarla süslenmişti. Sofraya, 
benzerlerine çok az tesadüf edilen 
gümüş ve kılaptanla iş!enmiş anti. 
ka örtüler serilmiş, üzerler;ne sa
vatlı ,Umüı takımlar, kenarları 

aıtarı ç~vell armah tabaklar pa
dide billOr kadeh ve bardak'.ar dl-
zilmişti. tiufraya çeşit çe it çiçt!k
ler, hem de israf ile serpilmişti. 
Vazolara, bilhassa ItilAf devletle
rinin sancakları tanzir edilmek ü. 
zere, renkli çiçeklerle ı;ıınatkar bir 
el tarafından gerçekten itina ile 
yapılan büyük ve zarıf buketler, 

Hamam ücretleri de na:-!1a tı:hi tu
tulmuştur. Hamam, erkeklere, hiz
met gördürdükleri takdirde 40, ken. 
dileri yıkandıkları takdirde 20, ka. 
dınlar 12,5 ve 7 ,5 kuruş; çocuklar 
100 para, askerler 5 kuruş verecek
lerdir. Bu narhlan dinlemiyen es
naf cezalandınlacaktır. 

Orgeneral Kazım Orbayın Baya
nının teşebbüs ve himave~ile, Erzin
camn şimalinde vücuda getirilen co
cuk bahçesi, ayni zamanda büyükler 
için de bir dinlenme ve istirahat ye
ri haline gelmiştir. Belediye tarafın
dan kiraya verilen bu p :ırkın bir kıs
mında ince saz çalmaktadır. 

istasyon yolu üzerinde Bezirciler 
tarafında da radyolu ve sinemalı bir 
bahçe açılmıştır. 

Erzincanda radyo adedi 150 yi bul· 
muştur. 

konulmuştu. 

Mediha sultan, bilhassa o gece 
için yaptırdığı ağır ve toı pembesı 
rengindeki tiıl dekoltestle hakika
ten gençleşmişti. Salonda partiler 
arasında, gerçekten, olgun ve za. 
rif bir kadından daha ziyade, genç 
ve hoppa bir kız şuhluğu ve şen -
liği ile koşuyor, dolaşıyordu. Misa
firlerinin ayrı ayrı hoşnutlukları
nı celp için çırpınıyor. çarpınıyor. 
du. Yemek salonunun ittisalinde
ki büyük salonun bir köşesinde, sa
rayın piyano ve keman muallimle
ri Madam Eliza ile Novart çalıyor. 
Matmazel Eli söylüyord•J. Bilhassa 
M am Eliza kemanı ve Matma. 
zel Eli sesi ile davetlilerin takdir
kar nazarlarını kendılerine çeki-
yorlardL (Devamı var] 

(1) HilnkArın rilkflbuna mahsus olan 

sefaini9 süvarisi. 

Doktor Reşat Paşanın damadı Sa-, - ~~ • 

mekte ve peşınde hır hafıye gezdı- ı ~ · · lih Fuat Bey. de ş~pheli.addedil~ Lok M A N---=~~·~W~·:· 
rilmektedir. ~of.::~:~~:-. '.:: : •. 
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makam Zekinin ıdaresinde oulu- - • v • • 1 
nan gizli teşkilat. Hafız lbrahim Köprücük Kemıgının Kırı ması 
Paşa ve Damadı Kamil Bey işile, 
bu teşkilatın kodamanlarından 
Hacı Kemal meşgul oluyormuş. Di
ğerleri hakkında lıenuz kati ma
lümat alamadım. 

Ihsan Beyin, Kômil Bey hakkın. 
da verdiği haberler, Esat Beyin, 
canını pek ziyade sıkmakla bera
ber memnun da etmişti. 

Çünkü, o da hakikaten, sa.. 
rayın tasavvur ve kararları hak
kında kayın pedennden aldığı ma ... 
himatı, gizlice Esat Beye getiriyor, 
silAb ve cephane nakil işlerile da 
meıguI olmaktan çekinmiyordu. 
Yalnız, Kimli Beyin hu hizmetin
den Ihsan Beyin tabil malitmatı 
yoktu. Esasen Esat Bey, kendisine 
istihbari muavene~te bulunanlar 
hakkında çok ket~':ll davranıyor, 
hatti bu gibileri bi.ribirlerine bile 
tanıtmaktan son derece sakınıyor
du. 

1 ki dostun .görüşmeleri çok 
uzamış, vakit te, hissedil

meden gece yansını bulmustu. Ih. 
san Bey, gitmek üzere ayala kal
karken birden silkindi ve elini ba
pa koydu. Telaşlı bir hareketle 
ceplerini araştırmıya koyuldu. Bir 
taraftan bulduğu kiğ.tlara. göz gez 
diriyor ve diğer taraftan da söy
adyordu: 

- Çok ehemmiyetli iki haber 
daha vardı. Dalgınlıkla unu.ttum 
arzetmeji. Ali Kemal, evvelki g\.ı°' 
huzurda bulunduğu sırada, Natıa 
Nazın Ferit Bey hakkmd3 hünkAn 
endişeye sevkedecek bazı beyanat. 
ta bulunmuş. MecJlsi viıkela mu
karreratını harice ifşa ettiğinden 
bahis ve şikayet etmiş. Bu haberi 
bizzat Mediha sultandan aldım. 

Gençlerde ve çocuklarda görü. 
len kemik kınklarının. Y.üzde on 
sekizi de köprücük kemı~ınln la.• 
rılmuıdır. Bu da, şüphesız, kemı. 
tin zora gelmesindendir, Cakat en 
ziyade bisiklet salasını seven ıenç. 
)erle at koı;turan sporculardA olm. 

Klmlsinde de, hatta h_iç spor 
yapmadan omuzunun ü:ı.erıne ya
hut koll~n havada yüzükoyun 
düşünce, köprücük kemiti kırılır. 
Kemiğin üzerine alır bir ıey çar. 
pınca da kırılması tabiidir. Bu kc. 
miğin çabuk ve kolay kıralmasına 
iki bil) ilk sebep vardır: Birisi geç 
sertletınesi. Onun için gençler~e 
çok kınbr. Öteki sebep de, .kemı. 
tin biraz acaip, eiri büiril obna
sı. Bundan dolayı ıenç t>lmıyao. 
Jarda da köprücük ktımiği çabuk 
kırılır. Eirl büj'rü olmasından do. 
layı, dıprıdan bir &ora gelmeden, 
hiç düşmeden, yalnız onun üze. 
rine yapışık adalelerin fazla kuv. 
vetle takallüs etmesind•n bile kı
rıldığı olur •. Bir hastalıktan, kan
serden yahut frenclden, kendi ken
dine en çok kınlan kemik te bu. 
dur. 

Köprücük kemiji, adı üstflnde, 
pek te uzun olmadıit halde, hep 
eğri bQrü olmasmda!l dnlayı ay. 
n ayn üç yerinden kırılabilir: Or. 
tasından yahut iki Uç tarafından. 
Fakat en çok ıörülen orta yeWı. 
den kınlmasıdır. 

Küçük çocuklarda kemik hentiz 
pek vumusak oldutuQdan, büsbü
tün kırılmaz da, yalnız bükülilr. 
Daha sonra. kemiii kmlanın ya. 
şma göre, kimisinde çarçabuk, yu. 
karıdan aşal'ıya, icerlden dışanya 
ve inden arkaya dofru, yahut bü. 
tün kemltin sekli lribi, eiri bOfrf\ 
lnnlır. Hf!r halde köprftcttlc kemi. 
tinin kJrılması da kendL4'inln tekli 
&ibi acaip olur. 

Ortadan kırıldıfr vakit ilkin, ta. 
bli, siddetli •in. Kemltin omuz 
ta-ft11dalrl uarcuı apiıya diişer, 

göiüs taraf andaki, yukanya çıkar. 
Baş, kırdan kemik tarafına eğilir. 
Omuz öne doğru çıkar, kol göv
deye yapışır, koltukaltı kaybolur .• 
Kınlan kemiiin göğüs tarafındaki 
parçasının ucu derinin altında 
meydana cıkar. Arkadan da kabur. 
ga kemitİ kabanr ve omuzun dı. 
pnsına doiru yürür ••• 

Köprücük kemiii, ortaııından 
değil de, omuz taraf rndan kırılır. 
sa, bazılannda kırılmıı parçalar 
yerlerinden oynamazlar. O zaman 
sadece 87. çok şiddetli bir ~anl'ı ve 
şiş bir de morarma olur. o kadar .• 
Fdat kınlan parçalar hirbirind.-n 
aynlınca, omuz ıene asıl ~kil 
kaybeder. 
Göğüs tahtUı tarafındaki kıs

mından kınlınca, alameti ancak 
sancı ve morannadan ibaret kalır. 
Kırdan par~alar birhirinden ayrıl. 
mış olsa bile, oradaki kıniı insan 
kendi kendine anlı:vamaz. Bunu a. 
yırdetmek icln milt.-has!lluı bir he. 
kimin bövle · muyanelere alışmış e
li IAzımdır. 

Bü:vük kafalarda, iki taraftaki 
köprüctik kemiklerinin birden kı. 
nldıklan olur. O zaman kınk pek 
sıkıntıtı bir hastalıktır. Kemik kı
ntının artak ehemmlveti kalınu, 
nefes darlıfınrn şiddeti her şeyi 
bastınr, insan arka üstü yataınaz, 
oturamaz, ıezemez ••• 

Bu, köp.riicük kemltinin kani. 
111as1 çok giSrUlmf'kle bernber, 
- Yalnız bir taraftaki kemik kın. 
hnca - pek te ehemmiv•tli bir 
Hy sayılamaz. Çabuk l:vi olur. 
Kemik biraz kısa bile kalıın - 5 
santimetre ekıite kadar - belli 
olmaz... Yalnız havanlarda bir 
kaza neticesinde lanhrsa, o va. 
kit bir santimetre bll8 kısalması 
- dekolte olunca - tabU can sı. 
kar. 

Bir de kınlan kemik parçnları
mn arasına sinir parçalan sirer 
de, sinir alnlan oluna .•• 

Ş ark kültürü Profesörü sayın 
Tacettin Sungurun yeni u. 

şağı Aşır Kapkaç yaman adamdır. 
Profesörün her işine o bakar, alış 
verişi o yapar, ortalığı o tanzim e. 
der, misafirleri o ağırlar .. Hama
rat, eli çabuk, becerikli ·bir genç. 
üstelik okur yazar da ... Bununla 
beraber, tıer güzel gibi, o da ku • 
sursuz değildir tabii... Kusurları. 
nın içinde, fazla açık gözlülüğü ile 
kumarbazlığı en çok göze çarpan
lardandır. Ne yapalım? Bu kada • 
n kadı kızında da bulunur. 

Aşır, bu ay profesörden aldığı 
aylığı, son meteliğine kadar, oyun
da eritmiş.. İki gündenberi lktısa
di buhranlar geçiriyordu. O sabah 
profesör işe gittikten sonra otur. 
du, derin derin düşündü. Mali va. 
ziyetinin ıslahına bir çare aradı ... 
Ve galiba da buldu. Yavaş yavaş 

yerinden kalktı. Kütüphaneyi aç
tı. Sayısı yiızlere, belki, binlere 
varan çeşit çe§lt kitaplarla karşı • 
laştı. Alt raftan, rastgele, dört ki
tap çekti ve bunları; eski kitap a. 
lıp satan, şahs~n tanıdığı, yaşlı bir 
dükkancıya götürmek üzere, solu. 
ju Hattatlar çarşısında aldı: 

- Baba, bunlar evde fazla yer 
tutuyor. Satmak istiyorum. İşini. 
ze yarar mı? Diye sordu. 

Kitapçı, kitapları evirdi çevir
di, tane tane muayeneye başladı: 

.. _Seke seke ben geldim" 
Muammer Soyak? .. A!.. Bu hususi 
tabı. Müellifin el yazısı da var. Ta.. 
mam ... "İlham kırpıntıları" Şev • 
ket Müstezat? ... Bu da öyle .. Mü
kemmel! .. "Burnuma bir sinek kon. 
du" Abdurrarhman Senai? .. Bu şi.. 
ir mecmuası oldukça rağbette a -
ma ... Vah vah! .. El yazısı yok. Şu 
sonuncu ne? ... "Hepyek" Bülend 
Marufi? Ala .. Ala .. Bu da hususi 
tabı ... Bunda da müellifin el yazısı 
var .. Hepsine üç buçuk lira vere • 
yim: Müelliflerinin imzasiyle yazı. 
lannı taşıyah üç kitabı yüzerden, 
yazısız olanı da elliden sayıyorum. 

Kitapçı, çekmecesinden para -
lan çıkarırken AJir Kapkac ta 
"Seke seke ben geldim" in, "İl • 
ham kırpıntılan" nın "Hepyek" in 
kapak yapraklarını çevirerek bi • 
rer birer okuyordu: 

"Muhterem Tacettin Sungura: 
Fütürizmin teknik alanında 

stlk::e yapaeatma iman ettitiın bu 
kitabı ıize ithaf ediyorum." 

Eski dostunuz 
Muammer Soyak 

• 
"Hocam Tacettin Sunıura: 
İlhamınızla yazmak cesaretin 

de bulunduium bu kitabı tenldd 
nazannıza anediyorum. 

Kısa zamanda ellerinizi öpmeyi 
uman: Şevket Milatezat 

• 
Bay Tacettin Sunpra: 
Zürihte talebelik hayatımızın 

tatlı hatırası ile canlanan tllrleriıni 
size ithaf etınekle bahtlyanm. 

Bülend Marufi 
Hayretten ağzı a~ık kalan Aşir: 
-Ne tuhaf! Diye düşündü, 

şaştım bu işe .. Demek ki kitabın 
üstünde bizim bayın adı, sonra 
müellifin iki satır el yazısı, daha 
sonra da imzası oldu mu fivat iki 

misline çıkıyor. Hiç düşünme, uç. 
lan papellere! .. 

• 
A kşam eve geldiği zaman kü. 

tüphanesini bir kaç defa ka· 
rıştıran Bay Tacettin, bu kadar 
kitabın arasından, bir kıtçının ek. 
sildiğine dikkat etmedi bile. O hal. 
de Aşır Kapkaç ne diye bu dikkat· 
sizlikten istifade etmesindi? 

Ertesi sabah profesör gider git. 
mez Aşır da kütüphaneye yanaştı. 
Yükü biraz hafiflemiş olan birinci 
rafa bu sefer dokunamadı. Son ra. 
fa uzandı ve kitapçı ile yeni bir 
mülakat yapmak niyetiyle sokağa 
fırladı. 

Yolda birdenbire durdu. Aklı
na bir feY gelmifti: "Acaba kitap. 
ları yine yüzden mi, yoksa ellişer. 
den mi sayacak?" Bir kapının iç 
tarafına çekildi. Elindeki kitapla
rın kaplarını birer birer açtı. Bak. 
tı ... Baktı .. Eyvahlar olsun! Hiç bi. 
rinde yazı yok .. -.... -- - ... 

Bir eyyam düşündü. Sonra du. 
daklarında şeytani bir tebessümün 
gölgesi dolaştı: 

- Adam aldırma be ... Ne ola
cak sanki, dedi, bir alay müellif 
var. Bakalım moruk biıtün müel. 
liflerin yazııım tanıyor mu? İm • 
kam yok. Ne olur bu cildlere yazı 
yazmamışlarsa?.. O kadannı ben 
de yapanın. Dur hele .. 

En yakın postahaneye girdi. 
Sıranın ~stunden bir kalem yaka
ladı. Dün okuduklannı hatırla • 
mak için kafasını epeyce zorladı. 
Ha gayret!. Tamam.. Aklına gel
di. İlk kitabın kabına, tereddütsüz, 
şunları yazdı: 

"Muhterem Tacettin Sunıura: 
Fütilrizınin teknik alanında 

sükse Japacatına iman ettiiim bu 
kitabı size ithaf ediyorum." 

- Vallahi mükemmel! .. Aş • 
kolsun Aşir sana! .. O kitapçı ola
cak zırtullah bunu görür görmez 
alacak fitili! .. Hiç durma! Yapış -
•ır imzayı! 

Kitabın kabını dikkatli dikkat. 
li okudu. Önce ismine baktı: "Nu. 
susülhikem" .. Sıra müellifin adı • 
na gelince... Yazdığı yazının altı • 
na, bu isme bakarak, heybetli bir 
imza attı: 

Eski dostunuz 
Şeyhillekber Mublttini Arabi 

Hay, ellerin dert görmesin! Ya, 
otekiler? .. Onlar da "Zerdüşt" i.. 
le "Riıbaiyat" tı. 

Göreyim seni! .. Bir gayret da
ha! .. 

"Hocam Tacettin Sungura: 
hham.rnızla yazmak cesu~tln • 

de bulundutum bu kitabı tenldd 
nuannıza arzediyorum. 

Pek kısa zamanda ellerinizi öp. 
meyi uman" 

• 
"Bay Tacettin Sunpra: 

Zilrihte talebelik hayatımızın 
tatlı hatırası ile canlanan şiirleri -
mi size ithaf etmekle bahtiyanm." 

Ömer Hayyam 
Ne dersiniz şu işgüzarlığa? Bir 

aferin ister değil mi? 
Bu aferini siz vermeseniz de 

mutlaka kitapçıdan alınqtut diye 
düsünüvorum. 
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.Şüra dolayı•ıyle : 

---------- Iskenderun .Limanı için İngiltere 

Balkanları 

Danzig meselesi 
Liselerimizde 
lktısat Dersi 
Okutmahyız 

Yazan: irfan KONUR 

S al,n Hasan Ali Yücel, l\Iaarif 
Vekaletine geçeli ikinci defa 

cılarak demokratik '\"e demokratik 
olduğu nislıette de hakiki ihtiyacln
rın tezahürüne imkan '\"erici hir top· 
lantıya bugünlerde şahit olacağız. 

Birinci i ne riyat kongre i) di, ikin. 
cisi laarif Şura ıdır. 

Nafıa Vekili Yakında 
Hataya Gidecek Kurtarmaya 

Çalışıyor 

Almanyadan Gelen 
Nazilerin Sayısı 17,00 

'eşrilat kongresindeki samimi Ye 

hi si memlekete hizmet havasının 

ciğerlerimizdeki iimit 'e inşirnh \'e· 
rici serinliği zail olmadan gelen ve 
müstakbel ne illerin terbiye 'e ted
ris i tikametlerini tayin etmesi iti
barile omm kadar, hatta ondan dn. 
ha ehemmi) etli olan bu ikinci kiil· 
tiir kurultayından çok ~eyler bekli
yoruz. Bilha n bu fırnnın nlacağı 

knrnrJnrı tatbik edecek teşkilatın za
ten mevcut \'C i.)er bulunması. neş
riyat kongre i kararları gibi yeniden 
para. sarfını 'c teşkilat yapılmasını 
istilzam ettirmeme i uranın daha 
ameli ve seri neticeler vereceğine 

bizi inandırıyor. 
Şftraya cidden değerli ilim ,.c 

me lek adamlarımız çağırıldılar. Hiç 
şüphe yok ki bu zevat bütün kalble
ri ve kafalarile çalışacaklar, belki 
bize beklediğimizden fazlasını \"e
receklerdir. Fakat bu ümit ne kadnr 
kuv\•etli olur a olsun, denize bir 
damla su kabilinden de ol.sa Anka· 
rada ha lıyacak mesaiye buradan 
katılmak bizim için hem bir hak, 
hem bir ''azifedir. Bu itibarla Ji e 
programlarımıza iHh·e ini JüzumJu 
gördüğümüz bir der hakkında hiı·

lLaç kelime yazmaktan kendimizi a· 
lamadık. 

Bu ders, ''iktısat., dersidir. Bugün 
liselerimizde ruhiyat, so yoloji, 
mant.~ ve bilgi nazariye inden mii
rekkep olmak üzere felsefe grupu 
denilen bir ders zümre i okutulmak
ta n iktısat, 50 yoloji içinde bir iç. 
timai hiidise olmak lıayııiyeüJe, sırf 
mübadele ,,.e nakdin tekamUlü. iş 

böliimiinün te irleri gibi cemiyet
lerdeki tc::J1hür şekilleri bnkımın

dan beş on sayfalık bir tetkike tiıbi 

tutulmaktadır. Halbuki bu, bugün· 
kii jktı adi cemi~ etin bir li e nıez.u. 

nundan istediği ekonomi bilglsiııi 

katiyen temin edemez. Liselerimizde 
iktısat der i okutulmadığı gibi Üni
versiteye girenlerin de yalnız hukuk 
ve iktı at fakülteleri ve kı men fel· 
sefc şubesi talebe i iktısat der i al
makta \"C bu sur~Ue 'Üniver itenin 
diğer ubelerinde okuyan, yahut hic 
Unh ersite tah ili yapmı~·an lise me. 
sunlarile muallim mektebi mezun-
]arı iktı at ilminin başlangıçlarından 
bile bihaber kalmaktadırlar. Dugiin 
memleketin miinev\•er tabakasının 

ek eriyctini tellkil eden, fakat ka~ıt 
paranın ne olduğunu hilmiyen. cc· 
ınJyette iktısadi faaliyetlerin nnsıl 

organize edildiğinden ve tla ıl j.;)('

dlğindcn haberdar olnuyan, tnkao;, 
kliring, kambiyo, istikraz, transfer, 
beynelmilel tediye, banka, horsa, fi. 
at, para kıymetini düşürme mesrle
lerinin mahiyeti hakkında cahil ola
rak yeti-sen bu gençler elbet bahaJa
rımızın otuz sene evvelki on paraya 

bilmem ne alınan, bir mecidi~·e ilt' 
bir ailenin haftalık ihtiyaclarının 

teminine imknn \'eren ucuzluk hi
kayelerine b.-tyran hayran bakacak 
Jar ve di.inyal a geç geldiklerine ya-

(Başı 1 incide) 

Yeni yapılacak hatlarımız 
Ve parmağını hnritadan ayırıp 

az evvel kalktığı kolluğa tekrar o • 
tururken; 

- İki ay sonra hat Erzuruma u
laşıyor - dedi· şimdi Aşkaledeyiz 
Yiıni Erzurumdan takriben kırk ki
lometre beride. Bundan sonra Erzu
rum - Kars arasındaki dar yolu ge -
nişletecegiz • ki çok kolay bir iş ola
cak-· 

- Bundan sonra yapılacak hat. 
ların en mi.ihimleri hangileridir? 

- 940 yılı sonunda hat Siirde u. 
!aşacaktır. Yani Diyarbakırdan İran 
hududuna doğru gidecek olan hattın 
ilk kısmı bitmiş olacak. Bu hat Siirt. 
ten Bitlise varacak, Bitlis Feribotlar
la Vana bağlanacak ve Vandan İran 
hududuna gidilecek. Erzurum - Kars 
yolunun genişletilmesi nasıl Anka • 
ra - Moskova arasındaki münakaleyi 
tekemmül ettirecekse bu yolun bit • 
mesiyle de Ankara - Tahran muva • 
salası temin edilmiş olacak. 

- İran tarafındaki hat ta o za -
mana kadar bitmiş olacak mı? 

- İranlılar ciddi surette çalışı -
yorlar. İki taraf aşağı yukarı ayni 
günlerde hatları bitircbileceklerdir 
sanıyorum. Yine Diyarbakırdan ay
nlacak diğer bir kol Cizre üzerinden 
Irak'a varacaktır. Diyarbakır - Si
irt _ Bitlis - Van tarikiyle 1rana gi. 
decek olan hattın ehemmiyeti, İs -
kenderunun Türkiyeye bağlanma • 
sından sonra bir kat daha artmış o. 
luyor. Zira bu hat İranı en kısa ve 
seri yoldan Akdeniz ticaretine ulaş
tıracaktır. 

Yeni infa edilecek limanlar 
- İran, bu yoldan istifade etmek 

isteyecek mi? 
- Şüphesiz. Beyazıt - Trabzon 

hattındaki transit fanliyetinin artışı. 
nı gösteren rakamlar bu hususta te
reddude maha bırakmaz. alıiız u 
vaziyet bizi lirnan1arırnıza çok ciddi 
bir dikkat hasretmeğe zorlar. Bir an 
evvel limanlarımızı ihtiyaçları kar • 
ılayacak bir kemal derecesine ulaş. 
tırmalıyız ve ulaştıracağız. 

- ilk önce hangi limanlardan işe 
başlanıyor? 

- Zonguldak, Trabzon ve İsken. 
derun... Zonguldak limanındaki fa -
cialara artık nihayet vereceğiz. Hü 
kumet buna kati surette azmetmiştir. 

- Vekalet, limanı Zonguldakta 
mı, yoksa Çatalağzmda mı yapmak 
niyetindedir. 

- Çatalağzı meselesi bir ütopi 
dir. Bir hayal... Biz Zonguldakta 1" 
man yapmağa karar verdik. Bu işi 

İngiliz kredisiyle halledeceğimiz içir 
İngiliz mütehassısla birlikte Zongul. 
dağa gittik ve vaziyeti bir daha tet. 
kik ettik. 

- Zonguldak limanı ne büyük -
Iükte olacak? 

- Yedi sekiz gemi ayni zaman. 
da boşaltılıp, doldurulabilecek ve 
on on beş gemiyi fırtınalara karşı ko
ruyabilecek. 

- Ya İskenderun? 
- Orada kUçük bir liman mev -

cut. Bunu en az yirmi yıllık müstak
bel ticari inkişafları karşılayabilecek 
şekilde büyüteceğiz. Yakında oraya 
da gideceğim. Liman işi ile birlikte 

nncaklardır. Halbuki gençlnimizi ya şubelerine de tesmi) etmek mak
bu safiyane hayranlıktan kurtarmak sadı t~mine kafidir. Bu sureti , tari. 
"e hakiki \'azivcti aydınlık olarak hin ekonomik cephesini anlatmak 
göstermek için yapılacak şey gayet 
basittir: Lise gençlerinin bugtln bil
gi nazariyatrndan fazla ekonomik 
bilgilere muhtaç \'C kahili~·ctll ol
duklarını gözönünde bulundurmak 
\'e teşkil edilecek bir komisyona li. 
sclere ve muallim mekteplerine 
mahsus hir iktı at ()er i programı 

yaptırmak. Nitekim burıriln lise mu
adili İngiliz \"C Amerikan mekteple
rinde iktı at dersi okutulınnktndır. 

Bu der i okutacak muallim ıne C· 

lesine gelince: Büyük sehirlcrimizde 
bu c!-ersler hukuk veya lktısat me:ım
nu olan 1i e hocaları uhde. inde top
lanabilir. Zaten fcl efe grupu öğret
menlerinin çoğu Üniver itedc yar
dımcı di .. iplin olarak iktı at ve ikh-
adi doktrinler tarihi • almı lar. 
dır. Yeni ~ etişccekl:.-r için iktı· 

!ladı mecburi hir di iplin haline ge
tirmek, hatla hunu tarih ,.e coğra{-

hususunda her tarih mualliıninin 

çektiği ıkıntı ortadan kalkacağı gi
bi gençlerimiz de artık Umumi har
be teknddiiın eden iktısadi gerginli
ği. rekabetleri, mii temJcke iktısadı 

rejimini daha kolay anlıyncaklnr. 

hugiinkii \'C yarınki \'RZİ~·etlcri daha 
i~ i giireceklerdir. Hele coğrnfyada 
iktuıadi bilginin faydası pek ~ok ola. 
caktır. Hatta hugiin coğrafya tcrfri
sı:ıtımızı iktısndi coğrafya haline in
kılap ettirmek me<'burivetinde oldu
ğumuz bile düşiinillebilir. 

uranın en iyi maksatlarla ve en 
olgun elemanlarla toplanmakta olu-
una \'e bilhassa Sayın Vekil llns:ın 

Ali Yücelin enelerce felsefe grupu 
hocalığı etmiş \'e hiç şüphesiz hu ih. 
ti ·acı du,·nrn bulunu una gih•ene
rck ı:clcrek günlerin hize getirece~i 
nıiijdc~ i peı;in bir Se\•İnçle be.kfü·o· 
ruz. 

elektrikleşme meselesini de hallede. 
ceğiz. Fakat bütun bu i~lerin hallin. 
de en mühim nokta inşaatı makine. 
leştirmek keyfiyeti olacaktır. 

Bu davayı artık si.iratle başarma
lıyız. Kol kuvveti ile, kazma kürek. 
le yol, liman yapmak zamanı geçmiş. 
tir. Bu işi makineye gördi.irmek ıa -
zım. Faraza bahsettiğim limanlar 
hep makine ile yapılacak. 

Sürat ve ucuzluk için 
- Yolları ve limanları makine i. 

le yapmak kararını vermeniz yıllar-
danberi bu sahada çalışarak ihtisas 
yapmış işçileri işsiz bırakmış olmaz 
mı? 

(Başı 1 incideJ 

Jeri 30 milyon İngiliz lira kıymetin
dedir. İngiltere müdafaa bütçesin. 
den bu parayı ayırsa, Balkan mem. 
leketlerini kurtarabilir. Filvaki Ot
tova muahedesi iktısaden Ingiltere. 
yi dominyonlara bağlar. Fakat 30 
milyon İngiliz lirasını feda ed,,rck 
Balkanların mahsullerini satırı al- · 
mnk ve bunu dahilde istihlak etmek 
milmktin olmaz.sa, hariç pazarlara 
satmak !Uzımtlı. 

1 şte bu zihniyetle İngiltere bu 
defa müttefiklerile olan ticari 

münasebetlerin inkişafını temin ıçin 
Denizler Üstü Ticaret Odasınıı açtı. 
ğı 10 milyonluk krediyi 60 milyon 
İngiliz lirasına çıkardı. Bu oda, bu 
krediyi lngilterenin mi.itte!ikleriyle 
ticari münasebetlerde bulunan fir-
malara prim vererek bunların açık
larını kapamağa hasredeccktlr. Bu 

Polonyada hava kuvvetlerine mensup bir filo 
manevralara hazırlanırken 

- Bu çalışma ortaçağ çalışması
dır. Türk milletinden herhangi bir 
ferdi bu tarzda hayat kazanmağa 

mahkum etmek esirliğe mahkum et. 
mek demektir. Hükumet bugüne ka
dar bu tarzda çalışanlara hem mem. 
lekele, hem kendilerine daha nafi 
olmak imkanlarını vermekte hiç bir 
zorluk çekmiyeceğine kanidir. Bu -
günkü iptidai vesaitle bir dalga kı -
ran, bir liman kaç yılda yapılır? Bi
ze lazım olan şey sürat ve ucuzluk -
tur. Ayni zamandaTi.irk nesBlerine de 
daha salim Ş<.trtlarla hayat kazanmak 
imkanını temin etmek yolundayız. 

Bugünkü dünyanın her medeni mem 
leketinde Nafıa işlerini makine ya • 
pıyor. Faraza bu yıl ben Almanyaya 

firmalnr, Balkanlardan ve Türkiye. (Başı l incide) ı Mezkur mahfiller, bu seyahatir. 
den geniş mikyasta mübayanttn bu- Alman - Leh ticaret anlaşmasile ve alükadar memleketler arasında ak 
lunacaklar ve Alman firmalarını bu- derpiş edilmiş olan bu görüşmelerin tedilen karşılıklı garantiler anlaşma 
ralarda ezmeğe çalışncaklardır. hedefi üç ayda bir iki memleket a sının tabii bir neticesi olan bu gö -

İngilterenin takip ettiği ikinci ga- rasmdaki mübadele plafonunu tcsbıt rüşmelerin ehemmiyetinin kayıttan 
ye de, bu memleketlerin sanayilcş- etmektir. müstağni olduğunu bildiriyorlar. 
mesine yardım etmektir, Türklyenin lngiifa denizCJfırı kuvvetleri Varşova mahfilleri, bu ziyarete 
ve Balkan memleketlerinin muhtaç .. 1 tt" . V f büyük bir ehemmiyet vermektedir. 

gitmiştim, Nüremberg'te dört yüz 
bin kişi alacak bir Doyçe Stadyom 
yapmağa başlamışlar. Gittim, çalı~ -
malarını gördüm. Ortada on beş a -
mele yoktu. Her şeyi makine görü -
yordu. Makine kazıyor, taşlan, top
rağı makine aktarıyor, tesviyeyi ma
kine yapıyor. Ayni hadiseye şehirci. 
likte de şahit oldum. Bir gecenin i. 
çinde bütün bir mahalle yıkılıyor. 

Bizde öyle mi ya? Eminönü meyda. 
nını kaç ayda açtık? Sebep? Kol kuv 
veti ile çalışmak. 

oldukları sanayfin kurulmasına yar. mu e Lfı arşovaya ge ıyor İngiliz ordusu erkanından bir za-
dım edecek, bilhassa harp sanayii. Londra, 16 (A.A.) - Eski Cebeli- tın Polonyayı resmen ziyaret etmesi 
nin inkişafında onlara zahir olaoık. tarık valisi General İronside bugün ilk defa olarak vaki olmaktadır. Ay
tır. Bu maksatla da. bu memleketle. yahut yarın Varşovaya gidecektir. ni zamanda B. İronsidenin deniz a
re krediler verilecektir. Yanında bir subayla Polonyanın şırı kuvvetleri umumi müfettişliği-

Bu 60 milyon İngiliz liralık hcdi Londra elçiliği ataşemiliteri buluna- ne tayinindenberi harice yapmış 0 • 

karan. bir ay içinde tatbik sahasına caktır. General, halen yeni ihdas e- lacağı ilk ziyaret, bu ziyaret olacak-
gececektir. dilen "Deniz aşırı müdafaa ~eniği" tır. 

lngllterenin bu kararı üzerine. vazifesini yapmaktadır. 1935 senesinde Polonvada ikamet 
Balkanlarda derhal bir de~işlklik Londradaki Leh mahfillerinden etmiş olan mumaileyh, Polonya harp 
hissedilmiştir. Yugoslavya ve Bul- verilen malumata göre, İronside. anayi merkezlerini ve her şeyden 
gar hükumetleri, bu kredıden ne su. Varşovada dört gün kalarak Mareşal evvel Polonyanın garp hududu bo
retle istifade edebileceklerini anla. Smigly Rydz ve Polonta genel kur- yu11füık1 ~uaaraa hatlarını ziyaret 
mak üzere Londraya he etler .. n. _mavı ile.. .a:~caldir. Ad..,...t.+; .. 

rarrb un -yollar 

Muhavere buraya gelince, fır

sattan istifade ettim. İstanbulun e -
zeli bir derdi hakkında bir defa da 
generalin fikrini öğrenmeğe çalış -
tım: 

- Efendim .. - dedim - İstanbul 

aeı-mışrer fr. 
İngilterenin bu teşebbüsünde mu. 

vaffak olması, bütün Tuna, lJalkun 
memleketlerini ve Türkiyeyi Al. 
manyaya karşı olan iktısadi bağla

rından kurtaracaktır. 

yollan hnkkındn derler ki eğer bu ri kısmı da VekaJetimizin kadroları. 
işi Nafıa üzerine alsa şehrin imarı na istifade edilecek unsurlar temin 
kolaylaşmış olur. etmektedir. Fakat bunlar bize yalnız 

- Ne gibi? yüksek mütehassıslar veriyor, yalnız 
- İstanbulun Nafıa tarafından yiiksek ihtısas kafi midir? Değildir 

bakılan ehir dı§' yolları çok mü - şüphesiz. Bunun için Yıldızda tesis 
kemmeldir. Fakat belediye tarafın • edilen teknik okulu tekemmül etti. 
dan bakılan şehir içi yolları bir !ela- receğiz. Fakat bu yılın en mühim ka-

kettir. zancı tayyare mühendisi yetiştirmek 
- Sebep? için yaptığımız hazırlıklardır diye -
- Parasızlıktır derler; ve ilave e- .. 

derler: "Londra • İstanbul asfaltının bılırim. Bu kısımda muasır tayyare. 
Garbi Avrupadaki so

0

nu Kalede Manş 1 ciliğin bütün istikametlerinde ihtı -
denizi kıyısındaki feribot iskelesidir. sas yapacak yüksek mlitchassıs mü. 
Ayni yolun şarki Avrupadaki sonu hendisler yetiştireceğiz. Bu hususta 
İstanbul surlarıdır. Halbuki bu yo _ gfü:ide bir vatandaı;ımız tarafından. 

yani Nuri D~mirağ taraftndan Vekü
lun hakiki sonu köprüdeki Haydar-
paşa iskelesidir. Eğer Nnfıa bu pren- !etimize temin edilen iki büyük mü
sibi kabul etmiş olsa da Eclirnekapı - tehassıs muallimden büyük faydalar 
Eminönü yolu şimdiye kadar mü- umuyoruz. Bu muallimler beynelmi-
kcmmelen asfaltlanmış olurdu." Jel iki biiyük şöhrettir ki büyük ma. 

- Bu bir bakıma doğrudur. Fa- li fedakarlıklarla memleketimize ge. 
kat şehir içinde yol yapmak iç~ bir tirtilmişlerdir. 
takım güç istimlilk işlerinin de halli- - Bunlar Vekalet nam ve he -
ni deruhte lazımdır. Bu komplike bir sabınıı mı gelmislerdir? 
iştir. Bunları hal icin zamana ihtl • :_ Hayır, Demirağ fahı-lkasına 

yaç vardır. Nafıa Vekô.leti yol işle- mütehassıs olarak angaje edilmiş -
rlni çabuk bitiriyor, zira serbest gü. lerdir. Burada bulunmalarından 

zergiıhta iş yapıyor. Eğer bu istim - mektebimizce de istifade edilecek
likler arasında bunalırsak biz esas tir. 
vazifelerimizi de yapamaz oluruz. * 
Maamafih istimlak meselelerinin Ü- Ona veda edip Veknletten çıkar. 
ratle halli mümkün olursa yani is - İken düşünd~m: 
timlak vaziyetleri tahakkuk ettirilir "19 yıl önce Ankarada bir Nafıa 
de bize: "- İşte size bir serbest gi.i. vekilimizle konuşmuştum. o Milli 
zergiıh daha ... " derlerse bu iş düşü - hükumetin ilk nafıa vekili idi ki adı 
nülebilir. İsmail Fazıl pasa idi. Bugün ayni 

Eleman yeti,tirmek meseleıi Ankarada o günkü dar nafıa kadrosu 

-Vek[ıletinizin en mühim işi o. 
!arak neyi kabul edersiniz? 

- Eleman yetiştirmek meselesi. 
ni. Nafıa vekaletinin kadrosu yüzde 
75 mütehassıstan terekküp eder. Her 
işimiz bir ihtisas, bir fen işidir. Bun. 
lara eleman lazım. -

ile mukayesesine imkan olmıyan bir 
gt:miş iş sahasını kontrol eden vekil 
ile onun arasında tam sekiz vekil 
gördük. 

1+8+1 10, 

Evet general Ali Fuat yeni Tilrk 
devletinin onuncu Nafıa Vekilidir 

Çinliler 3 Japon Klüplerini Değiştirecek 

S12orcular 
(Başı 1 incide) 

Tayyaresini 
Dücürdüler 

!f olunabiliyor. yahut yeniden lisans ve 
Chunking, 16 (A.A.) - Çin ttıy. riliyordu. Bu işin gerek mıntakala. 

l . d .. kk bi filo ev-yare erın en mure ep r • rı gerek merkezde lisans ve sicıl 
velki gün Kanton ve Kongmoondaki m~anizmasını lüzumundan fazla iş. 
düşman mevzilerini bombardıman . . . . 

t · 1 d" J 1 ·· t 1 gal ettığmı ve buna mukabıl bu ted-e mış er ır. apon arın uç avcı ay- . .. . . 
yaresi havalanmış, bunun üzerine bırden . ~eklım~n .. klup ~eğışiı~ıne_ 
Kanton şehrinin üstünde bir Jıava hareketının de onune gcçılemedığlııı 
muharebesi başlamıştır. Bu muha· gören Beden Terbiyesi Umum Mi.i. 
rebcnin sonunda üç Japon tayyaresi. dürlüğü, bizde transfer mevsimı o-
nin üçü de düşiirülmüştür. larak ağustos ayının kabuliine ve 

Çinliler, Japonyanın eıiri bunun, önümüzdeki mevsım için tat· 
olmıyacağız, diyorl.-ır bik etmek iizere mıntaka ve klüple. 

Çunking, 16 (A.A.) - Siyasi Çin re tamim edilmesine karar vermiş.. 
mahfilleri, Uangçinguey'in işgal edi- tir. 
len Çinde bir merkezi hükumet tesı- Bu suretle, bu ağustos ayı zarfın. 
sine muvaffak olamıyacağı kanaatin· da klüplcr kendilerine mensup ol. 
dedirler. duğunu vesaikile teşkilata tescil et-

Bu mahfiller diyorlar ki: tirdikleri oyuncularını bir sene zar-
Her sınıf Çin halkı Japon taarru. fında muhafaza edecekler ve gelecek 

zu yüzünden, artık Japonyanın ve o- ağustos yine bir ay müddeıli inti
nun dalkavuklarıqın vaadlerine i . 
nanmıyacak kadar ıztırap çekmiş· 
lerdir. 

Çin milleti şimdiki mücadelenin 
manasını anlamış ve Jnponynnın e. 
siri olmayı kabul etmektense sonunn 
kadar mücadele etmeğe azmeylemiş. 
tir. 

Bir Vapurda Yangın 
Londra. 16 (A.A.) - Co:ombo'da 

bulunan Narkuda vapurunun men. 
sup olduğu kumpanyaya gelen bir 
telgrafa göre, vapurda yangın çık. 

mış ve tayfadan üç kisi yanmı~tır. 
23 yaralı vardır. 

Vapur 150 yolcu ile Londradnn 
Avusturalyaya gitmekteydi. Yolcu
lara bir şey olmamıştır. 

--o-

Mısır Kredi Fonsiye 
Tahvilleri 

kat devresinde yeniden isim verip, 
bir sene için azalarını tesbıt cttir.e
ceklerdir. 

Bu usul tatbik edilince, ağusto~ 

içinde bir ay kesif surette çahşucak 
olan teşkiliıt, senenin intikal ynpılmı. 
yacak olan on bir ayında ranat ede. 
cek ve klüplerln yekdiğerine karıa 

olan izafi kuvvetleri de mevsim zar. 
fındcı değişmiyeceklir. 

Tramvay Bir Çocuğa 
Çarptı 

Vatman Mustafanın idaresindeki 
235 numaralı tramvay Kuruçeşme -
den geçerken o civarda oturan Nu. 
rinin km 13 yaşında Zebraya çar • 
parak muhtelif yerlerinden yarala • 
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmıs. 
vatman yakalanmıştır. 

r . .,plantılar, davetler: 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç fa-1 ---------

izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsi. I Avclların içtimaı 
- Mekteplerinizin randımanın _ ve birinci Nafıa Vekilinin oğludur." ye tahvillerinin 15 temmuz 1939 ta. İstanbul Avcılar kurumundan: 

İki nesil arasında nafıa işlerinin rihli keşidcsinde: Kurumumuzun İstanbul avcılnr ve atı· dan memnun musunuz? 
ula tığı bu enginlik, gelecek nesille- cılar birliği ile blrlc .. tfrilmcsl hııkkında 

1903 senesi tahvillerinden 440.885 " 
rln rre muhteşem bir Türkiye içinde goruşülmek üzı>rc 2:?-7-!l39 cumartesi ı:li-
yaşayacaklarına beni bir daha inan. numara 50.000. l 911 senesi tahville- n!l snat 14 te Alemdar crıddrslndcki Alay-
dırdı. rinden 176.773 numara 100.000 kô kOndc a_y ·-. 

- Çok ... Yüksek mühendis mek
tebimiz fevkalade bir tekemmül ar
zeder. Bu yıl imtihanlarda alınan ne
ticeler hepimizi mağrur etmiştir. 

Güzel Sanntlar Akademisinin_........, ... .!...------N· 
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Konya Vilayetinde Faaliyet 

Cihanbeylide Nümune 
Köyü Kuruluyor 

Teşviki İçin 

Dolaşıyor 

Vilayet Dahilinde Güreşin 

Bir Güreşçi Grupu, Köyleri 

Konya, (TAN) - Cihanbeyli ka
zasında bir nümune köyü vücude ge. 
tirmek için tetkikatta bulunan hususi 
heyet mesaisini bitirmiş.tir. Bu iş i
çin Böğrüdclik köyü münasip göri.ıl
müştür. Köy, derhal ıslah Vt! lanzirn 
edilerek civarı icin nümunc olacak
tır. 

Mezbaha ıalah edilecek 
Yeni vali, yanında sıhhat ve bay. 

tar müdürleri olduğu halde mezba
hayı gezmiş, et kesimi ve muayenesi, 
nakliyesi gibi işlerde görduğü noksan 
ların tamamlanmasını emretmiştir. 
Belediye, mezbahayı katnilen sıhhi 
şeraite uygun bir hale getirecektir. 

Yeni tayinler 
.l\.onya jandarma komutanı binba

§ı Niyazi Yıldıran, Niğde vilayetine 
tayin edilmiş; Samsun jandarma ku
mandan muavini kaymakam Avni 
Algur, Konyaya tayin edilmiş ve gel. 
miştir. 

Memleket hastanesi operatörü A
sil Mukbil Atakam, Izmir memleket 
hastanesi operatörlüğüne teyin olun
muştur. Yerine, Niğde memleket has 
tanesi baştabibi Ferit Eğılmez gel
mtştir. 

Tuz Sevkiyatı 
Fuçadan 
Yapılacak 

Foça, (TAN) - Çamaltı tuzlasın
da istihsal edilen tuzların mühim bir 
!nSmı buraya getirilip ambarlarda 
depo edilmek ve buradan vapurlara 
yükletilmek, ötedenberi adeti oldu
ğu harde bir senedenberi nedense 
bundan vazgeçilmiştir. Ambarlar boş 
durmaktadır. 

Şimdi inhisarlar idaresi, ambarla
'"a tuz indirme ve ticaret vapurlarına 
tuz yükleme işlerini münakasaya 
koymuştur. Bu, .roça \uz ambarla. 
rında yeniden faaliyete başlamlaca
ğına bir delil addedilmekte, bilhassa 
issizleri sevindrmektedir. 
~ 

A•keri bir devri •ener.ıi 
Buradaki piyade kıtasının kurulu

şunun yıldönümü, merasimle tesit e
dilmiştir. Izmir mevkii müstahkem 
bandosu da şenliklere işfüak etmiş, 
bütün gün eğlenilmiş, geceleyin as. 
keri gazinoda bir balo verilmiştir. 

. Sünnet düğünü 
Kızılay cemiyeti bura şubesi, 65 

yoksul köylü çocuğunu sünnet ettir
ıniye karar vermiştir. Sünnet düğü
nü 23 temmuzaa Gererf kövünd~ ya
pılacaktır. 

----o- -
Samsunda Yeni 

eğitmen Mektepleri 

Yapılacak yollar 
Cümhuriyet meydanının ve çarşı 

içindeki Sarraflar caddesinin hüku -
,net önünden başlıyarak 320 metre
lik kısmının tamamen parke döşetil
mesine karar verilmiştir. 

Atatürk anıdının bulunduğ11 Is
ıasyon caddesinden bir :usmmın as. 
faltlanması için tetkikat icra edil -
mektedir. 

Gürefçiler teftıik ediliyor 
Bozkır, (TAN) - Konya valisi, 

!lem vilayet içinde güreşe rağbetı ar
tırmak, ve hem de Izmir fuarında 

yapılacak müsabakalara girecek Kon 
ya güreşçileri içi~ bir hazırlık ol -
mak üzere, Konya şehrindeki güreş
çileri, vilayete merbut kıza, nahiye 
ve köylerde dolaşmıya memur et
miştir. 

12 güreşçiden mürekkep bir ka
file. buraya da gelmiş, dört gün kal
mıştır. Bu müddet içinde müteaddit 
güreş gösterileri yapmış ve halkımız
da güreşe karşı alaka uyandırmıştır. 
Kafi'e. Bozkırlı bir kaç genc.;te güre
şe fazla istidat görmüş ve bunların 
adreslerini almıştır. Vilayetimizin di
ğer yerlerinde de ::ıvni suretle hare
ket edilecektir. 

Aksa rayda 
ihtilCiflı 

Arazi 
Konya Aksarayı (TAN) - Kaza

mıza bağlı Hacı Mahmutuşağı köy
lüleri ile Koçhisar ilçesine bağlı Oy
maağaç ve Kurtini kö;•füleri arasın
da, yıllardanberi kavga sebebi olan 
farla ve hudut meselesi halledilmiş
tir. Aksaray kaymakamı Namık Ka
rayel, tahrirat katibi· Tahsin Uluçay, 
tapu memuru Mııhittin Güler, va
ridat memuru Ahmet Altınsoy, ile 
Koçhisar kaymakammdan ve Anka. 
radan gelen varidat ve tapu şefle -
rinden iki zattan teşekkül eden ko
misyon hem mahallinde tetkikatta 
bulunmuş, hem eski kayıtları tetkik 
etmiştir. Neticede münazaalı tarla
ların, Hacı Mahmutuşağı köyüne ait 
.1lduğu anlaşılmış ve tapularının o 
köy ahalisine verilmesi kararlaştırıl. 
mıştır. 

Mahsul iyi değil 
Bu yıl vaktinde Y.ağmur yağmadı

gı, yağdığı zaman da külliyetli zarar 
verdiği cihetle, kazamızda mahsul 
~aziyetinin pek iyi olmadığı anlaşıl
makta, bazı koylülerin de çalışmak 
!cin komşu vilayetlere ılittikleri gö
rülmektedir. 

Samsunda Su 

Sıkıntısı Var 
Samsun (TAN) - Havza kazası. Samsun - Burada çıkan bir ga-

na bağlı Hamlık köyünde açılan :- ı zete, son bir kaç ayda, muhtelif se. 
ğitmen kursu, intizamla devam edı- 1 beplerle, on ve belki de daha fazla 
yor. Orada evvelce inşasına başlana~ I çeş_menin kaldırılmış, bir kısım çeşme 
ve yarım kalan mektep binası, tadıl ı lerın de yerleri değiıtirilmiş olma
"e ikmal edilerek eğitmen namzctle-ı sından şikayet etmektedir. Gazete, 
rine tahsis olunmuştur. bu çeşmelerin evvelce hesaplanarak, 

Bu sene vilayetimiz içinde, 50 e- hem halkın su ihtiyacını temin et -
ı;ilmenli mektep açılacaktır. mesi, hem de yangın ihtimallerine 

karşı yapılmış olduğunu, şimdi hal
kın çeşme başlarında birikip su sı. 
kıntısı çektiğini yazmaktadır. 

Umurbey ve 
Safi Köylerinde .. .. 

Geyve, (TAN) - Halkevi koycu-
lük kolu azası, ilk defa olarak köy 
seyahatine çıkmış, Umurbey ve Safi 
köylerine gitmişler, halkın ihtiyaç 
ve dertlerile alakadar olmuşlardır. 
Kafileye dahil bulunan bir dişçi, diş
leri ağrıyanlara bakmış, onlara iltıç 
vermiştir. 

Bursada Köy Kursu 
Bursa, t TAN) - Köy katiplerile 

nahiye ve kaza köy büroları katip
leri kt.'!'su açılmıştır. Kursa devam 
edenlerin sayısı kırkı bulmaktadır. 

-0-

0rhanelinde Bir 
Kadın Kaçırma 

Orhaneli (TAN) - Demirci kö
yünden Süleyman kansı 336 doğum. 
lu Zeynep Çam, arpa tarlasında ça
lışırken Semerci köyünden 335 do

ğumlu Halil Yardımcı tarafından oeb 
ren kaçırılmıştır. Mütecaviz üç saat 

sonra, sığındığı ormanda yakalan
mıştır. 

~ . --- --- ----- - -- -- .:_ -- - : -:.::.. -- -=- -~-==-- - _.... ----- - -~ ------= - - -
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[~EKONOMi~I 
Son Bir Hafta içinde 

Zahire Borsasında 
Yapılan Satışlar 

BUÔDAY: 
~uğday piyasalarında bu hafta 

içinde hiç bir tebeddülat olmamış -
tır. Toprak mahsulleri Ofisi şehrin 

ihtiyacına göre Anadoludaki stokla. 
rından celbetmektedir. · 

Sert buğday üzerine Almanya • 
dan talep varsa da, Alman permi da. 
iresi Türk buğdaylarının beher to • 
nuna cif Hamburg 55 lira verdikleri 
cihetle işler olamamaktadır. 

ARPA: 
Dahili sarfiyata kifayet etmiye . 

cek derecede az mal gelmekte oldu· 
ğundan ve piyasada fazla talepler 
dolayısıyle fiyatlarda tcreffü husule 
gelmiştir. 4,10 paraya kadar satılan 
Trakya çuvallı arpalar, 4,20 paraya 
yü}tselmiştir. Piyasa sağlam olarak 
kapanmıştır. 

PİRİNÇ: 
Piyasalar bir karardadır. Ekstra 

mallar derhal müşteri bulmaktadır. 
Orhangazi ayarı birinci mallar, 29 _ 
30, Kurşunlu Tosyalar 26. 26,5 ku. 

Meşin Ve Sahtiyan 
imalatı Artıyor 

ruş aralarında satılmaktadır. 
SUSAM; 
Fiyatlarda tebeddülat olmamış -

tır. Yeni mahsulün yaklaşması ve 
rekoltenin geçen seneye nisbetle da. 
ha iyi olması, stok sahiplerini düşün
dürmektedir. Yeni susam mahsulü, 
alivre olarak beher kilosu 15 kuruşa 
kadar muameleler olmuştur. 

TİFTİK: 
Bu hafta içinde İstanbulda 950 

balye tiftik satılmıştır. Bu malların 
daha ziyadesi, İngiltere için olduğu 
anlaşılmıştır. Alman alıcıları ise, da. 
ha ziyade Anadoludan mal tedarik 
etmektedirler. Sovyetler henüz ye 
niden mübayaata başlamamışlardır. · 

YAPAK: 

Kıvırcık ince mallara talep ha -
raretle devam etmektedir. Gerek 
Almanya gerekse yerli fabrikalar bu 
mallarla ehemmiyetle alakadar ol -
maktadırlar. Anadolu malları üzeri
ne talep nisbeten azdır. Satıs (7n0) 
balyadır. 

Hububat Ve Zahire 
Bu Sene Bol 

Meşin ve sahtiyan imalatı gittik. Ege, Trakya ve cenup vilayetle _ 
çe inkişaf etmektedir. Yerli mamu • ri mıntakalarında 1939 senesi rekol. 
latının Almanyaya ihraç edilmesi tesi idrak edilmiştir. Hububat ve 
devam ediyor. Her senenin istihsala. zahirenin bir kısmı tamamen har _ 
tından mühim bir kısmı ihraç edildi. manlaşmış ve anbarlara kaldırılmış. 
ği için bu sanatın ilerlemesi için fa- manlaşmış ve ambarlara kaldırJlmış. 
aliyet artmaktadır. Bununla bera _ tır. 

her stok kalmamıştır. Almanyada Bu seneki randıman vaziyetine gö. 
permi fiyatları sü 110 kuruştan ve re mahsulün geçen seneye nazaran 
yüzde yirmi ikincili şartiyle satıl • yüzde 25 - 30 nisbetinde fazla olduğu 
maktadır. Şayet Almanlar permi fi. piyasamıza gelen malılmattan anla • 
yatlarını düşürmek isteyecek olur . şılmıştır. 
larsa ihracat yapılmıyacaktır. Mem • 
leket dahiHndeki sarfiyat dolayısıy
le imalatın zarar görmesine de ihti
mal verilmemektedir. Almanyadan 
başka bir nııktar mal Çekoslovakya. 
ya gönderilmektedir. Diğer memle • 
ketler için arasıra talepler gelmek • 
tedir. Eskiden bu malları Rusva da. 
hi çekmekteydi. 

lzmirde Yoksul 
Çocuklar Yurdu 

Izmir, 16 (A.A.) - Vilayetin yüz 
yoksul ve zayıf çocuk için Bucada 
tesis ettiği Kinderhaym dün açılmış 
ve çocuklar bahçedeki binalara yer
leştirilmişlerdir. Burada mektepler 
açılıncaya kadar doktor nezareti al
tında kalacak olan bu yavruların bü
tün eğlence ve istinahat ihtiya~ları 
temin edilmiştir. # 

--o-= 
Bir Çocuk, Bir İhtiyarın 

360 Lirasını Çaldı 
Beşiktaşta oturan 63 yaşında Mah

mut dün Floryaya gitmiş, para ver. 
memek için plaj harici bir yere gi·· 
dip soyunmuş, cebinde 360 lirası bu
lunan caketini sahilde bırakarak de
nize girmiştir. 

Sabıkalı plaj hırsızlarından Hüse. 
yin Seyfi isminde 14 yaşında bir ço
cuk .Mahmudun tam başını suya sok
tuğu bir sırada elbiseleri alıp kaç
mağa başlamıştır. Fakat çocuk .henüz 
kaybolmadan ışın farkına varan 
Mahmut, çıplak olduğundan onun 
arkasından koşamamış ve avazı cık. 
tığı kadar bağırarak polisi haberdar 
etmeğe çalışmıştır. 

İhtiyarın sesini duyan hırsız ya
kayı ele vereceğini anlıyarak elbise
leri atmış, fakat cebindeki 360 lira
yı alıp ortadan kaybolmuştur. Biraz 
sonra elbiseleri yanına götürülen 
Mahmut paralarınm yerinde yeller 
estiğini görünce ağ!amağa başla
mıştır. Biraz sonra Hüseyin Seyfi 
paralarla beraber yakalanmıştır. 

-~ 

M~:ı:~ve Konacak Kitaplar 
Kutuphanelerde mevcut müzelik 

kıymetli eserlerin daha iyi koruna. 
bilinesi için bir mütehassıs heyet ta
rafından seçilerek müzelere nakli 
kararlaştırılmıştır. 

Atletizm 
Müsabakaları 
Güzel Oldu 

(Başı 6 ncıda) 
Gülle 

Rumen, Türk, Yunan atletleri 
iştirak ettiler. Bu müsabakada A. 
teş İbrahim ikinci olmakla beraber 
iyi bir derece yaptı. Ve formunda 
olduğunu gösterdi. Neticeler şu ol. 
du: 

1 - Gras (Rumen) 14.36, 
2 - Ateş İbrahim (Türk) 14.12 
3 - Arat (Türk) 13.75. 

200 metre 

Bu müsabaka da çok heyecanlı 
geçti. Yunanlı müsabakanın Ka. 
vurisi idi. Nitekim güzel bir koşu 
yaparak birinciliği aldı. Dereceler 
şöyle oldu: 

1 - Lambrakis (Yunan) 22.5 

2 - Muzaffer (Haydarpaşa) 
22.9. 

3 - Melih (Fenerbahçe) 23 

Uç aclım 

Müsabakaya Yunan Labrakis 
ile dört Türk atleti iştirak etti. Ve 
Türk atleti Yavru bu meşhur Yu -
nan atletinden birinciliği almağa 

muvaffak oldu. 
1 - Yavru (Galatasaray( 13.90. 
2 - Lambrakis (Yunan} 13.83 
3 - Ömer (Ankara) 13.67. \ 

-<>-

lstanbul • lzmir 
Tayyare Seferleri 

Izmir, 16 (A.A.) - İzmir • İstan
bul arasında doğru hava seferlerine 
on beş güne kadar baslanacaktır. 

4 X 100 bayrak 

Örnek Köyünde· Mezbaha 
İzmir, 16 (A.A.) - Karşıyakada

ki örnek köyünde bir mezbaha ya
pılmıştır. 

Bu müsabaka iki Türk ekibi a. 
rasında oldu. 

1 - Beyaz takım 44. 
2 - Kırmızı takım 45. 
Müsabakalardan sonra general 

Cemit Taner de derece alanlara 
kupa ve madalyalarını verdi. Ve 
bu güzel spor günü de nihayet bul 
du. •• 
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: Deylet Demiryolları ve- Limanları işletme U. idaresi !lariları 
Ankra istasyonu civarında kalorifer, elektrik ve sıhhi tesisatı da 

dahil olmak üzere bir hasta._ne binası inşası kapalı zarf usuliyle ve va
hidi fıyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 285,000 "iki yüz seksen beş bin" 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolla
rının Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 lira bedel mukabilinde ala. 
bilirler. . 

3 - Eksiltme, 31.7.939 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara .. 
da Devlet Demiryolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aym gün saat 15 e kadar ko. 
misyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 15150 liralık mu. 
vakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - İsteklinin en az yüz bin lira kıymetinde emsali bir inşaat işini 

başarmış olduğuna dair vesika. 
d - Münakalat Vekaletinden bu işe mahsus alınmış ehliyet vesika

sı. "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir isti. 
da ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine esas olacak belgele. 
rin istidaya raptı lazımdır. (2891° "5045" 

* -·t\ 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz lokomotif y~ 

dekleri 28.8-939 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle An. 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanu. 
n·un tayin ettiği vesikaları ve teklülerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko. 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl. 
maktadır. (5064) 

* Bir yıl içinde İzmit. deposu namına gelecek olan takriben 5000 ton 
maden kömürünün 3700 tonunun İzmite ve 1300 tonunun da Adapa
zarında vagonlardan y<.'re indirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine 
ayni yerlerde yerden makina ve icabında vagonlara yükletilme işleri 
açık eksiltme suretile 7 /8/ 939 tarihinde saat 15 de H. Paşada gar bi. 
nasında birinci işletme komisyonu tarafından münakasaya konmuştur. 

Muhammen bedel: Beher tonun yüklemesi 40 ve indirmesi de 30 
kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesaikle ''e 
262.50 liralık muvakkat te!"Unatlarile birlikte eksiltme günü tayin 
edilen saatte komisyona müracaatları. 
. Bu işe ait ~artnaıneler komisyondan ve İzmit deposile Adapazan 
ıstasyon şefliğ.inden parasız olarak verilir. (5245) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
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 cyliı.1 pazartesi ve salı günlerinde İstanbul 
Üniversitesinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yerli vey~ yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir öğretmen 

okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir.) 
3 - Üniversitede 22 ve 23 eylül 1939 günlerinde teşkil edilecek sağ. 

lık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bil
diren bir ıapor almtş bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan, tahsil müddetlerinin iki misli Maarif 
yekfüeti emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. 

~redrisat sahahtan akşama kadar devam edeceğinden kurs tale. 
besinin hariçte hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. 

Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflariylc birlikte 20.9-
939 çarşamba günü akşamına kadar Üniversite tedris işleri direktörlü. 
ğüne müracaatları. (5208) 

Maarif Vekilliğinden: 
Vekilliğimiz Neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli maaşlı 

derleme :~emurluğu münhaidir. 
Bu_işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olması ve asker. 

lik vazifesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat fakültesi me'!unu 0 _ 

lanlar ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 
Taliplerin 20/VII/939 persembe günü akşamına kadar müsbit ev

r~~ .. ve fo~.oğrafları ili~ birf'r istida_ ile Vekilliğimiz Neşriyat ıpi.idlir. 
lugune muracaatları laz.ımdır. fsteklıler arasında yapılacak müsabaka_ 
nın yeri ve tarihi aliı.kadaı·lara ayrıca bildirilecektir. (2982) <5140) 

M. M. Vekaletinden : 
Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptırılacagvından b · ı ı i · l u 1s er e 

.~tıga eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini ya~mak 
uzere Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat şubesi müdürlü.~üne müracaat. 
ları. (128) (5173) 
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SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları Desler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

INGIUZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

.............................................. 
lstanbul Bölge Sanat Okulu Eksiltme, Arttırma 

ve ihale Komisyonundan : 
Cinsi Miktar Muh. Fiat Eksilt. İlk T. Şekil 

Salça 

İnce tuz 
Ku. Soğan. dane 

Yumurta, lambadan 
geçme 
Patates, Adapazarı 

Beyaz peynir, Rumeli 
Kaşar, Uludağ 

Pirinç Bursa 
Nohut İspanyol 
tukumu 
Ku. Fasül. Rize 
Barbunya 
Mercimek yeşil 
Kastamonu 
Kesme şeker 
Çekirdeksiz kuru 
üzüm 
Kuru incir 

menin 
Ku. S. T . G. S. L . Ku. 

550 Kg. 25 

1500 " 4 50 
4500 " 7 

37000 Ad. 
5500 Kg. 

2000 Kg. 
300 " 

10500 " 

900 " 
2000 " 

500 " 

600 " 
4000 " 

500 " 
300 " 

1 50 26/ 7 939 179 62 
çarşamba 

8 saat 14 

35 
60 

28 

15 
18 
13 26 7 939 375 

çarşamba 

14 saat 14,30 
30 

30 
22 

33 26 7 939 118 91 

açık 

eksilt
me 

açı!t 

eksilt
me 

" 

Genç ve taze gdriinmek 
istersemz 

PUORANIZA BiR KAŞIK 

KREMA 
KÖPOGO 

Cil
diniz ba 

muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes
beder. Çün
kü, pudranız 

cildin tabii 
yağlı ifrazatını 

masseder. Yeni 
bir güzellik ted· 
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak
sınız. Kullandığınız 

pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın
da "krem köpüğü" 
ilave ediniz ve karıştırı-
nız. Bu sayede pudranın 

cildin tazeliğini massetme. 
sine mani olur ve yumuşak
lığı muhafaza ve idame eder. 
Hali hazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
matlub nisbette "krem köpü-

TAN ., ........................................... ~ 
Devlet 
Umum 

Denizyolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 
17 Temmuzda n 24 Temmuza kadar muhtelif hatlara 

ka lkacak vapurların isimleri, İlalkıı CJÜ" ve 
sa a tleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ta. 
rı) , Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıh. 
tımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An. 
talya). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğurı 
Tophane rıhtımından. 

;\ludanya hattına Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. Cu
martesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 de 
ITrak). Çarşamba postası Tophane rıhtı. 
mından ve diğer postalar Galata rıhtımın. 
dar.. 

Bandırma hattına Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
('l'rak), ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), 
Cur:ıartesi 20 de (Bursa). (Trak) Galata rıh
tımından, diğerleri Tophane rıhtımından. 

Karahiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Tayyar). Tophane nh. 

lmroz hattına 
Ay\·alık hattına 

İzmir Siir'at hattıua -
\tersin hattına 

NOT: 

tıınından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi lo de 
(Saad.et). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de <Egel Galata rıhtımmıfan. 
S:ıh 10 da (Mersin) Cuma 10 da (Konya). 
Sirkeci rıhtımından. (5275) 

Vapur seferleri hakknıda her türlü malumat aşağıda telefon r.u
maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karrıköv Acenteliği Karaköy. K öprü \,aşı 42362 
Galata Acenteliği Galata, İstanbu l Mıntaka 

Sirkeci Acenteliği 

Liman reisliği binası al
tı nda 401~3 

:?2740 
(5031) 

Sirkeci Yolcu salonu 

Karaköy'de bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı üze
rinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Dcnizbank) binası. 

nın alt katındaki daireye naklctm iş olduğu alakadarana ilan olu-
nur. (5274) 

İstanbul Baş acentalığı 
Galata acentalıgı 
Sirkeci acentalığı 

• 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

17 - 7 • 939 

TAN Gazete si 

ilan Fiyatları 
-<>--

1 inci sayfa santimi 400 
250 
200 
100 

2 ' 
,3 r 

1 

• 
• 
• 

4 ' ' r 

' fç sayfalarda , 
~on savfa 
Dilcluı+ : ' 

60 
40 

ı - l santim: ~azetenin ince 
vazısile 2 satırdır. 

2 - İlanların fiyatı gazetenin 
tek sütunu üzerine hesap· 
lanmıştır 

'{ - Kalın yazılar da gazetedeı 

kapladı~ vere göre santim· 
iP ~lrİİlİİr 

Kolaylık-Şıklı.'< 
H•• t • rdu enel kolı1lıBı • ••· 

r.• n apor merail.tıı• B•1•ntar, onf•• 
qln rıpılmıf olaft bu HntO,._kQ_, 

l otlı" ııre,.k flkltGı dı temin • t• 
mlf olul'I.,. Hııtutu inceltir VG· 
cudun ıınHlbOnG .ıauıu,: u . ,. 
t •dld hırehll•rcf• lıll• kıt'ıne19 
hrmız. 

Fıreuı 7 ı ı z llnıd111 ttı ıı.,. .. , 
••h• ı•rl raln~• ı •• 

ISTAlllUL, hyoğlu· 
• TOnel merdıftı 12 No. lıı. 

M.üııamııı ••r• ••I ediniz were; 
t3 No.I• ı .. u . ... ızı lıtı,ıaıa. 

P'lrıtıerımııdı bOtOk leıulllt. 

• BAKER Mağazalarının • 
Sattığı kostüm ve parde

aüler, emsalsiz b ir 
b içim dedir, 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda oivac:amızın en 
?engin ceşidleri. her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şart1arla 

_.,.,._, __ .... ...... ..ı . _ 

,------
Sabun 
Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 

1800 " 
1200 .. 
1350 .. 

50 çarpınba 

29 saat 15 

ğü" karıştırılmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; yeni 
Tokalan pud..ı:aaıdır ok•lnn 

~~-·~-~-~'pudrası terkibindeki krema r ATATÜRK AGITI Matbaası 
Un, Manituva 
Makarna irmik 
İrmik 

Şehriye irmikten 
Pirinç unu 

Süt, inek 
Yoğurt 

Kase yoğurdu 
(250 gramlık) 

Ekmek. birinci nevi 

Dağlıç eti 

Sadeyağı 

Antrasit 
Lavamarin 

2000 " 
2300 " 

300 " 
200 " 
200 .. 

2500 " 
2500 " 

1000 Ad. 

55000 " 

13000 

5200 

14 
24 26 7 939 72 07 
15 çarşamba 

20 saat 15,30 

12 
17 24 7 939 57 75 

pazartesi 
4 50 saat 16 

9 50 

46 

96 

24 7 939 391 87 
pazartesi 
saat 15 

24 7 939 448 50 
pazartesi 
saat 15,30 

27 7 939 374 40 
perşembe 

saat 14 

2475 
90 Ton 
30 " 1475 

27 7 939 200 25 
perşembe 

14.30 

" 

" 

kapalı 

zarf 

il 

açık 

eksilt
me 

açık 

eksilt. 

İstanbul Bolge Sanat okulunun 1939 mali yılı ihtiyaçları şartname
leri dairesinde eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği bina
sında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saat lcri, muhammen iiat ve muvakkat 
garanti miktarları karşılarında gosterilmiştir. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat 
evvel isteklilerin teklifi havi ve kapakları mühürlü zarilannı numara
lı makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazımdır. Tekliflerin ya. 
zılması ve zarfların tertibi ve kapatılması eksiltme kanununun tarifle
rine uygun olması şarttır. 

4 - İstekliler açık eksiltmede Ticaret odasının 1939 vesikasını ve 
ruhsat unvan tezkeresini gösterecekler ve kapalı zarf usulünde bu ''e
saik dış zarfa konacaktır. Bu vesaik ten maada muvakkat garanti mak- , 
buzları ile vekaleten gireceklerin vekaletnameleri de dış zarfa konul. 
muş olacaktır. 

5 - Şartnameleri görmek istcyen;~r mektebe müracaat edecekl~r-
dir. (4867) 

Nafıa Vekaletinden: 
15 - 8 - !'39 Salı günü saat 16 da A nkarada Nafıa Vekaleti binası için

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda "2300,, lira muhammen bedelli 1 adet Santrifüj Tulumba ve l a
det elektrik gurubunun Çumra istasyonunda vagonda teslim mobtaj 
masrafı Vekalete, montajı müteahhide aid olmak şartile kapalı zarf usu
lile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teforrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüf!ünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 172 lira elli kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yr~ılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "2666,, "4766,, 

köpüğü sayesinde saatlerce 
sabit kalır. ne rüzgar ve yağ
murdan. ne de terden kat'iv
yen müteessir olmaz: tende 

111.ğmı alırken Şarkışlalı Aşıl-
Kitap, gaze te, mecmua ve 

temin l'ttiği "M:ıt" tll?Plik ve 
scvimlil ğiniz: bozmaz.Tokalon 

'eysclin ta ruhundan kopan b 
eryatıa bestelediği bu şaheserı 

her türlü tabı, cilt ve klişe 

itleri yapılır. • ne kendi saziylc ve içli sesiyle 

pudrasını tecrübe ediniz ve 
yalnız ve münhasıran COLU:\ıfBİA pıaK ... ıına 

1 
TAN Matbaası - Istanbul 

okumuştur. Bu noktayı muhterem müşterileri 

mlze arzetmeyl borç biliriz. birkaç ~n zarfında tPninizrle 
temin edeceği 2üzellij!i J?örü
nüz. 

~ C O L U M B 1 A PICik Şirketi 
•••••••••ııt:m )(.ınyanın en bilyı.ik plflk fabrikası 

'ı Telefon: 24310 

•\.-.ı-----•r 
lstanbul Bölge Sanat Olculu Arttırma. Eksiltm~ 

ve ihale Komisyonundan: 
Cinsi Miktar l\I fiat Eksiltme T. G. S. 1\1. t~. Şekil 

K. S. L i. K. 

Prasa 

Dol. domates 
Lahna 
Taze bamya 

" bakla 
Yeşil salata 
Ayşe fasulya 
Araka bezelye 

3700 
1000 
2000 
400 

1300 

4 50 
7 
4 50 

13 50 
6 

4500 75 
1800 ] 2 

500 !) 

Kök kereviz 1300 6 50 
Havuç 900 5 

Sakız kabağı 1800 7 

Dolma biber 600 8 50 
Yemeklik domates 1200 ·1 
Kırmızı barbon 500 11 
Semiz otu 400 4 
Karnabahar 2000 14 

Enginar 4500 6 50 
Hiyar 2000 1 75 
Limon 7500 2 50 
Patlıcan 12000 2 50 
fspanak 4000 7 50 

7 

24 7/ 1939 

pazartesi 

saat 14 

192 66 Açık 

eksilt· 

mc 

İstanbul Bölge Sanat okulunun 1939 mali yılı vas sebze ihtivacı 

şartnamesi dairesinde eksiltmeye konulmuş:ur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Yi.ıks ek Mektepler muhasebccılil!ı bina-

sında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saati , muhammen Uatı ve muvaklcat 

garanti miktarı yukarıda gösterilmiştir. 

3 - istekliler Ticaret Odasının 1939 yılı vesıkasmı ve ruhsat unvan 

tezkeresini ibraza mecburdurlar. Vekaleten eirecekler vekaletnamele. 

rini göstereceklerdir. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler mektebe mür:ıcaat ed ecekler-

dir. (4868) 

HER YERDE SATILIR 
DEPOSIJ:'GALATA , G Ü MRÜH 

$DllAI< N~ .36 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 
63U00 lira bedeli keşifli Belediye elektrik tesisatı için iki adet bu. 

har k:ızanı, iki adet buhar makinesi ve iki adet alternatörile birlikte te. 
jerruatı 7-7-939 tarihinden 22.8. 939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22-8. 939 salı günü saat 14 te encümeni belediyece icra edi. 
lecektir. 

Eğreti teminat 4440 liradır. 
Bu işe ait keşifname, şartname vesair evrakı 319 kuruş bedel mu .. 

kabili isteyenlere verilir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz olmaları ve tek. 

1 [a:~~rın~~:~aOk~~~!ır~e-ZDhrııvt ve cllt h•trtalıkl:trı ,.,at .. "arıı• 1 el Viyana Oteli yanındaki ınuav .. ne-
)ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı .,~., ..... ı ... ..ı,. tedavi eder. • 

Dr. Hayri Ömer 

Jif m~ktuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çer. 
ı;evesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce encümeni belediyeye ver
meleri ve mukabili bir makbuz almaları lazımdır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları 
veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 

k,qrı:ı1ı:ım"n ~n 1 ~::ı T Plpfnn •4:-t!lR!" j Telefon: 24131 Sahihi ve Neşriyat Müdilrft H alil L6tfil OÖRO'ONC'O. Gazetr.dlik ve 

•ı1••••••••••••- Neııırivat T. L._~......o.ıtM..uuu:ı..~,._.. 
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