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MiLLiYETLER MESELESi 
Paul Hcnry'den tercüme eden Fehmi Baldaş 

Kannnt Kitabevinin neşretmckte olduğu Ankara Kütüpha
nesi Tarih serisi m~yenında çıkan bu eser, Milliyet cereyan
larının kaynaklarını ve tarihte almı:ı olduğu istikametleri izah 
etmektedir. TEMMUZ 

1 9 3 9 5 KURUŞ-. GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Flatı 75, Ciltlisi 100 Kuruştur. 

lngiliz - Leh ı
Müdaf aaPlinı 
Hazırlanıyor 

Maarif 
.-..uııw ıwww ı • •• 

Açıldı ŞUrasz 
----·------------....-:··---------------------,,_.~,,,_--../ 

GENERAL 
Huntzi9er 
Merasimle 
Karşılandı 

Muhtemel Alman Taarruzuna Karşı Ahr:acak 

Sarih Tedbirler için Bir Anlaşma Y apdacak 
Londra 17 (Hususi) - İngilterenin denizaşırı kuvvetleri 

umumi mUfettişi General İronside, .bugün tayyare ile Var~o-\ 
vaya muvasalat etmiştir. Genera~ Iro~s.~de, Le~istan erkam-j 
harp reisi Mareşal Smigly Rydz ıle goruşecektır. Londra ga
zeteleri bu mülakatı, demokrasilerin t~dafüi mahiyetteki faCl
liyetlerinin bir nişanesi saymaktadır. Ingiliz generali, Lehis
tan da beş altı gün kalacak ve iki taraf arasında başlıyan tema-
sı devam ettirecektir. 

.... o 

Varşovada görüımelere -
ba1lıyan General lronıiJe 

Müzakerelerin ehemmiyeti 
Salahiyettar mahafilin mütaleası. 

na göre, Varşovada yapılacak görüş
melerin hususi bir ehemmiyeti var
dır. Çünkü, Varşovadan dönen Ingiliz 
askeri heyeti ihzari teferruatı İniiza. 
kere etmiştir. Şimdi başlıyacak olan 
görüşmeler esas meselelere taaliuk 
edecektir. Ingiltere ile Pilonyanın 
yeni bir Alman taarruzu halinde a
lacakları sarih askeri tedbirler hak
kında bir anlaşma yapılacaktır. Al. 
man kıtaaltını ayni zamanda hem 
doğu, hem de batı cephelerinde kar
şılamaktaki ehemmiyet knydcdilP.cek 
ve Alman başkumandanlığı doğuda 
taarruz etmek istemediği takdirde 
seri bir Leh taarruzunun teferruatı 
tcsbit edilecektir. 

Nihayet Fransız, Ingiliz ve Leh 
_. t , • 

konulmasındaki fayda hakkında mü. 
zakereler cereyan edecektir. 

Pariı gazetelerine göre 

Paris gazeteleri bu ziyarete büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. .T our
nal'e göre bu görüşmelerin hedefi Le
histan ile lngiliz müdafaa planını te. j 

-------------1 lif içindir. "' 

B • • • • k D 1 Hava plcinlarınm telif ve tanzhıi \ uyu ram 1 n işi şimdiden oldukça ilerlemiştir. Hat 
. ta Leh mahfillerinde bildiri!diğine 

S P d • göre halen Ingiliz - Leh hava kuv-
0 n er es 1 vetlerinin tek kumanda altına konul- i 

ması hakkındaki proje tetkik adil

Hazırlanıyor 
mektedir. 

Buna binaen Sir Edmund lıonsi
de'in ziynretile istihdaf edilen gaye. 

Yazan: M. Zekeriya SERT EL lerden biri hiç şüphesiz Ingiliz - Leh 

D ünya sahnesinde oynana
cak büyük dramın son 

perdesi hazırlanıyor. 

hava teşriki mesaisinin kati surette 
tesbiti olacaktır. Bundan bnşlca, Leh 
subaylarının lngiliz ordusunda ve 
lngiliz subaylarının da Leh ordusun
da bir müdc.!et çalışm:ıhm ıçin de bir 

(Sonu. Sa. 8, sü. 4) 

o 

Askeri Hey etin Reisi 

Atatürkün Kabrine 

Bir Çelenk Koydu 
Ankara, 17 (A.A.) - Orgeneral 

\ 

Huntzigedn riyasetindeki Fransız 

askeri heyeti, rcfakntlcrinde mih
mandarları ve Frnnsnnm Ankara se

l fm-cti ataşemiliteri General Vorin ile 
1 ataşenaval Albay Lahal olduğu hal
lı de bu 'Sabah Anadolu .ekspresile şeh-

Maarif Vekili ve Encümen Reis,leri, Kongre namına Ebedi Şefin kabrine çelenk koyarlarken 

rimize gelmiştir. Sayın general, An
kara garında Korgeneral Sadık No
yan, Ankara garnizon k\Jmandanı 
General Kemal Gökçe, merkez ku. 
mandam Albay Ali Demir, Genel 
kurmaydan. kurmay albay Eşref Alp 
doğan, kurmay yüzbaşı lrfan Alpte
kin tarafından k~rşılanmı~ ve başta 
muzika olduğu halde bir kıta as!ter 
ihtiram resmini üa eylemiştir. Maarif Vekili Esas Orgeneral Huntziger'in riyasetin
deki Fransız askeri heyeti kurmay 
albay Bujo, albay Rek ve yüzbaşı 
Cbaot' tan mürekkep bulunmaktadır. 
General Huntziger ve refakatindeki 
zevata kurmay albayı Halim ve kur. 
may yüzbaşı Talat mihmandarlık et
mektedirler. 

Davayı izah Etti 

Hasan Ali Yücel 
nutkunu okuyor 

Başlıca Maarif 
Meseleleri ŞUranın 

etkikine Arzedildi 
Ankara, 17 (TAN Muhabil'inden) - İlk Maarif Şurası, bu 

gün saat 10.30 da İsmet paşa kız enstitüsünde Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücelin mühim bir nut~u ile açıldı. Hasan Ali 
Yücel bu nutkunda maarifimizin bütün ana meselelerine te
mas ederek Vekaletin düşünce ve tasavvurlarını anlattı. Ve
kil, Cümhuriyet maarifine ait meseleler üzerinde durulur
ken, kültür hayatındaki tecriibe ve bilgileri ile ün almış şah
siyetlerin fikirlerine başvurarak onlar"ı dinlemenin ötedenberi 

Cümhuriyet hükumetince ehemmi.! 

Fransız heyeti. Ankarapalastn ay
rılan hususi dairelere misafir edil. 
mişlerdir. 

Riya.aeti Cümhur köşkünde 
Orgeneral Huntziger maiyetile bir

likte saat 10.30 da Çımkayadaki Ri· 
yaseticümhur köşküne giderek def. 
teri mahsusu imza etmiştir. 

Orgeneral, öğleden evvel Genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mağı, Genel kurmay !kinci reisi Or
general Asım Gündüzü ve Milli Mü
dafaa Vekili Naci Tınazı ve Hariciye 
Vekaleti umumi katibi Numan l\'Ie
nemencioğluyu ziyaret etnıış ve vi
layete giderek kart birakmıştır. Mi
safirlerimiz öğle yemeğini Ankara-

(Sonu: Sa. B, sil. 4) 

yetle iltizam edilen bir usul olduğu-! 'K b •• k 
nu işaret ederek söze başladı. Maa- ara u 
rif Şurasının 10 haziran 1933 tarih- Fabrikaları 

1 Ağustosta Başvekil 
Tarafından Açılacak 

li kanun hükümlerine göre toplandı
ğını söyliyerck dedi ki: 

"Kanunun ne~ri tarihindenberi 
epey zaman geçti. Yeni teşkilatlar, 
yeni icatlar Maarif Şurasında daha 
çok kurumların, d".ha çok makamla. 
rın temsil edilmesini zaruri kılmak
cadır. Bunu temin etmek için kanun
da yeni değişiklikler yapılmasını dü
şünüyoruz. :Fakat bugün meri olan 

Dramın birinci perdesi 1938 
senesi martında Almanya, A
vusturyayı işgal ettiği zaman 
oynanmıştı. Sonra ayni senenin 
eylulünde Münib perdesi oy
nandı. Bu senenin martında, 
Bohemya, Moravya ve Slovak
yanın işgali dramın üçüncü per
desini teşkil ediyordu. Şimdi 
ağustos veya eylfılde oynana
cak son perdenin hazırlıklarına 
şahit oluyoruz. 

----------------------------ıkanuna göre, Maarif Şurası dışındaj 

1 
• ı kalmış olan değerli şahsiyetlerden 1 

dama MahkuA m Edılen 1 ancak bazılarını davete imkan bula-! 

Almanyanın evvelki perdeleri ha
zırlamak için takip ettiği metodu bi
liyoruz. Ordular hudutlara sevkedi
lecek, bütün dünyaya bir harbin 

başlamak üzere olduğu kanaati ve
rilecek ve sonra meydan okunacak: 

"Ya istediğimizi veriniz, yoksa harp 
ederiz" denecek. Şimdi Almanya ve 
İtalyanın yaptığı hazırlık hep bu 

!!On perdeyi muvaffakıyetle oynıya
bilmek içindir: Hudutlar tahkim edi
liyor; seferberlikler . tamamlanıyor; 
harp için erzak biriktiriliyor; ittifak
lar genişletiliyor ve perdeyi açmak 

için hasadın toplanması bekleniyor. 
Bu defaki perdenin bütün dünya. 

nın mukadderatını tayin edeceği ka-

naati umumi olduğu içindir ki, de
mokrasiler de müdafaa hazvlı!t~ 
))itirme,ğe çalışıyor, fakat" ayni 

(Sonu: Sa.. 10, sü. 1} .. 

1 rak bu boşhığu kısmen olsun doldur. I 

B • K • 1 s b h K : mağa çalıştım. Gelemiyen meslek- l 

ır atı a a a arşı ! daşlarımızın ev~~lce sorup al?ı~ımız; 
_ 1 cevaplarında yuksek heyetınızden , 

S ı 
neler bekledikleri bu dileklerin dos- ! 

U tanahmette Asıldı yal.a~ı olduğu ~ib.~ sizlere sunulac1~-i ğı ıçın meçhulunuz kalmıyacaktır. 1 

Hüküm, Sabaha Karşı 3,5 da infaz Edildi 

On senedenberi ilk defa olarak, dün akşam sahabet karşı 
şehrimizde bir idam hükmü in faz edilmiştir. Ko~şularından 
Asımla karısı Nefiseyi tabanca ve kasatura ile öldür

düğü için ölüm cezasına mahkum e-j 
dilen Çatalcanın Gökçcören köyün- ("' ' 

Maaril teşkilatımızda ahenk 

den 1324 doğumlu Ali Ürkmez. sa
baha karşı saat 3,5 ta Sultanahmet 
meydanında asılmak suretile idam 
olunmuştur. 

Ayancık Bir Sel 

Felaketine Uğradı 

Hasan Ali Yücel, bundan sonra 1 
maarif teşkilatımızda ahengin lüzu- ı 

muna işaret etti, ilk öğretim men
suplarının kendilerine gelen çocuk
ların aile muhitlerinden şikayet et
tiklerini ve mu•ıaffakiyetlerindcki 

eksikliği buna atfettiklerini, orta o-! 
kul öğretmenlerinin ilk okuldan ~c- 1 

len çocukların zayıf olduklarını söy. 
lediklerini ve nihayet, lise muallim

Karabük infaatında çalışan işçilerden kalabalık bir grup 

Hüküm nasıl infaz edildi? Ayancık, 17 (TAN Muhnblrln
den) - Dün gece saat birde Ayan
cık bir sel felfıketine uğramıştır. Zln
gal sırk<>tine nit memur evleri tama
men yıkılmış, dekovil hattını karni-

lerinin de aynı şikayeti orta okula Zonguldak, 17 (TAN Muhabirin
vükl<•ttiklerini anlattı. Üniversite- den) - Karabük demir ve çelik fob
~in liseden şikayetçi olduğunu ' ve rikaları ı ağustostan itibaren faali-

]anılacaktır. Karabük fabrikalarına 
kömür sevkıyatı arttığı için kömiir 
istihsal5.tını çoğaltmak üzere veni 
tedbirler alınmaktadır .. 

Başvekil Orhangazide 

nihayet yüksek mektebin verdiği yete geçecektir. Yeni iabrikalarımııı 
mezundan da bizzat hayatın şikayet- bizzat Başvekilin açması muhtemel
çi bulunduğunu kaydetti ve dedi ki: dir. Bu münasebetle büyük merasim 

len sel götürmüştür. Tarlalnrdn e- "Yedi aydanberi İstanbul ve An- yapılacaktır. Yalova, 17 (A.A.) - Burada kop-
klnler harap olmuştur. Bir kaç köprü .kara Üniversite öğretim heyetinden A~~n 13 ünden .~ti~~ren K~rabüke lıcada istirahat etmekte bulunan 
suların tesiri ile yıkılmıştır. Tahri- istifade ederek bazı arkadaşları -tef-. hergun 500 ton komur sevkıne ba~- Başvekil Dr. Refik Saydam. bugün 
bat oldukça mühimdir. Nüfusça za- l" ı t A 20 · d •t•b O h tiş ve mürakabeye memur etmek ı- anmış ır. yın sın en ı ı aren r angaziye gitmiş, orada memur!n yiut yoktur. Znrarın tesbitlne çalı-
şılmaktadır. ğim, bu münasebetlerin teessüsüne yevmiye 800 ton, 1 ağustostan itibn- ve halk ile temasta bulunarak dilc,k-

(Sonu.: Sa.10, sü. 2) ren de hcrgün 1000 ton kömür yol-· lerinl dinlemiştir. J 

-. 
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p ENCEREMDEN 

Çikolata 
Yazan: M. Tarhan TAN 

Kahvenin tarihini biliyoruz. On 
altıncı asırda ve Kanaat Sul. 

tan Süleyman devrinde Halepli 
Şems adlı biri Yemenden çıkarak 

mcaz ve Mmr yolile Surlyeye ıiren 
bu nesneyi lstanbula ıetirdi, kımı
zı ayranla mübadele etmiş, daha 
doğrusu ötekini bırakıp berikine da
danmış olan Türklerin o acı suya a
lışmaları yolunu açtı. 

18 • 7 • 93" 

Kahvenin • tıpkı tütiln gibi • helal 
mi, haram mı olduiu meselesi de 
tarihi davalardandır. Tütünün helil 
olması f(iyle dursun, sadece mekruh 
olduğuna, yani iğrenlle iğrenile kul
lanılabileceğine kolayca fetva vere
miyen medrese ilimleri kahvenin 
helal olduiunu - hem de Ebunuud 
efendi gibi yüksek kıymetli bir şah. 
siyetin ağzile • ifade ve ilin etmekte 
gecikmediler, Halepli Şemsin İstan· 
balda halka kahve lçirip para kır· 
masına zemin hazırladılar. Malim 

Dün Ankanda açılan Maarif ŞOrasında Maarif Vekili nutkuna okuyor. Framız' askeri heyeti Aakaıa istasyonunda merasimle istikbal edilirken 

olduju üzere Şems, tiç yılda Uç bin HATAY 
altın kazanarak yurduna dönmtlt ve 
İstanbul ayran evlerinin kahveha. 

• imar işleri 
::~e ~evrilmesine sebebiyet vermi'9 G Ümrük 
ru:a~a:i~o~e~:!nh:::::~et:i~;: Teşkı·ıaAtı Kale Duvarları Uzerinden 
rlhindeld yerini bilmiyorum. Yalnız 

şuna eminim ki otuz, otuz beş yıl J 7 • d ••k 1 G •ı k ZI ı • • 
önce çikolata bizim diyanmızda her -0- v , ,, a u ıe eç l ere rı a l c ın 
aizın tattıiı nesne değildi. Hele iç Raif Karadeniz Bugün .., 
Anadoluda çikolatayı yiyenler de- l~ J _ • ,,,,, , .& J c J 1 A l k 
:~,!~;!~;enp::::k~aıs.!::e:~:::~ Gümrükleri Teftiş IC·l .L QTQJ lRUQ QueıeT Çl QCil 

VAPUR 
Ucretleri 

indirilecek 
., 

ya hacet yok • İsviçreli bir fabrika l Ve Tetkik Edecek Yeni şehir pliııma göre, Karaköy- ne tahsis edilecektir. Hastahanenin edilecek arazi ve binaların bir an ev-
rekJAma germi verdi, kaldmm taı· den itibaren Halicin Beyoğlu cihetini pavyon adedi 1000 yatağı istiap ede- vel tesbit ve muamelelerinin ikma- Deniz Yolları Umum Müdürü İb-
larına vanncaya kadar her yere çı· Şehrimizde bul\fban Gümrük ve takiben Sütlüceye kadar uzanacak o- cek derecede çojaltıldıktan sonra, lini istemiştir. Halbuki Cemil P~p rahim Kemalin riyasetinde umum 

Denizyolları Umum 

Müdürü Ve Arkadaıları 
Tetkikat Yapıyorlar 

kardığı çikolatanın adını yazmdı. İnhi!:arlar Vekili Raif Karadeniz tet lan büyük ana caddenin plinı Nafıa 100 yataklık blr pavyonu veremli zamanında hava gazı kumpanyasıle ınüd.. . . n . . tirakil 
tl'stelik yüksek kazançlar vadeden kiklerine dün de devam etmiş, inhi. Vekaletince tasdik edilerek beledl7e- hastalara tahsis edilecektir. yapılan mukaveleye göre, imar dola. dün~ ~uatın~ ve şe ıl erm ış e 
piyangolar tertip etti ve iç Anadolu sarlara ait işler üzerinde meşgul ol. ye iade edilmiftlr. Vuku bulan talep Yeni hastahane üzerinde kurula- yısile belediye, Gazhanenin başka k t 0~ ~~ ya~ mı:·. ~apu;::ı
bir yana dursun, Yemen çö11el'inde- muştur. üzerine belediye imar müdürlüğü calt saha, bahçe kısmı da dahil ol. tarafa naklini talep ettiği tekdirde, : ~~n: ~nun; g? dmes .. ı~ın ~ 

1 
a. 

ld bedevilere bile çikolatayı tanıttı, Raif Karadeniz dün öğleden sonra şimdi bu ana cyaddeye ait tafsilat pla. mak şartile 33 kilometre murabbaı kumpanya hiçbir taviiit isteıneden cdir Bilhır er ~ ra ~ ~ g~~:muıl e~-
yedirdi. İnhisarlar Başmüdürü ile birlikte nanı da hazırlamıya bqlamıştır. genişliğinde olacaktır. Hutahanenin kendisine gösterilen yerde tesisat kur · as:a :~• e~ . k a 

1 
":1:.U:ız· 

Şimdi çikolata çocuklarımızın em. Cibali tütün fabrikalarını gezmiştir. Bu cadqeye muvazi olmak üzere ön cephesi 250, yan cepbell ile 1&0 ması icap etmektedir. ~en vapur· ar .. ır ~o ıs e i e b • 
sik lastiği vaziyetinde. Yavruları- Vekil fabrika müdüründen i§ler üze. lstanbul cihetinde Halici baıtanbaşll metre uzunlujwıda olacaktır. Mukavelenamedeki bu. kayıt, bt- en yolcu ve yuk ~. a~~dan stan u. 

• d izah t 1-•• l nfn lı kated k dd nJ d' tA-. '-•-- 'il--- v lte h } P "st h ı•h k } • t a·ı· Sl I d la gelmektedir. ÇunkU bU Vapurlar mu ~ha beşikt• i\'~ -,P.p eme em.~. rın e a au....,, ame e ça şma ece ca e n e pla.ü.I ı~.u-· .IDUIMU" a r a en arı e, as- a are, mu ave ~nın a ı ı ras n a . 
tarz! 1 ak dan 1.:.1• d r 1m 1 ak d B dd · t,.ı..ın t •-'--- · ııı. k ti h l kald l şt B ledi . k t• b ılk' uğradıkları iskelelerden aldıkla-mideleriae ~p.aar ~• lau ala- Y e Y m a -a a o uş- anm ta ır. u ca enın ~ tt • WllMllleye aıt puan ve ma e azır a- ın mı ır. e ye fır e ın u . 

yorJar, BabaJann Jaer akflllll ÇOfÜ t\!r. ~toU'h .. mc."- .-.. ı ..... .ıL~.,...liaf l,ı... .-&.. --:ro-•.a ........ 5--•-• •• --,, -•• .,u,. v-·--···· f/ı-Jutmıtffe;;:iiı'"'1Wi-.ııılfa4ıılllf"-Wl";\.ı. 

sevindirmek için seçtikleri armafan Vekil bugün de öğleden sonra tü. bu istikametin tesbitinde müşkiilit- de bu plAn phrlmlze getirilecektir. evvel bu tadilatın ne ~ibi c;e~epler halletmiye kafi gelmediği için mu. 
t .. d l k k .. l k ııa~·1-ı.b.tad Caddeye sur D-ı..:..... ... 11.. -1.. t'-JI tahtuıda yapıldığını ve t \"11amılc şfr- vakkat tedb4-ler "'1-ak üze .. ıı •-»ki • .. n.aJatadır. tn ....... ktenler,., kijıttan un epo arını gezece ve a şa01 u. a arş ~ ır, , • unnuaançe a U11 ır auu .n::ı ....,, 

~T'ff ~,. l"I "~ • Malte "d k t"t.. ıa1ah 1 bir k vıkIJarak istikamet ~1 ı-s.- atadma alt - 1lnm ta- ketin lehine olan bu tadıllta m.uka- kat a ıl""ası lüzumu hasıl olmuL ~k çikolata hareuıyor. Daha yak- zen peye il ere u un arm ıamı ~- 6ftl ~- a- bil -hre nasıl bir menfaat temın e. Y P ~· ..-
sek tahsil m8esseae1erln4e .ıe ~lko- iatasyonlarmda tetkiklerde buluna. verilecek, bir lımmmda da viyadilk- a .... ııfll\ne '6re, Ga&aneye ...- tur 

akt le .urların n. ... a_.aen -irileeektlr at• ......... - ~--"--n btr k~--1.nın dildil'Hni tetkik etmektedir. Bu hu- · ...... 1 1 
b .. d lata merpp. Çtlnldl yatla beraber c ır · ua•uu~ • ._ • ·• --- ..... ua&1ıu•n .ıauıı e;• Dün goruşu en mevzu arın ırı e 

~lkolataya muhabbet te biiyilyor. Raif Karadeniz yann ve onu takip Surların )rıktırılacak kısımlarım tes- stada terkedllmesi icap etmektedir. sustaki tet~~kler bitme~e~ e;;ı ~~1z Kasımpaşa havuzlarında bir kızak 
Bundan ötürü ev bark sahibi ve kır eden günlerde gümrük işleriyle meş. bit etmek üzere müze idaresinin de Gazhane idaresi belediyeye müraca- hane arazısmden yer ıstım e · - inşasıdır. Yakın sahillere işlemekte 
saçlı Bayların ceplerinde, otuz ya- gul olacak, tetkikatını Cumartesi gü. iştirakile bir komisyon kurulmuş- at ederek buradan stat için ıstimlfilc miyecektir. olan küçük vapurlar badema Avnı. 
~a~~bum~üunb~unuBa-~~irtt~ogünhm~ hrek~ ~~ -========~==~======~========~~~p~~ed~yec~~k~~ 
yanların çantalarında çikolata giril. edecektir. Dolmabahçe ile Bebek arasında tn. Satle Tahkikatlnda Son Safha inşa edilecektir. Bu hususta esaslı 
nüyor. Hatay gümriilıleri '8 edilecek caddeye ait plan da Na- şekilde tetkikler yapılmaktadır. Tet-

Likin çikolatanın fen bakımından Hatay gümrükleri teşkilatı etrafın fıadan tasdik edilerek belediyeye •• kikat kısa zamanda intaç edilerek fa. 
nasıl bir bün1e taşıması lizım l(eldi- daki hazırlıklar çok ilerlemiştir. Ye- gönderilmiıtir. Bu caddenin açılması y z· o . . T hlı·ye aliyete başlanacaktır 

ni teşkilatın kadrosunda 74 memur iki buçuk milyon liraya mal olacak- e ıya DJŞID e Vapur ücretlerinde 
tini fok i7i hilen bir dostumun söy· e 22 kolcu bulunacaktır. Hatay tır. Ali Çetinkayanın zamanmdM Na-
leclljlne ltakılına )'11rdunamda tek v tenzilat yapıltu:ak 
bir çikolata bulmak mümkün değil- gümrükleri başmüdürlüğüne güm. fıa Vekalıü bu caddenin inşasında, T 1 b• R dd d • ldı• Dünkü toplantıda vapur ücretleri 

l çu-L ik la n1a ka. rükler umum müdürlüğü mülettişle. belediyeye yardımda bulunacağını a e 1 e e l meselesi de görüşülmüştür. Liman 
m f· uuaü ç o ta yapa r - riııden Abdullahın tayini takarrür vaadettiji için belediye pliıun tasdi. 
kaonun gayet pahalı, tekerin ise ona ll .. .. ed k A Öd .. 1 .1 

dahilinde ifliyen vapurlann ücretle· 
nlsbetle çok ucuz olmasından dola- etmiştir. Hatay ithalat gümrüğü mü. ki üzerine vek ete muı·acaa~ e,:ı-e Dördilncil aorıu bAktmt Sami dün suçlulardan avukat. tıf u 1 e. Ma ri üzerin.de yeniden tetkikat yapıla. 
yı • paket paket, kutu luta, sandık dürlülüne de İstanbul gümrükleri bu yardımın ne tekilde yapılacagını Satie binasının satıpndan dolduğu lik Kevkebi tevkifha~eden ~etırte- cak ve bilhassa köprü ile Haydarpa. 
sandık ortaya pkar4akları nesneye Başmüdür muavinlerinden Cevat ta. soracaktır. ldd1a edilen yolamluk tahkikatını bi. rek ayn ayn ifadelerıne ~.ur~~·~~ şa, Kadıköy arasında işliyen vapur. 
ancak yüzde bet nisbetinde kakao yin edilmiştir. İstanbuldan aynca 7 Yeni yapılacak lautane tirdi. Ve 180 sayfa tutan tahkikat etmiş ve bundan sonra da dorduncu larm ücretleri indirilecektir. Tenzilat 
koyabWyorlar ve o .. nenin lst ta. memur Hatay gümrük te§ki1itına Belediye ve Vilayet bütçelerine ko- dosyasım saat 17 de müddeiumuınili defa olarak eski tramvay şirketi mü. nisbeti tetkikat sonunda belli ola-
rafını 99kerden ..._ ge61-'-orlar· nakledilmişlerdir. Bu memurlar it. nulan 900 bin liralık t9.hsisa+ln Me- ğe verdi. Bu iti tahkike memur olan dürü ve Satie ıirketinin tasfiye me. caktır . 

..... ., L-1 At gu··-..;.ı..ıw~ müdürü Cevat ile bir- k 
mı1o 1UU11 """"6.. cldiyeköyünde yapılacak hastahane- müddeiumumi muavini iki güne a. muru Jan Llzaryanı dinlemiştir. Açıkta lıalan memurlcır 
Şu halde bldm Pkolata ... aldıtı· 1ikte yann İskenruna hareket ede. nin plinma esas olmak üzerc? mimar dar iddianamesini hazırhyacak ve M kuflardan eski Deniz Bank Mülga Deniz Bank, Denizyollann· 

-·· hu vehmi ve .Lt.-sL_ .. ___ ... _ ceklerdfr. Valter tarafından Sıhhat ve içtimai suçlulara tebliğ edecektir. M ev .. y uf Zi d" kif ka dan açıltta kalan memurlara bir an 
..... aaua-1&11111n11 uıır _J S 1 1arm " " .. d b "ddta.. Mudürü us ya un tev • 
elen aldıkları para tam _. • .O. fa. Gümrülıl ..... e tayinler Muavenet Vekiletine verilen izahat, uç u uç gun ıçın e u ı i evvel tazminat verilmesi ve bunlar • 
..U oluyor. Bele4iye k ..._ de Çanakkale aümriltü baflDemurıu. Vekaletçe muvafık görülmüştür. Ya- nameye itiraz etmek kanuni ha~la. ranna i:~:t:~t~ so~gu ~a~~mi :u dan bazılarının da tekrar vazifeye 

lu vazifesini veklleten gören İltan. pılacak hastane esas itibarile bin Y•· ndır. Bundan sonra sorgu hAkımi karan r . : usu ıya u alınmasına çalışılması dünkü toplan-
16tfedlp llsl ıöatene ve çikoJataJa. bul gümrükleri bapnüdilrlüjü yazı taklı olmakla beraber şimdilik yal· kararnameaini h'azırhayacak ve dos red kararına da ıtıraz etmiştir. Bu tıda verilen kararlar arasındadır. 
ftD adını "Kara -kerleme" ye--'•. 600 t klı k · ed"lecek yayı mahkemeye verecektir itiraz Ağırceza Mahkemesinde tet. T" L el" ,.... ~··• lfleri şefi Şevket ı.slahiye gümrük nız ya a ısını ınp 1 • • • ed .
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TAIYIM ve HAVA 

18 , ...... 1939 
S A. L 1 

7 ine! 87 GQn: 81 Hızır: '14 
Arabi: ıaaa numı: ıw 
Cem. ahar: 1 Temmuz: 4 
aanet: 4.43 - otıe: ıuo 
İklnd1: 18.11 - Aqaın: 19.31 
Yataı: 21.38 - hruılk: 2.31 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malQmata ıöre, bava :yurdun Dolu A· 
nadoluda ve Karadeniz ID)"ılarmda eot 
buluUu ve mevzll yatıflı. Cenubu Şarki 
Anadolu ile Kocaellde bulutlu, diler böl· 
gelerde açık ıeçmiı, rüzıArlar umumiyetle 
Şımall istikametten orta kuvvette, Orta 
ve Cenubu Şarki Anadolu bölgelerinde yer 
7er kuvvetlice esmtıtir. 

Dün lstanbulda hava açık ıeçmiş, rilz
ıAr Cenubu Garblden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmlstir. Saat 14 te hava taıı
,.tkl 1012,2 milibar idi. Sühunet en yQk
•k 30,8 ve en dilıilk 17.0 antıırat olarak 
'9ydedılmi5tlr. 

" ~ &"'" .. .. kuf bugün verecektir Almanya 11mar anan tı-ua p 
tir. cfllecek ve her kat btr emraz fUbesl· den evvel dun saat on uçte mev vapurlardan Tirhan yann limanımı. 

S U A L SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S -Yal Barem kanunu kati· C - Son bükilmet darbesini S. - Devlet Demlryollanna 
batlı bir mektep var mıdır, un• 
ıirme şartlan nedir? 

yet kes'betti mi? yapan general Frankodur 
C - Kanun katiyet keabetmiş. , e 

C. - Eskişehirde Devlet De
S - Ortaokulu iyi derece ile miryollarına bağlı bir çırak :nek-

tir. Kepi tarihinden itibaren mu. 
teber olacak, terfie ait hükümleri 
de bir eyIUlde tatbik edilecektir. 

• 
S - Ortamektebin IOD mufın. 

da ilunale kalan bir talebe ukerl 
mektebe ıfrebllir mi? 

C - Giremez. Askeri mektep-
lere girebilmek için mektebi iyi 
derece ile bitirmiş olmak earttır. 

• 

bitirdim, muallim mektebine ıite • tebi vardır. Bu mektebe Devlet 
bllir miyim? Demlryollan amele ve memurla. 

C - Girersiniz. Maarif Veka - nnm llkmektep tahsili çağındaki 
letine müracaat etmek }.iıımdır. coculdan tercihan alınır. 

• • 
S - Dartqpfaka mektebine S. ::... Muhaelrlerl 3 tene mOd. 

girmek için nen1e mtlraeaat •t • detle askerlikten muaf ,.e 3 ıene 
meli? sonra 8 ay kısa hizmete tlbl ta. 

C - Fatihte, Sultanselime gt. tan kanundan lsUf ade için nere

C EV A·P 
lik şubesine müracaat etmek la. 
•ımdır. 

• • 
Hava Kurumunun 6ir tavzihi 

Sual • Cevap sütununda, (30) 
kuruş yevmiyeden kazanç vergisi 
kesilmediği, yalnız Hava vergisi 
kesildJği yazılıdır. Bu vergi, Ha.. 
va kuvvetlerine yardım vergisidir 
ve devlet geliridir. Hava Kuru. 
mu ile· bir alikası yoktur. 'tavzi

hini rica eder, saygılarımı suna. 

za gelecektir. 
Hatay Liman Reuliği 

İskenderun limanında mmtaka li. 
man reisliği teşkilatı kurulması ka. 
rarlaştınlmış ve reisliğe İzmir ve İs.. 
tanbulda liman reisliği vazifesini gör 
müş olan Zühtü, memurluklara İr
fan, Ferit; Süveydiye Uman reisliği. 
ne Fatsa liman reisi Nazif, memur. 
luğa Esat tayin ediltnişlerdir. Bun. 
lar da: Çarşamba günü hareket ede. 
ceklerdir. 

LiınanJt. 
Devlet Liman İşletmeleri Umum 

Müdürü Rauf! Manyaslı, muavini 
Hlniltle birlikte dün limanımızda 
tetkikatta bulunmuı, inp edilmek. 
te olan yolcu salonunu ve antrepo
lan gezmiştir 

Münakalit Vekiletl Merkez Li. 
S - ispanya devlet reisi kim. ı manlar Umum Müdürü Zeki tehri-/ 

dir? 'tlrk Hava Kurumu Başkam. mlze gelmif, İstanbul Merkez Limarı 
L:~--------------------..---------·-.----------------111!'19 Reisliiinde tetkikata başlamıştır. 

deu cadde üzerindeki mektep lda. ye pıiiracaat etmeli? 
resine müracaat etmek lizımdır. C. - Mensup bulunulan asker. 

nm. 
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Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

Harp vasıtalarının koıkunç lıir 

tekamül safha ına eri.tiği bir 
sırada) ız. Bu yüzden yeni l.ıir harp 
çıktığı takdirde, açacağı ) nraların, 
bir felaket teşkil edeceği mütcmlidi. 
)en söyleniyor. Bunun bö)le oldugu 
şliphe götürmez. Fakat asrımız, mü. 
dafaa \ asıtalannan da aynı derece. 
de tekemmülüne şahit olmakta ve 
bu da harpten muzaffer çıkarak, za· 
feri istismar etmeyi düşünen teca. 
vüz taraftarlarını ister istemez, te. 
reddüde sevketmektedir. Hatta te. 
cavüz zihniyetini taşıyanların harp. 
siz zaferler peşinde koşmalaı mın en 
bilyük sebeplerinden biri de budur. 

Ve bu büyük sebep, bugün sıılJıü 
koruyan amillerin başında bulunu· 
yor. 

Müdafaa \0asatalarının daha fazla 
tekemmülii ise, sulbü konımakla 
kalmayacak, bütün harp ihtiraslan
na karşı set çeken mahiyet alacak, 
ve mütecavizler, harp açtıkça, mii
dafaa kayalarına çarparak gerile
mekten ve bu uğurda sonsuz zarar. 
lara uğramaktan başka bir şey ka· 
zananuyacaklardır. 

Acaba bugünkü müdafaa vasıtala. 
n bu seviyeye varmış mıdır? 

Bu vadinin salahiyetli miitehas. 
sıslarından Liddell Hart'ın mütale
asına göre, müdafaa kun etleri, bu. 
gün bu se\•İ) ededir ve bu sc,·iye, 
müdafaa kuvvetleri lehinde ınüte. 
madiyen tekamul edecektir. 

Onun için bugün de tecavi.iz zilı· 

niyeti, harpten kar aramayı düşüne. 
cek ve zafer kazanarak hasuularını 

ezmek pahasına istifadeler tf'min 
etmeyi istihdaf edecek olursa, elde 
edeceği netice husrandan ibaret o. 
lacak, ve bu da onu, h:ırpti!n Ieraga. 
te sevkedecektir. 

İngiliz mütcha c;ısına göre, harbe 
pi~""'""- ,. .. , .. 1 ........ '1n°'n .. ...,,.1c1 ''~ n~pıam~ mec urı)etıuoe oıan ar, 
harbi ıözc alamazlar. t~akat her ha. 
kikat gibi, bu hakikat te kolay kolay 
anlatılacak, kafalara kolay kolay 
kök salacak mahiyette değildir. 

Fakat bu hakikati anlatm3k it:jn, 
sarfolunacak emeklerin boşa gitmi. 
yeceği bilakis, bu emeklerin sulhü 
teyit edeceği nazan dikkate ahnır
ıoa, bu emekler ancak takdir ile kar. 
şılanır. 

Müdafaanın, tecavüze Ustiin gel. 
mesi, şüphe yok ki, insanlık kin bir 
kazanc;hr. Fakat bu \ aziyet harbi 
bir felaket olmaktan çıkarınaz. Bil&. 
kis müdafaanm kahir kudreti karşı. 
)anacak, tecavüz kuv\ etleri hem za. 
rar görecek, hem zarar verecektir. 

Belki de hu zararlar mı-deniyet 
ve insanlık bakımından çok büyük 
olacak, fakat bütün zararlar bir ta
rafa galibiyet şerefi vermekten da. 
hi uzak kalacak ve harp yalnrz ha. 
his bir ihtirası tatmin için yapılmış 
olacaktır. 

Müdafaa kuvvetlerinin bugünkü 

seviyeye 'arması, şüphe yok ki. bir 

hayırdır, hem de tec8\•üzün saygısız 

ve anut kafasına ağır bir darbe gibi 

inen büyük bir ha~ırdır. 

Bulgar Mebusları 

Moskovaya Gidiyorlar 
Sofya, 17 (Hususi) - Moskovada 

açılacak ziraat sergisinde bulunmak 
icin Bulgaristandan 71 mebus M..ıs

kovaya gidecektır. Bul~pr mebusları· 

na, meclis reis vekıh G Markov ri
yaset edecektir Mebuslar, ayni za· 
manda Rusyada tetkik!cr yapacak· 
lardır. 

Japonya Ue Almanya 
Arasında Ticaret 

Muahedesi 
Berlın, 17 {A.A ) - Japonya ile 

Almanya arasında bir ticaret mua

hedesinin imzası pek yakındır. Vesi

kalar pek yakında Berlinde parafe e-

dilecektir. Bir seneden fazla zaman

dn devam eden muzakereler ekseri· 

ya pek çetin olmu~tur .. Japonyanın 

Almanyaya ihracatının mahsus ıuret 

te arttırıldığı bildirilmektedir. 

!Tiençin ihtilafı 
lngiltere TJzakşark 

Siyasetini 
Değiştirmiyecek 
Japon Hariciye Nazırı ile lngiliz Sefiri 

Brükıel Sefiri Cemal Hüınü Yarın Müzakerelere Devam Edecekler 

Cemal Hüsnü 
Varşova 

Sefiri Oldu 

Londra, 17 (Hususi) - :Mister Chamberlain, bugün beya
natta bulunarak Japon ve İngiliz gazetelerinde görülen bazı 
neşriyata işaret etmiş, Japonyanın İngiltereden Uzak Şarkta 
siyasetini değiştirmesi lazım geldiğini izah etmiş olduğundan 
bahseden bu neşriyatın doğru olmadığını, İngilterenin hariç
ten vuku bulan taleple siyasetini değiştirmiyeceğini ve esasen 
böyle bir talep vuku bulmadığını söylemiştir. 

--o-

Bağdat Elçiliğine 

Sedat Tayin Edildi 
Ankara, 17 (Tan Muhabirinden)

Hariciye daire şeflerinden orta elçi 
Sedat Bağdat elçiliğine tayin edil • 
miştir. Brüksel orta el~imiz Cemal 
Hüsnünün Varşova büyük elçiliğine 
terfian tayini de Yüksek Tasdike ik. 
tiran etmiştir. 

İspanyadaki miime:;silimiz Sa'ba
hattinin Protokol dairesi §effü~ine ıze· 
tirilmesi kararlaşmıştır. 

Ankara Polis 
En~fi üsün e 
Dünkü Tören 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin. 
den) - Bugün polis enstitüsünde 
diploma tevzii merasimi yapılmıştır. 
Merasimde Dahiliye Vekili Faik Öz
trak, Adliye Vekili Fethi Okyar, 
Ma;rif Vekili Hasan Ali Yücel, Sıh. 
hat ve iİctimai Muavenet Vekili Hu. 
lUsi Alataş ve Dahiliye Vekaleti ileri 
gelenleri hazır bulunmuştur. 

Saat 14 de enstitü talebeleri mo. 
torlu ve suvari kıtalarile birlikte 
önlerinde muzika olduğu halde önce 
Ulus Meydanına gelerek anıta müte. 
akıben Emniyet Abidesine giderek 

İngiliz gazeteleri Tokyo müzake· 
releri hakkında esasen fazla ümit 
beslemedikleri için bu müzakerelere 
dair gel~n ille haberlerden bedbinli
ğe duşmüş değillerdir. Fakat ilk 
noktai nazar teatilerinin gösterdiği 

az cesaret verici manzara, Japon id· 
dialan karşasında taviz yoluna gir. 
meği imkansız bulan İngiliz efkarı 
umumiyesinin azmini her halde hiç
bir suretle sarsmamıştır 

Tokyo, 17 (A.A.) - Salahiyettar 
bir kaynaktan bildirildiğine göre, A· 
rita ile Robert Craigie arasında bu· 
gün öğleden sonra yapılacak olan i· 
kinci görüşme 19 temmuza tAlik e. 
dilmiştir. Bunun sebebi Craigie'nin 1 
15 \emmuzda yaptığı görüşme hak
kında verdiği rapora Londradan ce
vap bcklemesıdir. 

..A.. 

Şanghay, 17 (A.A.) - Pekinden 
Domei ajansına bildir.iliyor: 

Japon makamları, şimal Çininde. 
ki Çin ordusuna İngiliz vapurlan ile 
silah ve mühimmat nakline yanyan 
Tiensindeki Peiho nehrinin seyrise
faine kapatılmasına karar vermişler. 
dir. 

Adliye Vekili Geliyor 
Ankara, 17 (TAN) - Adliye Ve. 

kili Fethi Okyar, bu akşamki ekS
presle İstanbula hareket etti. Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen de Antalyaya 
gitti. 

abideye merasimle çelenk koymuş. ol caksınız. Biz sizin muvaf!akıyeUnızden 
lardır. Saat 16,30 da Dahiliye Vekili daıma ze\k duyarız. 

Arkadaşlar, mesleğiniz zahmetli. hattA 
Faik Öztrak mezunlara diplomaları. tehlıkelıdır. Ounün hangi saatinde, hangı 
nı tevzi etmiştir. ağır vazı!erun sizi beklediğini bilmezsiniz. 

Dahiliye yekili, bu münasebetle Uyanık ı; e basiret kar olacaksınız. Bu iti· 
söylediği bir nutukta, yeni mezun- barladır ki muşkUI bir vazıfe deruhte e-
l diyorsunuz. F kat yurtta emnlyetın temi· 
an tebrik etmiş ve demiştir ki: ni vazıfe ini ifa edebilmiş olmanın vere· 
,'Arkad 1 r, vaz.lfelerinlz kanunla ve ceği zeı; k de çok biıyüktur. Bu ze\•k o fe· 

onl ı i h eden nız mnamclcrle go terıl- dakArlığa kat kat değer. Sizi daıma bu 
mı Ur. Ho l rınız bunl rı sıze izah ettı. fed kfır zümre ara ında gormek bizim en 
Ben s ze hulA a olarak şunları sdylemek büyük emelımiz ve medarı Utıharımız· 
ı ter m· Bu m legın ze telidı ettı i va· dır . ., 
zlfe Y\lrt iç nde nlz mı temin etmek, onu Dahiliye Vekili, muvaffakıyet te. 
korumak ve bo ulunca tckrnr temin et· menni ederek sözlerini bitirmiştir. 
mekUr. 

Hiç şüphe etmem ki h yatınızda dalma Enstitüden 108 talebe mezun olmuş. 
bu du turl ra dıkkat edecek ve muvaff ıt tur. 

Japon Baıvekili Arita 

Varşovada 
Büyük Bir TJen 
Kazası OJd;,ı 
Varşova, 17 (A.A.) - V!irşovanın 

bir Belçika kumpanyası ~arafından j 
işletilmekte olan varoş şimendifer 

hatlanndan birinde bir şimendif~r 

kazası olmuştur. Powsin istasyonu 

şefinin hatası yüzunden muhalif ta. 

raftan gelen iki tren ayni yola sev. 

kedilmiş ve bu trenler çarpışmıştır. 

Trenler, musademe esnasmda elli 
kilometre süratle gidiyorlardı. Bu 

trenlerden birinin üç diğerinin iki 

vagonu harap olmuştur. Diğer va. 
gonlar da ciddi surette hasara uğra

mıştır. Lokomotülerin benzol depo. 

larındJ infilak vukua gelmiştir. 
Bir çok kişi olmuş ve yaralanmış

tır. 

Londrada b:r infilak 
Londra, 1 7 <A.A.) - Bu Skuah 

Wolverhampton istasyonunda ema. 

net deposunda bir yangın bombası 
infilak etmiştir. Depo, kısmen ha. 
rap olmuş ise de, yaralı yoktur. 

Bu suikastın "İrlanda cumhurıyet 
ordusu,, azası tarafından yapılmış 

olduğu tahmin edilmektedir. 

Vali ve Vali 
Muavinleri 
Arasında 

-0-

y eni Yapılan Tayin 

Ve Nakillerin Listesi 
Ankara, 17 (TAN) - Seyhan va. 

liliğine Niğde valisi Faik üstüm.in, 
Niğde valiliğine sabık valılerden Sü
merbank idare meclisi reisi Ismail 
Safa Apaydının tayinleri yüksek tas
dike iktiran etmiştir. 

Açık bulunan lzmir vali muavin. 
liğine Balıkesir vali muavini Emin 
Kiriş, Balıkesir vali muavinliğine Di· 
yarbakır vali muavini Abdülkadir 
Keskin, Diyarbakır vali muavinliğine 
Beykoz kaymakamı Ihsan Korta, Bey 
koz kaymakamlığına Uzunköprü kay 
makamı Sadettin Ertan, Uzunköprü
ye Refahiye kaymakamı llyas Bil. 
gin, Keşan kaymakamlığına Pertek 
kaymakamı Sabri Berkmcn tayin e
dilmişlerdir. 

. Memurlar sicil ve muamelat umum 

müdürlüğü birinci şube müdiirliiğü

ne Nazilli kaymakamı Ihsan Kahya. 

oğlu, nüfus işleri umum müdürlüğü 

üçüncü şube müdürlüğüne Kula kay

makamı Necmettin Selen mahalli ida 

reler umum müdürlüğü belediyeler 

muamelat şubesi müdurlüğüne Çorlu 

kaymakamı Necmettin Erçinin tayin. 

lcri kararlaşmıştır. 

Mulaaebe miJtliirleri araıntla 
Ankara, 17 (TAN) - Hariciye 

muhasebe miıdurliığüne posta tel
graf idaresi muhasebe mudüru Sa.t 
Kıyak, Nafıa muhasebe müdürlüğü

ne hariciye muhasebe müdiiriı Ibrn. 

him Seberman, posta telgraf muha

.ıı;ebe -mudür ugün gümru er tetkik 

müdür muavinı Reşat ti.iyin edilınış
lerdir. 

Prens Pol 
Londrada 

Londra, 17 (Hususi) - Yugosl!lv. 
ya saltanat naibi Prens Paul ile re
fikası kısa bir ziyaret !çin Londraya 
gelmişlerdir. Prens iJe refikası, kra] 
ile krahçenin misafiridirler ve Dük 
dö Kent tarafından karŞllnnmıslardu. 

Bulgar Mecliı Rei•i de 
LontlraJa 

Londra, 17 {A.A.) - Bulgar mec
ıls reisi Muşanof dün akşam Londra. 
ya gelmiştir. Bir hafta kadar bura
da kalarak bazı parlamento azası ve 
nazırlarla görüşecektir. 

Bulgar mahfilleri, bu görüşmelerin 
bilhassa iktısadi sahada Ingiliz _ 
Bulgar münasebetleri meselesinı tet
kike imkan vereceği kanaatini gos • 
termektedirler. 

Mallımdur ki, bu hususta iki ay 
kadar önce SofyadaBulgar nazırlarile 
Sir Frederick'in başkanlığında Bük
reşe gönderilen heyet azasından biri 
arasında görüşmeler cereyan etmiş. 
tir. 
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Ci.EK 
·Körlerden 
Medet 

Ya.zan: B. FELEK 

B uradaki kör sözü, herhanri bir 
Afet sebebiyle gözünü kaybe. 

denleri detil, manevi görme deliği 
tıkalı olanları kasdetmcktedlr. Gaf. 
let olunmıya! 

Rivayet ederler ki Akdeniz devlet. 
lerinden İtalya hükumeti tayyarele. 
rin ıeldiji tarafı keşfetmek için 
körlerin kuvvetli seziş duyguların. 

dan istifadeyi düşünüyormuş. 
Körlerin ıörmedikleri bir şeyi 

sezdiklerine dair gerçi bir çok müşa
hedeler, hatta hazan insanı hayrete 
düşürecek vakalar ,·ardır. Lakin me. 
deniyetin, makinenin ve fennin akrl
ları durduracak derece ilerlediği bu. 
günlerde körlerin bu sezişlerini bir 
müdafaa vasıtası olarak kullanmayı 
doğrusu pek anlayamadım. Akıbeti 

yine kendilerine münhasır olacak 
böyle bir hareketi tenkit etmek bize 
dilşmez. Fakat bu usulil politika ile. 
mine de teşmil ederek siyasi tehlike. 
lerin ne taraftan geldiğini de körlere 
araştırtmak isterlerse i~te o zaman 
iş kördüğüm olur. 

• 
ln•al ve ahlak bala.i 

Ne derseniz d-eyiniz! Ticaret işi 
herşeyden evvel bir ahlak tezahürü
dür. Bu, ne bir ekonomi, ne bir sos
yoloji, ne de psikoloji hadisesidir. 

Dün şehrin en civcivli yerinde bir 
lokantaya gittim. Ben dışanda ye
mek yemem, nasıl hazırlandığını 

bilmediğim yemekleri, hassas mide
me kendi elimle indirmek istemedi. 
ğim için. (Yine ayni sebepledir ki 
nasıl hazırlandıklarında şüphe etti. 
tim ıazeteleri de pek okumam.) 

Lilin zaruret hasıl olunca tabii 
bir lokantaya düşüyorum. 

Bu cibi hallerde daima ızgara ye. 
meklerini tercih ederim. Bu sefer de 
bir kılıç balağı kebabı ısmarladım. 
Söylemesi kötülük, listede fiyatı da 
40 kuruş. On dakikalık bir !nthar. 
dan sonra bizim kılıç kebabı pldJ. 
Allah sizi iandının; beheri l..eşer, aL 
taşar ıramlak beş parça babk. Bli' 
hesap ettim, lokması sek~z kurup 
geliyor. Biraz daha hesap ettim: Bu 
fiyata nazaran bir kılıç bahtı bir 
Arap atından pahalı. Dayanamadım. 
Lokanta sahibini çaiJrdım. 

- DOstum! Bu ne kadar az porsi. 
yon! Bari fiatı arttıraydınız da miiş
terilerini:ae doyac:ak miktarda ye
mek vereydiniz! 

- Efendim, biraz pahalı aldık. 
Fiyatları da arttıramayız. 

- Demek ki; fiyatı arttıramaym. 
ca miktarı eksiltiyorsunuz. Eğer kı
lıç bugünkiinün iki misline satılsa 
siz bana iki buçuk lokma mı ıetire
ceksiniz? .• 

Adam biraz sıktJdı ve bu sıkılma 
neticesi nottan on kuruş tenzilat 
yaptı. 

Belediye istedfj'i kadar fiyat lis
telerini tetkik, t.sdik ve teftiş etsin, 
kıbç batılının ne tartıda satılacatını 
da tesbit edemez ya! Mesele bir insaf 
ve ahlik meselesidir. 

• 
Ticarelte doğrrılult 

Borsada karilnimden bir zat ço
cuğuna bir patik almış. Al am evde 
ökçesi düşmüş. Bir de bakmış ki1 ök
çe kifıttan 

Soruyor: H A D i S E L E R.i N i Ç Y U Z Ü 
lngili.z • Sovyet müzakereleri bu halta da bitme.z
ıe, lngiltere ve Fran•a fİmdilik mi.i.zakereleri ke•· 
mek niyetindetlirleT. Çünkü iki taTal da anlaıa· 
mıyacaklarına artılr kanaat getirmiı ıibiJirler. 

fo ransadn Alman istihbaratından para alarak Almanya 
uamrna propaganda yaptıkları için meşhur Le Temps 

J{nzetesinin istihbarat şefi il• Figaro ıazetesinln neşri. 

~at nıiıdürü te\'kif edilmişlerdir. Bu tevkifler Fransa. 
d:ı hii)iik bir iskandal yaratmıştır. Gazetecilerden da-

1 

"- Bizim ılbi deri ihraç eden bir 
memlekette kitıttan kundura yapıl. 
mak reva mıdır?,, 

Hiç kimse, hiç bir kunduracıya 
kiiıt kullanmayı emretmez. Bunu 

• 

• 

* Jıı~ilfcrenin teslihat masrafı 1939 - 40 seneleri tahsi. 
satı 730 milyon ingiliz lirasını bulmuştur. Bu rakam 
Jn~iltl"renin beş sene evvelki bütçesinin tamamına mu
ııdildir. Bu masraf yüzünden bütçede 500 milyon lngi. 
tiz liralık bir açık görünmektedir. Hükilmet bu miktar 
içiı• dahili bir istikraz akdini düşünmektedir 

* Almanlann Gatapo i•mİ verilen m.,hur hali po-
Iİ• terkilatları vardır. Bu terkilat Alulenu •ahil
lerinde faaliyete geçmek üzere Trie•te'de bir 
merkez ihda• etmirtir. ltalyanın diğer fehirlerin
Je de Gatapo ltalyan .zabıta.ile beraber ~lf 
maktadır. 

• 
ha bazılarının tevkil edileceii zannedilmektedir. Bu 
gar.etedler Almanlardan mühim paralar almışlardır. 

* 
Tiroide bulunan "Almanlann tehciri büyült bir 
h&/Ue olmuıtur· Bu Almanlar evbarklarıntlan 
çılıanlmalanntlan dolayı Bitleri meml tutmaltta
tlırlar. Almanya bu hornut•uzluğu gidermek için, 
Almanya ile ita/ya aTtaındaki hudutta ulak bir 
taahihat icrasını ve mümkünH Tirol Almanlann
tlan bir 1t .. mının bu hudut içine alınmcuını i.te
miftir. 

menetmediii ıibi. Yalnız ticaret ah. 
lakı funu emreder: 
Kundurayı satarken ökçesi kAğıt 

olduğunu söylemeli! 

1ıte bütün mesele buradadır. Tlca. 
rette doğruluk denilen ve bir çok 
müesseselerin yıkılmaz şöhretinin 
esasını teşkil eden unsur budur. 

Bu da ne belediye kontrolü, ne ka. 
nun, ne de" teftişle temin edilir. 

1ı, ahlakı düzeltmektedir. Yalan 
söylemenin kötillüğilnii, müşteri al
datmanın fenalığını öiretmede, an
latmadadır. 

• - Doktor B•y Sellmlye: 
Çok lcıymelll mektubunuzu aldım. O 

bahse avdet edınce deferlı mutaliaları· 
nızdan istifade edecellm ıuphesizdır De-
rin ayınlar. •· F. 



lVl..=~h ke~elercle 
Dahllye Yekllnin 

Tekaüt E•len lir 
Yalye Mektubu 

TAN 

Hataytn Kurtuluı 
Bayra1111nda Bulunacak 

Heyetimiz Seçl~cli 

Kiğıthane ·Cinayetinin 
Faili Yakalandı 

Ankara, 17 (A.A.} - Bilecik Vali. Ankara, f7 (.fl'AN) - Hatayın kur-
si Ali Rıza Oskay'ın 1'ahdldi sinne tuluş bayramı için Hataya gidecek 
tabi olarak tekaüde sevki dolayısile hey.ette, .Meclis namına, Mecli3 reis 
Dahiliye Vekili Faik öztrak kendi- vekillerinden ŞemsetTin Günaltat, 
sine atatıdaki mektubu göndermiş. Halit Bayrak, Bekir Kaleli ve parti 
tir: namına umumi idare heyetinden 

Suçlu Şaban Dağda Ot Yiyerek Günlerini 
Ge~irmiş, Fakat Açhğa Dayanamamış 

Sayın a. All Rıza Oıkay Hamdi Yalman ve Zihni Ulgen bu-
Blleclk Vallıl lunacaklardır. Heyete Şemsettin Gün 

18 Temmua 919 tarihinde sin haddine altay reislik edecektir. 
vüaulilnQz sebebiyle kanun icabının tatbi-
kine zanıret hasıl olmuştur. sızın gibi Hataya gitmek İ•tiyenler 
yüksek sevıyelı bır arkadaşın bu suretle Ankara, 17 (TAN) - Demiryolla-

KAğrthanede bir hafta evve1 bir a
ğıla koyun konması yüziınden Şaban 
ile arkadafları Tahir ve Niyazi an
smda bir kavga çıkmış, kavga büyü. 
müş, Şaban tabancasım çekince iki 
arkadqım da vurmuı ve ortadan 
kaybolmuftur. 

vanlannı da attığı anlaşılıyordu. Şa. mesleğin faal kadrosundan çıkması kar- rının Izmir fuarı dolayı.itle her sene 
ban bunları da bulacagını ve yerleri- psında bilyuk bir teessür duymakta oldu- yapmakta oldugu yüzde 50 tenzilatlı 

· · t ğini · 1 diM 1 · ''d turna it.imat buyurunuz. Bu teessurilmü. . . . 
m ıos erece BOY e &a& çın a:.u - tidil eden yegane sebep, 41 seneye balığ bıletlerle sey~hat e~m~ kıstıy~~ler: 
deiumumilik kendisini Kağıthane olan hizmet muddetınizde vicdanınızı ra- den Hataya gıtmek ıstıyenler ıçın bı
jandarınasına göndermiştir. Dün bir hatsız edecek hiç bir hatıranın ıstırabını }etlerin muteber olduğu müddet on 
muharririmiz kendisile gör\ilmiye taşımıyarak ve fakat fedakArlk ve fera- beşten on yediye çıkarılacaktır. 

Yaralıların ikiıi de ilriter gün son
ra kaldınldıklan hutanede ölmüfler 
dir. Jandarma ve polis, bir haftadan
beri Şabam arıyorlardı. Nihayet dün 
plakla beraber Şaban t Kljıthane 

dallarında bir dere içinde yakalan
mıftJr. Şabanın üıtilnde tabancası 

da bulunmUJtur. Şaban, dün müddei 
umumillje getirildi. Hadisenin tah
Jdldne memur edilen muddeiumumi 
muavini Ali Kemal tarafU:da.n sor
l'JIU yapıldı. Şaban ıuçunu inkir et
miyordu. Yalnız bazı suç delillerini 
dağda bıraktığı ve toplu tabanca ko-

Bir Deniz Hırsm 
Mahk8m Oldu 

muvaffak olm~tur. Şabanın Tengi, gaile dolu uzup bir hizmet hatınısınııı 
mosmordu. Bir hafta dağda ne hazzı ve gururu ile devlet hlunetlne vak-

fı hayat edenlere mukadder olan en bü
yeyip içtiğini soraıt mulıarririmize: yük riltbeyi . ihraz etmiş olmanızdır. 

- Çok korktum. Kaçamadım, se- Millet JUzmetine sirenlerin hepsi için 
bire de inemedim. Dağda otlar yol- aksayı emel olması lAzım gelen bu mRz
dum. Dort gün ot yedim, fakat mi· hariyetten dolayı sW tebrik ve geçmiş 
dem bozuldu. Dün sabaha yakın Ka- milhim hizmtlerlnizJ hatırlıyarak gerek 

vekAlet ve gerek şahsım namına sLıe te
ğıthaneye iniyordum, yakalandım şekkü.r eder ve sarsılmaz saygılarımı su-
Karakolda ekmek verdiler. nu saye- narım. Çok kıymetlı ve fazıleUi meslek
de açlıktan ölmekten kıutuJdum. O taşım ve arkadaşım. 
kadar acıktım ki, bir lokma ekmeğe 
canımı bile verecektim. 

Dahiliye Veklll 
Faik ÖZTRAK 

Suçlu, bugUn müddehımumlliğe Hi 
götüru1ecek ve sorl(U hllrnnuı.rinr. ve. . nt Denizlerinde 
rilecektir. 

iki Cinayetin 

Muhakemesi 

Türkler 
fDevrilen Kazan) dan !'ronra M. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah Geçen ıane Hacı Şevkiyi sabun O.. 

Turhan Tanın lHint denizlerinde 
Türkler) adlı nefti romanı "da intişar 
etti -Bu, bir deniz romanıdır, Türlde
rtA ~en, ummanlardan a. 
IMÜ lnntt denizine nasıl uı.,tıtJarı
m w ne bflyük aavqlara glrlftilderi
nl canlı, heyecanlı bir üslup ile tasvir 
etmektedir. 

kemeli, Ahmet isminde bir deniz zanına atarak olduren Mw;tafa oglu 
hırsızım 3,5 ay hapse mahkUnı etti. Mansurun aıır ceza mahkemesinde 
Bu kanrı icap ettiren bidiae Büyük- duruşmasına devam edildi. Suçlunun 
ada komiser muavininin karada ve avukata. müdafaasını yaptı ve iki ta-
denime tam bet buçuk saatini alan lepte bulundu: Kanaat Kitabevi tarafından basıl. 
bir kovalamaca neticesinde ortaya 1 - Miıekkilim 40, Hacı Şevki 65 mıttır. Fiyab ı liradır. 
çdunıı ve ıuçlu yakal•nm1fUr. kilodur. 40 kiloluk bir adamın ti5 ki-

Ahmet, bir arkadaflle beraber ev- loluk bir adamı kafclırmuı ve bol
velki gün akpma doiru bir sandala ması mümkün değildir. Bu cihetin 
atlamış. Büyükadamn kumsal tara- tabibi adli müessesinden sorulması. 

Adanaclwld effn 
Esran Çözülemedi 

fuıdaki sahile yana§lJllf ve orada bal. 2 - Suç işlendiii iddia edilen za-
yözlerle lağım parmaklıklarını kır- manda fabrikada beş kişi vardı, bun· Adana - Bundan iki ay kadar 
mıya baflamışlar. Az sonra polis, i§in ların şahit olarak dinlenmeleri. evvel, bir gece evinde öldürülen ec-

Münakalat VekiH Gellyor 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya. 

nın tetkiklerde bulunmak i\zere ya
kında şelırimize geleceği söylenmek
tedir. 

Dlvrlld lzcDerl 

Şehrimize Geldiler 
Biricik demir havzamız olan Dh'

rildden dün Istanbula yetmiş beş 
mektepli izci •lmiftir. BunJar de. 
mir havzamızdaki yepyeni ve tam 
manasile asri bir kültür kaynağın
dan Gök Orta okuiundan feyiz al
makta bulunan gençlerdir. 

Gök orta okulu şimendifer müte
ahhitlerinden S:•y Nuri Demirağ ta. 
rafından inşa ettirilmiş ve bütün 
tedris vasıtalan - bol bol - tedarik 
olunduktan sonra Maarif Vekaletinin 
emrine verilmiştir. Genç izcileri de 
Istanbulu, Edirneyi, Bursayı ve 
cümhuriyet devrinin bir incisi ola
rak yükselen güzel An&arayı ziyaret 
için davet eden Nuri Demirajdır. 
Gençlerı dün Haydarpaşadan motör. 
terle onun Beşiktaştaki tayyare fab
rikasına geçmişler ve öğle yemeğini 
yedikten sonra ~hrimizi - rehberleri 
delaletile - ıezmiye başlamıtlanlır. 
Resmimlzde ·a~ 1ç lzcilerlnıiz gorül-
mektedir. 

Devlet Klnlnlerl 

inhisarlar Vasatasıyle 
Sattınlacak 

Ankara, 17 (A.A.) - Türkiye Kı. 
zılay Cemiyetinden: 

Kızılay cemiyetinin inhisarında 

bulunan kinin ntıflarını:ı inhisarlar 
idaresine devredildiği ve devir ve 
teslim muamelesine baıtenılml§ ol -
dutu yolunda bazı Iıtanbul gazetele
r•nde verilen havadisler doiru de
ğildir. 

2767 numaralı kanunla sıtma ve 
frengi illçlannın memleketimize ha
riçten ithal ve dahilde imal ve ısa
hfI cemiyetimizin inhisat"ı altındadır. 

Ancak Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VekAleti tarafından toz halinde ce
mlyetimlzden satın alınarak kom
prime yaptırılmakta ve Ziraat Ban
kası vaaıtr ile sattınlmakta"1>lan dev 
let kinlnlerinln son defııki çıkan 
3631 numaralı kanunla Ziraat Ban
kası yerine inhisarlar umum müdür
lüğü tarafından 1atttrılacatı tavzih 
olunur 

Fahrettin Kerim 
Avrapadan Döndü 

Isviçrenin Lügano şehrinde topla. 
nan beşinci Avrupa milletleri akıl 
hıfzıssıhha kongresine .iftirak eden 
profesör doktor Fahrettin Kerim 
Gökay şehrimize dönmüştür. Profe
sör, kongrede Istanbul üniversitesini 
ve Türkiye akıl hıfzıssıhha cemiye
tini temsil etmiş Ye Türk akıl hıfzıs
sıhhası cemiyetinin faaliyetleri hak. 
kında tebliğlerde bulunrnuftur. 

Yeni Tayinler 
Beykoz kaymakamı thsan, Diyar 

bakır vali muavinliğine, belediye zat 
işleri memurlarından ~'\dettio de, 
tekaüde sevkedilen belediye daire 
müdürü Abdurrahmanın yerine dai
re müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

lstanbul eski Emniy~t müdür mu
avini Kamran Batvekllet arşiv dai
resi mUdürlül,(lne tayin edilmiştir. 

------o--

Deniz Klübü farkma varJDJ§, suçl~ da ~dalla Mahkeme bu iki talebi de reddet- zacı ve kimyager Ahmet Rıza Işçe. 
oracWı ~ ~ mUııt- nılttlr. Muhakeme, müddeiumumi~ nin ölümünde al&kalan bulund .. ""'• 

--'1..1. b '1:.::-ı C!1 -a1ıı1. N•-.1.A --.ı...-ı.....,.... •• _._...,.,......_........_ w.:_ 
viDi k~.n ir m et sahihten nm d anameslriI hazırlaması lflD zamrty t: t~Txu ı:um:u o~ Yeni ru~JU ruDUI 1 Deniz klübü azaaı arasında bir 11t1-

takip etmiı ve hava adamakıllı ka- ba§ka bir güne bırakılmıltır. Amiri betin kardeşi Sami ile Hic. Amerika Birleşik Devletlerinin lik baıgösterdiğipl, bir •Y evvel ya-
rannca hırsızlar de~ ~Wardır. • ri ~'°indeki ~hn'n .~~omı mev. 150 Uıcr yıldönümG munaseb.etile pıWı intihaba fesat karıştınldıil ha-

Bunun ÜRrine komiser muavini Dün 8IJr ceza manaemestnde, ild ::Y:ı=.!~ a.r11 -....Af, L ftıtc po.taları klafeB bir eeri pul ber verilclllf, lçln idare heyetinin fes-
bii sandala atlaımJ. Kendilerini ta1ıd- sene ~ ~- 4'i ,. çl dük· Bu esrarena:ın:"!';~· hi bfr bastırmıt ve tedavüle çıkarmıştır· Bu hedildijini yazıyordu. 
be koyulmuş, yetqemiyeceğini an- kinında Bemteh Satcll urgan- kt h . t . d'l ç. . pullar altı çeşittir. 3 ve 8 kllruşlulda- Bu haber tamamen yalandır. De
laymca sandafdan bir yelkenliye geç- la boğarak öldürdDklerl için tevkif no 891 enuz envır e 1 ememıştır. nn üstünde Reisicümhurumuz Milli niz klübü azaları arasında hiç bir 

mİf ve onları takip ederken üzerle- edilen Trabzonlu Ali oğlu Mehmetle, Kllfste Bir Cinayet Şef ismet Jnônü ile Rooseveltin ve ikilik mevzuubahis değildir. Klüp u-
dne altı el tabanca atmlftır. • lbrahim oğlu ihsanın muhakemele- 7 5 ile 12 5 kuruslu1darın üstünde sulen bir ay evvel kongresini topla-

Suçlular kaçamıyacaklannı ani~ rine devam edildi. Müddeiumumi id. Kilis (TAN} - Burada bir cina.. Vaşington' ile Atatiirkün resimleri, 6 mıf, nizamnamesini yeni cemiyetler 
yınca teslini olmıya mecbur ohuut- diuını söyledi, iddianamede suçun yet işlenilmiftir. ve 2,5 kuruşlukların üstünd.ı Türk 1 kanununun ica~la~a göre tadil .~t-
lar, sahile yanaşmışlardır· Bu sıra- itlenme f8)di, büt~n teferruatile izah Bahçıvan Olllıan, Kilise gübre ge. ve Amerikan bayraklan vardır. miş ve bu yem nızamnamey-' gore 
da Ahmedin arkadaşı birdenbire ka- edillJor ve 1abit olduğu neticesine tirirken kasaba haricinde, ekilmiş de idare heyetini seçmi~tlr. ldare he-
raya fırl&mlf ve kaçmıya muvaffak varılarak suvhllda ölüın cezası ve- kawıılara bekçilik eden Cemil is- lelecllye Fen yetj, bir ay kadar çalıftıktan son?, 
olınuftur. Komiser muavini sandalda rilmesini iatedl. ll•ıbekeme suçlula- minde biri önüne çıkarak, lcendlsin- Midirlüjinde Tetkikat kendiliğinden çekilmlye lilzUm ~o~~ 
demirleri de yakalamıftır. nn müdafaalarmı yapmaları için ta- den biber istemiştir. Osman da ver. Bir müc:ldettenberi belediye feıı müş ve evvelki günkü, pazar gunu 

Mahkemede, muavin, bir balıkç1 lik edildi. memiftir. Buu kızan Cemil, elin- .. d" 1 .. .ıftı. uamelitm tetkik eden için azasını fevkalade bir toplantıya 
ve bir sandalcı da şahit olarak din- deki sopayı bqına vurmak suretiy. mu ur u... m ı mt i F k t kserlyet olma-
tenml-1-Mt ... Hlldm suçu "8blt .wtr- le Olmam ld .. - ...... ı .... - mülkiye müfettişleri, len heyeti mü· da.,et et şt. ~.-;;._ tehir d'l 

,... .. ~ •" Hapishanenin Yıkdmaıı 0 urmiif ve .J~If- dürüne 15 suali muhtevi bir liste ver- dığından içtima J- e ı • 
mü§. suçluya ceza vermiş ve derhal tır. mi•lerdlr. Müfetti•,er bu liste ile fen mt,tir. 

---ıo~--tevkif etmiftlr. 4 ihale ldllemedl ç d ı .. ld 7 ır ay a OIU U heyeti işlerine ait bir çok sorgular 
Evvelki aiJn, Nafıa müdürlüğünde Orhaneli (TAN) - Adırnaz çayı sormakt~dırlar. Fen heyeti müdürü Kthtada imar Hare~etlerl 

Antalya Kanalının 
Kütat Re•i 

yeni adliye sarayının kurulacağı yer- ismiyle de anılan Kocasuda sellE"r- bu sorgulara ait cevapları hazırla • 
deki hapishane blnasmın yıkılması, den yıkılmı§ olan Çeltik bentleri- rmftır. Bugün alakadar müfettişlere 

Ankara, 17 (A.A.) - Vakınar e
liyle meydana getirilen Kırkgoz 

membalamıdaki nyu Antalya ova.. 
sına indiren 28 kilometre uzunlu· 
jundaki büyük Antalya kanalı önü
milzdeki ~arpmba günü törenle a. 
çılacaktır. 

bir miıteahhide ihale edtlecektt An- nln tamiri esnasında, Sadık oğlu 18 verecektir. 
cak iki talip çıkmıştı. Bunlar da Na- yapnda Ali ıuya kapılmJe ve boAuL Yerli Mallar •er.W 
fıa müdürlüğüne mukabil şartlar der ft 
mtyan ediyorlar ve enkazın atılacağı mu ur. Galatasarayda açılacak Yerli Mal. 
yerin tesbitini istiyorlardı. Bunun i- Toplantılar, davetler: lar Sergisinin inşaat faaliyeti artmıı 
çtn ihale on lriin sonraya bırakılmış. tır. Sergide hiç boş yer kalmamıştır. 
tır. .a __ ft- et Bu sene iftirak edenlerin miktan 

,ıqgyl 1n1Y fazladır. Dün m•ntaka iktısat müdü-
---~ı-----

Çanakkalecle lir Esrar 
Katakç11' Tutuldu 

lmnbul Avcılar ve Atıoılar BlrllOlnden: rü Haluk sergiye giderek inşaat ve 
İatanbul Avcılar Kurumu ile bırleşme l 

husuaunda, idare heyetlerinin bugl.ine ka- faa iyeti tefti§ etmi§tir. Şehrimizde 

ıtahta, (TAN> - Belediye, Kahta
yı güzelleştirmek için bir plan dahi. 
Unde harekete başlamıştır. Evvell, 
umumi caddenin etrafındaki kerpiç
ten evler yıktınlarak yerlerine tq. 
tan binalar yaptınlmıya baılanılmıt 
tır. Bundan sonra ev yaptırmak isti. 
yenler de belediyenin plinına göre 
hareket edeceklerdir. 

Burada bet sınıflı blr mektep in. 
şasma başlanılmak üzeredir. İnşaata 
l8)ds bin lira sarfolunacaktır. 
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RADY--0 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalıa Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 151915 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 18. 7. 1939 

12.80 Program, 1:1.3~ Türk müzili. 
1 - Neveser peşrevi, 2 - Sadettin 

Kaynak - Neveser şarkı - Hicranla ha
rap oldu, 3 - SelAhattin Pınar - Niha -
vent prkı - HAll Y•fYor, f - Santul" 
taksimi, 5 - Nihavent prkı - Ktirfezdekl 
dalıın suya bir bak, 8 - Neşetklr - Ma
hur prkı - Gücendim ben sana, 

13,00 Memleket saat ayan, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13.115 • 14 Müzik 
Rlchard Strausa'ın eserlerinden - :PL 

19,00 Program, 19.05 Milzik (Lucienne 
Boyer'nin plAklarından), 19.15 Türk mü· 
zili (l'asıl heyeti), 20.00 Memleket saat a
yan, Ajana ve meteoroloji haberleri, 20.15 
Koııutma, 20.30 Türk milzili (Klbik pro
aram), (Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti), 21.10 Konuşma, 21.25 Ne11eli plAk
lar - R., 21,30 Orkestra programının tak
dimi - Mendelssohn ve Blzet hakkında 
HaW Bedi Yönetken tarafından, 21.f5 Mü
zik (Radyo orkestrası - Şef: Praetoıius), 

1 - Mendelssohn - Bartholdy: Hebridler 
Uvertürü, 2 - G. Blzet - Senfoni Do Ma
jör, 22.80 MOzik (Schubert'ln Lledlerinden 
- Pl.) 23,00 Son Ajana haberleri, ziraat, 
esham, tahvilAt, kambiyo - nukut borsası 
(fiyat), 23.20 MilzJk (Cazband - Pi.), 
23.1515 - 54 Yannki program. 

POLiS: 

Bir Çocuk Kamyon 
Altında Öldü 

Evvelki akpm Nipntapnda 14 ya
şında bir çicuğwı ölümü ile neticel~
nen bir kamyon kazası olmuftur. 

Bomonti fabrikasın& ait olup, fO· 
för Hasan tarafından idare olunan 
kamyon, .Maçkadan Nişantqına 

doğru giderken, yolun bir tarafm
dan dijer tarafına geçmek istiyen 
çocuta pddetle çarpmıştır. Ustü bıı
p perişan ve bir dilenci kıyafetinde 
olan çocuk biraz sonra kamyonun 
altından çıkarıldıll zaman başı ve 
vücudünün muhtelif yerlerlnin ezU. 
dlli ve çoktan öldüğü görülmüştür. 
Cesedin cepleri aranmış tse de hüvi
yetini isbat edecek hiçbir şey bulu
nam•mıft1f. $oflSt yakalanmq, tah-

0 1 aı S• 
Şoför Hayrullahm idaresındeki 847 

ııumaralı o~omo~U Pangaltı ~acfde • 
sinden geçerken Pangaltıda Beyazıt 
sokağında oturan Kostiye çarpar:ık, 
bapndan ve sırtından tehlikeli suret
te yaralamıştır. 

Damdan Dilıtli 
Eyübün Bahariye caddesinde 63 

numarada oturan Tevfik, evinin da
mını tamir ederlc~n muvazenesini 
kaybederek aıa .. dü9müş, muhteJii 
yerlerinden yaralanmııtır. 

Sandah Devlrmlıler 
KUçiikpazarda Topçular sokagmda 

oturan 9 yapnda Cemil evvelki gün 
bindiği küçük bir sandalla Floryada 
gezerken llyas ve Necip isminde iki 
çocuk yüzerek yaruna ğelmişler, ken
dilerinin de sandala alınmasın: iste
mişlerdir. 

Cemil de bu teklife muvafakat et
meyince iki çocuk sandalı tutup de
vlrmifler, Cemili denize dü§iirmü~ 
lerdir. 

Çocuk, tam boiulmak üzere iken 
etraftan yetitenler tarafından kurta. 
nlmıştır. Mütecavizlerdcm her ik1'd 
de yakalanmıı, tahkikata başlanmr~
tır. 

öLUM 
Bu meruhnde bulunmak üzere 

Ba§vekil namma Ziraat Vekili Mub. 
W. Erkmenin rlyaşetinde vakıflar Çanakkale (TAN) - Gümrük mu. 
umum müdürü Fahri Klper ve mu. hafaza memurlan, kaçakçı olduju
avtıd vakıflar idare mecun hum· nu sezdikleri Çanakçılarda sakin 
elan bir zattan mürekkep heyet, bu. Husnuye muracaat etm'f1er, parça. 
sun Antalyayı hareket etml§tir. B1 bef kUl'Uftan iki yuz parça esrar 

dlr vlJd temuıan _.....nde vanlan IOD milesw fabrlkalarm hemen hepsi 
mutabakat feklhd ıetldk ve mtlakere et· bu seneki lefliye iştirak etmekte. 
mek ve bu bapta karar vermek Qzere 2' dirler. 
Tmımuz 1931 Cumart.all tr(lnO eaat 14 de y 1 1 1 K 1 1 "' 
Azamwn, Gülhane Parkı kapısında alay en SY çre OftSO OS UCJU 
köşkdnde yapılacak toplantıya gelmeleri- lsviçrenin Ankara sefaretine bağh 

Turfanda üzüm çıkmış ve beş ku. 
rup satılmıya başlanılmıştır. Bu se. 
ne üzümün bol ve ucuz olacağı an
lafllmaktadır. 

ni ehemmiyetle rica ederiz. konsolosluk ıubest lajvedilJniştir. ~l!!!l!l!!!!!!!!!~"!!!!!l!!!!!!!!!l!l!l!!!l!B!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!9 

Titün ikramiyeleri 
Bunun yerine kaim ve bütün Türki
yeye pmil olmak üzere Istanbulda 

YENi NEŞRIY AT ı 
Çanakkale lelecllv• 
,,..... Relıllğl 

1atın almak içiıı mutabık kalmışlar
dır. Hüsnü, bir torba içinde uran 
ptirlnce, tevkif edilmiştir. Kendisi 
18 aenedenberi esrar içtiğini, esrar 
atmadıpu, içerken kokusunu du. 
yan üç klflnln kendisinden esrar ls
tedijiıü, "8atmam, fakat mademki 
tlryakisiniz, birer sigaralık vereyim,, 
dediiini iddia eyJemektedir. 

ızmlr tüccarlanndan Ödemişli Hü. 
seyin Hüsnü Özödemiş'in nezfi dima 
ğiden vefat etttlhü kemali teessürle 
haber aldık. Cenazesi kendisini se
ven dostıarmm iştirakile bugünkü 
Salı günü Beyoğlunda Ajacamünde 
öğleyin namazı kılındıktan sonra Fe
riköyünde medfeni mahsusasma def. 
nedileceğini teessürlerimizle beyan 
ederiz. OekUdar Aakerllk fub•lnden: bir konsolosluk tesisi Isv•çre hükılme VARLIK - Bu milliyetçi ve memleketçi 

Ulküdar .Askerlik Şubesinde kayıtu ve tince kararlaştırılmıştır. Bu konsolos- fikir mecmuasının 145 inci sayısı çıkm11- TECEKKÜR 
Çanakkale (TAN) - Devlet Ştl• 

ruınca fahedilmif olan Çanakka
le belediye reilliii için yeniden in
tihap yapılmıştır. 16 reyle, Nizmı 
Demirciojlu belediye reiıltğine, Sa
lih Tuna birinci reis veldllijine, 
Huan Akkoca ikinci ıeil vekilliji
ne, mütekait yüzbap !mtt Aytaç. 
Ali Kasabojlu, Halit Turq m. en. 
eümen Azalıjına HÇiJmlflerdii'. 
Nazım Demlrcioğlunun merhum 

babası Mustafa da evvelce Çanakka
le belediye reisliiini yapmıf ve bu. 
rada bir çok eserler vücude getir. 
miftir. 

lımlrcl• llr Yaralama 
bmlr - Geceı.,tn aat birde, 

Gezi bulvarında bir adam ajJr su. 
rette ;yaralanmıştır. Kimin tarafın. 
dan yaralandığını ifade edecek hal. 
de delildir. l'ötr ppkah ve yanın. 
da bir kadın olaıı m •r bul bir kim. 
1e tarabndan yaralandığını gördü. 
lünu bekçi soylemiştir. 

derece üzerinden harp malıllü subay ve luğa ait muamelit ikmal edllinciye tır. Y 
erat De 18hlt yetimlerine 939 ;yılı tütün kadar memleketimizdeki İsviçre te- ADLlvı cıRIOHI - Adliye VekAleU Erzurum Kolordusu Sertababetine 
beyiye ikramiyelerinin tevziatına 21 Tem- baasının işlerlne muavin konsolO! tarafından her a:r çıkarılan bu mecmuanın bağlı Fevzi Çakmak hastanesinde 
muz 939 Cuma gününden itibaren a- otuzuncu sene 8 ıncı sa)'l81 lntipr etmiş- altı ay zarfında kızıma yapılan ve 

..... --·•· tarih ..ıı 1 d .. llk Jan Martink bakacaktır. tir. oa .... a 7....... ve a .. n er e as.er hüsnü suretle neticelenen iki mühim 
ıubel&nde batlanacaktır. İzdiham ve karı· 
şıklıtı mucip olmamak üzere yazılı ıo.n- ••••••ıı.. böbrek ameliyesinde hazakat ve li-
lerde eahabının ıtıntlnde müracaat et- • yakat gösteren bevliye mütehassısı 
melerl ve dtn adet vesika fototrafı, mu• Bu aktam : Caploilu, Çifte saraylar sinema ve bahçesinde Besim ve mesai arkaclaşlannın, bir 
resmi aenetlerile raporlannı ve nüfus hQ- l.tanbuıl halkının arzuau üzerine; kıymetli sanatkar peder gibi muamelei müşfikaneleri. 
vl)-et eOsdan!uım ta birlikte ıetirmelerl 

t u ı ı M u N ı R N u R E T T ı N ne alenen tefekkürümü meslek na-:ı u:~~ ~e::t! 919 Cuma ve Sah mına vazife bilir ve tekrar tekrar 
ıtlnleri malili subaylar 26 ve 28 Çarşamba ı ve arkadaştan Bu akşam fiyatlar müstesnadır. derin hürmetler sunarım. 
,-e Cuma günleri malıll erat 2 Atustos 939 Sinemada: Her program iki büyük filim göeterilmeldedir Gülhane Seririyah hastanesi esbak 
Çarpmba, 4 Ağustos 939 Cuma ve 8 A-lL . • 1Uml tustoa 939 Salı lilnleri de şehit yetimle- Her akşam: Bayan ve çocuklara duhuliye 5 kuruştur. Dahibye Mua Mfltekait 
ıine. _ Kapısı: Cumhuriyet Matbaası karşısındadır. Ihsan Ali tBls 
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18 Temmuz 1&39 

TAN 
ABONE BEDELi 

Tilrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. .. .. 
1 Sene 
1 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 
• 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mUddet sıraalyle 30, 11, t, 
3,5 lıradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres ddhıtirmE<k 25 kuruştur. 

Cevap lçın mektuplara 10 kuru~luıt 
pul illi\ cs:I IAzımdır. 

:::ı::._ - ;:~ .~ 

GÜNÜN MESELELERİ 

Atinanın 
Yaptığını 
Yapamaz mıyız? 
H ayat pahahlığı, büyük, derin ve 

kanşık bir meseledir. Türki· 
yede hayat pahalılajınm birçok se· 
hepleri vardır. İktisat ve Ticaret 
Vekaletleri bu mevzu üzerinde, Av· 
rupalı mütehassısların da ittirakile, 
aylardanberi tetkikat yapmakttıdır. 
Bu tetkikat neticesinde alınacak 
kararlar, şümullü ve esaslı olacak ve 
hayat pahalılığına kartı radikal ted· 
birleri ihtiva edecektir. 

Fakat bu tetkikatın neticesine İn· 
tizaren yapılacak işler vardır. Me
seli biliyoruz ki İatanbulda sebze \'e 

meyva çok pahaldır. Bu pahalıhkta 
esnafın insafsızlıtının da mühim ro. 
lU vardır. Hayatın bu kısmını olsun 
ucuzlatmak için hilk6metin tetkika. 
tı neticesini beklemele ihtiyaç yok
tur. Atinanm tatbik ettiği sistemi 
aynen kopye etmek kifidir. 

Atina Payitaht Nazın Koçyas ça· 
lıtkan ve enerjik bir adamdır. icra
atı radikaldir. Böyle oldutu için de 
daima müsbet neticeler elde etmeie 
muvaffak olmuştur. 

Atlnada ihtikirla mücadele için 
aldıiı tedbir şudur: 
Yunaniıtanda, hayat pahalılıiı ile 

mücadeleyi teskilatlandırmı, ve bu 
iş ile uğraşmak üzere Aaroranomia 
namile bir piyasa mliste arhğı ihdas 

~tyü~t~; fıjlcW ~YtltW1W;~ .. ~~!k!!! 
lur, toptan \'e perakende fiatlara 
tilccar ve esnafın makul ve kanuni 
kazançlannı da zam ve ilave ederek 
teshit ve ilin eder: 

Fakat piyasa mfü:tesarlığı, satış 

fiatlarını tayin ve tesbit ile iktifa et. 
mez, tüccar ve ecnafın bunlara har
fiyen riayet etmelerini, 'ihtiklra sap
mamalarını temin eder, bu sahada 
katiyen zaaf ve tereddüt eseri ıös. 
termez, muhtekir tüccar ve esnafı 
vakaladığı gibi, derhal clirmümeıhut 
mahkemesine verir, ağır para ceza11. 
na ve hapse mahkum eder. İhtikar 
eUrUmlerinde cürmiimeshut mahke
melerinin kararlan katidir ve kabili 
temyiz değildir. 

Piyasayı kontrol ve mürakabe için 
piyasa müsteşarlığının emrinde nıil
f ettişler ve bütün belediye zabıtası 
memurları vardır. Her zabıtai bele. 
diye memuru, fiatları ve esnafı kon
trole memur ve mecburdur. Yunan 
gOnuükler idaresi de hariçten ithal 
edilen yiyecek ve içeceklerin her 
hafta maliyet fiatlarım piyasa müs
teşarlığına bildirir: 

Bu sayede piyasa mUsteşarlıyı, 
tUccann da evrakı mflıbiteslni tica
ret oduının verdlfi etY• fiat listele. 
rlle karış(ırarak yiyecek ve içecek 
flatlarının maliyet fiatlannı tesbit 
eder ve esnafın kendisini aldatma
sına lmkh bırakmaz. 

Piyasa milsef81'1ıiı, bilhassa sey
yar esnafı kontrol etmek için motö· 
slldetli memurlar kullanmaia ka 
rar vermiştir. Halkı, esnafın ihtikar 
teşebbUslerini merkeze kadar ıidip 
ihbar etmek zahmetinden kurtar. 
mak için Atina ve Pirenin büyük 
caddelerine mektup kutulan şeklin· 
de şikayet kutulan astırmata karar 
vermittlr. Halk, ihtikin yapan ''e· 
yahut kendisini aklatmafa teşebbüs 
eden esnafın ismini bir kij'ıda yaza· 
rak ve altına da vaıih bir surette 
imzasım vazederek bu flkiyet ku. 
tularına atacak, piyasa milsteşarlığl 
bu imzalı tikayetnameler üzerine 
derhal muhtekir esnaf aleyhine ta· 
kibata girişecektir. 

Belediye doktorlan da her Jiin 
ıayri muavyen aaatlerde muhtelif 
esnafı teftiş ederler, aattıkları mal· 
lann mağşuş ve bozuk olup olma· ı 
dıtını da kontrol ederler. Majşuş ve 

(Devamı 6 ıncıda) 

Kız Mektepr~rinde Çocuk 
Bakımı Dersi istiyoruz 

~ 

' iyi büyütülmüf çoculılann 
nefeleri böyle pcrrlalıhr. 

Sayın üyeler, 
Yurdun kültür işleri

ne düzen vermek için toplan
mış bulunuyorsunuz, hepini
ze başarı dilerim. 

................. _. .............. .-.. , 

1 

Maarif Şilrasz-na 
Acık Mektup . _J 

Kültür işlerine yakından 
ilgili olan sizleri bir arada 
bulduğum için şu satırlan su
nuyorum. İyi niyetime bağış
Jamamz• rica ederim. 

Sinema artiatlerinden FreJeric Sinema arti.tlerintlen Aljolaon 
Marche• iki eulatlıfıriı lıarniyle ve lrarı .. nın çocuk balıımı mera-

SözHme Türk ulusunun 
• ... .ı•t; .... •'1- J "":J•J uu, VlUU.)' \;.U 

aziz ölünün bir vecizesile baş
hyacağım: (Kadınlann vaza
ifi umumiyede uhdelerine 
düşen hisselerden başka ken
dileri için en ehemmiyetli, en 
hayırlı, en faziletkar bir vazi
feleri de ivi valde olmak-
tır - ATATÜRK). s ~ 

E le aldığım bu konu yurdu-
muzun nüfus siyasası ve 

bu siyasanın temeli olan çocuktur. 
Bütün sosyal hükumetler gibi 
cümhuriyet hükılm.etimizin um. 
delerinden biri de, yurdu yaşata
bilmek ve koruyabilmek için nü
fusu arttırmak ve sağlam, gürbü:t. .,. 
nesil yetiştirmektir. Nüfus artımı 
yalnız çok çocuk doğmakla değil, 
doğan çocukların yaşamasını sag
lamak yolile elde edilir. Bu ga. 
yeye erişmek te ilerinin anneleri 
olan kızlanmıza çocuk bakunını 
çok iyi belletmekle mümkün olur. 
Maarü programlarımıza göre ço
cuk bakınu dersi kız orta okulla
rının son sınıflarında haftada bir 
saat nazari olarak okutulmakta
dır. 

B eş yıldanberi İstanbul kız 
liselerinden, orta okulla. 

rından ve kız ögretmen okulundan 
çıkan on, on beş düzüne kızımız
la bu tnevzu üzerinde görüştüm. 
Aldığım neticeden çok üzüldüm. 
İstikbalin Ümidi olan kızlarımız. 
la çocuk bakımı, tarih, fizik, kim
ya, coğrafya, riyaziye, bioloji 
mevzuları hakkında münakaşalar 
yaptım. Ekserisinden güzel ve 
hakikate Yakın cevaplar aldım. Fa. 
kat münakaşa mevzuu çocuk ba
kımına da.yanınca aldığım netice 
sıfırın biraz üstünde idi. Sanki 
kızların agızları kilitlenmi§tf. Bun
lardan bazılarmm eline verdiğim 
tabii büyüklükte bebeA'f nasıl tu
tacaklannı bile bilemediler ve be. 
ceremediler. 

Doktor bayanlarla görü§tüm. 
Çocuk bakımını doktoru olduldan 
için bildiklerini, liseden çıktıkla

rı vakit çocuk bakımı bilgilerinin 
resim bilgisinden pek te ileridE. 
olmadıgını, liselerde bu derse ö
nem verilmediğini, bu dersten dö-

gatliıi70r irile tıltlılılan eulatlak yaura 

Yu~aıı: 
Dr. Kudsi Halkacı 

Etlirnekapı Sıhhat Merkezi Ba,helüm 

nen talebe görülmediğini, bu da 
diğer derslerle çocuk bakımına 
verilen önem hakkında bir mu. 
kayese teskil edebilecdini sövle
diler. 

S anat okullanndan yetişen 
kızlarımızla goru§tilm ve 

yaptıklan işleri tetkik ettim. Bu 
i§ler her yurdda~ın göğsünü Uti-

harla kabartacak derecede güzel
di. Fakat bunlann da çocuk ba. 
kımı bilgileri hiçe yakındı. 

Halbuki çocuk bakımı genç kız
larımız için diğer derslerden daha 
fazla önemlidir. Çünkü bu mak
sat için birleşen iki irade, iki ar
zu, iki faaliyetten doğacak çocu. 
ğun ölmemesi ve vücut, zeka, ah
lak bakımından tam inkişafa maz-

Çocu:ı balıımını bilen bir lıaJının yetiflirtlifi 
topaz gibi ilıi 7tJ11ra 

Anaları çocuk bakımı bilen 
yavrulardan ikiıi ,... 

har olması Iazımdır. İşte bunu 

sağlıyacak unsur bilgili annedir. 

Çocuğu yaşatmak bilgisini de an

neye "çocuk bakımı,, verir. Em. 
zirme, çocuk buyütme ve çocuk 
terbiyesi gibi annelik vazifelerini 
kadına, çocuk bakımı ve çocuk 

terbiyesi temin eder. Bu iki ilim 

annelerin gıdasıdır. Çocuk anne 

rahminde teşekküle başladığı an

dan u~ çoeugunu muhafaza 
etmesi annenin vazifesidir. Anne 
çocuğun hayatına hürmet ve onu 
dünyaya getirmek için lazım olan 
bütün tedbirleri almak vazifesile 
mükelleftir. Bu tedbirler ancak 
çocuk bakımı bilgisile alınır. Ma
tematik veya fizikten kırık not a
lan bir kız, iyi anne olabilir. Fa. 
kat çocuk bakımından kırık nota
lan bir kız, yurda faydalı bir an
ne olamaz. 

A nnelik vazgeçilmesi kabil ol-
mıyan sosyal bir vazife oL 

duğundan saygıya layık görül
mekle beraber ona bilgi de sunul
malıdır. Bu bilgi sayesinde anne 
cemiyete sağlam, gürbüz çocuklar 
hediye eder. Cemiyete yarının iş

çisi, umumt refah kaynağı, sosyal 
menfaat olan çocuğu yapacak olan 
yarının annelerini bugünden ço.. 
cuk bakımı ilmile terbiye etmeli
dir. Kadın her şeyden önce anne
dir. Fakat annenin cemiyet için 
zararlı değil, faydalı olması ge
rek lidir. Bunun için de en mühim 
destek çocuk bakımıdır. Sıhhat, 
dinçlik ve ahlAk reformunun a. 
nahtan annenin elindedir. 

B DZT yurtlarda doğum azal~ 
makta ve çocuk ölümü art

maktadır. Kadınlarının çocuk ha· 
kımı bilgisi kuvvetli olan uluslar. 
da bu hastalığın önüne daha ça
buk gecilir. Çocuk öliımü yangını
nı söndurecek ve nufusu arttıracak 
vasıtaların en önemlisi çocuk ba· 
kımıdll'. 

Çocuk bakımını ırkı ıslah eyli. 
yen fiziki terbiye takip eder. Is
lah edilmit ırktan da iyi neıil ye
tişir. At, eşek. katır, köpek, tavuk, 
koyun gibi ehli hayvan cimleri· 
nin ıslah edildiği devirde insan 
ırkı mühmel bırakılamaz. 

Nasıl heyet, mekanik. fizik gibi 
ilimler milsbet riyaziyat lisanıyle 
Uadei meram ederlerse çocuk ba
lamı da ayni katiyetle meram ifa
de eder. 
İman neslinin ırk hıfzıssıhhası

nm son ve modem kanunlanna 
uygun bir şekilde yetiştirilmesi 
ıçin alınması lazım gelen tedbir
lerden biri, çocuk bakımı kanun. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Belediyeye ihbar: 

Limonatanın 
Bardağı 
Kaçadır? 

B u sıcak günlerde en ziyade i 
tiğlmiz limonata olsa gerek 

Hele Sirkeci, Sultanhamamı, Kar 
köy ve hatta Beyoğlu gibi kalaba) 
iş yerlerinde limonatacılar, pastacı 
lar, muhallebiciler hi~ durmada 
yaptıkları limonatayı soğutmağa b' 
le vakit bulanıı) orlar. 

Böyle sıcak bir pndü. İçtiğim r 
monatanın para11nı \'erirken şu m 
havere cereyan etti: 

- Bir bardak limonataya 7 ,5 k 
ruı çok para deiil midir? 

- E! Ne yapalım! Fiatımız bö~le 
- Bana Belediyeden tasdikli fia 

listenizi gösterir misiniz? 
- İçeride asılı duruyor. Buyurun 

bakınız. 

- Ben fiatlarınızı görmek içi 
dükkanın ta içerilerine kadar sokul 
mağa, köşe köşe fiat listesi aramağa 
mecbur delilim. Bu durduğum yer· 
de (kasa basında idim) fiatlannızı 

görebilmeliyim. 
işin nereye varabileceğini - bit

teccllbe • bilen kasa başındaki pişkin 
zat garsonlara seslendi: 

- Ahmet! Bay büyük bardak mı, 
küçük bardak mı içti? 

- Küçük bardak, küçük bardak! 
- Affedersiniz efendim. Yanlışlık 

1 
olmuıı. KU!:ük bardak limonata 7 ,5 
deiil, 5 kuruştur. 

- Ya! Demek ki sizin iki muhtelif 
fiatınız var. 

- Tabii efendim. Limonata ayak· 
ta beı, masa başında yedi buçuk ku
ruştur. 

- Belediye müsaade ettikten ıon• 
ra ve halk ta şikayet etmedikten son 
ra bir bardak limonataya 7 ,5 delil, 
75 kuruş ta fiat koyabilirsiniz. Hatta 
ayakta başka, sağ masada başka, ıol 
masada başka.... lfibi türlü türlü fi· 
atlar da koyablllrsiniz. Şu şartla ki 
bu fiatlan halkın kolayca ıöreblle
ceil şekil ve tarzda bUyü.k harflerle 
yazarak göze çarpacak yere asınaia 
mecbursun uz ... 

Kasadaki zat, bahsi kazanmıı •· 
dam tavrile: 

- Astık efendim. Dükkinuı içine 
de, dlfına da! 

Bahsettikleri fiat listelerini bana 
gösterdiler. Biri kapının önünde. 
Onlar göstermeyince sizin farket. 
meniz imkinı yok. Diieri de dükkl
nın tA dibinde. Bunlar ~ok ıık, siyah 
kristal üzerine ıan yaldızla yazılmıı 
fiatlar. Senelerce deiiştirmedikleri
ne ve senelea:e dellıtirmek niyetin
de olmadıklarına en büyük delil. 
Vllal lkiılnde de limonatanın ayak. 
ta veya oturularak içildiğine gire 
muhtelif fiatlar yazılı. Fakat "bilytlk 
bardak, "küçük bardak" diye bir 
fark gösterilmiyor. 

- Evet, dedim. Siz kendinize gc;. 
re fiat livhalan yamııpmız ve ken
di beiendijiniz yere asmıpınız. Fa
kat bunlar beni tatmin etmez. Ben 
ıu dükklna girince derhal gözilme 
çarpacak derecede bUyUk harflerle 
"ayakta" ve ''masa baıında" sonra 
"küçük bardak", "büyük bardak,, 
diye muhtelif fiatlannm görebilme. 
llyim ki keyfime ve keseme göre ola
nı tercih edeyim. Halbuki siz bana 
"emrivlkl., yapıyorsunuz. Ben limo. 
natayı i«"tlkten sonra fiatını anlıya. 
biliyorum. 

* 
Özür dilediler, "hakkınız var" de"\ 

diler, "yapacaiJz" diye vadettiler. 
Merak ettim. Bir hafta ıonra tekrar 
uiradım. Ayni şekil, ayni tarz. Yine 
söyledim. Yine vadettiler. Bu ıidiş
le yaz geçecek, onların vaadi yerini 
bulmayacak. Zaten de onların ara
dıklan bu dej'll mi ya! Kim bilir be
nim ılbi kaç kişi onlara benim 
bu yaptıiım ihtarı yapmıştır?! .. Ve 
onlann arkasından güİdükleri 1ribl 
benim arkamdan da gülmüşlerdir. 

* Bu "yüz paralık fark" meselesi 
bütün tün zihnimi işgal etti. Şöyle 
bir hesap ettim: Bu muamele .ründe 
l 000 kişiye :vapılsa halkın dalsınlı. 
ğından istifade ederek dükkln sahi
bi için günde ZS lira açıktan ve 
.. --ı 

ga.., .-. meşru" bir kazanç demektir. 
1000 kişi bir dükkin için müballtalı 
addedilse bunun beste biri olan iki 
yüz kişi cok savılmaz a! Halbuki hu 
yalnız bir dükkanda delil ve yalnız 
Karaköyde değil, şehrin muhtelff 

(Devamı 6 ıncıda) 
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c~ 
Sporumuz Ne Vaziyette? 

Bu suale General Cemil Taner 
aşağıdaki mühim mülikatile 

her cepheden cevap· vermiş oluyor 
lstanbula geliyorum. Tren Polatlı. 

yı geçerken yemek vagonuna g~rdim. 
Yolcular masaları yarı yarJya doldur 
muşlar. Bazı gruplardan neşeli kah
kahalar ylıkseliyor. Bir masada say
lav Kazım Nami, kendisini dikkatle 
dinliyenlere, "zamanı cahiliyet., de. 
nılen devirde Arap milletrnin asla 
cahil olmadığını, bilakis Suku Ukaz'. 
ın bir medeniye{ ifade ettiğini izah 
ediyor. 

Yanındaki masada eski güzeliJk 
kraliçemiz Naşide Saffet vapur du
manı gözlukleri ardından meH'lnkolik 
bir bakışla ufukları seyrediyor. Bir 
başka masada iki genç kız kitap o
kuyor. 

Göziim, en uçta dört kişilik bir 
masayı yan yarıya gazete ve kitapla 
doldurmuş gri saçlı olgun bir gence 
kaydı. Uzun zamandanberi görmemiş 
olmama ve sivil glyinm!ş olmasına 

rağmen tanıdım: 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
General Cemil Taner .. 

Onunla en son Bursada karşılaş. 

mıştık. ( 
Atatürkün son seyahati... Çelikpa

las geceleri... Şefin hastalığından iç
leri sızhyanların yiizlerinc cali bir 
neşe vermek için kendilerini zorla
dıkları geceler. 

O da beni tanımıştı . Ricamı red. 
detmrsine asla imkan vermiyecek bir 
nezaketi olduğunu bildığim için yanı
na varmakta tereddüt,...ıaellim: 

- Geneı·alım mlisaade tder mlS\

niz? 
- Memnuniyetle buyurunuz. 
- 'Beni masanıza kabul ~menize 

müteşekkirim. Fakat masum, masum 
oturmamı istememenizi de rica et
meli miyim, bilmem? 

- Asla , dedi. Konuşabiliriz. 
Vakit kaybetmeden, fuzuli mu. 

kaddemelerc sapmadan ilk sualimi 

sordum: 
- Istanbul şehir stadyomu sizce 

nerede yapılmalıdır 
- Şehir stadyomunun değişmez 

yeri, tstanbul planında tesbit edilen 
yerdir. 

- Yani? 
- Edirnekapı ve Topkapı arasın-

da sur dışında bir yer! Stadyom bü
tiln teşkilatı ile orada yapılacaktır. 
Yani futbol sahası, tenis sahaları, hi
podrom .. Ve saire. 

- Dolmaoahçede bir stadyom ya. 
pılması, Yenibahçede stadyom yapı~· 
mıyacağı suretinde tefsir edilebilir 

mi? 
- Asla... Biz Dolmabahçede bir 

mıntaka stadyomu yapıyoruz. Buna 
esasen lüzum vardı. Taksim stadyo
munun yıkılacağı günlerin yaklaş
matı bu lüzumu tacil etti. Biliyorsu. 
nuz ki, şehir stadyomunun yapılma-
11 için beş, altı milyon lira lazım. 
Sonra bu kadar büyük işin başarıl
ması bir de zaman meselesidir. Tak
sim stadyomunun yıkılması ile bu şe
nir stadyomunun yapılması arasında 
şehir, sahasız kalamaz. Istanbul vi
Jıyetinin spor sahaları için direktör
ügümüze ayırabildiği para yılda üç 
yuz bin liradır. 

Bu para ile de o projeyi başarmak 
ınümkun olamaz. 

- Istanbuldan başka nerede sa
ba yapmıya başladınız? 

- Şimdılik, ilk ağızda 62 vilayet 
nerkezimizde birer saha yaptıraca

~ız. Bunlar için her vilayet kendi 
outçesinden bir para ayıracak. Bir 
stadyom yapmak, ne derece ufak o
lur a olsun yine büyük masraf işi
dir. Bunun için çalışmayı planlaştır
dık, ve derece derece yapmayı dü. 
~ündük. Evvela sahalar yapılacak, 

;onra yıkanma yerleri yapılacak ve 
"'n nihayet sıra tribünl .. re gelecek. 

- Görulüvor ki, Bede::ı Terbiyesi 
Oirektörlugü de yine birinci p18nda 
fulbole itibar ediyor. 

- Asla ... Fakat futbolün psikolo-

Beden Terbiyui Genel 
Direktörü General 

Cemil Taner 

Spor Direktörü 
Digor ki: 
Sporumuz 

Yok Gibidir, 
Yeniden 

Yapacagız 

jik ehemmiyetini ihmal etmek ta
raftan da değiliz. Futbol ferdi fera
ğati ve kollektif muvaffakıyeti telkin 
eden bir spordur. Bu manada kabul 
edilerek devamı lazımdır. 

- Bizdeki futbol asla bu manada 
değildir. Daha çok ferdi şöhret hır
sını tahrik cttigi meydanda değil mi
dir? 

- Evet.. Eski klüpçülük zihniyeti 
f utbolün spor terbiyesindeki hakiki 
manasını kaybetmiş gibidir. 

- O halde işe klüplerden başla
mak lazım gelmiyor mu? Faraza klüp 
!erin hep birden kaldırılması duşü
nülemez mi? 

Bir an geçtiğimiz ovalara gözleri
ni daldırarak sustu, sonra gülümsiyc
rek sordu: 

- Bilir misini inşaat programları. 
mızı tahakkuk ettirmek için ne kadar 
paraya ihtiyacımız var·! -• -· 

- ... 
- Tam 163 milyon lira. Eğer bu 

konuştuğumuz tarz tatbi!< edilecek 
olursa bu masrafın asgari yüzde kırkı 
eltsilir. 

- Teşkilatın1z sporu nasıl mura
kabe etmektedir? 

- Bu murakabe henüz sathi ma
hiyettedir. Fakat yakındıı faraza fut
bul lisansı vermiye başladığımız an. 
da murakabemiz fiili bir mahiyet 
almış, tahakkuk etmiş olacaktır. 

- Bu lisans nasıl verileC'ck"! 
- ) Oyuncuda bir takım şartlar a-

rayacağız. Faraza, 3000 metreyi şu 

kadar dakikada koşabilecek. Liiak::ı.1 

bir metre 35 santimetre yüksek atlı· 
yabilecek. Yüz metreyi 11 yahut 13 
saniyede Jtoşabilecek. 4,5 m tre uzun 
atlıyabilecek ve saire... Eh, ya bir 
sporcu bu atletik meziyetlere sahip
tir ve futbol oynıyabilir. Yahut ·bu 
meziyetlerden mahrumdur, oynıya. 
maz. Bakınız size bir şey söyliyeyim: 
Geçenlerde bir lngiliz takımı gelmi~
ti. Bizimkilerle oynuyor]ıırdı. Dik
kat ettim. Onların bir oyuncusu ile 
bizim bir oyuncumuz top ardından 
koşuyor ve çok defa topa onlar yeti
şiyor. }favadan gelen top:ı iki tar11f 

h&S uı:mak.....istiYor utlakil onlar 
vura biliyor. 

Hele oyunun son kısmında bizim
kiler soluk soluğa. Neden"! Zira on
lar yüksek atlıyabillyorlar, sıçraya

biliyorlar, koşabiliyorlar ve nefesle
ri kesilmiyor, yapılan tet:dklcrdc bir 
çok futbolculerimizin göği.ıslerini ve 
kalplerini zayıf buluy::ıruz. Bu hal 
atletik hazırlık yapmadan topa a
yak vurmaktan ileri gelmiştir. 

- Mıntaka stadları ile birlikte 
klüplerin de mıntakavi olmaları la
zım geleceği kanaatinde misiniz? 

- Mutlaka. Her klüf? azasını bu
lunduğu mıntakadan seçmelidir. 1''<.
raza Fenerbahçe ekibi için ~cyoğ • 
lundan adam alınmamalıdır. 

Yeni teşkilat takarrllr edince bu 
hale ni.hayet verilecek. Eğer filan 
vatandaş mutlaka falan klube girmek 
isterse bunun tek çaresi nakli mekan 
etmek olabilir. 

- Bu planın tatbiki daha uzun 

- Evvela bunların yerini tutacak 
teşkilatı yapıp kuvvetlendirmek ıa. 
zımdır kanaatindeyim. Böyle bir 
teşkilat yapılmadan khipler lağvedi-
lemez. sürer mi? 

- lstişare heyetimizin beş aylık 
- Beden Terbiyesi teşkiH'ıtı bizde çalışması neticesinde hazırlanan ni-

hakiki manasile spor klüpleri ?:>ulun- zamname Başvekalete verilmiştir. 
duğuna kani midir? Şurayı Devletten ve Heyeti Vekile-

- Hayır... Bu klüple1·de sporcu den çıktıktan sonra 13 yaşından 45 
hakikatte 11 kişilik bir timle bir kaç yaşına kadar erkekler ve 12 yaşın
yedek oyuncudan murekkeptir. 500 dan 30 yaşına kadar kadınlar spor 
azası olan bir klüpte ayhk aidat ve- mukellefiyetine tabi olacaklar. Bu 
ren 50 kişi bulmak mümkün de. kadar çok vatandaşı ayni zamanda. 
ğildir. spor mükellefiyetine davet ~üphesiz 

- Mıntaka stadyomlarmı klüple- büyük iştir. Bunu zaman ve imkan 
rin kendilerine yaptırmak düşünüle- nisbetinde başarmıya çalışacağız. 
mez mi . I _ Teşkilatınız bu hedefe yollanır-

- Stadyomdan ~a~sat saha .. ıse 1 ken "spor mütehassıslarımızın,, fik
elbette. Esasen hakıkı sporcu boyle ri yardımlarından istifade etmediğ\
bir teklifi bir angarya olarak telakki ne kani midir? 
etmez sanırım. Butün spor mütehas- _ itiraf etmeliyim ki, müasır ma
sısları en mükemmel ;por olarak o. nada spor mütehassısına bizde çok 
dun kesmeyi ve toprak kazıp aktar- rastlanmıyor. Teşkilatın başına ge. 
mayı göstermektedirler. Faraza her tirildiğim zaman, bugüne kadar spor 
klüp mukayyet azasını - eğer bunla- sayfalarında adlarına rastladığımız 
rın hepsi hakikaten sporcu ise • üç kimselere sualler gönderdim, bir an
grupa ayırarak saha yapılacak arazi ket yaptım. Netice pek yi.ıklü çık

iızerine çıkar. Birinci ğrup kazmacı, madı. 
ikinci grup kürekçi ve üçuncü grup - Ya klüp idare heyetleri? Onlar 
aktarıcı olur. lsveç usulü talimde ol- arasında bir ihtısas iiade eder tarzda 
duğu gibi dudükle verilecek kuman- cevap veren olmadı mı? 
da ile ve muntazam hareketlerle bi- - Klüp idare heyetlerinin bizimle 
rinci grup kazarak ilerler, arkadan bütün münasebetleri klüplerine yar
gelenler küreklerle el arabalarını dım aramakla hulasa edilebilir. 
doldururlar ve üçüncü grup ta bun. 
lan taşır. Böylelikle h em mii.!temmel 
bir idman hareketi yapılmış olur, 
hem de şehirler masrafsız sahalar ka
zanırlar. 

Garsonlar yemek dağıtmıya başla. 
mışlardı. Muhterem Generalin iştiha
sını bozmamak fçin suallerimi bura
da bitirdim. Maamafih o. catalını e-

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Belediye Cezası 

1 l_.EKONOMi~I 
Fındık Rekoltesi 

Yazan: Naci SADULLAH 

B ir okuyucumun gönderdiği 
mektup, muhtelif tarihlerde, 

muhtelif gazeteler<!en kesilmiş "Bi
ga., havadislcrilc doluydu. Bu ha
,·adislerc göre: 

1 - Biga Belediye reisi, vaktilc, 
vazife~·i ihmal suçmıdan, iiç ay hap
se, üç ay memuriyetten mahrumiye. 
te, ve altmı~ lira da para cezasına 
mahkum olmuş. 

2 - Biga sokakları, dağlardaki 

kcci yolları kadar bakımsızmış. 
3 - Koca Rigada, bir tanecik u

mumi hela yokmuş. 

Bu Sene Mahsulün 

Üç Misli Fazla 

Geçen 

Olduğu 

Senekinden 

Anlaşıldı 
Hopadan Vakfıkebire kadar olan 

sahada. bu sene evvelki yıldakmden 
15 milyon 200 bin kilo fazlasiJe 35 
milyon kilo fındık istihs:ıl edileceği 

tahmin olunmaktadır. 

• 
Yurdun her tarafında buğdayların 

harmanları başlamıştır. Bu sene mah 

sul çok iyi olduğu için müstahsil se

vinç içindedir. Bu haftadan soma 4 - Ri~a Beledi:vesi, h<'r sene 
halktan 300 kurus "kaldırım eskit
me., para!'ı alırmış. 

Karadenizin fındık mıntakaların

dan piyasamıza gelen maıitmata na
zaran bu sene bu mıntakalarda beş 
yüz bin kantara baliğ olan rekoltenin 
tamamen devşirildiği ve kurutulmak 
üzere sergilere başlandığı anlaşılmış
tır. Geçen seneki rekol~e 150 bın 

kantar idi, Fındığın boll uğuna rağ
men ilk piyasa açılışı iyidir. Eylül 
teslimi şartile satışlar 4;:1 kuruştan 
55 kuruşa kadar iç fındık olarak a
livre yapılmaktadır. Son üç günde 
85 bin kilo satılmıştır. Şehrimiz pi- pıyasalarımıza bol buğday gelmiye 
yasasında stok olarak ceviz ve fındık l başlıyacaktır. Bu itibarla buğday fi-

5 - Biga !'okl\klımnr1a hi!;iklete 
binmek, belediye kararile memnu
ınuş. 

6 - Biga kah,·elerinite. hoparlör. 
lii radvo calınmao;ı yasakmııı. 

7 - Rie:a helcdi)·e rci~I. Rlealıla· 
rın i<'erekleri ııu)'u, kendi evinin in
şaatında kullanmıs. 

8 - Biga.la, diikkanmna huz dola
bı ızetirtr.n hlr miiskirat ha,·il. mo. 
tör i letiyor diye vergiye tabi tutul
muc;! 

F.~('r hiitiin hu hıwa!Jio;lrrc inan
mak lfi.,ım gelirse, biitiin Rie:ahlar, 
"Beledive ce7.ası., na <'arpılmtşlar 
demektir. Fakat hana kalırsa, hak!m'. 
vere <'eza 'a uğramıs olan yegane 
vatandaş. Reledive reisidir: Zira. o
kuduğum havadislerden bir tanesi. 
ne e:öre. Belediye r.-ic;i. "vazifeyi ih
mal .. surunilan mahkiım olmmı. Hal
buki, diier havadiıılere hakıhr.ııa. hu 
ka,.an haksız hulmamak "'Umkün 
değildir. Zira Rf Pada. Rı:-letfh·t" rei
sine bir vazife diişmemi~ ki ihmal 
etc;in! 

Atinanın 
Yaptığını 
Y •pamuA 1111716? 

(Başı 5 incid~) 

bozuk mal satan esnaf, ağır para ce. 
zasına ~arptırılmakla beraber isim
leri gazetelerle Han edilir, dükkan
ları kapatılır \'C dükkanlarına kara 
tavhalar asılır. Beledi~·e zabıtası me
murlarının ceplerinde, sütlere su ve 
yahut başka bir yabancı madde ka. 
rışhrıhp karıştırılmadığını anlamak 
için dereceler bulunur. Bunlar sabit 
ve seyyar siitçiilerin süt kaplarına, 
bu santigrat derecelerini daldırarak 
süte su karıştırılıp katıştırılmadığını 
muayene ederler. 

Atina Belediyesı, piyasa miiste
şarhğmın ıiddi takibatı. cezaların

da şiddetli hareketi ve sıkı kontrolü 
ile Atinada ihtikara im.kin bırak

mamıştır. 

Biz de, İstanbulda olsun, bunu ya. 
pamaz mıyız? • 

Limonatanın 
Bardağı 
Kaçadır? 

(Başı 5 incide) 

yerlerinde, yüzlerce dükkanda, 
binlerce kişiye tatbik ediliyor. Çifte 
bil~ Hem "küçük bardak, büyük 
bardak" hem de "oturarak ve ayak
ta" farkları. Halktan bunun farkın

da olanlar kaç kişi? 

* Böyle ufak 100 paralık fark için 
bu kadar giirültli etmek, bunu bu 
kadar uzatmak belki de doğru değil. 
dir. Ne yapalım ki böyle uzatılmazsa 
~ine söze çarpmaz. Ne Belediye. ne 
halk farkında olmadan birçokları 
böyle "bile" ve "hud'a" ile halktan 
para koparmağa devam ederler. 
Halbuki rakı, bira, •lata ve çiroz 
'kadar göze çarpmıyan limonata 
"misllliı!" kim bilir daha neler var?! 

Meraklı 

line alırken bir iki cümle daha söy. 
!emekten kendini alamadı: 

- Sporu başı bozukluktan kurtar
mak icap ediyor. Teskilatımızın ka
naatini size şöyle hulasa etmek müm 
kündür: 

"Sporumuz yok. Spor yaratmak 

lazım.,, 

Nizamettin Nazil 

kalmamıştır. yatları ineceğinden un piyasaları da 
• bol ve ucuz un tedarik edcbilecek-

Trn hzon (TAN) - Bu sene fındık !erdir. Netice itibarile Toprak ofisin 
rrahsulü çok bol ve hastahksızd1r. piyasalarımıza buğday çıkarmasına 
Fındık ağaçlarında dallar. mahsulün Liızum kalmıyacağından ucuz huğ. 
çokluğundan, kırılma tehlikec;i gös- dayların artnıasile ekme!t fiyatları
terdiği için tedbirler ittihaz edilmek. nın da bir derece indirilmesine im. 
tedir. kan hasıl olacaktır. 

ihracatımız 

Devam Ediyor 
Her sene temmuz ayınd:ı ihraca1, 

tamamen tevakkuf devresine girdiği 

halde bu sene Almanya ve Italya ta
rafından devamlı surette mal ithal 
edilmektedir. Dün dahi Almanyaya 
yüz bin liralık keçi ve koyun derisi, 

Italyaya elli bin liralık sığır derisi 
ile susam ve diğer memleketlere de 
gönderilen malların kıymetine göre, 

dün piyasamızdan iki yiiz bin liralık 
mal ihraç edildiği tesbit edilmiştir. 

Kayseri mıntakasının yapakların
dan 75 bin kiloluk büyük bir parti 
Mersinde Alman vapuruna yüklen
mek üzere sevkedilmiştir. Bu malla. 
rın kilosu 49,5 kuruştan satılmıştır. 

Tuğla Tipi 

Tesbit Edilecek 
lktısat Vekaleti çimentolarda yFt

pıldığı gibi, tuğlaların da bir Norm 
dahilinde satılması §ekillcrinin, ha. 
cımlarının ve kalitelerinin sabit bu
lundurulmasının temini için tetkikat 
yaptırtmıştır. Bu tetkiklerin neticesi 
bu ayın yirmi dördünde Ankarada 
Sanayi tetkik heyetinde bir toplantı 
yapılacaktır. 

Bu toplantıya tuğla imal eden mın 
takalardan murahhaslar gönderile
cektir. Bugün Ticaret odasında sana
yi şubesinde tuğlcıcılar toplanarak 
Ankaraya gönderilecek murahhasla. 
rı seçeceklerdir. 

~ige~ _ ka~~-_Ya~a~~~~18_~_a ~lınan~~- ~C 
manyanın her nevi yapaklarımızdnn 
ithal etmiye karar verdiğini göster
mektedir. l 

• . ~ 
Yerli fabrikalarımız dabak yünle. 

rini toplamakta devam ediyorlar. Ye 
dikuledeki tabakhanelerde bu nevi 

yünlerden beyaz ve boz renklilerden 
on beş günde yüz bin kilodan fazla 

mal satılmşıtır. Yıkanmamış olan 
cinslerin kilosu 52 - 53 kuruştan sa

tılmıştır. 

Kız Mekteplerinde 

Çocuk Bakımı 
Dersi istiyoruz 

(Başı 5 incideJ 

lannın tatbiki ve tatbik için de 
bu ilmin yurda yayılması lazım
dır. Makul ve şuurlu bir şekilde 
cinsel vazife esasını çocuk bakı

mından alır. Çocuk bakımı, cemi
yet hayatının menfaatlerini ko. 
rumakla müke)leftir 

Y ıllardanberi yaptığım tet
kikler bana maarif sistemi

mizin çocuk bakımı işine layık ol
duğu önemi vermediğini ve kız o. 
kullarında çocuk bakımı dersleri-

ne üçüncü, 
ayrıldığını 

hayat ve 

beşinci derecede yer 
anlatmıştır. Yurdun 
istikbali bakımından 

kızlarımıza iyon nazariyesinden 
önce çocuk bakımı kanunları la

zımdır. 

Bence bu işe önem vermf'k için 
yapılacak işler yedi grupta toplan
maktadır: 

ı - Kız okullannda çn<:uk 
bakımı dersleri baş köşeye gc. 
çirilmelidir. 

Z - Haftada bir saa~lc ço
cuk bakımı öğrenilmesine im
kan olmadığından ders saatleri 
arttırılmalıdır. 

3 - Bu ders miitehusııı he
kimler t:arafından okutulmalı. 
dır. 

4 - Fizik, kimya dersleri i
çin nasıl laboratuar lazımsa ço
cuk bakımı için de ameli dersle
re lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu 

17 - 7 - 1939 

Londra 5,93 
Nevyork .26.6575 
Parts 3.355 
Millin o 6.66 

Cenevr' 28.5525 
Amsterdam 67.45 
Beri in 50,825 
Brllksel 21.515 
AUna 1.0825 
Sofy3 1.56 
Prag 4.3325 
Madrld 14.035 
Varşova 23.845 
Buda peste 24,8425 
Bilkres 0.905 
Belgrad 2,8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.55125 
Moskova 23.90125 

ESHAl\f VE TAHVİLAT 

Yiızde Beş 1938 ikramiyeli 19.-
Sıvas - Erzurum III 19.92 

""-- .1 

Yeni Bir Deniz Lokali 
Istanbul Demirspor klübünün de

niz lokali dün Samatyada açılmıştır. 
Bu münasebetle muhtelif yüzme mü. 
sabakaları, sandal, yelkenli ve şarpi 
yarışları yapılmıştır. 

ders nazarilikten çıkarılmalı. 

dır. 

5 - Talebenin elinde C'ocuk 
bakımına dair kitap yoktur. 
Maarif Vekaleti bunun için bir 

müsabaka armalı ve maksada 
en uygun şekilde yazılan kitabı 
kabul etmelidir. 

6 - Bu dersin imtihanların
da hocaların ve mlimeyyblerin 
çok titiz davranmaları gerekli
dir. 

7 - Maarif Vekaleti. Sıhhat 
ve İctimai Mua,·enet Vekaleti, 
Çocuk Esirı?eme Kurumu. Ciim
huriyet Halk Partisi ve Halkev. 

lerile işbirliği yaparak yer yer 
halka mahsn-; rocuk bakımı o

kulları acmalıdır. 

Yurdun nüfus siyasası bakı

mından istikbali Şurada vereceı'ii
niz karara bağlıdır, hürmetlerimi 
kabul ediniz sayın üyeler. 
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Alman ltal yan 
Ittif akının iç Tarafı 

-

Propaganda vasıtafarile harice §ataf(ltfı bir şekilde aksettirilmiye 
çalı§ılon Alman - ltalyan dostluğunun iç tarafım bütün çıplaklığı ile 
gösteren ve ltalyan halkının telakkisini meydana çıkaran vakaları bir 
Fransız muharririnin tesbit ettiği şekilde kısaca naklediyoruz. 

Bu hikayeler, ask.eri ittifaklar1na rağmen iki milletin yekdiğerinden 
hissen nekadar uzak olduklarım isbat eden misallerden birkaçıdır. 

Göringin Mücevher Merakı 
Romalı bir kadınla otomobil

deyiz. Şoför eski bir aile 
dostudu;-. Onun için kadın çekin. 
meden benimle konuşabiliyor. 

Sözlerine şöyle başladı: 
"- İngiliz ve Fransız nazırla

rının ve başvekillerinin nutukla
n derin bir tesir yaptı. Çünkü, bi
zim matbuatın iddiası hilafına, 

Fransa ile anlaşma imkanının 

mevcut olduğu anlaşıldı." 
Tam o sırada, önde giden bir 

Alman otomobiline çarpmamak i. 
çin şoför frene bastr. Kadın: 
"- Sevsinler!" dedi. 
Şoför cevap verdi: 

Neticede sabrı tükenen kadın, 

Almanlara: 
"-Eğer, demiş, derhal susmaz

sanız, şimdi, bütün vapur tayfala
rını buraya toplar, ve onlara hep 
bir ağızdan: 

"- Giovinezzar (1) yı söyleti
rim!" 

Bu vapur Trablusa varınca, ka
dımn, bizzat Mareşal Balbo tara
fından karşılandığım gördükleri 
halde yaptıklarından sıkılmamış. 
lar! 

* Alman Generali Brauchitch'in 

"- Madam, alayda pek ileri 
varmayın: Daha dün, bizim mah
felde, Almanların Lombardiyayı 

alacaklarını söyledim diye, beni • 
derhal bizim Fascio şubesine jur
nal ettiler. Halbuki, ben haddimi 
bilirim: Almanlara tecavüz eden 
bir lisan kullanmamıştım. Yalnız 
Lombardiyadan bahsetmiştim!" 

Kadın kadar mücevhere 
meraklı Göring 

Meşhur bir İtalyan generali-
nin karısı da, Trablusa gi

derken, vapurda dört tane koltuk 
kiralamış. Fakat bir aralık, vapu
run güvertesine çıkınca, kendi ki. 
raladığı koltuklardan üç tanesin
de, üç tane Almanın oturmakta 
olduklarını görmüş. Ve Almanla
ra, o koltukların kendisi tarafın

dan kiralanmış bulunduklarını 

söylemiş. 

Trablusu ziyareti esnasında, Bal
bo da yakın arkadaşlarına: 
"- Bu adamı, beni teftişe gön

derdiler!" demiş. 

* 
Trablustaki 23 bin asker, ba-

zı Almanların öminde bir 
resmigeçit yapmışlardı. Neticede, 
Amanlar, Balboyu tebrik ettiler. 
Balbo ise, onlara şu cevabı ver
miş: 

Bu şekilde muhavereler, bugün, 
Romanın her bucağında kulaklara 
çarpmaktadır. Mesela Pincio bah
çesinde. bir Alman genci, bir İtal
yan kadınına hitap etmiş. Kadın 

da, fcvkalUde nezaketle sormuş: 
"'- Siz Avusturyalı mısını:~? 
Alman: ____ ..,.. 

"- Hayır. Ben Almanım! de
yince, kadın: 

"- O halde beni mazur görün: 
Çünkü ben almanca bilmem!!" ce
vabını verip yürümüş! 

* 
O tobüste yine bir Alman er-

keği bir İtalyan kadınının 
ayağına basmış. Fena halde canı 
yanan İtalyan kadını, yanındaki 

arkadaşına, ayağına basan Alma. 
nı göstererek: 
"- İşte, demiş, sevine sevinı:. 

boğazlıyabileceğim bir müttefik!" 

* Fakat, !talyadaki Almanların 
haleti ruhiyelerini asıl ken

dilerinden dinlemeli. Anlattıkla
rına göre, bir gün, Mareşal Goe
ring, Romalı bir prensesle bera. 
bermiş. Reich mareşali, bir aralık, 
Romalı prensesin parmağındaki 
yakuta dikkatli dikkatli bakmıya 
başlamış. O zaman Romalı pren
ses, Alman mareşaline sormuş: 

"- Yakutlar hosunuza eider 
"? mı. 

Mareşal, bu suale, cebinden ya

kut bir tabaka, sapı yakuttan bir 

püro çakısı, ve yiJıe sapı yakutlu 

bir kalem çakısı çıkarıp prensese 

göstermekle cevap vermis. Pren
ses: 

• "- Çok güzel!" diyerek, gizli 
bir istihza ile gülümsemiş. O sıra

da Mareşalin zevcesi de yanlarına 

gelmiş. Romalı prenses, mareşalin 

.zevcesinin boynunda iri zümrüt

lerden bir gerdanlık görmüş. Ve 

mareşale sormuş: 

"- Zümrütlerden de hoşlanır 

mısınız? 

Mareşal gülerC'k cevap vermiş: 
"- Yakut gördüJtüm zaman ya

kut, ziimri.it gördüğüm zaman da 
zümrüt hoşuma gider!" 

Bu cevabı alan Romalı prenses 
daha aşikar bir istihza ile _gülüm
semiş, ve: 

"- İşte, demiş, bu tehlikeli!" 
Prensesin bu imalı cevabı. bu 

konuşmayı dinliyenlerin hepsini 
güldürmi.is. Fakat Mareşal. onların 
niçin gi.ildüklerini bir türlü anlıya. 
mamış! 

O zaman Almanlardan birisi şu 
cevabı vermiş: 

"- Siz bir kişisiniz: Size bir 
tane koltuk yetişir!" 

Kadın, onları' kaldırmak iste-
ğinde ısrar etmiş: • 

"- Bir kişiyim: Fakat birazdan 
dostlanm gelecek!" 

Almanlar. bu söze de kulak as
mamışlar, ve yerlerinden kımıl
damamışlar. Ve kadm, onhrı, ki
raladığı koltuklardan, vapurun 
memurları vasıtasile kaldırmak 
mecburiyetinde kalmış. 

Almanlar da, bu muamelenin a. 
cısını çıkarmak için, kadının kar
şısında, tam üç saat, durup dinlen
meden almanca askeri şarkılar 

söylemişler. 

"- Bir de krşımızdakileri dü
şünün! Eğer mihverle karşısında-

, ki kuvvet arasında bir mukayese 
y!lpacak olursak, memnun edici 
bir netice alamayız. Mesela, bu
gün. mihver, havada, rakiplerin. 
den kuvvetlidir. Fakat. bu, bugün 
için böyledir. Yarın, havada da 
bizden kuvvetli olacakları muhak
kak. Hele denizde, onların kuv
vetleri, ötedenberi korkunçtu. Ka
ra kuvvetlerine gelince, vakıa Al
man ordusunun, bir gün müthiş 
'Jir tehlike olacağı muhakkak a
ma, İngiltere "hizmeti mecburiye" 
yi kabul ettirdiğine göre biz. sade 
havada. denizde değil, karada da 
vaya kalırız!" 

* Bütün bu misaller, Alman - İ-
talyan ittifakının bugünkü vazi. 
yeti hakkm.'1a kafi derecede fikir 
veriyor değil mi? 

(l' İtalvan fasistlcrinin .ıı:enclik mar-

~ı. 
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Mahbus - Sporcu 3 sene sonra dönen güvercin ! 
Mak - Gerrik isminde oır mahpus, Güvercinlerin uzun uçuşlarında; 

Liverpul hapishanesinden diğer bir araştırmalar yapan Raşelde, Fran. 1 

r--~~~~I şehir hapishanesi- sız polislerindeıı ' 
ıe naklediliyor. Emil Roben is 
nuş. Yanıbaşında minde biri, 193< 
Jolis muhafızları yılında ayakları. 
>lduğu halde, ve na numaralı hal 
tendisini götür. kalar geçirerek f 

nekte olan trenin güvercin uçur 
.. üratle hareket muştur. 

ettiği .bir sırada Mak, oturdugu yer. Bir müddet sonra, bu uçurduğu ı· 
den bır anda sıçrıyarak trenin pen- güvercinlerden sekizi dönmü~, fakat 
ceresinden dışarı atlamıştır. Verilen No. 535,177 işaretlisi dönmemişi:i1:. , 
işaret üzerine tren derhal durdurul. Fakat bu dokuzuncu güvercin tam j 
muş ve atlıyarak yaralandığı veya üç sene sonra geçenlerde polisin va.. 
öldüğü sanılan mahkum aranrln,ıs. nına dönmüştür. 
sa da kendisinden hiç bir iz bulun~-
mamıştır. Yangın fıkarmak hastalığı 

Paris polisi yüksek aileye mensup 
17 yaşında bir genci tevkif etmiştir. 

Nihayet bir kaç saat sonra, mah
kum kendiliğinden en yakın bir po. 
!is merkezine sağ salim olarak gelip 
teslim olmuştur. 

İsticvabında, kenrlisinin sporcu 
olduğunu ve bu sebeple kendi spor 
hünerlerini göstermek için trenden 
atladığını, yoksa kaçmıya asJcı. niye
ti olmadığını söylemiştir. 

Hakikaten Mak, hapishanede 
sporla uğraşa uğraşa, atlet olmuş, 
sıçrama ve atlamada büyük kabili
yetler gösteriyormuş. 

Bu genç, yangır 
1 

çıkarmak suçilı 
müttehcmdir. 

Monparnas 'de. 
bir hafta içeri· 
sinde 1 O evi tu. 
tuşturmuştur. 

Mevkuf, yan" ---.1ı.._ __ 1U1 

gın çıkarmak hevesinin 
geçemediğini ve bu hevesin 
sinde bir hastalık halinde 
nu söylemiştir. 

önüne 

kendi-, 
olduğu· 

Avrupa gerginliğini doğuran sebeplerin 

başında Danzig vaziyeti son gunlerde yi

ne birinci plandadır. Yukarıki resimde 

Polonyalıların Danzig için hududa sev

kettikleri suvari kıtalardan birisi görülü

yor. Sağda; Danzig Almanlarına hazır ol

malarını bildiren Forstcr, aşağıda; Uzak 

Şark gerginliğinde dolııyısiyle veya doğ

rudan doğruya alakalı olan milletlerin 

donanma kuvvetleri cetvel halinde. Solda· 

Uzak Şarktaki İngiliz fılo kumandanı .. 
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Son Sistem İngiliz 
Tayyarelerinin 

Uçuş 
Kabiliyetleri 

Büyük Harptenberi tayyarecilik 
baş döndürücü bir şekılde ilerle
miştir. Son sistem avcı ve bom
bardıman tayyarelerinin uçuş ka
biliyetleri fevkal:de artmıştır. 
Koyduğumuz resimde, lngiliz 

hava kuvvetini teşkil eden muh
telif tipteki tayyarelerin cinsleri 
ve aldıkları benzinle katettikleri 
mesafeler gosterilmiştir. 

Umumi Harpte en uzun UÇ3n 
tayyare Ingilizlerin 400 mil giden 
Handleg Page markalarıdır. 

Şimdiki Ingiliz tayyarelerinin 
uçuş kabiliyetleri ve bütün Av
rupayı rahatça k:ıtedecekleri bu re
simde gösterilmiştir. 

Resimdeki Wellington tayyare
leri tam bomba yükü i1e 3240 mil 
alabiliyorlar. Bu mesafe Londra • 
dan kalkan bir tayyarenin bütün 
Akdenizi katettikten sonr:ı tekrar 
geri dönebileceğini isbat eder. 

Hampden sisteminde tayyareler 
manevra kabiliyeti bakıınınd~n bi
rinci sınıftır. 

Battle sistemi. on altı dakikada 
4000 metre irtifaa rahat raQ.at yük 
sele biliyorlar. 

Muhtelif sistem tayyarelerin u
çuş kabiliyetlerine nazaran A vru
pa, Asya ve Afrika kıtalarında 

nerelere kadar gidip gelebilecekle. 
ri dairevi çizgilerle gcrterilmi~tir. 
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Safo Köleyi Süzdü: 
"Bugün 

Ama 
Senin 
Dinle •• 

Safo, pek zeki ve ayni zamanda 
pek hain bir sima sahibi olan bu 
kara köleyi bir lahza süzdükten 
sonra sordu: 

- Bugün senin için bayram, 
değil mi Abdürrazak? 

O, hızlı yürüdü, Safonun ayak. 
larını öptü ve dudakları onun ter. 
likleri üzerinde dururken cevabı. 
nı mırıldandı: 

f 

- Bayramları yaratan sensin, 
sultanım. Ben yalnız senin köle-
n im. ...... ı • 

- Bayramı belki biz yaratıyo. 
ruz ama, tadını siz çıkarıyorsu -
nuz. İşte bugün de. seni arslanı. 
ma yalvarıp. kızlarağası yaptıra. 

cağım. yani en büyük bir bayra 
nrn kavuşturacağım. 

Terlikler üzerinde duran du, 
daklar, yine mırıldandı: 

- Allah bir gününü bin etsin, 
sizi şevketlu arslantnıza bağı~la. 
sın. 

- Amin, amin, amin! 
Ve birden sesini yava:ilaUı: 

- Kalk, dedi, beni elin.le. Bek
lediğin bayrama kavuşabilmekli
ğin için, bir şartım var: Yalnıı; 

beni tanımak, beni dinlemek, be. 
nim emrime göre duymak, gör. 
mek'. .. Gözün, kulağın, dudağın, 

yüreğin benimdir. Nasıl i~ine ge. 
yor mu?. 

\. 

K öle, sineği bala bağlamak. 
tan başka bir şey olınıyan 

bu teklife lCarşı bütün benliğini 

inkıyat ve itaat haline korken, Sa. 
fo, yine söze' girişti: 

- öyleyse bir tecrübe yapalım: 
Şimdi sen, saray avlusuna dolan 
sipahiler~ şehzade Mahmut adını 
sık sık dile aldıklarını bana ha
ber vermiş olacaksın. Ben, bu ha. 
beri arslanıma söyliyeceğim, sen 
de sorguya çekilince: ''Eveıt, duy. 
dum,, diyeceksin. üst tarafını dü. 
şünme. Çünkü bana aittir. 

Sultan Mehmet, bu muhaver1J
den biraz sonra hareme girmiş, a. 
nasının tahminini doğru çıkara
rak, hemen sofra başına çokmuş. 
tü. Her lokma, sanki a sayılı gü. 
nün yorgunluğundan bir parçayı 
silip götürüyormuş gibi ona bir 
dirilik veriyordu, yüzündeki az. 
gınlıktan bir kısmını gidel'iyordu. 
Son lokmayla beraber, yorgunlu .. 
ğun ~ yüz ekşiliğinin son izleri 
de kaybolduğundan, şevketmeap 
neşelendi, yanıbaşında sessiz ses
siz oturup sahanların gidip gel-

,mesini işaretle idare etmekte bu. 
lunan annesiyle konuşmıya ba~
ladı: 

- Korkulu bir rüya geçirdik, 
değil mi valide? 

- Öyle oldu arslanım. S:ına da, 
bana da geçmiş olsun. Tann bir 
eşini daha göstermesin. 

Ve hünkarın cevap vermesine 
meydan bırakmadan ilave etti: 

- Alev kesildi ama, ateş he. 
nüz sönmedi. Çünkü sipahilerin 
dimağı hala fesatta. Saraydan ay. 
rılırlarken, tutulası dillerinde bü. 
yük torunumun adı dolaşıyonııuş. 

S ultan Mehmedin dili de, ne
fesi de bu söz üzerine tu

tulayazdı, yüregını hafakanlar 
kapladı, yüzünü renk renk ıztı. 

rap sardı. Harpten, darpt:m sık 

sık bahseder ve kılıç oyunlarını 

sever oluşunu bile suç saydığı, 

kendisinden çekinmekte olduğu 
oğlunun sipahiler tarafından tah. 
ta namzet gösterildiğini duymak 
bu tacil taht delisini zivanadan 
çıkacak kadar sarsmıştı, renkten 
renge sokmuştu. 

Safo, şevketlu oğlunun bu ız_ 
tıraplı vaziyetini anlamamış gö. 
ründü, bir köle vasıtasiylc Ab
diirrazakı çağırttı, odayı d;ı hal. 

için Bayram Olacak Değil mi? 
Bunun İçin Bir Şartım Var ... 
vetleştirdikten sonra, onu söylet. 
ti. Kızlarağası olan, valde su'.ta
nın sırdaşı mevkiine yükselmek 
hırsiyle zekası on kat inkişaf et.. 
miş görünen zenci köle, bir lah
zada uydurulan bir masalı o ka
dar süslü bir biçimde ve o kadar 
dallı budaklı surette anlatıyordu. 
ki, duyanların inanmamasına im. 
kan yoktu. Sultan Mehmet ise, bu 
hikayeye - duymadan önce bi. 
le - inanmış vaziyetteydi. Çün
kü anası tarafından telkine tabi 
tutulduğu gibi zaten oğlu hakkın. 
da itimatsızlık taşıyordu. 

O sebeple ve Abdürrazak susar 
susmaz, anasının ellerine sarıldı: 

- Allah, dedi, bugünün ölüler
le dolu olmasını istiyor: 1\fahmut 
ta öldürülsün! 

Safo, yakasına tiikürür gibi 
yaptı, haşyet ifade eden bir ta
vır aldı: 

- Aman arslanım, dedi, bu sö
zü ben duydum. Başkası duyma. 
sın. Tanrı da yazmışsa bozsun. 
Masum torunumun ne suçu var 
ki, senin ~hrına uğrasın. Yavru
cağız odacığında tahtadan kılıç. 

larla oyun düzüyor. Ne etliye ka
rıştığı var, ne sütlüye. Sipahiler 
onun temiz adını uğursuz ağızla. 
rına almışlarsa, suç yavruma mı 
yüklenmeli?.. Bir daha söylüyo. 
rum: Fflcrini beğenmedim, çok 
müteessir oldum. Yüreğim kop<t. 
cak gibi carpıyor, içime fenalık 

geliyor. 

-s ultan Mehmet, hayran hay
ran anasına baktı ve yine 

hayran hayran sordu: 
- Ya susayım da sipahiler 

Mahmutlu tahta çıkarsınlar, beni 
de öldürsünler, öyle mi? 

- Hem yanlış düşünüyorsun 

arslanım, hem kötü konuşuyor

sun. Böyle sözler mübarek asıma 
hiç yakışmıyor. Ben, senin edna 
bir kılına zarar gelmesini ister 
miyim? Böyle bir günahı sen ba. 
na nasıl yakıştırırsın? 

- Doğrusun valide amma, 
Mahmutlu sipahilerin paciişah 

yapmak fatediklerini şu kölenin 
ağzından benimle beraber duydu
ğun halde, onu korumak istiyor. 
sun. 

- Tabii koruyacağım arshmm. 
O, benim ciğerparemin ciğerpare. 
si. Bu işte de suçsuz. Çünkü si-

iz mir 

pah ilerle 
• bir sipahi 
memiştir. 

alış verişi yok. Ddki 
yüzü bile henüz gör. 

- O halde ne yapalım, işi olu
runa mı bırakalım. 

- Hayır arslanım. Suç:;uzu in. 
citmiyelim, suçluyu cezalandıra. 

lım. 

- Sipahilerle mi dövüşelim? 
- Tabii!.. 
Ye erkekçe bir vaziyet aldı: 
- Sipahiler, dedi, bugün bi:r.e 

Liç, beş kurban verdirdiler. Eğer 
bu küstahlıklarını hazmedersek. 
yarın her dileklerini yapmak is· 
terler, sana dahi suikast ederler. 
Sen, oğluna kıymakla, onların e. 
linden yakam kurtarmış olmazsın. 
Çünkü, iki oğlun daha var. Mah
mudu ölt'Jürürsen, onlardan biri. 
ni, daha olmazsa, Hüseyin kalfa. 
yı, yahut katip Cezrniyi taht.'.1 çı

karmıya kalkışırlar. Onun için ya. 
pılacak şey, bu işlerde suçu olını. 
yan masum bir şehzadeyi gider-: 
mek değil, saltanat makamına 
kem gözle bakan, harem addmla. 
rını öldürten nabekarları cezalan
dırmak olmalıdır. 

Sultan Mehmedin havsalası, bu 
büyük cüreti alamadığından, sor
mak ıztırarında kaldı· 

- Nasıl? 

Nasıl olacağını arslanım 

benden çok iyi bilir amma, ma. 
demki emrediyorsun, söyliyeyim: 
Yeniçeriler sana sadıktır, sipahi:.. 
lerle de aralan açıktır. Başların. 
da, senin çırağın deli Ferhat var. 
Ona da güvenebilirsin. Lakin iki 
ocağı biz kendimiz dövü~türmek 

istersek, yanlış bir iş yapmış olu
ruz. Onlar dövüşmeli, bizim ha. 
berimiz yok' görünmeli. Bu da a. 
raya başkasını sokmakla mümkün 
olur. 

Hasta ve korkak ses, yine bir 
sual olarak titredi: 

- Kimi bulup ta, bu belalı işe 
sokabiliriz? 

- Bulmıya hacet yok. O adam, 
arslanımın emri altında duruyor? 

- Kim ola bu? 
- Sadrazam! 
- O seferde valide. Orduyu bı. 

raksın da buraya mı gelsin? 
- Orduyu değil, papucunu bi. 

le gePekli olunca bırakır, !stan. 
bula gelir, fermanına göre iş gö· 

•• 1 rur ... 
(Devamı var] 

Fuarı 
Fuar İçin Yapılacak Tren T enzilatından Hataya 

Gidip Gelmek İçin de istifade Edilecek 
İzmir, (TAN) - Beynelmilel İz

mir Fuarında, esas inşaatın Temmuz 
nihayetine kadar ikmal edilmesi ve 
bundan sonra dekorasyon işleri üze. 
rinde uğraşılması mukarrerdir. Bu 
sebeple, gece ve gündüz çalışmaların 
da amele miktarı arttırılmıştır. 

Üzerinde bir gazino ve lokanta a. 
çılacak olan 9 Eylıil Kapısı inşaatı, 

bu hafta içinde tamamlanacaktır. 
Fuarın küşat merasimi bu kapıda 
yapılacaktır. 

Fuarda yapılan yeraltı mağarala. 
rı, bunları aşacak nakil vasıtaları ve 
sair eğlenceler çok alaka uyandıra. 
cak mahiyettedir. Fuarın meşhur 

suni gölünde Venedik gceleri tertip 
edilecektir. Mısırda bulunan Rumen 
Tanasso bale heyeti Fuar mevsimin. 
de İzmire gelecektir 

Fuarda, büyük bir sirk te buluna
caktır. Bir İtalyan sirk kumpanya. 
sının müracaati tetkik edilmiş ve 
şartlar muvafık görülmüştür. 

İskenderundan; Hatayın anavata. 
na ilhakına kadar geçirdiği safhala. 
rı yazı ve resimlerle gösteren bro. 

şiirler gelmiştir. Bu broşürler Hatay 
pavyonunda tevzi edilecektir. 

İnşaatı ay sonunda bitecek olan 
Polonya pavyonunda, 60 Polonya sa
nayi müessesesinin mamulatı teşhir 
edilecektir. 

Hemen hemen bütün hatlarımızda 
muteber olmak üzere, Fuara gelen
ler için, on beş günlük halk ticaret 
biletlerinde yüzde elli tenzilat yapıl. 
mıştır. Fuara gelenlerden istiyenle
rin ayni biletle Hataya da gidip gele 
bilmeleri maksadiyle, bu biletlerin 
müddeti 17 güne çıkarılmıştır. 

Trabzonda Köy Tetkikleri 
Trabzon, (TAN) - Halkevine men 

sup gençler, buradan 20 kilometre 
uzaktaki Kavala köyüne gitmişler, 

civar köylüler ve Trabzon halkından 
bir kısmı da orada toplanmıştır. Hal 
kın ihtiyaçları tetkik edildikten son. 
ra, Halkevleri müfettişi Behçet Ke
mal Çağlar şiirler okumuş, "Himme. 
tin oğlu,, piyesi temsil edilmiş, daha 
sonra muhtelü müzik parçalan ça. 
lınmıştır. 

İngiliz • Leh 

M.üdafaası Borçlli muhacirlerin 
Hazırlanıyor h .. k A tt d •t kl . 

(Başılincide) u ume en l e erı 
proje hazırlanması derpiş edilmekte
dir. 

• Diğer taraftan Ingiliz Harbiye Na. 
zın Hor Belişe, şi_maldeki hava üsle
rini teftiş etmek üzere bu sabah tay. 
yare ile hareket etmiştir. 

Fransız tay~:."releri lngiltereye 
bir baskın yapacaklar 

İngiliz harp tayyareleri Fransız 
toprakları üzerinde uçtukları gibi 
Fransız harp tayyareleri de, Ingiliz 
toprakları i.izerinde uçuşlar yapmak 
üzeredirler. Bu tecrübe uçuşuna 50 
kadar Fransız bombardıman tayya
resi iştirak edecek ve Iııgiltere üze
rine ani bir baskın yapılacnktır. Bu 
baskının yarın öğleden sonra yapıl -
ması mukarrerdir, fakat saati gizli 
tutulmaktadır. 

• 

İskiln kanununun on beşinci maddesin- sinden evvel hukukan ve kanunen hallin· 
de aynen şu hüktim vardır: dilemek zorunda kaldık. 
"Bunların kaldırıldıkları veya sınırları

mızdan içeriye girdikleri günden iskfın e
dildikleri güne kadar geçen zaman zar-
fındıı ve iskiınlarından itibaren bir yıl 

Edlrnede borçlu muhacirler namına 
Şevket Kobak Mehmet Takan 

İsmail Özkoç 

• 
içinde yatncakları, yakacakları, yiyecekle- lubiyat resmi 
ri ve tedavileri hükümctçe meccanen te-
nıin olunur.,, 

Biz Bulgnristandan 1935 yılında ~elmiş 

muhaciriz. Ziraat Bankası ambarların

dan hük(ımet emriyle kırk kişi bir araya 
toplannrcık \'e müteselsil kefaletli borç 
senedine bağlanarak her ailenin on sekiz 
ya~ından yukarı olanlarına 240 kar, on 
on sekizden a~ağı olanlara 120 şer kilo 
olmak üzere 20 bin kü~ur kilogrnm buğ-

day aldık. Banka daha geçen sene borcun 
taksitini ödememizi istedi.. 

13 T. evvel 938 tarih ve 3675 varide No. 
da ynzılı istidamızla viHlyete milracaat ey
ledik idi. Tahsil işi bugüne kadar tehir e
dildi. Ancak ZiPaat Bankası taksit ödeme 

affedilemez mi? ' 

Muyıs nihayetine kadar radyolar içi 
yevmi;,e belediye, biz kahvecllerden be~e 
kuruş alırlardı. Vekaletin emriyle radyo
lardan hiç bir güna vergi alınmıyacağmı 
gazetenizde okuduk ve itiraz ettik, verme
dik. Fııkat Hazirandan itibaren belediye
nin kararına göre tavla ve domina gibi o
yun alıltının beher takımına 3 lira verdik, 
üstelik bu da kafi gelmiyormuş gibi •ayda 
daha iki lira lübiyat resmi isteniliyor. 

Halbuki kazancımız bu ikinci vergiyi 
ödcnıiye kiıfi gelmiyor, belediyenin bunu 
affetmesini rica ederiz. 

İngiltere hükumeti, Akdeniz do- zamanı olan Eyltıl ayı geldiğinde verdiği 
nanmasına mensup olan Ramelisi buğdayları ödettireceğini, müteselsil kefa

lete istinaden canlıca ve dirice olanlarımız 

Düzcede: BahçelJ kahve nıUateclrf 

Ömn DURNA 

• 
muvakkat bir zaman için Anavatan N 'll'd ali" l 

hakkında tahsili emval kanunu hükumle- azı ı e mu ım er filosuna ilhaka karar vermiştir. Bu 
rinin tatbik olunacağını söylemektedir. gemi 29.000 tonluktur. O da yakın- l ad l 

Hükumet, bize bankadan yiyecek buğ- maaş a anı ı ar da yapılacak manevralara iştirak e- . 
decektir. dayımızı verir veya verdidrkerı yalnız 

l muhacir vaziyetimize ve yukarıya aynen 
Tanınmış bir ngiliz askeri 

aldığımız kanun hükmüne istinat eylemiş-

Nazilliden yazılıyor: 
Het• yıl, ilkmektep muallimlerinin Ha

ziran ve Temınu:ı: aylıkları nedense müş
külatla verilmekte, bu yüzden de muallim 
ler sıkıntıya ~şmektedirlcr. 

muharririne göre ti. Bankanın milteselsil kefaletli senet mu-
İngilterenin en tanınmış askeri kabilinde biz kırk kişiye buğday vermiş 

muharrirlerinden Liddel Hart, İngil. 
terenin müdafaası hakkında yazdığı 
bir eserde artık harp a'çarak zafer 
kazanmayı umanlann, ümitlerini 
tahakkuk ettirmeğe imkan kal
madığını anlatmaktadır. İngiliz 
mütehassısına göre, bugünkü mü
dafaa v a s ı t a 1 a r ı harp 
kazanmayı imkansız bir hale getir
miştir. Mütecavizlerin açacağı bir 
harp, tecavüzün hiçbir netice ver
.miyeceğini anlamalarile nihayet bu
lacaktır. Bu hakikat anlaşıldığı tak
dirde harp yapmağa 1mkan kalmaz. 

Liddel Hart, kuvvetli hava filo. 
su sahiplerinin büyük zararlara se
bebiyet verebileceklerini, fakat der
hal mukabele göreceklerini ve ayni 
seyyieyi çekeceklerini anlatıyor. 

• 
İngiliz faşistleri lideri Sir Osvald, 

dün İngiliz faşistlerine hıtaben bir 
nutuk söylemek istemiş, Sir Mosle. 
yi muhafaza için tedbir almıya lü
zum hasıl ri.m:.rtur. Ancak bir kaç 
kwişi tarafmqan dinlenen nutuk, In. 
giliz faşistlerinin de bir harp çıktığı 
takdirde harbedeceklerint, fakat Al
manyayı Şarkı A vrupada serbest bı
rakmak lazım geldiğini söylemiştir. 

Bugünkü Alman gazeteleri, bu ha
diseyi haber verirken İngiliz kütlele. 
rinin (!) ihata siyasetine karşı gel
diklerini anlatmaktadırlar. 

Fransız 
Generali 
Ankarnda 

(Başı 1 incide) 
palasta kendilerine tahsis edilen sa
londa hususi olarak yemtşlerdir. 

Atatürkün kabrini ziyaret 
Misafir general, saat 15 te Fransı;ı; 

büyük elçisi Massiğli ile birlikte re. 
fakatindeki heyetin diğer azalarile 
Fransız büyük elçiliği ataşemiliter

leri olduğu halde etnografya müzesi
ne giderek Ebedi Şef Atatürkün mu. 
vakkat kabrini ziyaret eylemiş ve 
bir çelenk koymuştur. 

Bu merasimde polis miicliirii Şina
si Tugay da bulunmuş ve bir polis 
müfrezesi ihtiram res:nini ifa eyle
miştir. 

Moskova 

Müzakereleri 
Londra, 17 (Hususi) - İngiltere. 

Fransa • Rusya müzakereleri bugün 
öğleden sonra tekrar başlamıştır. In. 
g'iltere hükumeti dün Moskova $e. 
firine yeni talimat göndermiştir. Bu. 
günkü mülakat iki saat sürmüştür. 

Bir ltalyan Gazetecisi 
Fransadan Çıkarıhyor 

Paris, 17 (A.A.) - Frans:z gazete-
cileri Jean Devan'ın Italyaclan hudut 
harici edilmesine mukabele etmek 
üzere Fransız makamatı, Giorn3le 
d'ltalia'nın Paris muhabiri Luizi Ro
me'yi hudut harici ed<?ceklerdir. 

olmasını bir formalite saymış ve borcun 
hükümct tarafından ödenece~ini sanmış

tık. 

2510 sayılı kanunun snrah;;ıtı karşısında 

biz muhacirlerden buğday parasını almak 
doğru mudur? Yurda ayağı tozuyla çıkar 

çıkmaz ve kırk kişi ile bir arada müte
sel.;il kefaletle borca girmeyi göze kim a-
la bilir? 

Alakadar yüksek makamların dikkat 
nazarlarını bu mektubumuzla cclbeylemek 
ve bizce çok mühim olan me.c;elenin, ban
ka"!ın takip ve tahsil faaliyetine geçme-

idam Mahkumu 

Haziran aylıl<Iarını ayın yirmi beşinde 

alabilen Nnzilli mıntakası muallimlerine 
Temmuz man~ları, bakaya ve yeni mes
ken bedelleri hali'.!\'erilmemiştir. Vilayetin 
Devlet Bankasından temin ettiği para ile 
yalnız Aydın merkezindeki ve doğrudan 
doğruya merkeze bağlı olnn ilkmektep 
muallimlerinin maaşları ayın altısında ve
rilmiştir. Halbuki, bir ~ilayctin her ta
rafında birden ayni günde maaş veril
mesi, vekaletin emri iktızasından bulun
maktadır. Herhalde ilkmcktep muallim
lerinin Haz.İran ve 'l:emmuz maaşlarını 

her sene zamanında \"erebilmek için esas
lı bir yol bulunmalıdır. 

Dün Gece Asddl 
(Başı 1 incide) ne istemiş, fakat kızın babası Asım-

Mtiddeiumumilik birinci tetkikat la, anası Nefiseden u cevabı almıs-
bürosu şefi Sabri, ilamat dairesi tır: • 
müddeiumumi muavini Fethi Sezai, - Biz, kızı ba~kasına ''erdik. 
hükmü veren Ağırceza mahkemesi Ali Ürkm<:>z. bunu bir izzeti nefis 
azasından Salim, mahkeme zabıt meselesi saymış ve öç almağa karar 
katibi Ragıp, tabibi adil Enver Ka- vermiştir. 

ran, hapishane başdoktoru İbrahim Nihayet bir gün Asım ile Nefise, 
Zati, Fatih jandarma bCilük komuta. kızlarının cihazını hazırlamak üzere 
nı Vecihi ile emniyet ikinci şubesine Çatalcaya inmişlerdir. Ali Ürkmez, 
mensup bir komiserden müteşekkil bunu öğrenince, köyden kasaturası. 
olan bu heyet, gece yarısından sonra nı, tabancasını almış ve karı kocanın 
İstanbul tevkifhanesinde müdür Ba- yollarını beklemeğe başlaınışttr. A
hanın odasında toplanmıştır. Tam sımla Nefise bir eşeğin üzerinde kö
saat 3 te, müddeiumumi muavını ye dönerlerken Ali. Büyükköprü ba
Sabri, Fethi Sezai ve bir imam. hak- şında karşılarına çıkmış, evvela A
kında verilen hükümden o vakte ka. sımı, sonra da kaçmakta olan Nefise
dar haberi olmıyan suçlunun hücre- yi tabanca ve kasatura ile öldürerek 
sine gitmişlerdir. kacmıştır. 

Gardiyan, mahkumu uyandırmış, Mahkeme, idam kararını ceza ka-
hakim, kendisine mahkemenin ka. nununun 450 nci maddesinin 2 nci 
rarını anlatarak hükmün infaz edi- ve 4 üncü fıkralarına göre vermiştir. 
leceğini söylemiştir. İmam da son İdam kararını Ağırceza reisi Re-
dini telkinatı yapmıştır. fik Umay ile azaları Salim Başol ve 

Mahkum, Sultanahmet Sadettin Gökay vermişlerdir. Ağır-
meydanında ceza mahkemesi. Refik Umayın riya

Sonra mahkum, beyaz gömlek 
giydirilerek tevkifhane arabası · ile 
Sultanahmet meydanında hazırla

nan sehpanın altına götürülmüştür. 
Hakim, mahkemenin ilamını burada 
okumuş, imam. mukadderata boyun 
eğmenin dini bir vazife olduğunu 
mahkuma anlatmıştır. 

Bu sırada, cellat, yağlı ipi mahkü
mun boynuna geçirmiş, ve ayağının 
altındaki iskemleyi devirmiştir. Ali 
Ürkmez, bu suretle döktüğü iki ma
sum kanının cezasını çekmiş, birkaç 
dakika içinde hareketsiz kalmıştır. 

Hükmün infazından 20 dakika 
sonra tabibi adil Enver Karanla 
Doktor İbrahim Zati, cesedi muaye
ne etmişler. öldüğüne dair bir rapor 
hazırlamışlardır. Daha sonra, mah
kemenin verdiği idam hiikmünü hu
lasa eden bir yafta cesedin boğazına 
asılmıştır: 

Ceset, bu sabah saat dokuza ka
dar sehpada kalacak, sonra indirilip 
belediye vesaiti ile defnedilecekt~r. 
Ali Vrkme%in işlediği cinayet 

Ali Ürkmezin ö.lüm cezasına çarp
tırılmasını icap ettiren hadise şu
dur: 

Ali Ürkmezin kardeşi İbrahim, 
1936 yılında komşularından Asımın 
henüz 15 yaşını bitirmiyen kızına 

tecavüz etmiştir. Ali Ürkmez, evlen
me çağına gelmiyen bu kızı kardeşi-

setinde teşekkül edelidenberi iki i
dam kararı vermiştir. Mahkumlar
dan ikisi de Çatalcalı ve ikisinin de 
adları Alidir. İkinci Ali hakkındaki 
1'arar henüz temyizden gelmemiştir. 

----o 
Çekyada Yeni 
Teşkilat 
K uruqorlar • Prag, 17 (A.A.) - Polis Narodni 
Lisli gazetesini üç gün için kapat. 
mıştır. Bunun sebebi gazetenin 
"Çekçe konuşalım,, başlıklı ve "Bi. 
zi küçülten almanca konuşmak iti. 
yadından vaz geçelim,, cümlesini ilı
tiva eden bir yazı neşretnıesidfr. 

Alman idaresinin teşkilatı 
Prag, 17 (A.A.) - Ncueta~ gaze

tesi, Bohemya ve Moravyada alman 
idaresinin teşkilat şemasını neşret
mektedir. 

Bu teşkilatın başında Vali.hami 
Vonneurath ve Valinin ida:·esinde 
bütün faaliyet sahalarını ihtiva e. 
den bir himaye ofisi bulunmakta. 
c~r. 

Bu ofise, Almanların menfaatleri. 
ni müdafaaya ve her biri 3 veyahut 
4 Çek cfapartmanım ihtiva eden 
Çek maiyet idarelerinin faaliyetini 
kontrola memur 19 yüks~k vilayet 
konseyi bağlıdır. 
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Sarayda Mükellef Bir Ziyafet 
Damat Ferit, 

Çevirmek, 
Bunu 

Fesat 
Vesile Ederek Yeni Entrikalar 
Tohumları Saçmak istiyordu 

B u ziyafeti şereflendirmek, 

zeynetlendırmek için Me
diha Sultan tarafından bilhassa 
davet edilen sultanlar, bazı asil ve 
kib:.~ lt"elere mensup hanımefen
diler, Moda ve Beyoglunun ma
ruf levantin Madam ve Matma. 
zelleri buyuk salonu bir bulbül 
kafesine dondürmüşlerdi. Hepsi 
de çırpınıyor, şakıyorludı. Hıç 
durmadan muhitlerıne ıenlik ve 
şakraklık saçıyorlardı. 

Ayan reis vekilleri Aristfdf pa
şa ile Azaryan Efendi, tuccardan 
Cenazyan, has hazine mudurü Re
fik, has hademe kumandanı Zeki, 
erkim harbiye miralaylarından 

Refik ve Yanyalı Tahir Beyler, 
Avni, Ali Nadir paşalar gibi o gu
nün mümtaz şahsiyetleri ıle Vah. 
dettfnin bendeginından bazı ha
tırlı ve sayılıları da birer statü 
.soğukluğu ile bulundukları koşe
lerde sakin ve sakit oturuyorlar
dJ, 

teklif etmiş, Vahdettin de bu tek. 
lifi muvafık görmüştü. Ferit, bu 
entrikasile, hem Mus~afa !\:emal 
Paşayı aldatacağını, hem de paşa
nın azli talebinde bulun&nları meın 
nun ve iskiıt edeceğini ve ayni za
manda Pariste kendisine müsait 
bir itilif zemini hazırlıyacagını 
mülahaza etmişti. Bu suretle atı
lacak bir taşla üç kuşun birden 
vurulacağını düşüner':!k bir hayli 
de sevinmiş, hünkarı da sevindir. 
mişti. v eri!e~ bu karar . herkesten 

gızlı tutulmuş va tatbiki, 
ztyafetin tertibi bililtham Feridin 
Istanbuldan hareketinden sonra
ya bırakılmıştı. Ziyafet gecesin
den evvel, daha gündüzden Aristi
di paşa ile Azaryan Efendi sara. 
ya davetle hünkarın huzuruna ka
bul edilmişlerdi. Vahdettın, hıristi
yan oldukları için, son zamanlar
da itilifçılara karşı bir alet ola -
rak kullandığı bu iki şahsiyete i
cap eden talimatı vermiş ve ziya
fete iştirak için Mediha Sultan sa
rayına sevketmişti. Bu sırada, Re. 
fik ile Zeki de, ziyafette bulun
maları tensip edilen bey ve paşa
ları dolaşmış, arzu ve iradei şaha
neyi tebliğ ve oynıyacakları ro1le. 
ri tefhim etmişlerdi . Bu arada, r.a
mat Feride olan münoselJeti ve 
fransızca, ingilizce lisanları ile ec
nebi teşrifatına vukufu dolayısile 
Ihsan Beyin de ziyafette hazır bu
lunmasını muvafık görmüşler ve 
davet etmişlerdi. 

- Damat Paşanın istifasından 
sonra, diyordu. Şevketmeap sada
reti ne Tevfik Paşaya ve ne de iz
zet Paşaya tevcih eder. Emin 91 
mirim, Mustafa Kemal Paşa me. 
selesinde göstereceğin celadeth te
min edileceğine katiyetle kani ol
duğum muvaffakıyet, hünkarın ve 
bilhassa alakadar ecnebilerin, hiç 
şüphesiz ki, dikkat nazarlarından 
kaçmıyacaktır. Dainize kalırsa, Da
mat Paşanın Paristen avdetinden 
evvel, Mustafa Kemal Paşa mese. 
lesi tarafınızdan halledilmi' bu -
lunduğu takdirde, vaki olacağına 
muhakkak nazarile baktlğım ka
bine buhranında, sadaret makamı 
için ilk hatıra gelecek yegane nam
zet siz olacaksınız. Şu ciheti de 
bilhassa hatırlatmıya lüzum gö
rürüm ki, bu vaziyette, sadaretin 
size tevcihi hususunda malum o
lan mahafil de, hünkar nezdinde 
müessir olmaktan pek te geri kal
mıyacaklardır sanırım. Bu husus-

ta fikirlerini yokladığım bazı ze. 

vattan aldığım malumat ta bu tah
minlerimi sarahatle tayıt ve tak

viye etmiştir. 
[Devamı vnrl 
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SOLDAN IAGA ve YUKARDAN AfA· 
GIVA: 

1 - Dört tarafı su * DosUar. 
2 - Kuş yiyeceği * Aptal. 
3 - Taharri eder * Yanar * Bır sesli 

harf. 

4 - Soy * Ufuklar. 
5 - Bir harf * Bir zamir * Bir kaza. 

8 - Üzüm verir * Bir hayvan * Baba-
nın yarısı. 

7 - Bir isim * G~lşten bahseder. 
1 - Almak * Vaille, bır işte üzerımize 

düşen ödev, iş. 

9 - Su * Aılret. 
10 - Reia, Padiph, Emir * Bir zamir. 

Fehime Sultan, o gece için Me. 
diba Sultanın fransızca tercüman
lığını yapıyordu. Ali Ihsan Bey de, 
Sultanın bilhassa siyasi beyanat 
ve hissiyatının tercumanı oluyor
du. Sultan Hanım, tıpkı zevk ehli 
ve müstebit bir melike gurur ve e
dası ile o gece ne yaveler savurı.ı. 
yor, ne gaflar uçuruyordu. Bil
hassa, karşısında kırılıp dökülen 
toy bir centilmen yüzbaşıya karşı 
hislerini izhar ederken, pek aşırı 
derecede iltifatkar bU:unuyordu. 
Bu hareketi, Fehime Sultanın ten
kit ve muhalefetine bile ujramı19 
tı. Fehime Sultan, bir aralık mu. 
hatabına kızarık bir çehre i e acı 
bir nazar-ftrllitim' e fısıldamıştı: 

Ziyafetin yalnız devlet memur 
ve mensupforına verilrligi his ve 
telakkisine mani olmak için de, o 
sırada, diğer itilaf devletlerinin 
Istanbulda bulunan memur ve za. 
bitlerine karşı hususi bir alaka ve 
sempati besledikleri ve gösterdik
leri bilinen Fehime ve Hatice Sul
tanlar da bu ziyafete, siyasi bir 
mecburiyetle iştirak e!tirilmişti. 

SiRKEDEN ŞiFA UMULUR MU? 

- Aman Sultanım. Bu tecrübe
siz kapitene karşı gösterdijıniz te
veccüh ve iltifat resmiyeti ve mu
ayyen olan hududunu pek ziyade 
geçti. Salonun butün mütecessis 
nazarları bize çevrildi. Biraz da 
diğer misafirlerle meşgul olsanız. 

Gibi çok ağır ve acı bir ihtar. 
da bulunmuştu. Fakat, aldığı şam
panyalar Sultan Hazretlerinin ba
şına vurmuştu. Fehime Sultanın 
serzenişlerini anlıyacllk, hareket
lerinin davetlilerde uyandıracağı 
menfi his ve telakkileri anlıyacak 
bir halde değildi ki. 

Bu esnada, diğer bir Sultan da 

karşısında bulunan bir leydi ile 
görüşüyor, fakat, gözleri ve zihni, 
leydinin salında oturan tüysüz, 
alyanaklı bir mülizimle meşgul o. 
luyordu. 

Zevk ve cümbüş, gece yan. 
sından sonraya kadar de

vam etmişti. Yenilmiş, içilmişti. 
Çılgınca danslar edilmiş, gulünüp 
eğlenilmiş ve nihayet, sabaha kar
şı ziyafete nihayet verilmişti. 

Mediha Sultan sarayında veri. 
len bu mükellef ziyafet, Vahdettin 
ile Damat Ferit tarafından verilen 
bir karar üzerine tertip edilmişti. 
Damat Feridin Parise hareketin • 
den bir gün evvel, kendisini zi
yarete gelen itilaf zümresine men
sup bir siyasi memur, Mustafa Ke
mal Paşanın Istanbula celbi hak
kında, fevkalade mumessil tara
fından yapılan talebi tekit ettiği 
sırada, bu talebin tervici Paris kon
feransında Osmanlı hükumeti lehi. 
ne bir cereyan tevlit r.deceğinden 
ehemmiyetle bahsetmi:Şti. Paşanın 
azli keyfiyetinin tesriini dostane 
bir tarzda ve ısrarla tavsiye ile, bu
nun müsait telakkilerle karşılana
cağını vaat eylemişti. r.u buyük en
trikacı, bu son müracaat ve teklif 
karşısında, uzun uzadıya görüş • 
tükten sonra, Mustafa Kemal Pa
şanın azledildiğini işae etmek ve 
takat, Harbiye nezar~!i vasıtasile 
Paşayı lstanbula celp ve davet et
tirmek suretile idare! maslahat:. 
karar vermişlerdi. 

Damat Ferit, yahsınd~ Sultan 
tarafından tertip edilecek hususi 
bir ziyafette, alakadarlara, paşa
nın azıt havadlsiniıı verilmesini 

O gece, başta, Mediha Sultan ol
mak üzere bütün artistler vazife. 
lerini ifada hakikaten büyük bir 
muvaffakıyet göstermişlerdi. Fa
kat, davetliler üzerinde arzu edi
len tesiri ancak Aristidi Paşa ile 
Azaryan Efendi gösterebilmişti. I
tilif rical ve zabitanının hususi 
hürmet ve teve('cühlerini kazanmış 
olan bu iki zat, hazır bulunanları, 
Mustafa Kemal Paşanın o gün, 
Vahdettinin iradesile azledildiğınc 
adeta inandırmışlardı. 

Damat Ferit, lstanbuldan ay. 
rıldıktan sonra, Dahiliye 

Nazın Ali Kemal Bey saray ziya
retlerini gereği gibi arttırmıştı. O 
sıralarda, Hürriyet ve itilaf fır
kasının, Damat Feridin şahsına ve 
k.abinesine karşı aleyhtar bir va
zıyet alması ve bilhassa Vahdet. 
tinin kendisine karşı, eskisine nis
betle daha ziyade iltifatlı ve hoş 
davranması, Ali Kemal Beyi bi
raz fazlaca ıımartmıştı. Cüret ve 
cesaretini arttırmış ve Hatta sada
ret makamına bile goz attırmıştı. 
Bu hususta, o günlerde Ali Kemal 
Beye karşı pek içli, dışlı davranan 
Salt Mollanın teşvikleri de olduk. 
ça tesir yapmıştL 

Sait Molla, Damat Feridin Pa
ris konferansından acı Lir muvaf
fakıyetsizlik ve hayal sukutu ile 
döneceğini ve bu vaziyet karşısın
da istifa mecburiyetinde kalaca. 
ğını katiyetle biliyor, hünkann bil

hassa son zamanlarda Ali Kemal 
Beye karşı f evkalide mültefit dav
ranmasını da pek manalı buluyor
du. Bu şahane tevecciihun, dev. 
let kuşunu yakın bir atide dostu
nun başına konduracağından emin 
bulunuyor. Bu arada, Ali Kemal 
Beyin eteğine yapışmak suretile 
kendisi de şeyhiıllslamlığı. kuru -
yordu. Bu maksat ve niyetle Ali 
Kemal Beye yanaşmış ve bir Jn
giliz pompasile hava veı-ip şişirmi. 
ye başlamıştı. Makul de :.-öylüyor
du hani: 

İzmirde - mektubuna imza 
koymıya lüzum ıörmiyen - bir 
okuyucumuz sirkeyle yefil haberin 
hassalannı soruyor... İmzasız 
mektuplara cevap vermek adet 
değilse de, bu okuyucunun "Ce. 
vabı mahallece bekleriz!., Demesi 
beni korkuttu. Bekledikleri c:ev~ 
bı alamayınca, ya, mahallece iz.: 
mirden Ltanbula kadar gelirler. 
se, bütün bir mahalle halkını a
ğırlamak nasıl mümkün olar? Bu 
sayın zat: 

ı - Bizim fzmirimiz üzüm yur. 
dudur, bizlerin anasın ai.rkeyle 
halledilmiştir .... 

Diye yazıyor. İzmirin ftzitm 
yurdu olduğunu, buradaki çavu!
üzümünil daha ~ok yemekle bera. 
ber, fzmirin çekirdeksiz üzilmUnü 
de seven İstanbullular da bilir. 
ler. Bir rivayete ıöre, bütün 
dünyaya prap yapmak usuliind 
bile, gene İzmirli demek olan, 
Fuçalılar öjretmislerdir... Fakat, 
İzmirin üzüm yurdu olması ile tz. 
mirlilern anasınnın sirkeyle Jaallc-
dllmiş olması arasındaki münase
beti, doğrusu, anlıyamadım. va. 
kıi sirkenin en iyisi üzümün kızı 
olan şaraptan yapılır. Ancak tz. 
midiler, yahut bir mahalle hf!Sa. 
bına konuşan bu okuyucumu, 
kendi tabiriyle yedikleri sirkelerin 

hepsini üzüm şarabından yaprlınıı 
sanıyorlana, fzmirin sirkecilerine 
pek büyük teveccühleri var de. 
mektir. Bu teveccühe, tzınlr sir. 
kecileri tahammül edemeseler ıe
rektir. Çünkü praptan sirke yap.. 
mak haylice pahalıya mal olur, 
halbuki her yerde yaptıklan gibi 
odun sirkesi hemen hemen beda. 
vaya gelir. Bu kadar ueuzluta, 
dojTusu, hiç bir sirkeci - tzmir. 
li de olsa - dayanamu. Onun L 
çin bu İzmirli okuyucamtz, üaibn 
yurdundan oldufundan doı.yı, ıir. 
keyi çok kullanıyona, bana alda
nıyor gibi l'elir ... İnsan sirkeyi se. 
vebilir, ondan - canı isterse -
tifa da umar. Ancak her sirkenin 
iizünı kızından ~ıktıjlna inanmak 
linm gelmez. Sirke praptan ve 
odundan hasıl oldulu &'ibi, her ye
mt.şten, • ...ı ispirtodan da ~ıkar. 
Çünkü sarke, her hanci bir alko. 
Uin ~avalalı:i obijeıü almau de. 
mektır. Sirkenla mahsus mikrobu 
her hangi bir alkollü mayi UserL 
ne ~nanca alkel, sirke olur. 
S~keden fifa ammap ıeliaee, 

bu c~het dUtUnül~ek bir '8Yclir. 
Gerçı, yakın vakitlere eellnceye 
~adar, sirkenin eczahanelerde de 
önemli yeri vardı. Hele .,Dört ha· 
ramiler sirkesi" denilen, bir çok 
kokulu maddelerle ve oalann hea.
sinden daha fbtiin kokulu urm1e 

sakla kant1k sirke, uzun müddet. 
veba hastalığından korunmak i~in 
en iyi deva olarak tanınmıştı •.. Es. 
ki zaman büyük annelerinden ba. 
zılannın hasta ~ocuklan sarımsak. 
lı sirkeyle ovuŞturmalan da on
dan kalnıq olsa &'erektir. •,akat 
o sirkeden umulan şifa hassası, 
sirkenin. kendisinden ziyade için. 
deki sarmısalda öteki kokulu mad. 
delerdedir. Nitekim sarmısakh 
sirke yerine, sannısaklı yolart 
sürenler de vardır.. Onun gibi, 
"İJll'iliz sirkesi,, denilen kafur \'e 
tarçınla, karanfil ve livanta kn. 
kulu sirkenin hassası rene koku. 
!ardadır.... Afyonlu sirkenin ha11. 
sası da, afyonunda olduğu şiiphe
sisdir .... Sirkenin kendisi de bir 
aralık verem mlkroplannı telef e. 
der, diye şöhret almıssa da, vücut 
içerisinde bu işi rördüjil duyul. 
manııstır ... 

Sirkenin faydası, salata halinde 
çit yenilen sebzelere lezzf!t ver. 
mek, bir de turım ku1'Dlıya yara. 
maktır. Turşu olmak için basılan 
lihna ile biberleri çürümekten 
muhafaza ettiiinde kimsenin şilp. 
hesi yoktur. Salateda, tu1'~ularda 
sirkenin hem lezzet verd.~i, hem 
de iştah arttırdığı da inkar edile
mez. Zaten ondan dolavıdrr ki hir 
ziyafete davet edilenler, bir 

1

gün 
önceden sirke iC'erek haz1rlaflacak. 
lannı - hiç oİmazsa latife ola. 
rak - haber verirler. 

Fakat ıdrke ~okea. vahut de. 
vamlı kullanıldıiı vakit, midenin 
ekşiliiini arttırır, hazmı borar .. 
Daha biiyük zaran, kanın ve viL 
cudün içindeki bütün sulu madde
lerin ekşilik muvazenesini boz. 
maktır, Vücut içinde bu ekşilik 
muvazenesi pek mühim bir şey. 
dfr. Ekşilik lüzumundan az olur. 
sa zarar, fazla oluna sene ura!'. 
dır, Sirke bu muvazeneyi fasla ta. 
rafa doiru bozar. Ondan dolayı, 
kan damarlannı tahriş eder, ka
nın azalmasına sebep olur. 
Zayıflamak modasına ayınalı: il

tiyen kızlar, sirkenin bu marifet
lerini bildikleri için, buılan gizil 
gizli sirke içerler, yahut yemek
lerde sirkeli salatalara fHlaca 
raf'bet l'ÖSterlrler •• Bereket versin 
ki, anulannı yerine cetiremezler, 
çünldl tabiat onlann iradelerin
den dalıa lmvvetll•ir-

Garlllilyor ki, sirkeden salataya 
)enet vermek hassasını beklP.mek
le beraber, ondan bilviik pfa um
mak, sirkeyi çok lmllamnak dot
ru olmaz. Onun yerine limon ıu. 
ya ştlphesis dalaa iyidir: Hem vl
tambılerlade'D, hem de kanı elqit
memek h ..... ından dolayı ... 

....................................................... 
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A$K 1L A C1 
Yazan : O. Henry ••••••••• 

U \/ avi Yıldız,, eciihanesl, şeh-
tYl rin merkezinde, Baueıi ile 

Birinci Avenü arasında • bu iki 
cadde arasındaki mesafenin en kı
sa olduğu bir noktada - bulunmak
tadır. "Mavi Yıldız,, eczahanesinde 
eczahaneye, parfümöri, gazoz ve 
saire satan bır bakkal dükkam gö. 
zile bakmazlar. "Mavi Yıldız,, ec
zahanesine giderek ilaç istiyecek o
lursanız, size ilaç yerine tatlı bir 
takım pastiller de teklif etmezler. 

"Mavi Yıldız,, da, zamanı ve iş 
kuvvetini kısaltan bugünkü ecza
cılığın müstahzaratını istihfaf e. 
derler. Afyonlu likörleri, oksürük 
haplarını onlar kendileri yapar
lar. Bugün bile oraya uğrclsanız, 

ökaürük ~plarının, hila, reçete ka
bulune mahsus, küçücük pencere
nin arkasmdaki masa üzerinde ya. 
pılmakta olduğunu görürsünüz: 
Oksürük babı için lizım olan ma
cunu ilkönce kendine mabaus bir 
tahtanın üzerinde yuğururlar; son
ra onu şpatelle küçuk küçük par
çalara bölerler; bu parçacıkları da, 
baş parmakla şahaiet parmağı ara
sında yuvarlak bir hale getirirler, 
en sonra da bunların üzerine ya
pışmasıniar ciiye bir toz dokerler 
ve bu haptan küçük yuvarlak mu
kavva kutulara doldururlar .. 

"Mavi Yıldız,, caddenin tam kö
şesindedir. Etrafında şen, fakat 
üstleri başları kopuk bir yığın ço. 
cuk oynar; eczahanenin içinde ök
sürük tozları, göğüs yumuşatmak 
için bir yıjın ilAç hazırlanırken, 
onlar da burada bronşit ve daha 
buna benzer, diler hastalıklan kap 
makla meşguldürler. 

A ykl Şonştayn "Mavi Yıldız,. 
eczahanesinin gece nöbet

çisi ve kendi müşterilerinin dos
tu idi. Nevyork şehrinin prkında 
adet böyledir: Bu taraflardıı ecza. 
cının kalbi buz değildir. Şehrin 

bu tarafİnda eczacı, vaiz, muallim, 
müşavir, akıl hocası ve papastır. 
Esasen bunun böyle ~lması da la
zımdır. Bu havalide eczacının na
sihatlerini büyük bir hürmetle 
dinlerler: onun zeka ve dirayeti 
karşısında hürmetle eğilirler; fa
kat verdiği ilaçları, tadına bile bak
maksızın bulaşık çukuı·unun içine 
atıverirler. işte bunun içindir ki, 
Aykınin üzerinde bir gözlük bulu
nan boynuz biçimi bumu ile, il· 
min ve bilginin ağırlığı altında i
ki kat olmuş incecik vücudü, "Ma. 
vi Yıldız,, havalisinde pek maruf· 
tu; nasihatlerile ilmine aelince, 
bunlar da pek revaçta idi· 

Ayki eczahaneden iki mahalle a· 
prı bir yerde, Misis Ridl fsminde 
bir kadınm evinde oturur ve sabah 
kahvaltılannı da orada yerdi. Bu 
Misis Ridl'in, Roza isminde bir de 
kızı vardı. Bilmemiye, artık alt ta
rafını söylemiye liızum var mı? 
Aykl'nin Rozaya perestiJ ettijini 
ben söylemeden, her halde siz an
lamışsınızdır! Ayki'nin aklı, fikri 
hep Rozada idi; Roza, Aykl'ye, re
çetesiz satılmıya müsait eczacılıkta 
mevcut en temiz. en w madde!er 
kadar saf ve bakir görünürdü. Bü
tün farmakolojide Rozaya müsavi 
ve muadil bir tek cisim bulmak 
kabil değildi. Fakat Ayki ürkek 
ve çekingen bir adamdı, onun bü
tün tahayyülatı erimez birer tortu 
halinde kalmıya mahkt\mdular. Ay. 
ki, eczahanede, küçücük penceresi
nin arkasında bulunurken, hedef
lerini, gayelerini müdrik yükaek 

bir mevcudiyet olarak görünürdü. 
Fakat eczahanenin dışında olduğu 
zamanlar, üstü başı valeryon ve 
diğer kimyevi maddeler kokan, pis 
kılıklı, miyop gözlü, bütün şoför
lerce küfredilen, sarsak bacaklı bir 
adamdı. 

Mak • Huen, Aykinin kalbine 

saplı bir bıçaktL 

Bu zatı şerif te, gü~zl Rozanın 

etrafa se~iği tebessümleri avla
mıya çalıpnlardan biri idi. Fakat 

bu zatı şerif, Ayld gibi ıska geç

mezdi; mesafenin en münasip ye

rinde duran bir fut11olcü gibi her 

vakit, daha onlar havada iken ya. 

kalamasını bilirdi. Fakat bütün 

bunlara rağmen Mak - Huen, Ayki· 

Şonştayn'ın arkadaşı ve müşterisi 

idi ve sık sık "Mavi Yıldız •. a u~

rardı. 

O eczahaneye gellşlerlnin her 
defasında ya, yüzündeki beresine 
sürmek için tentürdiyot ve yahut 

gece geç vakit Baueri'nin fn mahut 

yerlerinden birine girerken kazan. 

dığı bir yaraya yaptıştırmak üze

re bir miktar muıamma alırdı. 

Biİ' gün, akşama doğru Mak
Huen, eczahaneye girdi. Her 

vakitki gibi sakin ve soğukkanlı i· 
di. Yalnız bu defa her vakitJdn
den farklı olarak, daha temiz ve 
daha traflı idi. Eczahanedeki tabu
relerden biri üzerine oturdu: 

Ayki, küçük penceredğinin ar
kasında, her vakitkl ilaçlardan bi· 
rint havanın içinde dövmekl'! ıneş. 
bul olduğu bir sırada, Mak - Hu
en: 

- Aykl, dedi, beni dikkatle 

dinle! Benim bir illca ihtiyacım 
• 

var .. Fakat bu illcm sende bulu-
nup bulunmadığını bilmiyorum. 

Eczacı, Mak • Huen'in yuzünde 
bir morluk falan görmek ümidile 
başını pencerecikten uzattl; fakat 
hiçbir şey göremeyince: 

- Ceketini çıkar, dedi. Her hal· 
Je sırtına ve yahut boş böğurüne 
biraz hacamat yapmış olacaklar .. 
Şu ltalyanlarla düşlip kalkma. di
ye, ben sana kaç defa söyledinll 

Mak - Huen gülüm'ff!dt. .• 
- Bilemedin, dedi. Bu işin 1-

.alyanlarla falan hiçbır münase
beti yok. Maamafih leşhisinde de 
yanılmq değilsin: Çünkü hastalı
ğım, hakikaten ceketimin altında, 
sol tarafJmdadır. Bana bak Ayki, 
biz bu akpm Roza ile kaçmıya ve 
niklblanıp evlenmiye karar ver
dik. 

Aykinin sol elinin şahadet par.. 
malı havanın kenarında duruyor
du. Ayki havan elile parmağına 

vurduğu halde hıçbir acı dııyınarJı. 
Bu arada Mak - Huen'in dudakla
rındaki tebessüm silindi, onun ye. 
rine bir düşünce kaim oldu: 

- Yani, diye sözüne devam et
d. kız akşama kadar niyeti <'eğiş· 
tirmezse... Biz tam iki haftadan 
beri savsaklanıp duruyoruz Roza 
sabahleyin "pek iyi,, diyor. akşam 
olunca da "hayır,, diye tutturuyor. 
Son defa olarak bu akşama karar 
vermiştik. lşte iki günı:lıir ki. Roza 
söıünde duruyor. Fakat kararlaş. 
tırdığımız zamana kadar .arada beş 
saatlik bir müddet var. tam ka~
ma vakti gelince caymasından kor
kuyorum. 

[Devamı varl 
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Maifif Vekili Esas Davayı izah Etti BüyükDramın -Son Perdesi 
(Başı. 1 incide) 

Hazırlanıyor ne kadar ihtiyaç olduğunu ve bun
dan ne büyük fay(l.~lar urrı.ulduğunu 

(Başı ı incide) ortaya koymuştur. Bu tecrübeyi ta-
manda totaliter devletlere bu defa mim etmekte bir sonraki kademe 
vaziyetin değiştiğini anlatmak için mensuplarının bir önceki kademe. 
ellerinden geleni yapıyorlar. Bir ta. den gelecek elemanları seçmelerinde 
raftan ordularını, donanmalarını isabet olacağını tahmin ediyorum. 
hava kuvvetlerini hazırlarken, bi; Bu mesele hem maarif teşkilatını, 
taraftan da İngiliz ricali Avam Ka- hem imtihan sistemimizi alakadar 
marasında irad ettikleri nutuklarla etmektedir. Mevcut öğretim bünye
Alman liderlerine ihtarda bulunu- sini nasıl kurmalıyız ki her par
yorlar, "Kuvvete kuvvetle mukabe- çası birbirinden haberli olarak işli

le edeceğiz'' diyorlar. Son Zfmanlar., yebilsin. Yüksek Şüranın bu mevzu
da İngiliz Ha~iciye Nazırının Avam ~~ ~ü~ü.ncelerini .. ö~ren:°1~k, Vekilli. 
Kamarasında ırad ettiği nutuk, Baş-ı gımız ıcın pek muhımdır. 

Başlıca 
Şiir anın 

Maarif Meseleleri 
Tetkikine Arzedildi 

4 - Teknik öğretim komisyonu: 
Reis: Avni Refik Bekman, ra. 
portör: Nihat Sayar. 

5 - Yüksek öğretim komisyonu:' 
Reis: Cemil Bilsel, raportör: 
Akil Muhtar Özden. 

6 - Neşriyat komisyonu: 

diğini, halbuki bu müesseselerin dev Birincisi, mektep binası müsait 
letin umumi bütçelerinden yardım olmıyan talebesi çok olan yerlerde 
görerek inkişaf edebilec<?ğhıi söyle- yaptığımız çift öğretimi ayni vahidi 
di ve bu işin esaslı şekilde ele alındı- kıyasıyle irca etmiş olmak, 
~ını, Baş'\fekalette teşkil edilmiş bir İkincisi, yine muallimlerinin ne. 
ltomisyonun bu mesele ile meşgul bu. zareti altında çocuklarımıza dersle. 

de getirme ve bu işi başarma keyfi. 
yetine büyük ehemmiyet verildiğini 
ifade etti. Bu arada, bilhassa üni
versi ter basınlarla irfan mahsulleri. 
mizin artacağını söyledi. 

Reis Hakkı Baha Pars, 
tör: Faik Reşit Unat. 

rapor· 

7 - Beden terbiyesi komisyonu: 
Reis: Vildan Aşir, raportör 
Adil Kortun. 

vekil Chamberlain'in son beyanatı, ilk öğretim vaziyeti 
dramın sr-.."l perdesini hazırlıyanlara "Sayın arkadaşlarım, 
karşı bir ihtardır. Cümhuriyet maarifinin birbırin-* den mühim ve birbirinden çetin me-

Totaliter devletlerin hedefi, Mü- seleleri. v~r. Bunların yüksek bir kıs 
nih konferansından evvel ol- mı bu ıçtıma devresinde yüksek tet

duğu gibi, harp tehdidile demokrasi.. kikinize arzedilmiş bulunmaktadır. 
leri korkutarak yeni bir Münih ha- Güzel sanatlar okullarımızda ve be
zırlamaktır. Onlara bu taktikte mu- deni ve bedii terbiye ve iş· terbiyesi 
vaffak olacakları ümidini v~ren a- gibi her ehemmiyetli meselede 
mil de, demokrasilerin başında hala tam hazır olmadığınız için, bu mev. 
Münih anlaşmasmı yapan ricalin bu. zulan bundan sonraki toplanmamıza 
lunmasıdır. Hitler, Chamberlain'in, terketmek mecburiyetinde kaldık. 
ne pahasına olursa olsun, harbetmi- Takdim ettiğimiz meselelerin başın
yeceğine, ve harbin önünü almak i- da memleketimizde okuma ve yazm:ı 
çin, İngilterenin hayati menfaatle- öğrenmemiş tek adam bırakmamak 
rine dokunmıyan, her türlü feda. için al1\·ması lanm gelen acil tedbir
karlığı yapmağa hazır bulunduğuna ler vardır. Parti programının milli 
kanidir. Münihten evvel ve Münih- talim ve terbiye düsturlannın birin
ten sonra Chamberlain'in takip etti- cisinde pek doğru olarak "Maarif 
ği siyaset te on1ı1n bu kanaatini kuv- teşkilatımızın temel taşı,, diye vasıf
vetlendirmiştir. Binaenaleyh, Hitle. landınlan bu meseleyi, maarü diı
re göre, bu defa da harp tehdidi vamızı ilk defa olarak tetkike ve 
sahneye iyi konursa, demokrasiler programlaştırmağa davet edilen yük· 
yine ricat edecek, ve totaliter dev- sek heyetinizin layık olduğu ehem
letler, harp etmeksizin maksatları- mivetle dikkate alacağından şüphem 
nı temine muvaffak ol~caklardır. yoktur. Memleketimizde ilk öğreti. 

Halbuki vaziyet bugün tamamen min bugünkü durumu hakkında Ve
deği~,-niştir. İngiltere Münihtenberi killiğimizce tanzim ve neşrolunarak 
geçen zaman içinde mecburi asker- takdim edilmiş olan rapor, on beş 
lik hizmetini kabul etmiştir. Deniz, senelik Cümhuriyet idaresinin se. 
bava ve 'ı ara kuvvetlerini arttırmış. birlerde ilk öğretim meselesi~in 
tır. İngiltere, otomobil fabrikaları- mühim bir kısmını gereği gibi hal
nın otomobil imalinde gösterdikleri !etmiş olduğunu sizlere gösterecek
sürate yakın bir süratle, harp gemisi tir. Şimdiye kadaı' geçirdiğimiz tec
inşa etmektedir.;.Bu sene fi.. zırhlı, 4 rübelere göre, şehirlerde. iUt öğretim 
tayyare gemisi ctentze 1ndtrecektir. meseleeinin halli, yine az çok normal 
1938 de üç kruvazör yaptırmıştır. usullerle mümkün olacaktır." 
bu sene dr. donanmasına iki kruva- Köy okullarının VG:ziyeti 
r:ör- daha ilave edecekti'?'. Destroyer Hasan Ali Yücel, bundan sonra 
ve denizaltı gemilerini de arttırmış- köy öjretiminin bambaşka bir mn
tır. Fakat en ziyade sürat ve muver- hiyet aldığım söyliyerek köy mual
fakiyet gösterdi(ı saha tayyare in- hmini köyJe doğmuş, biiyümüş, köy 
şaatıdır. Son sistem harp tayyarele- hayat şartlarını yakından duymuş 
rinin bu defa Fransa üzerinde yap- gençler arasıncan seçerek yetiştir
tıkları uçu-.:, İngilterenin bu sahada meyi prensip olarak ele aldığını, köy 
ne süratle ilerlediğini göstermeğe öğretmen okullarının bu yolda bij. 
hizmet etmiştir. yük fay i:ılar temin ettiğini anlattı, 

Bütün bunların fevkinde vaziye. 
ve dedi ki: 
"Açılmış ve açılacak köy okullarını 

tin bugün bambaşka olduğunu gös- beş sınıf üzerine kurmak esasını ta-
teren en büyük hadise, demokrasile- kip ediyorum ve bu hususta parti pro 
rin siyasetlerinde görülen tebeddül- gramının emrini yerine getirmeyi 
dür. İngiftere ve Fransa gerek Akde. Maarif V,ekilliğinin ba~lıca vazifele
nizde ve gerek Avrupada bir takım rinden sayıyorum. 
taahhütler altıaa girmiş, birçok dev- Ne kadar iyi şartlar altında ku-

rulmuş olursa olsun bir köy okulu. 
!etlerin hudutlarını garanti etmicı ve 

":l nun, sadece üç sınıf halinde kaldıkça 
yeni ittifaklarla totaliter devletlere rolünü kati ifa edemiyeceğine kai'~a-
karşı muazzam bir sulh cephesi kur- timiz vardır. Onun için bugün mt-v
muştur. Sonra da gerek İngiliz, ge- cut üç sınıflı köy okullıırını partimiz 
rek Fransız ricali, her vesileden isti. Maarif programının da tesbit ettiği 
fade ederek bu defa herhangi bir ta- esaslara uygun olarak, beş sınıfa çı. 
arruza mutlaka kuvvetle mukabele karmak düşüncesindeyiz. 
edeceklerini tekrar ve tekit etmiş- Bundan sonra kuracağımız l oy o-
lerdir. kullarınr da beş sınıflı olarak açaca-

Binaenaleyh Almanya bu defa ye- ğız. Bunu temin için köy öğretmenini 
ni bir Münih konferansı akdi ümidi. başka memleketlerde olduğu kibi. beş 
ne kapılarak taarruza geçerse, de- sınıfı birden muvaffakıyetle idare e
mokrasi kuvvetlerinin süngülerile 1 deb~lec~~ surette ~etiştirınek ve onun 
karşılaşacaktır. ~ _ ı vazıfesını haşan ıle yapacak tekniği 

nazari ve ameli bir surette vernıek J şte d~ny~yı tehdit ede~ harp zarurctindeyiz. Bu mesele ruzname-
tehlıkesı buradan dogmakta- min en mühim maddelerinden 1.ıirini 

dır. Fakat, görünüşe nazaran, Hitler teşkil etmektedir. 

lunduğunu ifade etti. rine çalışma, vazifelerini yapma, ve 
Orta tedrisat müenueleri okutulan maddeleri hazmetmek im. 
Hasan Ali Yücel, daha sonra orta kanını vermek, 

t.edrisat müesseselerinin vaziyetine Bir yıl içindeki devam günlerimiz
ve çıkanların, kendi kabiliyet ve ml'- de göze çarpacak kadar azdır demiş. 
bitlerinin icap1arına gore intisap c- tir. Filhakika bu böyledir. Belçika. 
'.'lecekleri meslek için hazıı lana bile. da 230 Almanyada 280 İtalyada 216 
cekleri sanat,. ticaret, ziraat gibi mes' gündür. 
!ek okullarına girmek imkanını bula- Teşrinievvelde açılan orta okul ve 
madıklarını, bu yüzden tahsili biraz liselerimizde tedrisat, bayram hazır
daha yükseltmeyi temin eden. fazla lığı ve ikmal imtihanları sarsıntısı 
olarak kendileri için memuriyet ha- 1 dolayısiyle tam randımanla ancak ve 
yatıJa da yol açan orta okula zaruri fiili olarak Teşrinisanide bashvabi. 
olarak vaşvurduklarınr söy~edi. ?rta liyor. Bu başlangıcı Eylule Çekmek 
okuldan çıkanların da aynı v~zıyel. bence bir zarurettir. Bu sayede hiç 
te olduk~arını ve. karşılarında lıseden değilse bir buçuk ay kazanmış ola. 
başka gırecek hır mektep bulama - cağız ki altı yılda bunun tutarı do
dıklarını ilave ederek dedi ki: kuz ay eder. Liselerimize bir sınıf 

"Bu, hem kendilerine zarar veri- il. · t kl'f' d b avcseı e ı ın e ulunacaklarımız1 
yor, hem de liseleri iyi yetiştirmiye da bu sıuetle karşılamış, ve öğret. 
kudretimiz dışında talebe tehacümü men kadrosunda, ne de diğer husus. 
karşısında bırakıyor. M~mleketin her Iarda bir değişiklik yapmaksızın 
sahada muhtaç olduğu unsurl.arı mü. liselerimizi bu suretle ilk ve orta ile 
tevazin bir nisbette yetiştirmek, iç- beraber 12 seneye çıkar~ış olacağız. 
timai ve iktısadi bir zanrrettir. Orta Bu mevzuda yüksek heyetinizin fik. 
okul ve bilhassa lise talebesinin, rini ve kararını bekliyorum.,, 
memleketin iş bölümü icaplarına uy- Yükaek tahsil kurları 
gun ve içtimai muvazeneyi düzgiin 
tutarak artması lazımdır. Böyle ol
mazsa, bu okullarımızın idare ve di
siplin meseleleri güçleşir ve bu u
mumi müesseselerin gayelerine uy. 
gun bir şekilde verimli olmaları im
kanı azalır. 

Bu şartlar altında orta öğretim 

müesseselerinin sayısına ve buraya 
devam edecek ta le benin miktarına 

imkan nisbetiı!dC ayarlamak, bir yan 
da;. da dershaneleri hadditıde'lı faz
la dolu olan okullarda randımanı 

kıymetten düşürmemek için yüksek 
heyetinizin düşüneceği tedbirleri al. 
mak, en acil ve zaruri bir ihtiyaca 
cevap olacaktır.,, 

Hasan Ali Yücel, memlekette orta 
okul r,tiyacı olan yerlerin bir liste 
halinde tesbit edildiğini ve bu liste
nin şuraca tasvip edilecek sıraya tat
bik olunacağını anlattıktan sonra li
selerimizin vaziyetine geçti. Liseleri
mizde randımanı kuvvetlendirmenin 
ısrarla takip edeceğimiz 1'ir gaye ol
duğunu. bunu temin et:~~cek tedbir
lerin düşünülmesinde şura umumi 
heyetinin alıikasını rica etti. 

Ders aaatleri meselesi 

Vekil, bizdeki hususi liselerin de 
sıhhat, rejim ve ahlak: bakımların. 
dan hükumetin kontrolü altına alın. 
masi muvafık olacağını işaret ettik
ten sonra yüksek tahsil mevzuuna 
gecti ve dedi ki: 

"Yüksek müesseselerimizden her. 
birinin T-ürkiyenin her sahada muh. 
taç olduğu ihtısas adamlarını yetiş. 
tirmekle beraber milli kültürü kur. 
mak ve yaymak, ilmi araştırmalar 
yapmak için birer canlı kaynak ilmi 
metodu &ğretmek ve ilmi zihniyeti 
aşılamak için birer çalışma ocağı, 
millt davalanmızın hAkimiyetini her 
şeyin üstünde tutacak birer kültür 
kurumu hallne getirmek için mevcut 
imkanlardan azami derecede istifa. 
de etmek yolunda ve karı:ı.rındayız. 
Cümhuriyet hükumeti, bir kaç sene. 
denberi bütün fakültelerimizin mad. 
di ve manevi ihtiyaçlarını tamamla. 
mak için her fedakarlığı ihtiyar et. 
mekten çekinmemitşir. Ve çekinmi
yecektir. Fakültelerimizde yükse~ 
ilim adamlarımız gibi yabancı otori. 
telerin de ihtısasından azami dereC'e 
de faydalanıyoruz. Yüksek kurumla. 
rımızda gençlerimize feyiz veren va. 

Maarif Vekili bunu takiben ders hancı mütehassısların Türk gen;le. 
saatleri meselesine temas etti ve de- · · · rının ıstidat ve . kabiliyetlerini yük-
di ki: sek dereceye çıkarmak için ellerin. 

"Bu vesile ile kendimce önemli den gelen emeği sarfetmekte olduk
bulduğum bir meseleden bahsedece. larına inanıyoruz. Bu inancı tabak 
ğim. Diğer ileri memleketlerle mu- kuk ettirmek vazifemizdir. • 
kayese edildiği zaman bizim bir haf Yüksek ög·retı·m m l ~ · d 1 . . . . 1 es egın e ça ı. 
ta ıçınde orta ve lıse talebesıne ver- san ilim adamlarımızın ı · b -. . . . • • mes ege ag. 
dığimız der~ s.aatlerın.~ ço~lugu, lı kalmaları ve liyakatlerile kıdemle-
buna mukabıl bır sene ıçındekı oku. ri nisbetinde refaha kavu 1 

·· 1 · · l • d h 1 d.kk t şma an en ma gun erının az ıgı er a ı a e büyük emelimizdir. Buna ne kadar 
çarpıyor. Biz haftada 29 saat ders yakından alakalı olduğumuz Anka. 
okutuyoruz. Pek .. çok me~l~ketlerdeı ra ve İstanbul üniversitelerine ait 
bu rakamı pek guç bulabılırız. Onlar çıkan iki kanunla da görülmü t" 
fazla olarak ikinci bir yabancı dil., Yu'·k k .. 

1 
. . ş ur. 

• . . . • se muessese erımıze devam 
Latınce ve Yunanca gıbı dersler de ı eden g 1 · . . d .. . . . . . enç erımızın garp illerinden 
g?sterıyorlar k~. bunlar~n hıç bı~ı ı birini, o dilde tetkik ve tetebbüe im
bızde yoktur. Boyle oldugu halde bı. kan ver k tt ld . · . . . ece sure e e e etmelerını 
zım ders saatlerımız fazladır. muvaff k t' 1 1 d . . . ö· a ıye ın esas ı şart arın an 

Bunun netıcesı şu oluyor. gret- biri ol k .. .. .. 
men des saatini takrirle talebe de Fak ara goruruz. 
kafasını kitapta veya notundaki ya· at bundan da ileride, Türk di. 
zılarla dolduruyor. Ekseriyetle öğ. linin en yüksek ilmi mefhumlan en 

doğru ve _en güzel olarak ifade et. retmen konferansçı ve talebe de ez-
mesine imkan verecek mütekamil bercidir. Talebe sabahtan akşama ka-

dar ders olarak kendisine anlatılan bir inkişafa mazhar olması bizce ana 

b~ te~likeyi de göze almış gibidir. Şimdiye kadar ancak 4638 ine öğ
Çunku gerek Alman, gerek İtalyan retmen gönderebildiğimiz 40 bin kô
erkiınıharbiyesi, bir yıldırım harbi yün hepsine öğretmen ~.ulundan çık 
yapmak, ve iiç ay içinde harbi bitir- mış öğretmen göndermenin, ne kadar 
mek fikrirı:ledirler. Tc tali ter dev. parlak olursa olsun uc..~""lln bulundu
letlerin erkanıharbiyelerine göre, bu ğumuz şartlar içerisinde ancak bir 
defaki harp bir yıldırım harbi ola- hayal olduğunu taltdir edersiniz. O
caktır. Ahlan ve İtalyan kuvvetleri nun için nüfuslarının azlığı dolayı. 
bir ateş şelalesi halinde Avrupa üze- sile, ögretmen okulundan çıkmış bir 
rine akacak. ve demokrasilerin ken;- öğretmen göndermeğe bugün için 
dilerini toplamalarına imkan bırak- imkan bulamadığımız köyleri eğit
madan harp bitirilmiş olacaktır. Ni- menle okutmanın zaruri olduğunu 

tekim Almanya ve İtalya bütün ha- yüksek heyetiniz de teslim buyurur,, 
zırlıklarını böyle cabuk bitecek bir Maarif Vekili, bundan sonra eğit
yıldınm harbine göre yapµıaktadır- men !erin köydeki büyük rolünü te. 
lar. barüz ettirdi ve şimdiye kadar yapı-

şeyleri ıfinliyor. Bunlar üzerinde zi. meselelerden biridir. Bu hususta yük 

h . k 1 ak vak"t b l ı- sek müesseselerimize dü-n milli 
ın yoraca , ça ışac ı u am .,.-

vazifenin eh · 1· t ' · b .. t .. 

Fakat önümüzdeki harp bir yıldı. !an tecrübelerin muvaffakıyetli ne
rım harbi mi, yoksa bir yıpranma ticelerini anlattı. Tik tahsilin icap et. 
harbi mi olacaktır? Bu da ayrı bir tirdiği masraflar üzerinde de dura
meseledir, ve diger bir yazımızın rak bu masrafların yaln<z vilayetle
mevzuunu teşkil edecektir. rin hususi bütçelerine tahmil edil. 

yor. Dersler hazmedilmeden dima- emmıye mı u un mes. 
• . . . lektaşlanmın bütün şu"mulü ile k--v 
gındadır. Çalışkansa vazifelerını, · ., • 

bil k . . . d 1 radıklarına inanım vardır.,, tamamen yapa me ıçın saatın en ı 
kaybediyor. Öğretmeni konferans- Terimler ve ilim dili 
tan, talebeyi ezberden kurtarmak Vekil, bu arada ilmi terimler iize.. 
için öğretim usullerimizi ıslah etmek rinde durdu. Yüksek illin ve öğre. 
şartiyle bütün dersleri öğleden evve tim müesseselerimizde de bu terim
le almak nihayet bir de tedrisatl bi. lerle tedrisat yapmanın bir zaruret 
tirmek, öğleden sonraları derslerini olduğuna işaret etti. Türk ilminin 
hazırlamak için müsait mekteplerde türkçe bir ilim dili ile beraber var 
etüt saatleri koymak muvafık bir olacağını, ana dilin kültür davamı. 
tedbir olarak hatıra gelmektedir. zın belkemiği olduğunu söyledi. 

Bununla şu faydaları elde edece. Türk harfleri ile Türk kültürünü en 
~imizi zannedivonım: geniş sahada yayacak eserleri vücu. 

Türk alimlerinin eski yazma eser. 
!erini tanıtmak ve yaymak için ve 
müzelerimizin sayısını arttırmak, 

mevcutlarını teknikleştirmek yolun. 
da tedbirler alındığını anlatan vekil, 
mesleki teknik meleke ve terbiye. 
si veren müesseselerin çoğaltılaca
ğını, muhtelif mıntakalarda müte. 
nevvi ihtiyaçlara cevap verecek, 
mesleki ve teknik okulları açmıya 
ihtiyaç görüldüğünü de tebarüz et. ı 
tirdi. 

8 - Dilekler komisyonu: 
Reis: Halit Zeki Buluğ, 
tör: Sami Akyol. 

rapor-

Saat 12.30 da Maarif Vekili Şura
yı temsilen beraberlerinde komisyon 
reisleri olduğu halde Ebedi Şef Ata
türkün muvakkat kabirlerini ziyaret 
ederek bir hürmet çelengi kovmuş. 
lardır. 

Komi•)v.Jnlar çalıfmıya 
bafladılar 

Okullarda disiplin 
Hasan Ali Yücel, okullarda di•aµıin 

meselesini de ele alarak, Şuraya 

tevdi edilen inzibat talimatnamesi
nin bunu temine matuf olduğunu 
söyledi. Sonra yeni bir maarif teş. 
kilatına ihtiyaç olduğunu, yapılan 
tetkikler neticesinde maarif teski1a. 
tının bugünkü ve yarınki ihtiyaçla
ra cevap verebilecek bir hale konu. 
labileceğini anlattı. 

Vekil. sözlerini söyle bi~irdi: 

"Tarihi ve çok şerefli bir vazife. 
nin ifasına davet edilmiş bulunuyor. 
sunuz. Bütün memleketin alaka ile 
dolu nazarları size ve yapacağınız 
büyük işe teveccüh etmiştir. 
Şimdiye kadar vekilliğimizin her 

fırsatta ve geniş ölçüde faydalandığı 
vukuf ve ihtısasınızın bu toplantıda 
da isabetli karar ve tedbirle'l' almı
ya bizi sevkedeceğinden · şüphe et
miyorum. Salahiyet ve isabet le ile. 
ri süreceğiniz mütaleaları hürmetle 
telakki etmeyi vekilliğimiz kendisi. 
ne en mühim bir vazife bilir. Mü. 
zakerelerinizde hiç bir mütaleanı2'ın 
irfan ve vicdanınızdan oaşka hiç bir 
kayıt ile tahdide tabi olm.ıd•iım 

bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 
Düşününüz, söyleyiniz, yapalım. Bu 
imkanın zımnmdaki yük.sek vazife 
ve mesuliyeti hepiniz takdir buyu. 
rursunuz. 

Maarif Şurası, sadece bir formaJi_ 
tenin ifası icin toplanmış değildir. 
Sizden her mesele hakkında Vek5· 
letçe alınmış kararların olduğu gi. 
bi tasdikini değil her meseleyi yeni
den tetkik ve mütalea ederek bizi 
aydınlatmanızı rica edi.,.orum. 

Bu hususta bütün teşkilat emrini. 
ze, bütün dosya ve vesikalar tetki. 

kinize hazırdır. Hepinize verimli ça. 

lışmalar ve bunda muvaffakıvetıer 

dilerim.,, 

Komisyonlar seçildi 
Maarif Vekilinin alkışlarla karsı

lanan nutkundan sonra, Şura aza~ı-
nın verdiği takrirler üzerine, Ebedi 
Şef Atatürkün aziz hatırasına hür
meten beş dakika ayakta durulmuş 
ve muvakkat kabirlerine Şurayı tem 
sil edecek Özel bir heyet taraiın. 
dan çelenk konulması ve Milli Şef 
İsmet İnönüne Şuranın sonsuz saygı 
ve bağlılıklarının arzı sürekli alkış
larla kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül
halik Rendaya, Başvekil Dr. Refik 
Saydama ve Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmağa hürmet tel
graflan çekilmesi kararlaşmıştır. İs
tanbul Üniversitesi Rektörü Cemil 
Bilsel söz alarak Şura adına Maarif 
Vekiline Şura azasının saygı ve şük. 
ranlannı ifade etmiş ve komisyonlar 
halinde mesaiye devam olunmak ü
zere umumi toplantıya nihayet ve
rilmiştir. 

Saat 14.30 da komisyonlar çalış· 

malarına girişerek kendi iş planla· 
rındaki mevzuları işlemeğe başla. 

mışlardır. 

1 - Teknik öğretim komisyonu: 
Orta ticaret mekteplerile ticaret 

liselerinin mezuniyet imtihanlarına 
hariçten girmek isteyenler hakkın· 
daki talimatname tetkik edilerek ha· 
zı maddelerinin tadili yapılmış. Ak. 
şam Kız Sanat okulları ve enstitiile· 
ri müfredat programının tetkikim 
başlanmış, İzmir bölge sanat okulu· 
nun sepetçilik ve örme mobilyacılık 
kısımlarının müfredat programlar 
incelenerek bazı maddeleri tadil edil· 
miştir. 

2 - Neşriyat komisyonu~ 

Okullarda çıkarılan mecmualar:; 
ait talimatname ile okul kitaplarınır 
Maarif Vekilliği tarafından bastırıl· 
masına dair kanun ve talimatnamey: 
tetkike başlamıştır. 

3 - Beden terbiyesi komisyonu: 

Jimnastik şenlikleri talimatname. 

sinin heyeti umumiyesi üzerinde mü· 

zakerelere başlamıştır. 
4 - iı .. ~aetlm kom~~ 
Maarif müdürleri tallınatname. 

si, ilk okul programı üzerinde tetkik
lere başlamış, bir öğretmen tarafın. 
dan idare olunan üç sınıflı köy okul. 
larının beşe çıkarılması meselesini 
prensip olarak kabul etmiş ve tek
nik bakımlardan işin tetkiki üzeri.,., 
de çalışmıştır. 

5 - Orta öğretim komisyonu: 
a) Komisyon umumi meselehr i. 

çin öğleden önceleri umumi toplan
tılar yapacak, öğleden sonraları, şu 
komisyonlar halinde çalışacaktır: 

b) İlk öğretmen okulları ve Gala. 
tasaray li ı ~si müfredat programları 
için hususi komisyonlar aynlroıştır. 

c) Önce müfredat programlarının 
sonra talimatnamelerin tetkiki ka. 
rarlaştınlmıştır. 

d) Aza arasında muhtelif ders ve 
iş branşlarına göre iş bölümü yapıl. 
mıştır. 

e) Yabancı dil tedrisatı jc:in ayrı
lan komisyona mütehassıs lisan öğ
retmenlerinin davetine lüzum görül
müştür. 

6 - Dilekler komi~yonu: 
Şurada görüşiilmek üzere maarif 

ve okul müdürlüklerinden gelen mü
talealar sıraya konarak, bunlarm 
İstanbul ve lzmire ait olanlarından 
hususi komisyonlara verilmeğe de. 
ğer görülenler aynlmıştır. Bu ara
da komisyon azasından bazıları ta
rafından yapılan tedrisata ait teklif. 
lerin ait oldukları komisyonlara 
gönderilmesi kararlaştınlmıştır .. 

7 - Plan komisyonu: 
Kendisine tevdi edilen Türkive

de tahsilin bugünkü durumu ve ~na 
meseleleri raporunu tetkike başl:ı. 
mıştır. 

8 - Yüksek öğretim ~omis:ronn: 
Umumi toplantıyı müteakip ko

misyonlar kendilerine tahsis edilen 
yerlerde ayn ayn toplanarak reis ve 
raportörlüklerine asaihda adları ya
zılı zatlan seçmişlerdir: 
ı - Plan komisyonu: 

Reis: Mehmet Emin Eri:şirgil. 
raportör Halit Ziya Kalkancı. 

2 - İlk öğretim .... komisyonu: 

Reis: İsmail Hakkı Baltacıoğlu. 
raportör: Cemal Ongun. 

3 - Orta öğretim komisyonu: 
Reis: Tevfik Ararat, raportör: 
Halit Vedat Fıratlı. 

Vekillik raporunun yüksek öğre. 
time ait kısmı okundu. Komisyonca 
tetkik edilecek meselell1' iki kısma 
aynldı. Bunların bir kısmı komis. 
yon umumi heyetinde. hir itısmı rıa 

tali komisyonlarda müzakere edile. 
cektir. 15 tali komisyon secilerek, 
sekizinin yarın toplanıp tesbit edi
len işlerini konuşması kararlaştı. 

Komisyon umumi heyeti ile konusu. 
lacak "Yüksek öğretimin hedefle. 
ri,, meselesinin müzakeresine baş. 

landı. Bu meselenin görü~ülınesine 

yann devam edilecektir. 
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TAN 
Matba ası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tahı, cilt ve klişe 
işleri yapılır. 

TAN Matbaası • lstanbul 

Telefon: 24310 

ZAYİ - 4534 sicil No. lu arabacı 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmii yoktur. 

Mehmet oğlu ALİ 

Dr. HAFIZ CEMAl 
f Pazardan maada ~aat (14.30 dan 13 e 

1 

Sah, Cumartesi 12 ye kadar tıkaıa:1a. Dl· 

-'BnyoJu No. 104. 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrev1 ve eli t haıttalıt<lart mOte..,Aısı• 
)ğleden sonra Beyoğlu Agacam• 
~A!'ftJ~md~ l\ln 13~ l'PIPf'ln ·4~!'iJ<~ 

ıs tanbul Belediyesi · llCinları 
Temizli'lr işleri araba koşumları imalatında kullanılmak üzere lüzumu 

olan muhtelif cins kösele kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 20-7-:l9 Per~embe günü saat 15 de Daimi encümende yapılacak. 
tır. Muhammen bedel 6500 liradır. İlk teminat 487 lira 50 kuruştur. Şart. 
namesi zabıt ve nıuameliıt müdürlüğü kaleminde görülebilir. İsteklilerin 
2490 N. lu ırnnunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları zarflarını ihale 
günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri. (4906) 

Bursa 
Bursa b~Jed;yesinin 55 lira maaşı aslili veyahut 165 lira ücreti şehri. 

yeli ve en ziyade gıdai tahliliit ile meşgul olacak bir mütehassıs kimya
gerliği münhaldir. 

Gıdai !ahlilHta mütehassıs kimyager vesikasını ve sair evsafı kanuni. 
yeyi haiz olup ta bu kimyagerliğe talip olanların tanzim edecekleri ter. 
cümeihal varakasile evrakı müsbitelerinin tasdikli birer suretini bir isti. 
daya bağlıyarak dört kıt'a 4,5 - 6 eb'adında fotoğraflarile birlikte 15-
8-939 tarihin~ k;ıdaı Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilan olu. 
nur. "53112 .. 

· Devlet Oeiniryolları ve Limanları isletme U. idaresi ilanlar·, 
"Arpaçık., veya "Kıska., tabir edilen soğan tohumu 1-8-1939 teri. 

hinden itibaren D. D ·9 numaralı tarifenin kuru sebze nakliyatına mah· 
sus 12) inci zeylıne ithal edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara mü. 
racaat edilmesi i3097) (5277! 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraıti. 
1 _ Mekı 0 bin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere aın se. 

nedir. Yatılı ve parasızdır. Kayseri Ticaret gemilerimiz• kaptan ve ma. 
kinist ve deniz meskği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı mektep 
tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe alı. 
nacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve yaş. 
!arı on betşen kücük on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yü.tsek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları ıa. 
zımdır. 

3 - Yazılmak için Pazaıtesi, Çarşamba ve Cuma günleri mektebe mü. 
racaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacaklan istidalarına 
aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Ası kağıdı. 

C - Mektep salıadetnamesı, veya tasdiknamesi veyahut bunların mu. 
saddak suretleri, 

D - Polısce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı, 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik iİnzaları, 
F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9 X 6 eb'adında., . • 
5 - Yazılma i<i 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

olanların 23 Agustos 9~9 Pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah saat 
8 de mekkpte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fa7.la tafsilat icin Ortaköyde Mektep müdürlüğüne m üracaat olun. 
malıdır. LtanbuJdan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönde. 
rilmesi lazımdır "5272., 

Afyon Lisesi Direktörlüğünden : 
19?.3 senesinden itibaren lisemizden mezun olup ta direktörlüğe pul 

ve d!plomn kabı parası veren ve diplomalarını kapsız alan ve halen dip. 
lom•larını almıyan mezunlarımızın biran evvel direktörlüğümüze baş 
vurm~l~rı ilAn olunur. (5153) 

Her Eve Lazım Olan 
YENJ 

Cocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz taıafından net 

redilen Yeni Çocuk Ansik· 
lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olması lazım gelen bir eserdir • 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna· 
sında ve ders dışında aradığı bıi· 

tün maliimatı bulabilir. 
ÇOCUK ANSIKLOPtDİSİ bü· 

tün dünya llsanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihltyaçlannı ve 
mektep programlanıu gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren· 
!er, Profesör Salih Murat, Fallı 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muıfllimlere ve 

mektep talebesıne aynca tenzilat 
yapılır. 

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

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

,- -
ISTANBULDA TAN MATBAASıNA 

Veni Çocuk Ansiklopedisi brosOriln· 
den bir tane göndermenizi ve mu· 
aWmlere ait ~on tiyat.ı.nw blldirmf* 
nfı.J ·rıca ederim. 

lsim: ; : : e • • • • • • 
Adres.· : • • • • • ıt • • ' 

• • • • • • • • • 
T~N Neşriyat E'Vi 

· lstanbul 

BUGÔN 
KUMBAQASINA 

ı PAD~ATAN 
KOCOK EL 

YARIN 
CEK DEFTEtllNE 

IMZAATAH 
flOYOK EL 

OLACAK Ti~ 

T0RKfY 
,~$ 

f>ANKASI 
İstanbul İkinci İflas Memurluğun. 

dan: 

Müflis Bedrosa ait olup Birinci 
arttırmada kanuni kıymeti bulmıyan 
Kasket ve sairenin ikinci arttırması 

21-7-939 Cuma günü saat 10 da 
İstanbulda Mercanda Tığcılarda 9 

No. lu mağazada yapılacağından isti
yenlerin mahallinde hazır bulunma. 
!arı ilh olunur. (19280) 

Adalar Kazası Nüfus Memurlu
ğundan; 

Heybeliadada Karavasil sokağında 

25 sayılı evde kayıtlı Yani oğlu Ye. 

gemin adı Asliye Beşinci Hukuk 

Mahkemesinin 23-12-936 tarih 

1416 sayılı kararilc (Yuvakim) ola. 

rak tashih edilmiş olduğundan Me. 

deni Kanunun madedi mahsusasına 
göre keyfiyet ilan olunur 

11 .._ ______ , 
D A B KOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Ac:entalığı 

•SCHULDT • ORIENT • LINE> 

Ewayj ticariye nakli için serJ posta: 

ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Bremen. Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Esya tahliyesi için beklenen va
purlar: 
Gluk.sburg vapuru 25 Temmuza doğ
ru. 

Maritza vapuru 5 Ağustosa doğru. 
Oonau vapuru 19 Temmuza doAru. 
İrland vapuru 22 Temmuza doğru. 
Ouburg \·apuru 24 Temmuza dogru. ... 
H. P A J K U R 1 Ç 

Vapur Ac:entası 
,..zETSKA PLOVIOBA A. o ... de 

Kotor Balkan antantının ekonomik 

konfer•nıınd• teıtı edilen 'enter· 
balkanfk hat. BüyUk IUkı modern 

"LOVCEN 11 

vapuru ite lıtanbut, Köıtence, Pl· 
re. Korfo. Arnavutluk, Dalmaçya 
ııhill, Trlyeate, Venedlk ve Suıak 

araaında muntazam poıta. 

Yolcu ve eşyayl ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahaU için 

MUstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
ilk posta a •6uıtoı uat 13 te. 

PiRE, KORFU, Arnavutluk, Dal· 
maçya sahilleri. Venedik ve Trfyes
teye ilk posta 11 Ağustos saat 15 te. 

Her nevi tafslldt için Galatada 
(Yolcu salonu karşısında) umumi 

1 acenteliğe: Telefon: 447~8 ve bUtün 
seyahat idarehanelerine mUracaaL 

Daima Genç 
Daima Güzel 

Ingiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 saheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarları. 
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmustur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelli,iUnin sihrini terki· 

binde saklıyan en ciddi ve şayanı iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü· 
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç· 
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yaj!lı, yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzul( 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki cil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tanıamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serin!ik 
verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
BEYO(.;Lu • İSTAı"IBUL 

- iHTiRA ILANI ' 
"Piritleric dökıimü için usu 1 

ve tertibat,. hakkında istihsal 
olunan 5.8.934 günlıi ve 1825 
sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak üzere ahe-
te devrüferağ veya icaı edil-:
ceğinden talip olanların Gala· 
tada Iktısat hanındd Robert 

1 Ferri'ye müracaatları i!An olu-
't nur. 1 

r 

1 
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350 yi mütecaviz alhn madalya ve zafer ni§anlarile büyük mük6fat, birincilikle diplomalar kazanan 

LIMO K ERi HA N KOLONY SiNiN 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve tifa veren, sinirleri teskin eden, nıhi ıstırabları azaltan bu methur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Ve mem

leketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve .bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

NE S R 1 N Kolonya ve Losyonları A ın Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın h"afif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmali mümkün değildir. Hasan ve Nesrin 

losyonlarının bilhassa: Şipr, Fuier, Leylak, Beı bahar çiçeği kokuları herkesi hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir • 

................................. ! .......... .. 

1 
50 Lirahk 
Bir Elbiseyi 
Ter Mahve· 
debilir. 
Terin ıslattığı 
elbiae kısa 
bir zamanda 
harap olmağa 
mahkumdur. 
Terkibindeki 
tu~)u madde· .... ~ 
lerden dolayı 
ter, bilhassa 
ipekli kumat· 
ları bozar, 
Elbise ve iç 
çamaf ırlarınızı 
tere kartı muhafaza etmek için 

SUDORONO 
PERTEV 
Kullanınız. ! 

..................................... . 
Dl KKAT: "8udorono Pertev., teri, kesmez. oıı· 

dece mecratını deillftlrlr. Bundan dolayı vlıcud.a 
1
: 

hiç bir fenalıöı yoktur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. Kor Komutanhğından : 
1 - 3. Kor İnşaat şubesinde çalışmak üzere (250) lira ücreti şeb. 

riyeli yüksek diplomalı bir mimar alınacaktır. 
Taliplerin 27 • 7.939 gününe kadar Çorluda Kolordu İnşaat şubesine 

istida He müracaatları. 
2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal kağıdı, tercümei hal, ve asker. 

lik vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikalarını istidalarına rao-
tetmeleri Iazımdır. (5172) (129) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk' Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Ranka.,mda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası huJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ı1şağ1dakı 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

.. 
" 
" 

" 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,000 
500 .. 2.000 
250 
100 .,, 

40 
2U 

" 
" ,. 

" 
• 

ı.ooo 

4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

M. M. Vekaletinden : 

Lira 
,.. 
.. 
,, .. .. .. 

Muhtelif mahallerde benzin tanktan yaptırılacağından bu işlerle 
iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere Ankarada M. M. Vekaleti 1nsaat subesi müdürliiğ'iine müracaat. 
ları. (128) (5173) 

Kartal Belediye Riyasetinden: 
Kapah Zarf Usuliyle Arttırma ve Eksiltme ilanı 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kartal kasabasının (6) kilometre mesafedeki Yakacık köyünün 

1,5 kilometre garbında ve köyün Hıdıroğlu mer'ası denilen mahalden 
eskiden kısmen toprak künk ve kısmen demir borularla isale edilmiş 

bulunnn içme suyunun madeni boru dahiline alınarak sıhhi ve fenni 
şeraıte göre~sale ve bu işe ait tesisat inşaatı olup Nafıa Vekaletin. 
ce muc;addak projeleri mucibince bedeli keşfi "38646" lira "71" ku
ruştur. 

2 - Muvakkat teminat "2898" lira "50" kuruştur. 
3 - İsteklılerin kanuni vesikalarlle beraber teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir saat evvel Encümen Riyasetine vermiş bulunmaları. 
4 - İhale 25 Temmuz 939 Salı günü saat 9 dan 17 ye kadar Kartal 

belediye~i daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek isteyenler bu işe ehil olduklarına dair Tak. 

simdi? İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Umum Müdüriyetinden ehliyet 
vesikası almaları. 

6 - 939 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 
7 - İstekliler ~artname, proje ve merbutatını Kartal belediyesinde 

her gün görebilirler. 
8 - İşbu inşaatın ihale bitiminden dört ay sonra ikmali şart. 

tır. "5024" 

Baıvekafet istatistik Genel Direktörlüiiü 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 11 aylık harici 
ticaret istatistik mecmuasıdır. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi 250 - 300 dür. Yalnız kanunuevvel ay
lığı 400 - 500 olacaktır. 

3 - 11 aylık mecmuanın forma yekunu 343 tahmin olmu tur. 16 sa
hifelik beher forması için tahmin olunan tabı bedeli 27 liradır. Tu!arı 
olan 9261 lira üzerinden % 7,5 muvakkat teminat olarak 695 liralık 

banka mektubu veya makbuz verilmesi lazımdır. 

4 - Eksiltme temmuzun 20 inci perşembe günü saat 16 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. Bir saat 
evvel zarfların komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu baptaki şart
name komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune dairede görülecek-
tir. "2740,, "4838., 

Kartal Gençlerbirliği Avcular Kolundan : 
Maltepe Dıragoc; dağı istikametinden Kaplankaya ve oradan Soğan. 

!ık köyü, Cavuşoğlu deresi, Pendik hududu istikametinden kaza merkezi 
dahil olmak üzere bu hudut dahilinde kolumuz azalarından başkalarının 

1 avlanmaları memnu olduğundan kolumuza mensup azaların yedlerindeki 
cüzdanlarını tebdil ettirmek üzere temmuz 939 nihayetine kadar hergiin 
18 den 20 ye ve pazar günleri de 12 den 16 ya kadar kolumuz kitabetine 
müracaatları ilan olunur. 

Elbistan Kaymakamhğından : 
Kazamız köylerinin sağlık işlerinde kullanılmak üzPre Zündap ve. 

yahut İndiana marka bir sepetli motosiklet alınması eksiltmeve konul. 

muştur. 

İsteklilerin en ~eç 20. 7_939 perşembe günü saat 10 na kadar Elbistan 
Kaymakamlığına baş vurmaları ilan olunur. (5192) 

Elbistan Kaymakamhğından : 
Kazamız köylerinin sağlık korucuları ıçın yerli elbise ~atın alına

caktır Beherinin muhammen bedeli Elbistanda teslim şartiyle on bir 
liradan olmak üzere 11 adet elbise eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin en son 20-7-939 perşembe giinü saat ona kadar Elbistan 
kaymakamlığına baş vurmaları duyurulur. 5188) 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman Amenajman işlerinde kullanılmak uzere: 

200 adet pergel takımı 
200 " Dublu desimetre, 
200 ,, Mail mesafeyi ufka tahvil cetveli, 

200 ,, Mıkyası hendesi, 
200 ,, Çelik şerit, · 
200 ,, 45 derecelik gönye, 
200 ,, 60 derecelik gönye, 
200 ,, Minkale, 
200 ,, Mira, 

1000 ,, Ormancı kompası 

200 ,, Tecessümat burgusu, 
100 ,, İrtifa barometresi, 
50 ,, Pilimimetre, 
50 ,, Dürbtinlü plançete. 

satın alınacaktır. 

Bu alat ve edeYatı vermek isteyenlerin son tadilatı gösteren katalog
lar ile cim: ve nevi, fiyat, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif 
mektuplarını 1-8.1939 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde te
şekkül eden komisyona getirmeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri 
7. ağustos - 1939 saat 10 da teklif eyledikleri aıat ve edevattan birer nü
munl! ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek bir mümessil 
bulundurmaları lazımdır. (2937) (5098) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü OÖRDONCO. GazetP.ri1ik ve 
NeSTiyat T. L. $. Rasıldr2ı nT TAN Mathaaııı 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

Nazarı Dikkatine : 
Avrupada büyük rağbet kazanan ve 

subaylara çok yarayan 3 renkli 

i M O 
Askı fenerleri gelmittir. 

Her yerde DAIMON pillerini ve ampullerini de ısrarla 

İllteyiniz. DAlMON markasına dikkat ediniz. 

~~~~a~~~, 

1 OSM~~KI:N~N,!3ş~~1KASI 1 1 TESiS TAR•Hi 1863 ' 

1 
Staıüll'rİ ve Türkive Cümhuriveti ile münakit mulcavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmıştir 

~ 

1 
i 
1 
i 

( 24/611933 tarıh/J 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 incUJz Lirası 

i htlyat a~çesl : 

TGrkiyenin başlıca Şefürlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve biltiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev~ual hesaplaiı küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı . 
Türl<ıye ve Ecncbı memleketler üzerine keşide scnedaı 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Senedaı tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şarllarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

Piyasanın en milsait şartlarile (kumbaralı veya 

Sıra Cetveli . 
No. Alacaklının İstediği Kabul O. Kabul O· Rcddolu· 

ismi para lunan Para lunduğu Sıra nan Para 

1 

2 

3 

Hasan Er_gon vekili 
Bodosaki Kalınoğlu 677,80 
Yorgi Gavrilidis 
vekili Kalınoğlu 
Yorgi Hacı Dimit. 
riyadi 

302,50 

350,00 

677,80 

302,50 

00,00 

6 

6 

O 350,00 Ala. 
cağı anlaşılamadığından 

İflas İdare azası: Avukat Kalınoğlu 
lstanbul ikinci iflas Memurluğundan: 

Müflis Tophanede 7 No. da Fırıncı Dimitri Mininanın tahkiki düyunu 
bitmiş ve idarece yukardaki sıra cetveli tanzim ve daireye bırakılmıştır. 
Alacaklılar ikinci toplanması 7 /8/ 939 Pazartesi günü saat 15 de yapıla. 

cal!ı ilan olunur. (19281) 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 

intihap Heyetinden: 
1 - Temmuz 939 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve 

zahire borsası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatında inti. 
hap etmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların listeleri buı?ündcn 
itibaren Oda ve Borsa koridor ve salonuna asılmıstır. Bir itirazı olanla
rın üc _gün zarfında 20 Temmuz 939 Perşembe günü akşamına kadar yazı 
ile intihap heyetine müracaatları. 

2 - İntihabat 24 Temmuz 939 tarihine müsadif Pazartesi ı?Üni.i ~aat 
ondan on ilce kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Bor
sa idare heyeti salonuna ,ı?elerek reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 


