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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi 

Polonya Almanyaya 
Danzig için Kat'i. 

Danzig'te Nazilerin reisi Forater 
Alman Propaganda Nazınrulan 

talimat alırken •• 

Maarifimiz 
Proğramlaşıyor 

•• ,. Pliinla ıvor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Evvelki rün Ankarada ilk 
Maa11if Şurası açılarak 

faaliyete geçti, hu fUra maa
rif hayatımız için bir dönüm 
noktası tetkil edecektir. Çün
kü maar:ifin hazırlayıp turaya 
arzettiği meseleler, maarifimi
zin ana prenaiplerini teabite 
yardım edecek olan mesele
lerdir. Ve bu meselelerin kati 
tekillere raptı maarifimizin 
programlafllla•ına ve pli.nlat
masına hizmet edecektir. 

Genç ve kıymetli Maarif Vekili
miz, Şurayı açarken irad et. 

tfği nutukta maarifimizin bütün me
selelerine büyük bir vukuf ve sala
hiyetle temas etmiş, yaralan olduğu 
gibi bütün çıplakhğile teşhir etmiş, 
ve bütün bu dertlere Şuradan tedavi 
çareleri göstermelerine intizar etti
ğini söylemiştir. 

Bugünkü maarif sistemimizin en 
.ıbüyük dertlerinden biri muhtelif 
tahsil dereceleri arasındaki ahenk. 
sizlik, ve aile ile mektep arasındaki 
rabıtasızlıktır. 

İlk tahsilde Anglosakson terbiye 
sistemini kendi muhit ve ihtiyaçla
rımıza göre adapte etmeğe çalışmı

şız. Ortamektepte ve bilhassa lisede 
eski Fransız sistemini rehber ittihaz 
etmişiz. Ve sonra da bütün tahsili 
Üniversiteye talebe veya devlet ka
pılarına memur yetiştirecek surette 
tanzim etmişiz. 

T ürkiyc, eskiden bir memur 
devleti olduğu ve okuyanlar 

için en büyük gaye bir devlet kapısı. 
na yana!:mak bulunduğu için, bu sis
tem belki o vaktin ihtiyaçlarına ce
vap verebiliyordu. Fakat inkılaplar
dan sonra hayatımız değişti. Cemi. 
yet başka bir istikamette yol alma
ğa başladı. Memuriyetten ziyade ih
tisas kıymet kesbetti. Teknisyen ih
tiyacı başgösterdi. Fakat mektepleri. 
miz ve maarif sistemimiz hayatın bu 
yeni ihtiyaçlarına uyamadı. 

Mnarif Vekilinin nutkunda izah 
ettiği gibi, muhtcli~ tahsil derece
leri arasındaki bu i-'henksizlik ve 
maarif sistemimizin hayata uyı(ün 

(Sonu: Scı- 10, sü.1) 

ihtarını Yaptı 
Hitler Tecavüzün SilCihla 
Karşılanacağını Anladığı 

İçin Tehditten Vazgeçiyor 
Varşova, 18 (Hususi) - Bugün Danzig'aeki vaziyet dola

yısile neşrolunan bir ihtarda, Almanların Danzig'i Alman
yaya ilhak için giriştikleri bütün teşebbüslerin, Danzig sta
tükosuna karşı gayri kabili kabul bir tecavüz sayıldığı, Dan-

dg statükosu aleyhindeki her ı 
hareketin mukabele göreceği 
anlatılmaktadır. 

lngiliz generalinin muvcualatı 
ile ba,lıyan a•keri hazırlıklar 

Varşon, 18 (ffmmsi) - İngilte. 
renin denizaşırı kuvvetleri umu
mi mii!ettişi General ı;onside, bu 
giln Mareşal Smigly Rydz, Hari
ciye Nazırı Miralay Beck, Lehis. 

Or9eneral 
Asım Gündüzün 
Dünkü Ziyafeti 

Fransız General Şerefine 

Dün Ziyafet Verildi 
tan Harbiye Nazırı ve Erkanıhar· Ankara, 18 (A. A.) General Hut. 
biye Reisi He görüşmüştür. Göriiş- zinger ve maiyeti, bugı.in öğleden 

meler yarm da devam edecektir. sonra mihmandarları ile birlikte Çu
Varşovanın en belli başlı gazetesi buk. barajını gezmiş ve baraj suyun. 

olan Kurjer Porrany bu ziyaret hak- da motörle bir cevelan yapmıştır. 
kında diyor ki: Orgeneral Asım Gimdüz bu ak -

İki memleket arasındaki siyası sam saat 20 de .misafir orııenera1 ve 
ı J 1;;'1;• ... .. ı cıt et ,t1q'ıı1~ ıa mı. 

h~susunda as eri mesai birliği esaslı dört kişilik büyük bir ziyafet vermiş 
bır rol. oyna~ak~adır. "İr~nsi~e" in ve bu ziyafette genel kurmay ve Mil. 
ziyaretı, cemılekarane hır zıyaret li Müdafaa Vekaleti ileri gelenleri 
mahiye~in~e değildi~. G~yesi mat. hazır bulunmuştur. Toplantı çok sa. 
buatın ıştıgal etmesıne luzum olmı- mimi bir hava içinde geç vakte ka • 
yan çok müsbet bir gayedir. "İron- dar devam eylemiştir. 
side" in Polonyadaki ikametinin ne
ticeleri, çok mühim olacaktır. Daha 
şimdiden Londra, Paris ve Varşova. 
nın her türlü taarruza karşı koyma
larına medar olacak askeri kuvvet
ler hazırlamakta oldukları iddia edi
lebilir. Bu keyfiyet. Avrupadaki 
siyasi vaziyetin inkişafı üzerinde 
kati bir tesir icra edecektir. 

Kati karar kar1ısıncla 
Almanya yumu1aclı 

Londra, 18 (A.A.) - Times gaze. 
tesinin Berlin muhabirinin bildirdi
ğine göre, Berlindeki umumi kanaat, 
B. Forsterin Dazing'e B. Hitlerin bu 
meselenin muslihane bir surette hal
li hakkındaki planını götürdüğü mer 
kezindcdir. Danzig gazetelerindeki 
neşriyatın tonunda vukua gelen de
ğişiklik te esasen bunu göstermekte. 
dir . 

Teyit edilmcmis olmakla beraber 
tSouu Sa. 10 Sıi. 2) Orgeneral Asım GONDOZ 

Maarif Şurası Çahşmaları 

Komisyonların Tetkik 
Ettiği Maarif işleri 

Maarif Şüraıının ilk cel•e•İncle bulunanlar .... 
· [Yazıaı 10 uncu SayfadaJ 

HALK GAZETESi 

,fllll-________________________ , 

1919 dan 1937 yılına kndar ' 

D Ü N YA .TA R 1 H 1 
Leon Chen - Raymond Ronze - Emile Follnw 

Tercnme eden: Galip Kemall SÖYLEMEZOGLU, eski Moskova 

sefiri: Cihan harbinden sonraki beynclmilcl slynsl ve içtimaı 

hAdiselcrin yegAne tarihi 

Flyab 150, cntllsl 175 kuruıtur, KANAAT KİTABEVİ 

1 ·1· l · • b el eılerini müttefiklerine verecekleri •on •İdem ağır bombardıman tayyarelerin-
ngı ız erın ıca ın a v 

den bir filonun Franıı~ toprakları ü.tüncleki uçuılanncla alınmıı lotogralları .• 

ln9ilizler Müttefiklerine 
Tayyareler Verecekler 
ıAşvEKILIMız -'General Gamelin Sulh 
Çınarcık ve 

Karamürselde 
Yalova, 18 (TAN) -- Bn~'•e. 

kil aoktor Refik Saydam, Çı. 
ııarcıi• gitmit. hnJk kendisini 
alkıılarla kvşılanııı ve seliı-

~· 

Baş\'ekil, nahiye müdüriinden 
nahiyeye dair malümat almış, 

başmuallim N aci~·e de ınckt<'bi 
hak'kında sualler sormu~. köy. 
lülerle konuşmuştur. Bir :ımat 

kadar Çınarcıkta kaldıktan sc.n. 
ra kaplıcalara di.inınüştüı·. 

Yalova, 18 (TAN) - Baı;,·r

kil doktor Refik Saydam, hu. 
gün Karamürse1e giderek, me
murin ve halk ile temasta bu. 
Junmuşlar ve dileklerini dinle. 
mişlerdir. 

SATIE iŞi TAHKIKATI 

Cephesi Ordularından 
Emin Olduğunu Söyledi 

Londra~ 18 1. A.A ) - Daily Herald gazetesi, önümüzdeki 
aydan itibarerı İngilterenin Po1onya ile air dost milletlere 
askeri tayyareler vermeğe başlıyecağıru haber vermektedir. 

Bu gazete, imal edilen tayyareler miktarının son derece 
artmış olduğunu ilave etmektedir. 

General Gamlen •ulh cephai 
orclulannclan emin 

Paris 18 (Hususi) - Fransız ordu
ları Başkumandanı General GameUn 
bugünkü beyanatında Fransız ordu
sunun akıllara hayret veren teka
mülünden bahsetmiş ve berri, havai 
ve bahri kuvvetlerinin her birinde 
ayni yüksek tekamülü gördüğünü 

anlattıktan sonra sulh cephesi müt
tefiklerinin ordulanna olduğu gibi 

rr----.--. 
ANKARA 
Haberleri 

Mevkuflarından 

1 Lehistan ordusuna da en yüksek iti
l madı beslediğini söylemiştir. 

Ali Çetinkaya 

Afyona Gitti 
Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)

Münakalflt Vekili Ali Çetinkaya, dun 
akşamki trenle, intihap daircsı olan 
Afyon Karahisarına hareket etmiştir. 

Harp vukuunda alınacak 
tedbirler tamamlandı 

Malik Kevkep Londra 18 (Hususi) - H~rp vuku. 

Para Kefaletile unda alınacak bütün tedbirler aza
mi dikkat ve itina ile tamamlanmak-

Dün Tahl•ıye Edildi tadır. Londradan 4 milyon insanın 
Hayat Pahahhğı 

ile Mücadele süratle tahliyesi meselesi de bugün 
Satie binasının satışından müte- tamamlanmış, trenlerin emniyet ve Ankara, 18 (Tan Muhabirinden) --

vellit yolsuzluk tahkikatı hakkında- sürat dairesinde h'are'Keti için her Hayat pahalılığı ile mücadele esas
ki iddianame hazırlanmağa başlanıJ. tedbir alınmış ve trenlerin hareket ları üzerinde alakadar vekaletler ça
mıştır. İddianamenin iki gün sonra vakitleri de tesbit olunmuştur. Tah- lışmalarına devam etmektedirler. Hu. 
sorgu hakimliğine verileceği tahmin liye olunacak ahalinin yerleşeceği ıusi olarak aldığım malumata göre, 
edilmektedir. Dün mevkuflardan yerler de hazırlanmış bulunuyor. sanayi ham maddeleri ile sanayi mah 
Malik Kevkep sorgu hakimliğine mü Harp zamanında her ihtikara karşı sulleri üzerıne mevzu gümrük had
racaat ederek tahliye talebinde bu. gelmek için tedbirler alınmış. bütün leri ve himaye esasları yeniden tet
lunmuştur. Müddeiumumilik bu ta. ~ıhhi imdat teiJ<ilatı takviye olun. kik edilmektedir. 
lehi reddetmişse de sorgu hakimi iki muştur. Bu tetkik bütçe miizakerclcrinde, 
bin lira kefaletle tahliyesine müsaa. İngiliz efkan umumiyesi, mihver Iktısat Vekilinin beyanntıııda yer a
de etmiştir. Para dün öğleden sonra cilerin mütemadi askeri hazıhkla. lan esaslar ve fırkanın prensipl<>ri 
maliye veznesine yatırıldığı için Ma- rına mukabele için ayni tarzda ha. dahilinde yapılmaktadır. Bu suretle 
lik Ke{..kep akşam üzeri serbest hıra. re.ketin en doğru yol olduğu kanaa. sanayiimiz rekabetinin tahriki ve 
kılmıştır. Mevkuflardan bazılarının tindedir. binnetice sanayi mamullerinin daha 
daha bu şekilde serbest bırakılacak - _========::::::::===:::::;::=::;:::===i'=- normal fiyatlara mal olması ve do-
lan anlaşılmaktadır. layısile hayatın ucuzlatılması ciheti 

M lUI şan cf P ıu n istihdaf edilmektedir. 

l Yeni Yapurlarımızdan 

Tırhan Bugün 

Limanımıza Geliyor 
Çanakkale, 18 (Hususi) - Alman- · 

yaya evvelce sipariş edilmiş olan Et
rüskün eşi vapurlarımızdan Tırhan 
saat 20 de buraya geldi. Erzak ala
rak İstanbula hareket etti. Tırhanm 
kazanlarına bir tane daha ilave edi. 
lerek üçe çıkarıldığını ve Etrüskten 
daha fazla sürat temin edilmiş oldu
ğunu mürettebattan öğrendim. Va
purun şafakla İstanbulda olması 
ınuhtemeldir. 

Bu tetkiklere alakadar fabrikatör. 
Londra Temasları ıerıe tüccarların ve tekrıisycnıerin iş

tiraki temin olunacaktır. 
Londra, 18 (A.A.) - Halen 

burada bulunan Bulear ~tebu. 
san Meclisi reisi B. Moşanof, 

bugün AvameKanıarası reisi ta. 

rafından kabul edilıni7 ve Par
limento binasında müteaddit A
vam Kamarası azası ve İngiliz 
devlet ricali ile de görüşmüş. 
tür. Bu akşam Avam K:ınıuası 
reisinin verdiği ziyafette ise B. 
Moşanof, hükumet azası ile de 
görüşmek fırsatını bulmuştur. 

Şeker Şirketinde 

Teftişler 
Ankara, 18 (Tan Mun:ıbirindcn'

lktısat Vekaleti tarafından Şeker 
şirketinde yaptırılmakta olan tctkık
ler ilerlemekedir. 

Bu tetkikler neticesincte Seker şir
ketinin vaziyeti daha esaslı surette 
gözden geçirilecek ve kuvvetle tah
min edildiğine göre bu şirket devle. 
Un daha esaslı bir kontrol ve mura
kabesine tabi tutulacaktır. 



PENCEREMDEN 

Hlçlhlçine Ölmek 
Yaan: il. Tarlttın TAN 

ç-::~~=.::Ekmek Meselesi! Gümrük 
..,...... ldlçtlk bir komt• mma ilL 1 J\. T k•J • 
~=~ ':.: =··:renkardı: D .. B .. t .. F 1 1 ~ -y e inın 
turna ... ~ .... .ınaak llti10r. un u un ı r ı n ar T tk.kl . 
rüat imal ............ ini teklifl 1 e l en 
bhletml)'OI', km bir ...... DL Kont ro 1 Ed i 1 dl 
luJı7or. Gümrlk ve JphJlarlar Veklli Raif 

llaatak ...,., ....... Mllt ... Xlradeiüz, t~ dOn • de-

Liman işleri 
Kara ve Deniz 
lirleıtirilmek 

Yolları 

Uz ere 
eera artlk bpe•mü lhaa ..ur, .._ ~ I ~- ~-.L M I 06 vam etmit. sabahleyin Usküdar tü- f 
111 mi? •. Bayır. KarMtW, ... ~- ~ ,g l9llm ~ üsadere Olundu, Ftrına tün deposunu gezdilda soma. Mal- Dev et Deniıyollc1rı idaresi Kombine Biletler 
!': ~ .. ::ı-:.:ı.::=! Ceıa Verildi, Bir Çok Ekmek imha Olundu :;:;J!e::~:.1ah)*syonu- lhda11 için Temaslara Baıladı 
ile aıalete • ._....._ -- '"-1- C!-.ı..ı...1 ekmek IMlahmn aüh-ı.-.. 115 '---'- imha ecııı-ı. Ba1f Karadeniz iİlah ls'-8yonunda Qvlet DeniayoUan ı-1-tmesl u- civarda lltlm1Ak vapma'- mecburi,, ..... ......,._, •"Y• --..-, ~ .. e -·- yan elUll-. ......,, il fı- bir saat kadu mefgul olmuf, İnhisar- apıo; " • " ..... 
olaa ımaraaa taam 1f1a ... .ı1JE • le yapdmuı etrafmda belediyece it- nna da para ceU8I venlmıştlr. lar umum müdürü Adnan Halet Ta~ mum müdürlüğü, Istanbul halkına, tinde ka•m11 ve liman liletım. ~ u-
_ _._ ~---1- ı _. .ı ._ tibu edilen tedbirlerin ne de-e r .. A.lröv kan11nda ,._ -'---'- mu·· - ~ hem kolaylık ve hem de ucuzluk te- mum müdürlüıM-e mn ....... aat ed--'-
- -..,-- ... ........ .... -~., #~" - ..... vamıaa pınarın :verdiji izahatı alaka ile diıı- ..... ......_ ---
ülalet, Jaer eaWI ......... eWata kadar müeuir oldutunu kontrol et- wtere edihDif, 8 fiiphell ekmek nü- leü mini maksaclile, Şirketi Hayrlyenln antrepo iDpaı münasebetile bu b-
pW, .. 717e ~ allua7et Wr el. mek ve fumlann ekmekçilik nizam- muneai almarak beledi~ .klmyaha- I,ur. yaptljl gibi, Usküdar Balk tramvay· tlmltktn umum mfldürlük tarafmclan 
_.._. ~u.. llllalA ...... .__ __... ...,,... muhalif hareket edip et- nesine gönderilmiftir. nhlsarlar Veklll müteakıben ts- lan Şfrketfie anJaprak Köprü - yapılmasını teklif etm{ftir • 
...,_ ,_ 

1 
• -;r•& " •- medildertal tesblt etmek üzere dün Bminonü kazasmda 4'18 ekmek mü tanbul ~ma ıeçerek depolan gez- Kad köy - Bostancı hattınd.,ı kom- . Liman lfletme11 umanı müd1lr1Qtl 

~ briı .. • ...... imla .._ bQtiin km lıta~kamlarmdl ve a- sadere ec:Ulmlt. 28 ıüphell ekmek nü- mit. _~lr mücldet Kabat~taki ~8- bine bilettir lbduuıa karar vermlf, bu teklifi Münakallt VeklleUne ar
._. 118 .. ...,. Wr da tmQa ..... bıta &mrr.aeriiin lfUnldle tehlrde u. munesl alınarü k~1 &ön- dlirlükte meşgul olmu,tur. Vekıt, bu ve bu hususta tetkikata başlamıştır. zetmlftlr. VeklletteD plecek ceva-
~ IWflıtl7er. muml bir Jamtrol JaPlbmlbr. derllmif, 30 fmncıJa da ceaa ftril- . de gümrük işleri üzerinde tet- Şlr~ Hayriyenin ltöpni - U.s- ba gön hareket edecektir. idmana 

J>la ~ illa .. ,_ ... • Bu kontnl m....- beledlJ8 pis miftlr. ktkat 7apacaktır.. kildar - Bajlarbqı haltmda ihdas ait lflerln lilratle yüriimesl büı-
ceaMI • .,._, tte Mr ....._ muavini L6tll Abat ela BeyoiJu ka- Adalar kan..,,.. 21 elmiü milla- T ec:rüWi sümrii' memarlan ettiği kombine biletler, birinci mev- mından buradaki tsttmıtldn Uman 

-
1 

zumda teftlflercle baltmmuf, Nipn- dere edllmlt. Beykoz kaa.mda 18 Istanbul pmrükleri ba.flllüdürlü- fd vapur, tramvay gitme ve gelme if1etmee1 umam mildürlfllüne taptı-
ya auldı, aa1laaıp durayorda. taşı, Pangailı,. Kurtulu' ve Mecidiye ekmek müsadere edilmiş, 10 süpbe!i 18 tefkilltmm tecrilbell memurtan 25 kUl'Uftur. Yapılan Tenzilat yüzde nlaealı kuvvetle tahmin edilmekte-* köyd semtlerindeki fırmları, yanın- ekmek numunesi alınarak kl~yaha- lafl'8 gümrüklerine nakledilmektedir. 50 kadarmr. cUr. 

Riçlhlçine öbnealn •facia ~ilMle dakt zabıta memurlarile beraber kon- neye gönderilmiştir. BalnTköy kaza- Bundan mabat. Avrupa g(lmriikle. Devlet DenlzyoıJln işletmesinin Taril.Z.t ı.,lrilı eılUeeelı 
mmlılke rıibl • ~Ulaç,, olanlan da trol ederek ekmekçilik nizamnamesi- sındı ıt ekmek müsaaere edilmit. 3 rinde ya~ıla~ tetkiklerden soma Is- lfomblne biletler fçln tesbit edeceii Uman lflebnelerl umum müdlirlü-
var. Bwalar4an ıarip Nfhlı De ne aykın hareket eden bir çok fırın- fırıncıya ceza verilmiştir. tanbul gumnıklerinln l!ftslı şekilde fiyat henüz tna16m delildir. Bu cihet p Denlzbanktan devir aldıjl bQtiin 
s.th•'11ade ta••ae seıen Wr ta • lan tecz17e etmlftir. Be iktafta 219 ekmek müsadere e- ıslahı münasebetile burada tatbik e- Uaküdar ve havl,l.iıt tramvay tirke- ı.1-1 -'den esu1ı -•·n.ıı.... ~-
...mı o tarihten iıte iktibas ediyo. .. . :r.ı ' dilen usullerin tapa ,wmtitlerinde til la ak te ,_ ..___ .. J- ,......_ •"' 
ram: Dünkü umumt kontrolde Beyoa 1J dilmiş, 1 şüpheli ekmek nüınunesi a- de tatblldni kolaylap&rmaktır. Tec- e yapı c maa Ye müzakereR:&""• pçlrmektec:Ur. S:ara tarifelere aekUlt 

"Slln7 matfaldanMa ç..... ... kazasında teftlı edilen fınnlardan lmarak kimJahaneye gönderllmff, ay rübeJl -urlann tafra gllmrüllertn den sonra belli olacaktır. Halen Köp- zamua •fim mOclfilüt tangllit im
~ Wıl sarhetlüla 70JUtl...,. loit-elanek mUsadere edUmlf, ayn- nca 7 fmncı da para cazuına çarp- deki l'Nellllerinden bilha•a ondaki riiden Bostancıya gidip gelme seya-~ &nJacaktu'. 
U. •iriae bir b~ tabanca vanlu • ca Si fınna da ekmekçilik nizamna- tmlmıştır. ır.emurJar istifade edeceldercUr. hat bir kifiye uprt 52 kurup mal MünakalAt Vekaletinin prensipl ka 

~dır. Denizyollan azami ten- tiyen zam yapmamak, imkin nilbe-
...._aralarında bir itipp kalrıpna metine aykırı hareketlerinden dolayı Bu suretle dünkü umumi kontrol zilit yapmak karanndadır ve tahmin tinde ucuzluk temin etmektir. Li· 7• ~ Te tabaca bı.a. ile eeıa ftl'ilmlıUr. esnasında Pt!lediye hududu dahilin- Yercıl Taksitleri edllclijin,41Öre 1'.öprüden Bostancıya man tşletmesl umum müdünl tarife-
• ..._ 8fP •u nratla mü.......... tJeldldar basında 11 fırın mua- deki kazatarda Fatfftw Sanyer ha- $ehlr meelı.lnbı verdljl karara Plil\.._blrincl~kl~.ıren 1e.J'i tetkilt ederken bu prensipi göz-
makta oldutandaa elindeki hıfaif yene edilmif, noksan vezinden dola. riç olmak üzere 3148 ekmek müa· pe,~ ,,..,... Ull t&Utt mild. tcnt1er1dalaD21 Jımriaf oı.akm. 6nDnd• bu1wMluracaktır. 
aarllot ;roldapna uplar. Oh Jmiin- ys 893 ekmek müsadere edilmiş, 8 dere edi1m1ftlr. - ~~temmuz nihayetine k~dardır. B~ KombJae biletler Köprüden alına- l•lıend.nın linwını 
.. O., •'Pli eanevlae IOlmnıf ela· §ilpheli ekmek n6m1111est, belediye Bu ekmeklerdeu blr lmmı,Darüla- mud~~t. zarfın~a ver~~lnın birincı cağı cihetle halk nakil vasıtası de- Iskenderun Jlmanuwı tesel1i1ml 
eak ki sarhoş herH ses çıkarmadan kimyahanesinde tahlil edilmek Ü7ere cezeye pderilndf, bir 1mmı rla u- taksıtını vermıyen mukellefier hak- jiıtirdikçe kalal>alıja karı§Ip ikide 
dflpr, hiçilaiçine ölür. O sırada hti • alınml§ aynca yenilmesi caiz olma- cuz fiyatla bBlka tevzi edilmiştir. fwıda bir ağustos tarihinden iübaren birde bilet almak •llmıb.undan da bittilinden oraya giden heyet ya-
..... r bal81181l içii8di Salta Ma. ' tahsili emval kanununa müftcut • kurtubmat olacaktır. kında f9brimize1lönecektir. laQnde-
..t llA6e7i .. ._ .W.a ..._, .,... • dilecektlr. . . Münakallt Vekili Ali Çetlnkava, run Ilmanı bir Fransız şirketlnh! t-

T tt B •• K d ~-'L ı..-ı...ıı hail bel " daresinde idi. Tesellüm muamelesi.Jı.. 
7...t" emreder ve kttll a~ ~i anzıma an u une a a DllWUJd ,_..,._,.ye ta fU .erı- kar• V8 deniz yo1Jaruıı, halk lehine d lfltC f~~ "tealllt Ü-... ......_...~eldik, ldaln olmam. aln lrir temmudala lta.reD mükel- la ve u .. ı.!:r:um.. u&~-,, ... mu 

San7 . .. racaat ediliyormuş gibi san ihbariye nnda olduğundan Devlet Denizyolla-
WqJa'ınun ardı sıra yine hıçten o- • • _ • ti K nd"I • aönderdiklerl belediJeJe fiklyet e- n tıl~bl)ıll umum naüdürlüiü V~l- YeklR 
ltlme"'itlük6m edlltm tkfncl •1r -~ Onaversa1'e Pr.ofesorlerı ve Doçen er e ı erıne cWm'Pk Bu ~ u.rlne beledi- Un, halk 1ç1n blnat ııieflul otdutu Ha~ . . .a-•-• - aıl11 ....... ._.. • ----....ıaa Wr ._ Bir mOddettenl>erl şehrimızdt' bu-.....-- V ·•-- "'~ --·1 O · d Te.LL·ıLlere Beılecht~ 79 döa ......... .-- bu ••elenin~ ve en basi· art i v kili s··k · s •.ıurnü lstemifler " ........ .e. 9"1911 llllfl9YDH8r zenn 8 R K en- mlmle m0kellef1erin temmuzun sonu- tbıi tefkll eden Kö rü - Bostancı lunan H c .. ye e ":. u ru ara-
_.__ )la*al...,.ualar '-1• CeD&t, ksiU ini öd ekt . p . _.,... t'kl gune kadar Ya\ovaya ha-._ ., WU:,, , t1niversite protesar ve doçentleri, hareketleri ll'ahlr tarafından, Tan& na kadar ta er . em e ser. kombınesini ktsa zamanda ılıdas e- ~':: e4 -. k . 
........... •Dawlınr ·•-- ·• · b t ldukları ancak bır ağustostan d ktlr ...,._ eee tır. 
.. ..a-nerden biri ileri atıhr "e.. Tanzimatın .,uztıncll ienel devrıyesi mata kadar Osmanlı hareketleri ta-, es 

0 
' le 'ni öd' emi ece · Hariciye Vekilimiz blr hafta ka-

.. ,,.... ' 11 20 t--'"" i k d ha itibaren ilk taksit n yen , _ • ~ 
8 ~· pl•t, sUflU aaldl. Du.. dolayıs e ~~u .. ıevve e a ar _ - rih şubesi doçentlerinden Enver Zi- miiken.fı.t bt1r~ ıabsill emval Y•ea-'o• oe OfOlllOOll,,...- dar da Yalovada kalactık, soııra An· 
laemü •llan1p ta rultu mazzep oL zırlanacak büyük esere konulmak u- ya Karal tarafmdan, ayni devirde kanunw ~~kendile- Devlet Liman ifletmeleırl umum karaya avdet edecektir. 
mum" diye, pala ile ipi çalar; öl&ytl zere her blrl birer mevzu alınl§ Te matemaük hareketleri fen fakültesin rine 1811 ~ ~llnl müdürli11\i, Galata yolcu ..ıonutaun I 
~ fitirilr. Berikiler u ilfiillr w bu hUIUR& tetkikata bqlamıftır. den Kerim tarafmdan, astronomik ve bil.aı~........ • bir an evvel lnp edilmeli bU1USun- Rumen Tırlıt Oflı 
........... bir ald Usır örttile.. 1839 tarlhind.n aonra Osmanlı im- ...... -.-. da çabpnalara dev.ani etmektedir. Romanya Propaganda ve Matbaat 
M eenue alayı kma1muına 2iritL par*torlatanu al•lreclar eden valra- meteorolojik hareketler ayni fakül- Bütün pyrete '*~ 111patı ehem- Nezantl tmbmı fUbesl mtldürtl Kar-
llr. lantan 18&8 Parla muahedeeintn teı. te doçentlerinden Nüzhet tarafından Ta M 

1 
bu.!_ d• miyetli tekilde ihmal edilen salonun bo, phrimbıe gelmif. phrinıbde 

kild, ünivenlte n1n6rl Cemil Billel tetkik edilecektir. Geçen ..... ~ talebe mü- dört a1auı önce blıu-UeJlıi>'l!ceji an- (Turist Ofis Rumen) tu'besi teliaine 
Pala De ipi çalaa 70Naft ee.edi tarafıadan, 1839 tarihinden IOlll'a Aynea Tanzimat bareketinla Av- Yugotla.ya Gnl B 1,..,,, laplmıiktadır. Böylece yeoi modem memur edilıniftir. 

Almbpm"a• ClldWltn llt8nne7I badelal 7apdlaktır. unun ..... b"'ı..A__.. • dl kadar c6mhurlyetin illnma kadar Osmanh nıpaca naiil iirpl•ndılJ.m ıetldk et- fbndlllk eda tıp talebe1erlnclen salon cümhurlyet bavrammdan ROnra Romanya wuı .... ..., 11m ye :. '=-:·.~;:: ~ıe:.:: imparatorlujundaki tefekkür hayatı- mek üwe alAkadar bul doçendlır üçünün :::ıo tanglm edtlerek Ve- açılacaktır. :. =rlc~~:::eR= ! 
Ulda ka-'" lu d biraz nü- mn tetkiki ve bu tetkikatın verdiği de Parla ve Berllnde bulunmaktadır. kilete gönderllmlt ve Veküet tara- Bu salonun tnpsına karar verildi· sis t ı...ı... htanbulda kurmak late-

' "'... 71 aa vri f k A kara Dil, Tarih ColrafJa f f dan muam• ıantp edU8rek mu- il ıırada hazırlanan projeler meya- e m.., .... • 
latmea. hama unlı ölil kımıldama. netieelerin cümhurlyet de te e - n - ve a- ın n ı 110 ... mreti- nında olarak mpn lhım gelen oto- dili bu ofia ttcilncü olacaktır. 
p, haha hula inlemeie hqlar, ka- kür hayatile mukayesesi, üniversite kültesi doçentlerinden bu husus Nk- ~:~at ed -~ pdloek mobil park için yatında hazırlıklara 
Jlk~ .. .u 8J'aiı lutı •olar. edebi7at fakuİtesl doçentlerinden kmda vazife alan tıç doçent ta din t -= ~ı bqlanaoktn'· Parkın yapılac:ığl sa- Partide Toplan+. 

Öltl, ıeıtelden dirilmiıti. Kendi- Hilıni Ziya tarafından Tanzimat ce- pbrimize gelerek alchklan mevzulft ıp Atun .._balhi, ........ Siw- hada bir antrepo bulunmaktadır. O- Cilmhuriyet Halk p8rtlll kaza reli 
al ... ,.... ...._ JOldap ne ı.a... mlyeünin içtlmat bakımdan tetkiki, etrafında tetkiklere bqlamtşlarıJır. lemı•athl • a.• ttta Talu. tomobil park intan için bu binanm lerlle Halkevleri reisleri 1anD aat 
hlaale plpu'ttl l'U.t byıkp, ö18 iktıut fakültesi doçentlerinden Ziya- * yJkl1mUl ve anlreponun oradan kal- 17 den sonra Ctımhurlyert Halk Parti· 

o1arü bYllma -.a1aa ltir ..._ ettin ll'ahrl tarafından, Tan. Hükamet 1878 Berlln muahedealn- Acllfte .... ...rl...... ~ leap ediyor. si merkn~n!:i:~:n~:';!.. ~ 
Mrl Wr nd7ette 'Otldl._. tapn•k.. ztmattan IOllraki Türk kıyafetlerinin den zamammıza k4dar lmtidat etmek Adll1e Vekili Fethi Okyar, dün ~ tti':'rla, eski Galata yolcu sa- == b~ toptanlı yapacaklardlr. 
taa ~ ~ pri~ tlldltlr n geçirdllderl teldmtıl afhalanmn tet- tizere 10 ciltten ibaret bir tarih ıııe- sabahki trenle Ankaradan pbı\lintıe ıonunun psında bir antre~ inşa- lantı rti müfettlfl Ue Pı9ftl_... 
411r1Jea 118 yoWaflar ........ bnpr. kiki edebiyat fakültesi doçentlerin- rist yazdırmıya karar vermiftir. Ye- gelmiştir. lstuyonda vall Uitfi Kır- 11\karaflattınlllllf ve projelennp.ha- To1;.ıeri~ halkevleri reisleri aıa. 

Arak ..,.,. .................. den Cevat tarafından, Tamlmattan ni tarih serisinin hazıdanmasına dar, Emni1et m&mril 8adrt Aka. _.... .... baflammftir. Bu antre- ~bir tanı mahiyetinde ola-
'811 ...,...,.... Bllth 8ffllu sil ta• sonra, Omnanlı imparatorluğundaki Türk Tarih Cemiyeti azasmdpn eski Müddeiumumi Hikmet Oüt tarafm- ponun yapllacap yerden itibanm 

1 aktır ppa 
... .,.amüta. Oatana baaatbae 1 kimya hareketleri, fen fakültesi do- Maarif Vekili Hikmet Bayur memur dan karfllanmıfbr. Adliye Vekili Tophane rihtımına dolnı imtidat e- c==·====-====-======--=-
n •u aümeaiızın 111~8 JOkta, .o!. çentlerlnden Supht tarafından, ftzllr edilmiftir. dopa 8ü7ükadaJ8 gltmiftir den yol dar olduju lçhı belediye o 

ta keadWni yeni haftan laQata b. 
Tllftmm111ta. 

Ukin hlkhaet bu saf •Gtbee7• 
lft1nk etmiyor, dirilen ölil,U 1ab. 
layJp dlYaaa Yeri7er ve yapalaa 111ee. 
leme ...... ee1IUDa • rifvet ala • 

rak • ipia ihniihd ~-- ,.ti.nnMlll 
ye ... sebeple ........._ hotuhm • 
rank lr.1lrtuhhlP ................ 
Mrlfeelis ~ iltbne mahk6m .. 
.Wyor Ye W.. apnlmak 1111'8tile 
IW8rtlltiyor. 

itte Od..,. .... ~flae .. ltir 
..._ ki karmaa "'cak -.Jatblı 10L 
•apmn urlaıthl•• ,W.tlntle t11-
W. eUw...- Wns taltemmll et • 
•• ba üt...._.........._ l'a. 
kat .. tanftaa aMU•, Wr tanıta 
eeella selmed, anlhlarü ...... 
nlmuJ'or obMh .. ..,.le laipı.ipae ---· • ~elial: Ba .... --hinı tat. 

tanlı! 

• 

• 
S U A L 
• - Dnlet ...... ,....,. .. ini • 

ndnnlt olan fabrlblarda çalıta 
...... _......._tathlkMIL 
ml~mi 

C - .. Ulta1aJt maqlı ve me
mur vufmı hab olduklanna göre 
BanJralar baremine tlbl tutulacak· 
lardır. ı:a..n bankalar baremin • 
de mta ve müteh8"'ılar lçhı b • 
,nıu vardır. • 

• 
S -Maliye ._tek mekte•lnba 

b71t Te b•ul prtlan nelertlh ve 
ay•üaltul ne uman b&flar! 

C - Maliye meslek mektebine 
orta mektep mmmları kabul edl-

SOIUNUZ, CIVA,. YlllLIM CEVAP 
lir. Lise mezunlan tercih olunur. 
Tedrisat ve kaydukabul muamele. 
ıi diler mekteplerle beraber hat
lar, tab8l1 müddeti iki senedir. 

• s - llasta11akm hempreler o. 
k111aada ıı-.t kitaplar okaav, •· 
tameldep taadilmamesiyle melde. 
... slrilebUlr mi? 
c - KmlaJ butabakıeıhk mette. 
binde dolum ve tefıBı kitapıa., 
hariçten alımr. Diler dersleri m11-
ammler not vererek okuturlar. 

Mektebe girmek için ortamek. 
tep f8hadetnameal mecburidir. Bu 
mektebin mecburi hlmıet ıdddee 

ti bet wmdlr. Alkeıt .....,...,. kalma iptidai bir aGlt\lr. Ne b • 
he~ olml~ b,....,W dar ID)llMll taflarla t61lil oluna 
~ bet tmunu çaqıtpıba U. 
rihll dlJwnrim u IDGl .,ı.-. oı.. kllpe tabıü lllJrmek ip. 

da ,. • ..,,.. Bıa mektelte pmek ı. tldal ..nı.den w aaullerden "" 
çin evlf. "8ya ..,.,Jı .,_... JL tıılamedı .. mm ~....V. Kipe~ 
zımdır. :&.ıwtlktm ... d1'1 kal- .. tela ka1lıla ............ 
mıt btlnlar da awlrlM kabul e. 1lir' ann JOld•· • ııun ~ 
dilidir. -- ..... ., ....... ..... ._..,. .............. 
m.ıtlr,'w •be+IPllll1a. 
la .......... 
mi ! 

.C - K&pe lptllhd tmanlardan 

....,. ............... lfta • 
16 .... ... ..... bir Jrililt .......... _... ...... . 
.....ı.,h kOpt takmtk ~ ki.• 
'8k lmlaiumm ~ .... 
memeu,.tz. 

TAIYIM ve HAYA 

19 Temmuz 1939 
ÇAR$AMIA 

'1 lnd a7 
Antııl: ıue 
c.n. 8bar: 2 

Gün: 31 

GOnet: U4 - ÖıJe: 
lldndt: ıe.ıa - AJqam: 
Yatılı! 21.11 - lmalk: 

Hızır: '11 
Rmnl: ı• 
Tmunuz: t 

U.JO 
11.18 
20.31 

Hava Vaziyeti 
Y91llk67 ile~ ~ 

alınan malam.ta aöre, ~ bava dolU 
Anadolu b61ıed De Karadeniz ~ ,,. 
orta Anadolu be1lelerlnlıı tark ktmnlann• 
da eok bulutlu. ve pek oo1u 791 llh. Xo -
ea.U. TraQa. SC• b6lplainde acak, dl• 
ter b6Jplerde bulutlu ıecmll. rO&llrlar 
fimall istikametten, cenubl b61plerde 
kuvveWce, dller 7•1erde orta kuvwtte 
eaınifUr. DQn t.taabulda açık ıeemit. 
rilqAr cenubu prblden sani7ed• 1 -3 
metre hızla eınnlftlr. Saat H te bava tu· 
7Da lOH.'1 milibar idi. Suhunet en ,.Ok'* il.O ,,. mı dtlfGk 11.l untlsM olarak 
Jal>'dedDmlttlr • 

• 
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~GüNI 
Suriyede 
Tereddüt Devresi 

Y •zan: Ômer Rıza DOGRU L 

Bu avın sekizinden beri Suriyede 
:ıui bir rejim tatbik edilmek. 

tedir. Fransanın fevkalade komiseri 
Suriye ('Sas kanununu tadil etmiş, 
hükumet işlerini muvakkaten bir 
konseye devretmiş, \'e bunlara dek • 
reler neşri ile hükumet işlerini idare 
salahi}'etini ~ ~rmiştir. idareyi ele a
lan kımseyin azasını fevkalade komi
ser ~çmekte ve tayin etmektedir. 
Fraıtsanın fevkalade komiseri bu 
münasebetle, 8 eylUl 1936 tarihinde 
Fransa ile Suriye arasında imzalanan 
ve Suriyeye istiklal vererek manda
yı tasfiye eden muahedenin reddo • 
Jbnmadığını, ve muahedenin tespit 
olunan tarihte meriyete gireceğini 
anlatmıştır. Bu muahedenln meriyet 
mevkiine girmesi için tespit olunan 
gün, Suriyenin l\lilletler Cemiyetine 
gireceği gündür. Muahedenin bil • 
kilmlerlne göre, muahedenin tasdi • 
kinden üç sene geçmeden bu nıua • 
mele de yapılmış olacaktır. 

Me5ele, Fransa bakımından bu 
vaziyettedir. 

Suriye ba1nmına gelince, Suriye. 
lileri en çdk düşündüren nokta Fran. 
sanın şimdiye kadar 1936 muahede. 
sini tasdik etmemiş olnıasıdır. Hal • 
buki ,muahedenln imzasındanberi 
şöyle böyle üç sene geçmiş bulunu. 
yor. Bu yüzden Suriyeliler, az çok 
endişe hissetmektedirler. Fakat Su. 
riye gazetelerine bakılırsa bu vazi • 
yetin iyi idare edilmemesinin mesu. 
liyetini daha fazla Suriye ricaline 
atfetmek Jizını gelir. Bugünkü Suri. 
ye gazeteleri vaktiyle Suriyenin mil. 
li liderleri sayılan ve yakın zamana 
kadar birer milli kahraman gibi taziz 
edilen rical aleyhinde ağıza ahnmı
yacak küfürler ve ithamlarla dolu • 
dur. Bunların haklı veya haksız ol. 
duğu üzerinde dumrak, bize ait bir 
vazife değildir. Fakat daha dün ikti
tr-"1. .. w~v.Jründe bulunan ve -ekseriye. 
hakkında bu hücumlann reva gorul. 
mesi, her şeyden fazla, Suriye ricali. 
nin evvelce zannedildiği gibi umumi 
itimada mazhar olmadıklarını, hiç 
olmazsa bugün için vaziyetin bu 
merkezde olduğunu gösterir. İtimada 
değer ve itimadı haiz ricali bulun • 
mıyan bir millet ise, hiç bir hakkım 
kurtaramaz \'e koruyamaz. 

Suriye meselesinin türlü tiirlü 
kanşıkhklara uğramasının bu karı • 
~ıklıklarm temadi edip gitmesinin 
en belli başlı sebeplerinden biri, Su" 
rlyelilerin bu gibi ricalden mahru • 
miyetleridir. Yahut bu ınahrumiye" 
tin şimdiye kadar devamıdır. İhti • 
mal ki Suriye, geçirdiği imtihanlar 
neticesinde, daha fazla güvenilir ri. 
cal ile ortaya çıkar ve işlerine daha 
dürüst bir istikamet verir. 

O zaman, hem bugünkü muvak • 

kat rejimin ömrü kısaltılmış olur, 

hem de Suriyeye istiklalini veren 

muahedenin tasdiki işi daha kolay • 

lıkla başarılır. 

Suriye mes-elesıne ehemmiyet ve. 
ren İngiliz gazetelerinin neşriyatına 
bakılırsa, Fransayı; Suriye muahe • 
desini tasdik hususunda tereddiidc 
Se\•keden amil, müstakil bir Suriye. 
nin Fransa aleyhinde bir yol tutma. 
sı endişesidir. Fakat ayni İngiliz ga. 
zetelerine göre "muahed~ ahkamı • 
na göre Suriyenln tam istiklalini sü. 
ratle tanımak Suriyelilerin içinden 
Fransa ale~·hindeki bütün hisleri sil. 
meğe kafi gelir." 

Bu mütalealar Fransız siyaseti • 
nin Suriyede bir tereddüt de,·resi 

reçirdiğini göst.armektedir. 

Bu tereddüdü izale etmek biraz 
da Suri~elilerin vazifesidir. Suriye • 
liler, mihver propagandalarına ku • 
lak asmadıklarını göstermekle bu 
te~eddüde son verme~te kati bir i
mıl olurlar. Bu bir basiret ve kıyaset 
Jsidir ki, Suriyelilerin bunca im • 
tihan ve tecrübeden sonra bunu gös
tereceklerine inanılabilir. 

Macaristanda Yahudiler 
Tazyik Ediliyor 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Malive 
nazırının emri mucibince bütün Ya· 
hudiler, milli piyango burolarından 
çıkarılmışlardır. 

Hatay Valisi 
Antakyaya 
Vasıl Oldu 

-o-

Şükrü Sökmensüer Parlak 
Merasimle Karşılandı 

Kont Ciano 
Frank oyu 

Methediyor 
-o--

Ciano, Dün 

ile Romaya 

Tayyare 

Döndü 
Antakya, 18 (A.A.) _Yeni Hatay Malaga, 18 (A.A.) - Kont Ciano, 

valisi saat 17.50 de Payasa muvasa- Ispanyayı terkederken aşağıdaki be-
lat eylemiş ve orada heyetler ve bin- yanatta bulunmuştur: 
!erce Hataylı tarafiödan merasimle "ispanyayı ziyaretim esnasında, i· 
karşılanmıştır. Yeni Hatay valisine, ki memleketi biribirine bağlıyan kar. 
Iskenderunda da çok sıcak bir kar- deş zihniyetinin bürhanlarır..ı ~ör-
şılama merasimi yapılmıstır. Cevat düm. ispanyanın yfıksek mukadde-
Açıkahn, sabık başkonsolos, Albay ratına inanıyorum. Zira, ispanya, çok 
Şükrü Kanatlı, eski Hatay mebus. cevval, zekalı bir adsm tarafından 

ÇinJeki harp lacialan: Japon bombalariyle yanan felairler.. s h · ri 
ları ve Fransız ricali bu karşılamada idare ediliyor. eya atım esnasın a, 

hazır bulunmustur. Vali SökmensÜ· ı 1 bilhassa ~panyol mffieti arasında bü-
er lskenderunda beş on dakika ka- Ç 1 N J A p O N H A R B 1 küm süren nikbinlik ve itimadı da 
dar istirahat ettikten sonra Antak- • gördüm. Gençlik teskilatlarma ge-
yaya hareket etmi~tir. ------· ·------ lince, bunları her türlü methüsena. 

Şükrü Sökmensüer, tskenderun ı. çı·n /ı•ler Za• .leT den nın fevkindedir . ., 
le Antakya arasında Beylan kasaba. 'J 1 Ciano ltalyaya Jöndü 
sındaki kırk birinci fırka şehitleri a- Malaga, 18 (A.A.) _ Kont Ciano, 

bidcsine bir çelenk koymu1 ve çok E • • D • lar Sevilla'dan kendi idare ettiği tayya-
heyecanlı bir nufülC söylemiştir. m ın lZ l ''o r re ile buraya gelmiş ve Conte di Sa-

Beylanda toplanan binlerce halk, '3 voia vapurile Italyaya hareket etmi19 
Hatay valisinin nutkunu hararetle Chungking: 18 (A. A.) - Askeri Bu felaketli hezimetten sonra tir. 
alkışlamış ve yem valilerini büyük işler komisyonu ikinci reisi general düşman ordusu, perişan bir halde 
heyecan içinde Antakyay:ı uğurla • Tung • Yu • Tsiang, ecnebi gazeteci. Hankow ve Sin. Yangtaki eski mev. 
mışlardır. lere beyanatta bulunarak yakında zilerine çekilmiştir. 

SuTar kararırken Antakyaya va- yapılacak umumi taarruz için Çinin General, Çin kıtaatının ve Çin 
ran yeni Hatay valisi orada da coş- her tarafında faaliyetle seferberlik milletinin kuvvei maneviyesinin yük 
kun tezhürat içinde karşılanmıştır. yapılmakta olduğunu ve bütün ha • selmiş, hiç bir fütur alameti kalma-
Yarın akşam Turizm otelinde Şük. zırlıkların bitmek üzere bulunduğu • mış olduğunu ve milletin müstevliyi 

rü Sökmensüer .şerefine Antakya.~- nu memnuniyetle söylemiş ve şöyle kati surette tardetmekten ibaret o • 
'tediyesi tarafından 18 kişilik bir zi- demiştir: lan gayesinin halkın zihnine her za. 
yafet verilecektir. sıı. ,,... "Japonlara gelince Han nehri bo. mankinden daha kuvvetle yerleşmiş 

lngiliz • Rumen Ticaret 
Anla1ma11 Meriyete Girdi 

Londra, 18 (A. A.) - İngiliz .Ro. 
men ticaret anlapnası metni, anlaş
mayı meriyel'e koyan kararname tle 

Anlaşma, Roma~y~ 'hükümebnin 
İngiliz hükumeti tarafından garanti 
edilecek beş buçuk milyon İngiliz U. 
ralık hazine bonoları ihracına sala • 
hiyet vermektedir. 

Anlaşmanın, iptal ederek yerine 
kaim olduğu 1938 tarihli tediye an • 
!aşmasından mühim değişiklik yok • 
tur, Kiliring ofisi vasıtasiyle İngilte. 
reye ithal edilen Rumen mahsulleri. 
nin tesviyesi hakkında yeni kolaylık
ları ihtiva eylemektedir. 

Sulh Cephesi 

Müzakereleri 
Moskova, 18 (Hususi) - B. 

Strang, Seeds ve Nnggiar, diin 
bir saat üç çeyrek Molotof ile 
görilşm üşlerdir. 

Tas Ajansı ve İnıiliz Sefare. 
ti dünkü mülakattan sonra "Va
ziyette esaslı tahavvül olmadı. 
ğını,, bildirmiştir. 

Diğer taraftan Almanyanın 

Moskova sefirinin rapor ver. 
ınek için Berline hareket et
mek üzere olduğu aulaşılıyar. 
Alman sefiri bilhas-;a Rusya • 
Almanya arasındaki ticareti 
arttırmak imkinlan hakkında 

araştırmalar yapacaktır. 

yunca yapılan muharebe esnasında bulunduğunu ilave etmiştir. 
ordularının mahsu!: derecede zayıf Buna mukabil, Japon kıtaatının 
düşmüş olduğu aşikar surette tebey- kuvvei maneviyesi son derece sarsıl. 
yün etmiştir. Japon ordusu, Sin • mı§tır. Gerek sivil Japon halkında 
Yanga doğru ilerlemeğe hazırlan • gerek askeri sınıfiar arasında harbe 
makta olduğu sırada Çin ordusunun kar~e.111et htasi arimaı.tadır. Cep 
~~-~ı.•.,.., .... on,tıaı, hi-r t~ı:ı..--rı\7 np.tke. h1>lerd~ sık sık isvan hareketi ızöriil. 
sinde yırmi bın aen fazıa teıefat ver. mektedir. General, netice olarak, şu 
miştir. Japonların harp malzemesi ve nikbinane mütaleada bulunmuştur: 
mühimmat itibariyle olan zayiatları "Nihai zaferin bize ait olacağına 
mühimdir. katiyen eminiz." 

• • 
lngıltereden AlmanyGya 
Gönderilen Mektuplar 

Berlin 18 (A. A.) - Havas Ajan. arttırmaktan ve havayı zehirlemek· 
sından: Yarı resmi mahafile nazaran ten bafka bir işe yaramaz. 
İngiliz gazetecisi Kinghall'den Al • Öğrenildiğine göre, Alman posta 
manyaya üçüncü defa olarak yeni • makamatı Kighell'in mektuplarını 
den bir çok mektuplar gelmiş ve bu 

kt l Al k t 
meydana çıkaracak ve bu suretle na. 

me up ar, man ma ama ı nez • 
dinde büyük bir infial tevlit etmiş • 
tir. Bu mahaCil "Alman milletine zi
mamdarlarından yüz çevirtmek, kas. 
tile yapılmış olan ve katiyen tahrik 
eseri olmıyan bir teşebbüs" diye tav. 
sif ettikleri bu halin tekerrürü tak • 
dirinde Londrada teşebbüste bulun • 
mayı tasavvur etmektedirler. 

Ayni mahafil, İngiltere Hariciye 
nezaretini ve bilhassa Lort Halifax 
ve Perth'i Kinghall'in mülhemleri 
olmakla ittiham etmektedirler. Bu 
mahafil, harp esnasında bir dereceye 
kadar anlaşılan bu propaganda usul. 
terinin sulh zamanında kabul edile
bilecek usullerden olmadığını ilave 
ediyorlar. Bu usuller, itimatsızlığı 

zi zimamdarlarının ~ittikçe daha faz. 

la memnuniyetsizliklerini celbeden 

propagandaya nihayet verecek ola11 
usuller tecrübe etmektedirler. 

Hariciye nezaretinin elinde King. 
hall'in bir çok mektupları vardır. İlk 
mektupların bundan on beş gün ka· 
dar evvel postaya atılmış olduklan 
anlaşılmaktadır. Bu mektuplar, ince 
kağıt üzerine matbudur. Bu mektup. 
ların Alman halkı üzerinde ne gibi 
bir tesir icra edeceğini ölçmek şim • 
dilik müşküldür. Fakat Kinghall ta. 
rafından girişilmiş olan propaganda 
faaliyetinin Alman halkının bir çok 
muhitlerine tesir etmiş olduğu da 
muhakkaktır. • 

Amerikanın Bitaraflığı 

Meselesi 
Vaşington, 18 (A.A.) - Dün Be

yaz sarayda reisicümhurun muşavir. 
lerini bir arada toplıyan konferansta 
Roosevelt ve Hull ile meclis reis ve 
reis vekili ve meclis ve senatodaki 
demokrat gruplarının reisleri de ha.. 
zır bulunmuşlardır. 

Senato demokrat grupu reisi Berk
ley, gazetecilere yaptığı beyanatta. 
bitaraflık meselesinin hala tetkik 
mevzuu olduğunu ve u husmta hn· 
rtrP t.sıraf ından hicb ir k u a:- verilme
miş oldugunu tasrTh eylemi ir. 

Siyasi mahfillere göre, bu beyanat 
kongrenin Süratle dağılmıyacağın.1 ı. 
şarettir. Zira Barkley bitaraflık me
selesi halledilmeden kongrenin da
ğılmıyacağını söylemiştir. 

lir Vapur Yanıyor 
Tokyo, 18 (A.A.) - 8 bin tonilato

luk Boyuko • Maru vapurunun Jn
ponya ile Cenubi Amerika arasında 
Pasifik ortasında yanmakta olduğu 
haber verilmektedir. 

Bu geminin mensup bulunduğu 
kumpanyadan bildirildiğine göre, 
yangın pek muhtemel olarak gemi
nin bir kısım hamulesini teşkil eden 
bakır madeninin birdenbire iştia

linden ile:i gelmiştir. Gemide 110 
yolcu ve 102 mürettebat vardır. 

--<>----

Prens Pol Londrada 
Londra 18 (A. A.) - Yugoslavya 

Naip hükumeti prens Pol ile pren • 
ses Olga, dun akşam saat 16.50 de 
Victoria istasyonuna muvasalat et • 
mişler ve dük ve düşes de Kent ta • 
rafından istikbal edilmişlerdir. 

Prens ve prenses, dün akşam ye. 
meğini ikamet etmekte oldukları 
Buckhinham sarayında dük ve düşes 
de Kent, Chamberlain ve diğer bir 
çok nazırlarla birlikte yemişlerdir. 

HADİSELERİN· İÇYUZU 

• 

• 

So1Jyetlerin Pari• .eliri, IJe e•lri Ankara •eliri Su
riç, 1aıı .. ,.i bir malalelcle, Claamberlain iktiJar 
metJlriincle kaldıkça ittiJak imzalanamıyacafını 
•öylemiftir. lngilterecle, So1Jyetlerle anlapnıya 
laraltar bulunan ChUTclaill 1Je Eclen'in kabineye 
#lİrmeıi etralıncla #nnJ1Jetli bir cereyan 1Jardır. 

• 

3 

ClEK -
Sözünde 
Duranları 
Ho§ Görmeliyiz! 

Yazan: B. FELEK 
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.Ma·hkemelerd.·e ·· 

iki Yanlış Tedavi 
iddiası Tetkik Ediliyor 
Bir Kadın, Kocasının Yanlış Tedavi Neticesinde 

Öldüğünü, Diğeri de Sakat Kaldığını İddia Ediyor 

Gümrük Memuru 

Mecdi Tahliye Edildi 
İstanbul gümriik1eri memurların

dan Mecdi makbuzlarda ihtilas yap
tığı iddia olunarak 3,5 ay evvel tev
kif edilmişti. Dün ağır ceza mahke
mesinde duruşmasına d·~vam edildi. 
Celse açılır açılmaz g1imriik başmü
dürlüğünden gelen brr tezkere okun
du. Bu tezkerede Mecdiııin Istanbul 

\ 

gümrükleri baş müdürlüğünde mü-
keffil memur olmadığı ve eline veri
len tahsil tezkeres1n!n de idareten ve
rildiği bildiriliyordu. Müddeiumumi 

TAN ==================================.;================== 19. ,_ 939 

Havzası 

Tesisatı 

Antalya 
Kanalı 

Açılıyor 

Tiirkiye Radyodifiizron Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunbğu 
1639 m. 181 Kes. 120 Kw. 

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

Çarşamba, 19. 7. 1939 

Müddeiumumilik, dün bir hastamn 

1 

Karanı Adaya göndererek cesedi mu- F~rid~n Bagana _iddia51nı söyledi. 
ölümüne s:bep ol~~ bi: doktorla bir ayene ettirmiş, tabibi adil cesedin ~urmun v:~1 ını~ ıh.til~s değil. suii~
hastaya mı~r~plu ıg~e ıle şırınga ya- morga kaldırılmasına lüzum göster- tımal oldu~unu ~le:ı. sur:rek ona go
paI':'lk kendısınde daımi bir hastalık miştir. Morgun vereceği rapor va.t:i- re .. ceza_~ılmes~~·· ıstedı. ~ahkeme, 
bırakt;ğı iddia olunan Fransız h:ıs- yeti aydınlatacaktır. ı muza~ere.~e çekı.dı. Af!:~·.lıgı z~man 
tanesi hakkındaki iddiaları tetkik et- !kinci hadisenin davacısı Ayşe is- Mecdıy~ uç ay on beş gun hapıs ce-

Zonguldak CTAN) - Etibank as
ma ocaklarından Kelik ocaklarına 
kadar asfalt bir yol yaptırılacaktır. 

Kelik ocaklarından Karadon cı. 

caklarına geçmek ve Çatalağzı is
tasyonundaki büyük şoseye o~ğlan
mak üzere 8 gilometrelik bir asfalt 
yol daha inşası için tetkikat icra e
dilmektedir. 

Burdur, 18 (A.A.) - Antaly:ı ka
nalının resmi küşadma, s·ıyın Başve
kilimi;: namına Ziraat Vekilimizin 
ba~kanlığında giden heyet bugün 
Surdum uğramış, vali ve mebuslarla 
meclisi umumi ve belediye azaları ta. 
rafından k:ırşılanmışlardır. 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği -
Pl., 13.00 ~Ieınleket saat ayarı Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 Müzik 
(Riyaseti cürnhur Bandosu - Şef: İhsan 
Künçer), l - Saint - Saens - Geçid res
mi marşı, 2 - Tschaikowsky - Güftesiz. 
şarkı. 3 - Meyerbeer - Le pardon de 
Ploermel opeı·asından fantezi 4 - Lincke 
- Serenad, 5 - Delibes - Lakme opera
sından fantezi, 

19.00 Program, 19.05 Müzik (P. Dukas
Çırak sihirbaz: Senfonik parça - Pi.), 
19.15 Türk müziği (Karışık program), 
19.45 Türk muziği (Halk türküleri ve o -
yun havaları), 20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 20.15 ~
nuşma, 20.30 Türk müziği, ı - Osman be
yin - S:lba peşrevi, 2 - Dedenin - Saba 
şarkı - Guşeyle gel bUlbülleri, 3 - Aşık 
Mustafa - Saba :farkı - Bir esmere gö -
nül verdim, 4 - Kazım Us - Hüzzam tak
simi, 5 - Keman taksimi, 6 - Mehmet 
Nasib - Hicazkfır şarkı - Görmezsem e
ğer scvdicegim, 7 - Refik Fersan - Rast 
şarkı - Yakdı cihanı ateşin, 8 - Halk 
Türküsü - Karşıda kara yonca, 9 - Halk 
türküsü - İndiın dağdan ovaya, ıo -
Halk türkiisü - Damından görünür bağ -
lar. 

miştir. minde genç bir kadındır. lddiasına zası ver.ı~~rdu. 
Birinci hadisenin davacısı Adada göre, Fransız hastanesine yatmış, ken _Mecdı uç buç.uk ay. h~pisb kaldıgı 

Heyet Anlı:ılya~·n hareket etmi~tir. 

oturan Akay idaresi memurlarından disine mikroplu ve pis bir iğne ile içın derhal tahlıye edıldı. 
llliaminin refikasıdır. Arzuhalinde şırınga yapılmış, bundan sonra uzun 
diyor ki: müddet hasta kalmış ve neti<'ede de 

1 ağustosta Kelikte, kömür havza_ İzmir-de Hava9a:ri 
sında çalışanlar için, otuz bina yap- Fiyatları indiriliyor 

....:... Kocam Ilhamide basur vardı. kendisinde devamlı bir hastalık hu
Müracaat ettiği doktor kendisine Ji- sule gelmistir. Hastanenin 10 bin li
letle bir ameliyat yapmıştır. Kocam, ra tazminata mahkum edilmc-ı;ini is· 
gayri fenni ve gayri sıhhi bir şekilde tiyor. Müddeiumumilik. Ayşenin id
yapılan bu ameliyat netice;:.indc öl- diasını da tıbbı adli müessesesine 
müştür. göndermiştir. l\füesseseııin vereceği 

Müddeiumumilik tabibi adil Enver rapor vaziyeti aydınlat:ıcaktır 

Noterlikteki Sahtekiirhk Davası 
Mulga Istanbul ikinci noterliğinde 

yapılan ve sayısı yü.ıleri geçen suiis·· 
timallerden birisine diln ağır ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. Davanın 
suç1ularr noterliğin eski katiplerin
den Ruşen Eşref, Fevzi, Dimitri, Kay 
makzade Hüseyin Avnidı.r. 

Bunlar tüccardan l\:Iazha:L Cemal a
dına sahte bir taahhütname yapmı~
Iardır. Dün suçluların sorguları ya
pıldı. Suçu biribirlerinin üstüne nt
tılar. Bazıları ilk tahkikattaki ifade
lerini değiştirdiler. 
Ruşen Eşref: 

- Taahhütnameyi ben doldurma
dım. Noter Hasan Ark yapmıştır. Fa
k;ıt o bana tclkinatta bulundu. Eğer 
böyle söylersen davayı kazanırız, de
di. 

Noterliğe sorgu hakimliğin1en ih
tiyar bir zat gelmişti. Ben de ona no
terin bana yaptığı tclkin:ıta ~nr"' c~ 
vap verdim. diyordu. 

Reis, ilk tahkikattaki ifadesini O· 

kudu ve sonra: 
- lkinci sorgu hfıkimi öldü ya ... 

Artık ne istersen söyliyecek5in öyle 
mi? Dedi ve ifadelerindeki tenakuz
ları işaret etti. 

Suçlu Fevzi ise: 
- Ben Mazhar Cem::ıle şahadet et

tim. O bir gün Altıncı vakıf hanın i
çinde bana rnstladı. Noterlikte bir 
sahitliğim var. Bir arkadaş daha bu-
larak gelir misin, dedi. ... 

fede değişiklik olduğu sabahtan ha
ber verilmemi~ olduğundan işi bozu. 
hır. 

Kabataştan gece yarısı kalkan va
purıı beklemeğe mecbur olur. Gerçi 
hundan biraz rahatsızlıktan ba~ka 
bir zararı olmaz ama ayni vaziyetin 
bir hastalık, bir miihim i;:;. bir doğum 
~ibi daha ha~:ati bir mesele önünda 
de hadis olahileccğinc göre mütalea
sı da haksız değildir. 

Bir ciddi ıniiessesc, hele amme 
hizmetine memur bir ciddi müesse -

se yapacağını halka ilan etmek sure
tiyle angaje olduğu bir işten her ne 

pahasına olursa olsun Yaz geçemez. 
Memleketin nizamları onu, taahhii -

dünü ifaya icbar etmese bile verdiği 
sözün kıymetini diişiirmemek kay _ 

gusu onu hu anlattığım hafifliğe sev
ketmemcliydi. Lakin ne dcdimdi? 

Sözünde durmak. artık ne fort i
~in, ne cemiyet, ne ~irkct, hatta ne 

de Şirketihayriyc gibi asırlık bir 
miicsscse için pek tc i.istiine titrenc. 
cck bir tasa olmaktan çıkmıştır. Bu 
dü~iiniiş, artık umumi bir moda ol • 
ınu;:;tur. 

Gerçi bencileyin bir takımları 

da var ki; sözünde. fikrinde. r2yin -
de durmayı tıpkı bir dağa tırman -
mak, bir ipte yürümek gibi bilinmez 
tehlikeler pahasıne tıpkı bir spor ha
reketi gibi yapmakta ve ondan say. 
dığım bu sporları yapanlann aldığı 

biberli tadı almaktadırlar. 
Azlık olan bu adamların umumi 

itiyat hilafına olan bu tirakiliklerini 
hoş görmeli, sözlerinde, fikirlerinde 
\'e reylerinde durmalarını - modaya 
uyınu~·or di~·t· • ayıplamamalı~·ız. 

Çünkii h::r yiğitiıı bir ~·oğu.rt yiyişi 

\ardır. 

Ben de Dimitriyi buldum ve götür
düm. Orada şimdi görsem t::ınıyamıı
dığım bir memur bana kağıdı uzattı. 
Ben de imzaiadım. Kfığrciın mahiye· 
tini bilmiyorum, diyordu. 
Davacı Mazhar Cemal: 
- Bu adam beni katiyen tnnımaz. 

Ben de onu tanımam. Yalan söylü
yor. Bu yalanını isbat edeceğim. de
di. Fevzi bu iliraza cevap verirken: 

- Eskiden fanirım. Kaç defa be
nim evime gelmiştir, rleıli. 

Dimitri de -:~endisini şöyle müdafaa 
etti: 

- Beri ne memuru tanırım. Ne de 
Mazhar Cemali gördüm. Fevzi beni 
notere götürdü. ünüme bir kağıt u
zattılar. Ben de oraya imza attım. 

Reis Dimitrinin istintak hakimliği
ne verdiği bir istidasını okudu. Di
mitri orada l\fazhar Cemali tanıdığını 
ve beı:abcrce notere gittiR enni soy-
lüyordu. Reis bu tezadın sebebini so
runca Dimitri: 

- Fevzi bana itiraz yazacağım, 50 
kuruş ver, dedi. Bu istidayı o yazdı. 
Benim hiç bir şeyden haberim yok. 
Istida onun olduğu için iikirleı: de o
nundur, dedi. 

Kaymakzade Hüseyin Avni de: 

- Bu işte bir yanlışlık yoktur. Be
nim bildiğime göre bu taahhütn9.me 
doğrudur. dedi. Muhakeme şahitle
rin çağırtlması için tehir edildi. 

Dağda Yakalanan 

Şaban Tevkif Edildi 
Bir hafta evvel Kağıthanede bir 

ağıl kavgası yüzünden arkadaşları 
Tahirlc Niyaziyi tabanca ile öldür
dükten sonra dağa kaçan Şabanın ya
kalandığını dün yazmıştlk. 
Şabanın dağda bıraktığı suç de

lillerini toplamak için Eyüp jandar
ması dağda araştırma yapıms ve h~t
diseden sonra Şabanın tabancasını 

temizlediği silgiyi bulmuştur. Tah
kikatı idare eden miicJdçiummni mu
avini Kemal, diin suçluyu birinci sor
gu hak1mlirine vermi~tir. Sorgu h:"ı

kimi kendisini tevkif etmi~tir. 

Muzaffer Serbest 
Bırakıldı 

lki giin evvel Eyuple 339 doğumlu 
Muza[fer isminde bir genç, çifte,.;ile 
oynarken, 14 yaşındaki l\lehmc.di 

vurmuş ve öldi.irmli.ştü. Miicldeiuınu
milik Muzaffer hakkındaki tahki!rn

tını dün bitirmiş ve suçluyu Jördün
cü sorgu hakimliğine vermi) ve tev
kif etmi~ti. Sorgu hakimliği tahki
katın gayri mevkuf yapılmasına ka

rar verdi ve Muzaffer serbest bıra
kıldı. 

Tecziyesi istenildi 
Üsküdar posta ve telgraf memur-

larından Kemal, Rıfkı ve Orhan, sah-

te havale ilmi haberlerile postahane-

den para çektikleri için dün ağır ce

zada duruşmaları ynpılclı. Müddeiu~ 
mumi iddi:ısını söyledi. Kemale ce
za verilmesini, diğerlerinin beraet et-

mesini istedi. l\luhakemc müdafaa i
çin talik edildi. 

Hint Denizlerinde 

Türkler 
(Devrilen Kazan) dan sonra M. 

Turhan Tanın (Hint denizlerinde 
Türkler) adlı nefis romanı da intişar 
etti. Bu, bir deniz romanıdır. Turkle
rin Kızıldenizden ummanlardan a
şarak Hint denizine nasıl ulaştıkları
nı canlı, heyecanlı bir üslı:ıp ile tasvir 
etmektedir. 

Kanaat Kitabevi tarafından basıl
mıştır. Fiyatı l liradır. 

-----oı-----

POLiS: 

iki Genç Yaralandı 
Dün Erenköyde bir tabanca kur

şunu ile iki genç birden yaralanmış
tır. Erenköyde Bostancı caddesinde 
oturan Ali ile komşusu Rıza bir ala
cak yüzünden kavgaya tutuşmuşlar
dır. Gençler biriföri ile itişirlerken, 
bir aralık Rızanın pantalonunun arka 
cebindeki tabanca ateş almış, çıkan 
kurşun her ikisini de bacaklarından 
yaralamıştff. 

Yaralılar can kurtaranla Haydar
paşa Nümuııe hastanesine kaldırılmış 
!ardır. 

Bir Şüpheli Ölüm 
Kemerburgaz nahiy~si sakinlerın-

uen 1"\,~Jl."lll U};lU .l""I: JU'J.1.Ll\.&O. r..a..,----JJ,.u.U 

evlerinin bahçesinde dola~ırken, bir
denbire sarası tutarak içi su dolu 
hendeğe düşmi.i§ ve boğulmuştur. 

Cesedi muayene eden doktor i:.ifü
mi.i şüpheli gördiiğünde!1 morga kal
dırılmasına lüzum göstermiştir. 

Dumandan Zehirlenerek 
Öldü 

EyLipte Siliıhtarağa caddesinde 
S<abrinin tuğla harmanında çalışan 

17 yaşında Rıza, tuğla oc::.ığımn men
fezi yanında uyurken teneffüs ettiği 

kömür dumanı ile zehirlenerek öl-
müştür. Hadise etrafında jandarma 
tahkikat yapmaktadır. 

Bir Kız, Bir Çocuk 
Çiğnedi 

Modada Bostan sok:ığınd:ı oturan 
B.aydarın kızı Rukiye, bindiği bisik-

letle dolaşırken o civarda oturan 
Fehminin oğlu 3 yaşında Ergine çar

parak muhtelif yerlerinden yara!a
mıştır. Ergin tedavi altına alınm1ş, 

suçlu yakalanarak tahkikata ba~lan-
mıştır. 

tırılmasına baş_lanılacaktır. Bu bi. fzınir, 18 (A.A.) _ Hav.'\ gazı fab-
nalar, üçer bin lirad<1n doksan bin rikasının schrin bü'i..ln ihtiyacını knr· 
liraya mal olacaktır. .. .. şıJ1)'acak Oir hale getirilmesi için 

Bütün bu işlerin. komur havza- getirtilen makinelerin ınontajnıa bas 
sında büyük inkişaflara yo1 açacagı1 lanmıştır. Belediye rei<;i dün fabri
muhakkak sayılmaktadır. kaya gelerek bu çalışmnları fdtiş et· 

Eskişehir Belediyesi 

Bir milyon Borç Alacak 
Eskişehir - Şehir Meclisi fevka. 

ladc bir ictima akdetmiş. mi.istrıkbel 
şehir pliınınııı tatbikine imkan hı.ı

zırlamak ve müstacel ihtiyaçları 

karşılamak kin bir milyon lil'a is
tikraz akdine karar vermi:;tir. 

Belediye reisi Kamil Kaplanlı, 

bu parayı da belediyeler bankasın
dan temin etmek üzere yakmd·ı An. 
karaya gidecektir. 

Belediye Meclisi, teşrin içtimaın_ 

da, bir milyon liranın sarfedilee:eği 
mahalleri tayin edecektfr. 
Şehrimizde sineğe, sivrısıneğ~, 

toz ve çamura karşı esaslı bir mü
cadele açılması da istenilmektedir. 

Kirazh Nahiyesi 

miştir. iki yi.iz bin liraya mal olacak 
ol:ın yeni tesisatın ikmalir.den sonra 
hava gazı fiyatlarının yedi buçuk ku
ntşa indirilmesi takarrur etmiştir. 

---oı---

Atatürkün Geredeyi 
Sereflendirdikleri Gün 

Gerede, 18 (A.A.) - Bugün Ebedi 
Şef Atatürkün kazamızı ~creflendir
diklerinin beşinci yıldönümüdür. Ge
rede bayraklarla süslenmiş. halkevi 
meydanlığında memurlar ve büyiik 
bir halk kütlesinin iştirakile toplantı 
yapılmış, bir çok hatipler tarafından 

sözler söylenmiştir. Atatürke ait öl
mez, unutulmaz hatıralar yadedil
miştir. 

Öğleden sonra spor klübu tal"afın
dan bugünün şerefine atk:t!ı~ı.1 mü
sabakaları yapılmıştır. Gece şehir e· 
lektriklc süslenmiştir. 

---o---
Çanakkale (TAN) - Buradan 3ü Oksiien FiaHar~ 

kilometre uzakta ve Balıkesir ~ose- Ankara, 18 (A.A.) -- Iktısat Veka-

si üzerinde bulunan Kirazlı, küçük 
bir nahiye olmakla beraber günden 
b 

Kirazlıda çok güzel bir Atatürk 
anıdı, havuzlu park ve elektrik te
sisatı yapılmış bulunmaktadır. 

Deniz sevıyesinden 440 metre 
yüksekte, yemye~il çamlarla clolu 
bir tepede bulunması. havasının i
yiliğini temin ettiği gibi, Çanrıkka
lenin içecek su.'/Unt! tf'şkil eden Ba
laban membaı da Kirazlıdan on da
kika ötededir. 

~~~~-o~~~~-

N az i ili Civarındaki 
Çekirgeler 

Aydın (TAN) - Çine, Da lama ve 
Nazilli mıntakalarında görulen çe
kirgelerle_ mücadele bitmi~, eks~ri

yetle zehirli kepek usulü tatbik o
lunmuş ve çekirgeler yüksük bırak
madan tamamen imha edi:t.' iştir. 

Samsunda Elişi 
Sergileri 

Samsun (TAN) - Uzel dikiş ve 

letincl..-;ı: 

3003 sayılı kanuna isEnaden 2.5.6. 
her metre IDikttöinın iabrikacla tes
limi toptan azami satış fiyatı 50 ku
ruş ve beş metre mikiı.hlıK tüplerin 
fiycıtı (tiip depozitosu hariç) 250 ku. 
ruş olarak tesbi t edilmişti. 

Görülen lüzum üzerine, şimdilik 

19.'7.939 tarihinden itibaren yalnız 

Ankara için, oksijenin fabrikada tes
limi beher metre mikabı 85 kuru~u 
ve beş metre mikaplık tüplerin fiya
tı ( tlip depozitosu hariç) 425 \mı u~rı 
çıkarılmıştır. 

Oksijen tüplerinin tazyiki asgarj 
130 atmosfer ve oksijen terkihl asga· 
ri yiızdc 99 olacaktır. 

Fabrikada bit· tüp satış toptan ça
tış addolunur. 

-Oksijeni Ankaradan tedarik ederı 
yerlerde azami satış fiyatları. fahri. 
ka fiyatına o yere kadarki nakliye 
ınasrafile mahalli belediyelerince t~s 
bit edilecek mir ticari masraf ve n:)r
mal karın iliıvesi suretile tayin olu-

biçki yurdu ile Devrim diki? yur- nur. 
du, müdavimlerinin bir senede vü

izmirde Orman YanCJını 
Izmir, 18 (A.A.) - Dün Çeşme

nin Uzunkuyu nahiyesinde, Yumur
dağıntla orman yangını çıkmıştır. 

Yangın genişlemek istidadını göster
diğinden civar köyle halkt ile jantlar-

cude getirdikleri eserlerden mürek
kep sergiler açmışlardır. 

Kızlarımızın maharetle yaptıkları 
eli~leri, sergileri gezenler tarafın
dan takdir edilmiştir. 

Kirazhda Bir Maç 
Bakırköy belediye şubesi tahakkuk Çanakkale (TAN) _ Tiirkgi.ki.i ma kuvvetleri yangını s\.indürmiye 

memuru Arife işten el çe~tirildiği ya kli.ibü gençleri, buradan 38 kilomet- gönderilmişlerdir. 

Bakırköy Tahakkuk 
Memuru Hakkındaki Haber 

zılmıştır~ Haber yanlıştır. Arife işten 
el çektirilmemiş. vazifesi Samatyaya 

nakledilmiştir. Arif kendisi istifa et
miı'jtir. 

re uzaktaki Kirazlı nahiyesine git. ---o---
mişlcr ve Kirazlı gençleriyh yap- Hatay Gümrül< 
tıkları futbol maçında 1 - 1 bcra- Kimyagerliği 
bere kalmışl~.rdır. . Istanbul gümrükleri başkiınyageri 

!viaçta. mustahke.m mev~ı ~u- 1 Haki Tuna Hatay gümrükleri kiın-
m~ınclanı General Alı Rıza Ar<unkal, yagerliğine tayin edilmistir. Haki Tu-

Müsamereye Davet bölge asbaşkanı Cevdet Tanyel ve na bir kaç gi.ine kadar ·Hataya gide-
Eminönü Halkevinden: yüzlerce seyirci bulunmuştur. cek ve orada gümrük kimya teşkila-

1 - Hatayın anayurda kavuşması se- l\ıiaçtan evvel kumandan kıymet- tx kuracaktır. 

---oı---

21.10 Haftalık posta kutusu, 21.25 Ne
şeli plfıklar - R., 21.30 Müzik (Saksofon 
soloları - NJhat Esengin tarafından). 
21.50 Müzik (Melodi - Pi.), 22.00 Müzik 
{Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın), 

1 - Paul Lincke - Olur - Olur - Olur 
(Şen parı;-a), 2 - Micheli - Buseler sere
nadı, 3 - Rachmaninow - Serenadı 4 -
J. Brahms - Macar dansı No. 3, 5 '._ E
duard Künneke - Dans Süitinden Blus 
6 - Becce - Noturno, 7 - J. Strauss ~ 
N eşli vals ·operetinden (Buseler valsı), 
8 - Ferrııris - Çıgan sevgisi. 9 - Carı 
Rydhl - Melodi, 10 - Franz Lehar -
Göttergatte operetinden potpuri, 23.00 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tahvilfıt, 
kambiyo - nutuk borsası (fiyat) 23.20 
Müzik (Cazband - Pl.). 23.55 - 24 Ya -
rınki prgram. , 

~~~--,o-~~~-

T ürk Hava Kurumunun 
Garden Partisi 

30 Ağustos zafer ve tayyare bay
ramı dolayısile ·Ha·.ra Kurumu Istan
buI subesi tarafınd.aJJ.. Sıı.<>4\ıonıc\:t:' l(

tir. Garden partinin çok mükemmel 
olması için şimdiden hazırlıklara baş 
lanmıştır. 

Doğu Biçki Yurdunun 
Senelik Sergisi 

Eyüp Doğu biçki yurdunun s<'!neliıt 
sergisi yarın Defterdar Caddesinde 
y~rt binasında açılacaktır. 

Doğu biçki yurdu üç sene evvel a
çılmıştır. Yurdun genç müessis ve 

müdürü, şehrin bu en ücra köşesin. 
de muhitin çok fakir şartlarına rağ · 
men ciddi bir varlık yaratmış, muhit 
kızlarına bilgi ve sanat vermek ba
kımından 1.nkdire değer bir muvafüı
kıyet elde etmiştir. Yarın üçüncü 
devre mezunlarının sergisini gezecek 
olan meraklılar yurdun küçük tale
belerinin eserlerini takdir edecekle
rine şüphe yoktur. Yurdun bu scn'"'
ki mezunları şunlardır: 

Ad_viye Şardağ, Arife Erkal, Ce
mile Raydeınir, Muzaffer Arslan, MLi 
ze)ryen Hıdıroğlu, Müfide Alsat, Ne. 
bahat Ti.izi.in, Hamdiye Keı;ecioğlu. 

~-.,:~~~; ~ş~~~---·, 
~-.-. -. ....... "'--. ""--"'-'"'-~"" ~ 

Şubeye Dayet 
BcşikUış askerlik ~ubesinden: Malül

lerle ı::ehit ai\eleı ine aşağıda gösterilen 
günle;de 20 temmuz 939 tarihinden iti
baren sabahtan ögleye kadar tevziat yapı-
lacaktır. 

Bu günlerde Beşiktaş mal müd{irlüği.i
ne nıürtıcaııtla alacakları çekleri şubeye 
getirecdderi ilrın olunur. 

Cuma ve salı günlerinde mal\ıl subay 
ve eı·Jer, Çıırşaınba ve cuınariesi günleri 
şehit aileleri. 

• TEŞEKKÜR 
Vefat eden annemiz Bayan 

refine 23 temmuz 939 pazar akı;,amı saat n öğütlerde bulunmuş, maçtan son-
21 de evimizin Cagaloğlundaki salonunda ra gıırnizon kumandanlığ1mızca bir 
yapılacak kutlama toplantmnda Dr. Salim çay ziyafeti verilmiştir. Plaj Suları Adile ipekçi'nin 
Ahmet Çalıııkan tarnrından (Tarihi ve iç- -------
timai Hatay ve Hatay hakkındaki görüs- ÖLÜM 
lerim) mevzulu bir konferans \·erilecek Sabık Di.iyunu umumiye komiser 
ve konferansı takiben gösterit şubemiz lik kalemi müdürlüğünden mütekait 
(Dekbazlık) piyesini temsil edecektir. Posta Telgraf mütercimi ve ;.fohmet 

2 - Yurdumuzu eğemenllğe ulaştıran Abud efendinin damadı UT!' .. ı1ll İnhi
Lô:ıan gününün yıldöııürnü şerefine 24 sarlar hukuk işleri vekillerirıden Ha. 
temmuz. 939 pazartesi akşamı saat 21 de şimin biraderi posta işleri üçüncü 
yine Ca~aloğlundaki salonumuzda evimiz muavinliğind~ İl1san Selçukun baba-

. . . . sı Ahmet Ragıp Selçuk müptela ol-
~ıı, Tarıh ,.e Edebıyat şubesı başkanı Ha- duğu hastalıktan kurtulamryarak 
lıt Bayrı tnrafrndnn (Lozan zaferinin tah- 18.7.939 da vefat etmistir. Cenazesi 
lili_) mevzulu bir konferans ve konferansı 19.7.939 carşamba güni.i ikindi na. 
ınuteaklp orkP.Stramız tarafından bir kon-ı mazı Beyazıt camiinde eda edildik _ 
ser veı-ılecektır. Her iki toplantı iı;in dave- ten sonra Edirnekapısındaki aile kab 
tıye yoktur. rine defnolunacaktır. 

Belediye sıhhat müdürlüC\ü sehir Cenaze merasimine bizzat gelen, 
o • " 

civarındaki plflj suiarından birer nü- çelenk. telgraf veya mektup gönde · 
rerek teessi\riimüzü pavla~an aile 

mune alarak tetkik ettinniyc karar dostlarımıza en samimi teşekkürleri-
vermiştir. Sarıyer ve Büyükderenin mizi sunarız. 
önündeki deniz hamamlarından alı· Merhumenin evladları 

ALENİ TEŞEKKÜR - Muvaffa -
kıyetle ameliyatı yapıp hemsir<'mi 
muhakkak bir ölümden kurtaran Dr. 
operatör Rıza Enver ile Sağlık Yur-

nan su nümunelerinin tahlili bitmış, 
buralardaki suların, civardan nkar• 
lağımlarla pislenmekte olduğu anla
şılmıştır. Küçüksu. Salacak. Florya 
Cadde bostanı ve Fenerbahc;e plfı.j la. 
rından alınan niimunel~r de tahlile du hemşire ve idaresinden gördü-
göndcrilmiştir. Bunların tahlifi vi· ı ği.im teshilfı.t ve alakadan dolayı ken-

t f l 
dilerine alenen teşekkür ederim. 

layet hıfzıssıhha dairesi ara ım an s 1, t t . b ·· on os a gııze esı -:er ayıı 

yapılmaktadır. Osman Kazma 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ıııraslyle 30, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değlştirme:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pt.tl ııtlve5i !Azımdır. 

·Avrupa Muvazenesinde 
Türkiyenin K·udreti 

E'': ,,, : 't' ı1a'J'4 ;J' 
Almanlar 
Anlayışı 

H ariciye Vekili Saracoğlunun 
Büyiik Millet Meclisinin son 

çtimaında irad ettiği kıymetli, açık, 
veciz nutuk, Alman ve İtalyan ınat
buatının tenkidini d~vet etnıiştir. 
Hariciye Vekilimiz Türkiyenin sulh 
siyasetini g9ı.'·et \"azih olarak anlat
mış, sulh cephesine girişimizi icap 
ettiren sebepleri de göstermiş \'e 
Türkiyenin hiçbir zaman sulhe hiz
metten kaçmıyacağım tebariiz cttir
mİ§tİ. 

Alman ,.e İtalyan matbuatı, bu 
nutuktan bahn~derken Türkiyenin 
İngi1iderle ittifak akdetmekte hata
ya düştü!:ünil isbata çalışıyor ve hu 
ttifakla Tiirki"enin i!ltlklalini kay. 

bederek İnırllt;re~nin koltuğu altına .. 
girdiğini söylüyorlar. 

Bu iddia Almanların Türkiyeyi 
ve TürklerJn istiklallerine ne kadar 
kıymet verdiklerini, bu istiklali ne 
pahasına olursa olsun fedaya ra21 

olamıyacakJarını bir tlirlü anbya
madıklarını gösteriyor. 

Fakat bizce bu iddia Totaliter dev
letlerin ittifaka verdikleri manayı 

göstermesi itibarile bilhassa ehe~
miyeti haizdir. Almanlann nazarın
da müttefik olmak demek, istiklale 
veda edip biiyük devletin tabii ol
mak demektir. Almanya rniittefik a
rarken daima bu prensiple hareket 
e.tmiş ve onun i~indir ki, vaziyetle
de,·letlerinden hiçbi:fini keiidlsine 
miittefik yapmağa muvaffak olama
nuştır. Ne Romanya, ne Yugoslavya, 
ıatta ne Bulgaristan mihver devlet
erinin ittifak dairesine girmeğe ra. 

zt olmamışlardır ve olmıyacaklardır. 
Çünkü hürriyet ve istiklallerini feda 
etmeğe razı olmalarına imkan yok
tur. 

Almanya nazarında ittifakın ma
nası bir nevi ilhak olduğu için, Tür
kiyenin İngiltere ile ittifakını da 
böyle anlamak istemelerinde mazur
durlar. Çünkü onlar İtalyayı bile Al. 
manyanın vasal bir devleti haline 
getirmişlerdir. Müttefiki ile müsavJ 
esaslar dahilinde elbirJiği yapmak. 
onlar için aklın almıyaceğı bir iştir. 

Almanlar Türkiyenin niçin sulh 
~ephesine iltihak ettiğini araştı

nrken, biraz da kendilerinin bu te
lakkilerini gözönüne getirirlerse ha
kikati daha kolay anlarnağa muvttf
fak olurlar. 

* 
Alman matbuatı ayni zamanda 

tehdidi de elden bırakamıyor: 

"Türkiyenin yeni politika istika. 

meti yalnız İtalyayı değil, ayni su

retle Almanyayı da müteessir et

miştir. Türk politikacıları şüpheli 

bir rabıta yüzünden Türkiyenin iki 

büyük Avrupa devleti ile olan mü. 

nasebetlerini feda etmek için ne gi· 

bi zaruretler me\·cut olduğunu dii. 

~Unnıelidirler." aiyorlar. 
Evvela Alman matbuatının şunu 

öğrenmesi lazımdır ki, Türk - İngi
liz ittifakı şüpheli bir bağ değildir. 
İki memleket Akdeniz eDlnİyetini 
korumayı karşılıklı taahhüt etmiş
lerdi~ İki taraf ta bu taahhütlerinde 
samimidirler. Bu bağın Almanya ve 
İtalya ile olan münasebatımıza halel 
vereceğini diişiinmek ise bizden 

1 
zi-

yadc Almanlara düşer. Çünkü biz • 
m.allarmuzı satmak ihtiyacmda ol. 
duğumuz kadar, onlar da bizden gı
da maddesi ve ham madde teminine 
muhtaçtırkır. Karşılıklı münasebet
lerimiz karşılıklı ihtiyaçlara daya· 
nır. Bu münasebetin bozulması bi
zim kadar ve belki bizden ziyade Al. 
manian miiteessir eder. 

Yalnız şurası muhakkaktır ki Tlir
kiye ufak bir ikhsadi menfaati uğru-/ 
na, milli istiklalini feda edemez. 

T ürkiye Cümhuı-iyeti, 
kuruluşu üzerinden 

on beş sene geçtikten son
ra bugün İngiltere ve Fran
sa ile bir ittifak muahe
desi yapmış bulunuyor. Bu it
tifakın akdi, garp diplomasi
sinin inceliğinden çok fazla 
hadiselerin mantıki icabıdır. 
Kemal Atatürk, memleketi
nin ihyasını iki geniş esasa 
iptina ettirmişti. 

B irirıcisi: Garp ile alakayl 

• 

kesmek. Bunun manası, 
Türkiyede bütün ktıvvetile ilcrli
yen içtimai garpçılığa karşı gel. 
mek değildi. Fakat A vrupanın si
yasi karışıklıklarından uzak kal
maktı. Türkiyenin biricik müttefi
ki onun komşusu olan Sovyet Rus
ya idi. İkincisi Anadoluyu ihya e. 
derek Türk yurdu sıfatile layık ol
duğu mevkie yükseltmek. Bu da 
bu yurdun hararetli inkişafını icap 
ettir-iyordu. Türkler, yurtlarını 

yeniden inşa edecekleri için bu da 
onların yıllarca sulh içinde çalış
malarını gerekleştiriyordu. 

Avrupa muvazenesinde mühim bir mevkii olan Büyük Türkiyenin Büyük Millet Meclisi bir içtimada 

Bugün Türkiye Garbi Avrupa 
ile sımsıkı ittifak halindedir. Fa
kat bu tahavvül, yavaş yavaş vu
ku buldu. 

Türkiye; ya infirat siyase
tini, yahut statükoyu feda etmek 
mecburiyetinde idi ve onu bu iki 
şık karşısında bulunduran amil 
de İtalyanın rolü idi. 1923 te Kor
fu adasının bombardımanı, Akde
nizdeki yeni dinamizmin ilk ih
tarı idi. Türkiye infirat siyasetin
den bir adım ayrılarak 1926 da 
İngiltere ile on senelik bir emni. 

rııt<ıeR:r*ıe-xıntıuınıım1ıgJttılfü.\ ü ~ 
İtalya dostane bir takım hareket
lerde bulunarak 1930 da Türkiye 
ile bir dostlu1{ paktı imzaladı. J kinci safha, Habeş haDbi ile 

başlamıştı. <Milletler Cemi
yetine de giten) Türkiye, İtalya

ya karşı zecri tedbirleri tatbik et. 
miştir. 936 da Türkiye ile Yunanis. 
tan, limanlannı İngiliz donanma
sına açık tutmuşlardı. Daha sonra 
İtalyanın İspanya işlerine karış
ması, Türkiyenin şüphelerini art
tırdı. İspanya harbi ise mihveri 
vücude getirmeğe yardım etti. Bu 
yüzden Türkiye Almanyanm 
Balkanlara sarkmasından ve 
İtalyanın Türk sahillerine tecavüz 
etmesinden endişe ediyordu .. Çe
koslovakya ile Arnavutluğun bir
biri ardınca ilhakı Türkiyenin 
mihverden ne bekliye'bileceğini 

apaçık göstermekte idi. Türkiye, 
daha önce tuttuğu infirat siyase
tinden sürat le ayrıldı. N azistlerin 
Tuna vadisinde bilkuvve bir teh
like halinde görünmeleri 1934 te 
Balkan antantını teşkile yardım 

etmiş, üç sene sonra Türkiye şark
taki komşuları olan Irak, İran ve 
Afganistan ile bağlanmış, daha 
sonra 1938 de Yunanistanla müte
kabil yardım muahedesi yapmış, 
en nihayet İngiltere ve Fransa ile 
yapılan pakt bunları takip etmiş
tir. 

B ugün, Tilrkiyenin siyaseti, 

I 

lngillzce "E · f conomıs ,, Gazetesinden: ' 

yasi taahhütleri Anadoluyu müs
tefit edecek esaslı istifadeler. 
le birleştirmet?e muvaffak olmuş

lardır. 

S ulhü ve statükoyu muhafa
za prensipine gelince, o da 

bir lahza ihmal olunmamıştır. 

Türkiye, Mısırla müstakil müza
kereler yapmakla ve eski birlik 
hatıralarını Y!lşatmakla Şarki Ak. 
deniz cephesini kuvvetlendirmeğe 
devam etmektedir. İngiliz - Rus 

yenin en eski müttefiki ile en ye
ni müttefiki arasındaki müzakere. 
leri alak'>\ ile takip ettiği şüphe 

götürmez. 
Balkan meselesine gelince Türk 

diplomasisinin burada birçok güç
lükler içinde hünerini göstermek
te o~duğu vazıhtir. Orta Avrupa
daki Hitlerci infilakler, her hare
ketiarz gibi, en zayıf noktalan a
ramaktadır. Balkanlarda buna 
müsait, z'!if noktaları bulunmak
tadır. Bü1'ik Harp sırasında Al
manyanın müttefiki olan Bulga. 
ristan, Balkan paktına girmemiş, 
fakat yeniden silahlanmak hak
kını kazanmıştır. Bu hakkın ta-

nınması bir aralık, Bulgaristanın 

,---

Balkan antantına girmesi için bir 
mukaddeme sayılmış ise de bup:ün 
bu ümit boşa gitmiştir. 

T ürkiye, Balkanlarda, sulh 
muahedelerinin tadilini is

teyen ve bunun için mücadele e. 
den cereyanı, yapıcı bir siyasetle 
karşılamıştır. Çünkü Dobrice hu
dudu üzerinde Bulgaristanı hoş
nut edecek tadilat yapmak için bir 
teşebbüs vuku bulmuş, fakat Kral 
Borisin itidali, Bulgaristan dahi-

çalamamış, mübalağalı talepler 
müzakerelerin kesilmesine sebep 
olmuştur. İhtimal ki bu fırsat Bul
garistan için son fırsattı. Türkle. 
rin Bulgaristan hududu üzerinde
ki tahkimatlarını hummalı bir 
faaliyetle tamamlamağa çaılıştık

larma dair intisar eden haberler. 
onların s"\ 'h yo1ile bir tesviye şek
line varmağa pek te inanmadıkla
rinı gösterir. 

Bir Avrupa harbi vukuu tak. 
dirinde, İngilterenin elde 

edeceği ilk istifade, Türkiyenin 
İngiltere düşmanlarile beraber ol
mamasıdır. Almanların Romanya
yı aşarak Karadeııize, yahut Yu-

Baltık Devletlerinin Vaziyeti 
I ·ı· / . '-ngı iZ • Rus konu1malarını geCıRtiren amillerden biri Baltık 

esas bakımından değişmiş 

değildir. Çünkü Türkiye bütün 
kuvvetile Anadoluyu canlandır
ınağa çalışıyor ve dünya sulhünün 
devamını istiyor. Türkiye son se
nelerde istediği avansları Garbi 
Avrupada bulmuş ve bir derece. 
Ye kadar kendi şartlarını dikte et
meğe imkan bulmuş ve bunu va
ziyetini sağlamlamak için yapmış
tır. Türkiyenin sanksiyonlar sı. 
rasında İngiltereyi teyit etmesine 
mukabil Boğazlar tam Türk haki
!J'liyetine iade olunmuş ve Kara
deniz devletlerine açılmıştır. Son 
Türk - İngiliz ittifakına tekaddüm 
eden bir hadise, Türkiyeye 16 
milyon sterlinlik bir kredi açıl. 
ması ve daha büyük olabilecek bir 
kredinin bunu takip etmesi, Fran
sanın da Hatayı iadeye razı olma
sıdır. Bu suretle Türkler yeni si-

devletlerinin vaziyeti ve bu devletlere teminat verümai icli. Bir 
aralık bu meıele /ngiltere ile Ru•ya arcuına bir duvar gibi ge
rilmi,ti. 

nanistna yolile Ege denizine var. 
malan İstanbul ve Çanakkale bo
ğazları kapalı kaldıktan sonra teh
like bakımından en mühim tesiri
ni kaybeder. Çünkü bütün Anado. 
lu, müttefiklerin planı dairesinde 
seferber olur. İngiltereye giden 
Türk askeri heyeti ve Türkiyeye 
gelen İngiliz askeri heyeti, iki ta
raf arasında beraberlik imkanla
rını aramaktadır. Türkiyenin kar
şılaşacağı müşkülat. genç ve sana. 
yileşmesini tamamlam2.mış bir 
memleketin müşkülatıdır. Türki
yenin teslihat sanayii, henüz yer
lileşmemiştir. 

'fürkhrımin maden kaynak. 
ları çok geniştir, fakat henüz ka. 
fi derecede istismar olunmamak
ta, yeni sanayi tesisatı ise senele
re muhtaç bulunmaktadır. Kara
bükteki büyük demir sanayii. son 
baharda işlemeğe başlıyacaktır. 

Sonra münakalat azlığı da mühim 
bir güçlü~tür. Ağır top harekatına 
müsait yollar azdır ve demiryol. 
ları ekseriyetle tek hatlıdır. Fakat 
Anadolu her istilaya karşı gelecek 
vaziyettedir. 

Deniz bakımmdan Türkiyenin 
kıymeti, limanlarının İn~iltcre ta
rafından kullanılmasında, İngil

terenin boğazları müdafaaya yar
dnnında ve Egede emniyetli üsler
den hareketindedir. Türk donan
ması, Türk sahillerini muhafaza
ya kafidir. 

Türk denizaltı gemileri ise, 
Türkiye etrafındaki sularda fay
dalı işler görebilir. İngilterenin 
açtığı krediler, Türk hava kuvvet
lerinin daha fazla takvivesine var
dım edecektir. 

T ürkiyenin asıl kuvveti, eşsiz 
cengaverliğile meşhur olan 

ordusundadır. Türkiye, harp sah
nesine mükemmel cihazlı otuz 
kırk fırka çıkarabilir. Ve bu kuv
vetleri daha fazla tank, antitank 
ve ağır toplarla takviye lazımdır. 
AradaJd müzakereler Türkiyenin 
bu yoldaki ihtiyacını her halde 
tesbit ve tatmin edecektir. Türk
ler bu sayede tek başlarına Trak
yayı müdafaa ederler ve hasmın 

mühim kuvvetlerinin Balkanlarda 
toplanmasına sebep olurlar. 

Türkiye şu veya bu ideoloji için 
harp etmez. Onun garp devletleri. 
le birleşmesinin sebebi, İngiltere
nin gözlerine aşık olması, yahut 
demokrasi ananesi için değildir. 

Sebep, diktatörlerin Türkiye ile 
Garbi Avrupa arasında sağlam bir 
alaka yaratmalandır. Türkiye. in
şa programını tamamlamak icin 
daha büyük sanayi memleketle
rinden yardım istiyor. Ayni za
manda, diğer bir imparatorluğun 
hayat sahası içinde boğulmak iste. 
miyor. Türkiyenin her şeyden faz
la istediği şey, kendi işlerini ba
şarmak için sulhtür. Onun bu ih
tiyacı. ona gösterilecek itimadın 

ölcüsüni.i teskil eder. 
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SERBEST SVTUN: 

Hcil ve 
içindekiler 
Y aşı pek genç. Fakat vaktinden 

evvel ihtiyarlamış gibi bir ta
rafı çökmüş adeta içindeki kargaşa
lığı, pel'işanlığı fısıldayan bi:r mana 
almış .. 

Başka memleketlerd~ varlığının 

.kıymeti, ifadesi var. Vehleten .. "Biz 
de de var diyebilmek için mi. yGksa .• 
İrat kaynağı olm ümidiyle mi" vü -
cude getirildi bu pek belli değil. Ne 
miistahsile faydalı, ne de şehirliye 

müfit ... 
Buna mukabil yetmişe karip bir 

memur ordusu, ayrıca yevmiyeli ya. 
zıcısı, hamal kadrosunda bir sürü ka. 
tibi '\'e tahakkuk işlerinde çahştıl'l -
lan "Agobu" bile var .. 

Tahakkuk usulleri snlim bh· tarza 
ifrağ edildifd gün va1·idatın tcırn3 ll
dil muhakk&k.. Bu takdirde Beledi-
ye için mühim 
dır. 

Kabzımal 

bir kazan~ kaynağ!-

Tarihi ihdasını, zuhur şeklini, di • 
ğer şehirlcrimzde mevcut olup olma
dığını bilmiyorum. 
Kabzımal, tefecidir, tüccardır, komis 
yoncudur. Ancak kazanç ,·ergisi hah. 
sinde. geçimini güç temin eden mağ
dur yoksul bir vatandaştır. 

Tefecidir. Ancak nıurabahacılı • 
ğın mcnmuiyctine ait kanundan ha
berdardır. Faiz almaz, para verdiği 

adamın bütün lstihsalatını kendi eli 
ile ve yüzde otuz hatta kırk komis -
yon tahsi1 etmek şartiyle piyasaya 
arzedeceğini peşinen kabul ettirir. 
Bunu hesap eder ona göre senetle~ir. 

Tüccardır. Toptan kaptığı bağ, 

nıeY'·eliklerden mahsulatın bir san. 
timini hesap ederek sataJ:". 

Komisyoncudur.· Müstahsilin gön
derdiği malı pişekarma sattırır. Bii 
tün di.işüncesi, bütün ihtirası kap 
başına seksen kuruş komisyonunu i
rat etmekten ibarettir. 
Hatta.. rnevrudatın kıymeti navlun, 
muamele ücreti, hal resmine teka • 
bili etmese bile .. O hakkının zerre • 
sinden bile tenkihata razı değildir. 

Madrabaz 

Bu sınıfın ismi daima üstünde. Yal 
nız diğer vatandaşlardan tek farkı 

var. Devletin bütün müke1lefatından 
kendini af ve azad etmiştir. 

Kabzımal ile perakendeci, dük 
kancı arasında bir muta,·assıttır, ba. 
zı ahvalde kabzımaldan üstiindür. 

Hal Resmi 

Bcledi~·c resimleri bir hizmet bir 
külfet mukabilidir. Bı!lediye bu hiz
m~ti görür, mukabil olarak ücretini 
alır. 

Bu meyanda • nıe\·cudiyeti el 
zem - başımızda .'halimiz'' var. Şeh
rin mey\•e ve sebze gibi iki mühim 
gıda maddesinin tevzi merkezliğini 
üstüne almu~tır. Bu hizmeti için biz. 
den ardiye \'e taşıma adları altında 
tarifei mahsusuna dayanarak bir iic
ret, bir resim alır. Bu nrntaın cins ve· 
nevine göre yiizdc beşle, 16 arasın -
da taha'\·vül eder. Lakin .. Buna mu
kabil şehre, şehirliye. hatta müstah
sile karşı ne gibi faydalar temin e
der. Burası meçhul .. 

Şehirli, bu gıda maddelerinin te
miz, sıhhi bir anhalfıj i'ifnd::? ve ucu. 
za maliyetini ister. Müstahsil ınah • 
wn emniyetini.. 

Görüyoruz ki.. Satılan bu nıad -
delerde sıhhi şartın en basiti bile 
mevcut değil. Ucuzluğu iddia edebi. 
Jecek bir hal dahi yok .. Bundan son. 
ra müstahsilin malını da emnil'·ete al. 
madığı aşikar. 

En yakın on beş. en uzak yiiz elli 
metre mesafe için fa~lyadan 13, ar. 
kadan, 8, topaçtan 6 ve ila ... taşıma 
iicrcti yaz dolayısilc 1 saat bile bek
lemediği halde ayni derecede ardiye 
resmi almasının hikmeti ac;p nedi~? 

"l\liistahsil'' rnalrnı tam bir eınni. 
yet ve huzur içind~ hale se,·keder. 
Çünkii ... O, sanı;\-·or, biliyor ki.. Hal 
i~aresi bütün ihtimallere karşı tcd
bır alınış, malının bir zerresi, hatta 
kıymetinin bir santimi bile eksilme. 
yecek kaybolmıyacak .. 

Hakikatte böyle bir tedbirin "t" 
si bile ınefkut olduğunu, bi.itün em. 
niyet \'C huzurunun gönderdiği kah. 
zınıalın südüne muhavvel olduğunu 
bilse ... 

Görüliiyor ki. .. Hal idaresi müs • 
tah~ile karşı da vazife ve vecibelerini 
ifa edemiyor. O halde... Hizmetin 

(Sonu onuncııda) 
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BALKANLARA ÜMİTLİ GİDEBİLİRİZ 
Kör İtalyanların 

Hava Baskınında 
Galatasaray Vazifeleri Olacak 

Balık ihracatını 
Arttırmak istiyorlar 

Demirspor 
Maçları 

Sarı kırmızılıların şampiyonluğu 

tayin için Demirspor !'l1açlurı üze
rinde verilen kararlar3 itiraz ede
ceklerini evvelce kaydPtmiştik. En 
mühim mesele hasılatın taksimi idi. 
Galatasaray bu maçlar hasılntının iki 
klübe verilmesini istiyorlardı. 

Yazan: Naci SADULLAH 
İstihsalatın Artması İçin Devlet Dalyanlarının Bir 

Kaç Senelik Kunturatlarla Kiralanması İsteniyor J talyanlar. garabet göstermek-
ten yana, Amerikalıları bas- Aydın, (TAN) - :Vilayetimiz i- kfiring ve takas gibi usuller, balık 

tırmıya başladılar. Meselfı, gazete. çinde balıkçılık ve balık ticareti ol- ihracatını tahdit etmektedir. Çünku 
)erde okuduğuma göre, İtalyada, dukça ehemmiy•:tlı bir mevki tut- balık, kokan bir madde olduğu için 
acnip bir karar daha verilmiş: Kör ı maktadır. bu kayıtlara sığmamakt:ıdır. Takyi· 
İtalyan!ar: tayyare hücumlarına kar- Aydını baştanbaşa kateden Büyük dal miimkiin mertebe kaldırıldığı 
~ı yapılacak mi.idafna harekatında 1 Mcnde.·es nehrinden çıkarılan Sazan, derecede ihracatın d:ı artacağına 
kullanılacaklarmış: Zira körlerin, u- yayın balıkları ve sarı balıklar yalnız şüphesiz nazarile bakılıyor. 
znktan ses duyma kabiliyetleri ~ok vilayetimiz muhitinde istihlak edil- Dfri yılanbalığı ihracatı. 
fa7.In imiş. 
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mekteJ.ir. Menderes mansabı civa- Söke dalyanlarında isHhsal edilen 
. Maksadı anlıyorsunuz ya? Ki>r rındalü dalyanlardan istihsal olunan balık yumurtası senede 500 kilodan 
Italyanlar, tehlikenin yaklaştı~ını balıkların çoğu Yunanistana ihraç e- ibarettir. Sakız burnu dalyanıncia. 
bildirir bildirmez açıkgöz ltalyaıilnr dilmekte. b;r kısmı da Aydın, Izmir fenni tesisat vücude getirildiği için 
tahanları yağlıyacaklar! ve hatta Istanb\Jl piyasalarında sar- önümüzdeki senelerde bu ı)tihsalat 

Fakat İtalyan milletinin diiştüğii folunmaktadır. • miktarının 1000 - 1500 kiloyu bula-

Kıymetli atletimiz Gören 400 metreyi birincilikle bitirirken .. 

Genel Direktor. bu müracaati hüs
nu telakki etmiş, hasılatı tamamen 
bu iki kli.ı'be bırakmıştır. Fakat bu 
klüplere deplasman parası verilmiye
cek, hasılattan alacakları paradan se
yahat masraflarını yapacaklardır. 

Yaziycte hakın: Tehlikeyi artık kör- Vilayetimizi Ege llenizine bağlıyan cağı umulmaktadır. 
leri bile !!Örebiliyor!. Söke kazasınln dar sahillerinde dev- Geçen yıl Sökcdcn Almanyaya di-

Atletler Fener Stadında 
iyi imtihan ·Geçirdiler 

Fenerbahçelilerin 

Balkan Turnesi 
Fenerbahçeliler, bu sene milli kü

mede aldıkları muvaffakıyetin neti
celerinden sonra, gelecek seneki mü

sabakalara takımlarını iyi bir şe
kilde çıkarmak gayesrie bu sene se
zon yapmamıya karar verdiklerini 

haber aldık. Sarı lacivertliler lig m nç 
ları başlamadan evvel gelecek şam

piyonada çıkaracakları takımla bir 
Balkan turnesi yapacakları söylen
mektedir. 

* let malı dört dalyan, biraz içerde, ri yılan ba~ğı ihracatı d::ı başlamış 
"Jfomik,, refikimizin yazdığına Menderes nehrile Bafa gölü arasın- ve kilosu 30 kuruştan 30 bin kiloyu 

bulmuştur. Bu yıl bu işe daha çok e· 
giire, diinyanın bilmem neresinde daki Sakız burnunda da şahıs malı 
b. hemmiyet verilecekti.r. 
ır köpek varmış ki. otuz !'cncdir bir dalyan vardır. Bu sonuncusunda 

hiç havlamadan yaşıyormuş. Bana kefnl, dil balığı, devlet malı dalyan- Balıkların meraklı seyahatleri 
kalırsa, yirminci asrın bu köpeğe larda ise kefal, çipru, levrek. mavro, Alakadarlar, Sakız burnu dalyanı 

Beden terbiyesi atletizm federas
yonu 16 temmuzda muhtelü prog
ramlı bir enternasyonal atletizm mü. 
sabakası yaptı. 

Bu müsabakalara yine atletizm fe
derasyonunun isimlerini • tayin et
tiği Balkanların sekiz muhtelif me
safe şampiyonu ile iki Mısırlı atlet 
i§tirak etti. 

Bu temastan ne bekliyorduk? 
Bütün spor şubelerinde olduğu gi· 

bi atletizmde de her şubeden daha 
az ecnebi temas yaptığımızı bilmem 
yazmıya lüzum var mıdır? 

Kara sporlarının üç en büyük 
branşı olan güreş, futbol ve atletizm. 
den güreş Avrupa, Balkan ve arada 
milletler arası temaslar gibi faali-

yetlerile en çok temsili resmi mil· 
sabakalar yapan bir şubedir. 13unun
la beraber bu bile onun tam inkişa
fına kafi değildir. Futbol, daha ziya. 
de klüp takımlarının hususi temas

larile geçinmektedir. Takım sporlan 
içinôe bu tarz 1.emsili temaslara ter
cih etmelidir. Çünkü, temsili mü
sabakalar devşirme usulile yapılmış 

suni ekipleri karşılaştırdığı için bu 
temas1arda takım oyunu denilen ve 
ayni adamların uzun zaman beraber. 

ce çalışmalarile elde edilen ve fut
bole cem'i oyun karakterini veren 

topluluk hünerleri pek gösterilemez. 
Fakat klüp takımları biribidle çar
pışırsa tabii bu cihet daha iyi inkişaf 
eder. 

Atletizme gelince; bu şubede ar
tık adeta bir siyasi zaruret halini al
mış olan Balkan oyunlarından başka 
hiçbir ecnebi temas yapıJamadığın. 

dan gençlerimizin müsabaka kabili
yeti daima rakiplerinden aşağı kal
maktadır. Bir atlet ne kadar kabili
yetli, ne derece mSKir olursa olsun, 
beynelmilel müsabakalurın heyecan 

ve tabiyesine alışmamış olursa ken
dinden daha zayıf, fakat daha tecrü
beli rakibine mağlup olur. 

Işte atletizm federasyonumuzun 
temmuz ortasında yap~ığı enternas
yonal müsabakamn birinci sebebi, 

~-ocuklarımıza müsabaka imkanı ver
mektir. 

Oğrendiğimize nazaran bu müsa
bakalar her sene temmuz i~inde ve 
hatta biraz daha geniş bir programla 

tekrar edilecek ve davet edilen Bal

kan memleketlerinin mukabeleleri 

de temin olunmak suretile senede 

Balkan oyunlarından başka en az 
dort beynelmilel müsabak!l yapılma
sına ça'iışılacaktır. 

Pazar gunkü müsabakalardcı tam 
formunda olan Yunanlılarla, Rumen-

lere mukabil bizim atletl~rden hiç
birisinin, henüz i':,rmunun zirvesine 
varmadığını dtişünürsck alınan neti

celeri memnuniyetle knrşılamalt lü
zım gelir. 

5000 metrede Rıza Maksudun 
kramp yüzünden yarışı tehketmesi is-

tisna edilirse hepsi Balkan şampi
yonları arasından seçilmiş olan mi

safirlerimizin kazandıkları müsaoa
kalar bizim gençlerin hasımlarından 
olan fark1arı da pek azdır. 

Daha altı defa antrenman yapa
bilmiş olan Ateş Ibrahimin Balkan 
gülle şampiyonu Romanyalı Gu::a
nın akabinde 14,12 metre gülle atısı, 
(Arat)ın 13,75 gibi vaktile Balkan
larda ikincilik temin eden bir der.?ce 
yapışı, iki gün evvel trenle Alman
yadan gelmiş olan (Fikret) in 100 
metrede Yunan şampiyonu L ambra
kis'i mağlup edişi, 400 metred·~ de Gö 
renin lstartakos, Obeyd gibi 2 mühim 
ve kuvvetli hasmı yenerek 51 kiisur 
zamanla birinci oluşu, (Jerfi) nin 
1,83 metre yüksek atlayışı, bu sene 
eline disk almamış olan Yusufun 42 
metreden fazla disk atışı, Rıza Mak
sudun alışmadığı ın>o metreyi 2 da
kikaya yakın Jyi bir .zamanda biti
rişi, 110 mefrede Faiğin rakipsiz o
r.:ıınt ~ı o,a ıuuııyı.: gıuı "J'' uu 

zamanda kazanışı ve Muzafferin 200 
metreyi 23 ten aşağı koşuşu sevinıle

cek neticelerdir. 

!idare heyeti, bu sey::ıhat için ltı
zım gelen teşebbüsü yapmış ,.c mu
haberata başlamıştır. Bu seyı-hate 25 
ki~ilik bir kadro iştirnk edecektir. 

Merkezi Avrupa Kupasında 
Slavya Tasfiyeye Uğradı 

Merkezi Avrupa kupası mnçları 
bu PflP hic:_iİrn.İJ: ~ill})lV~ ..,.,.fi,_~ 
vermıştir. ~vveıki hana i:'>ıavya .tlt'J· 

gratta Beogradski ile yaptığı maçı 

3 - O kaybettikten sonr:ı bu hafta 
Pragda 2 - l galibiyetle bitirmişse de 
gol farkile tasfiyeye uğrnmış, bu su
retle Yugoslav takımı dömi finale 
kalmıştır. Yugoslavların aldıkları bu 

\'erebileceği sıfat ~udur· dil balığı istihsal edilmekct!dir. hakkında mernkı mucip olan malii-
"- İdeal insan!'' Devlet malı dalyanlar daha mak- mat vermektedirler. 
Eğer hu kiipeğin de ömrii vefa c- bul balık saydeylediği halde yıllık is- Bu dalyan, Menderes nehrinin ta-

derse, muhakkak bi.iyiik adam olur: tihsalatı tabii senelerde 100 - 125 şıdığı rüsubatla, Ege demzinin dol
Zira emperyalist devletlerden birisi bin kiloyu, Sakız burnu dalyanında masından hasıl olan Bafa gölü ile 
onu, mandası altındaki milkHcrdcn ise 125 - 150" bin kiloyu bulmaktadır. Menderes arasındadır ve nehre açı-
birisinin başma ge~ircccktir. Bunun sebebi şudur: lan hususi bir knnal üzerindedir. 

* Yine ''Komik,. refikimizin birinci 
sayfasında, birkaç gündiir, çerçeve 
içinde şu serUt\'ha intişar ediyor: 

''- Gizli haberler!,, 

Vakıa refikimiz, bu serla\'hayı at. 
makta haksız değil: Zira bizim cnd
dede ötcdenberi meşhur bir daTbJ 
mesel vardır: 

"- Bir sırrın -duyulmamasını is
~L~!!~n, onu "Son Posta,. v:ı ·a:.tl." 

Fakat diin merak ettim, \'e rcfi-
kiınizin yeni açtığı bu siitundaki ha
vadisleri iiğrennıck istedim: Bu giz. 
li haberler (!) in hepsi ele şu cüm
leyle ba~lı~·ordu: 

"- İngiliz gazetelerinin yazdığı-

Sakız burnu dalyanı şahsa ait ol- Mütehassıslara göre, kefal balıkla-
duğu için, fenni tesisatla teçhiz e- rı, tiı Cezair sahillerinden gelerek E
dilmekte, istihsaliit gittikçe arhrıl- ı gc denizinde yumurta bırakırlarmış. 
makadır. Halbuki devlet dalyanları Çıkan kefal yavruları, Menderesten 
da kısa müddetlerle miiltezimlere ve- girerek kanalı geçer, Bafa göli.ine gi
rildiği için olduğu gibi kalmakta, der. orada büyüyüp yetiştikten son
fcnnin terakkiyatından istifade edi- ra tekrar kanala hücum eder, fakat 
lememektedir. Bu dalyanlar bükü - dalyanda :-;akalanırlarmış. 
metçe uzun müddetle kiraya verile- Yılan balıkları ise, ta Macelliın bo
cek olursa fenni tesisat viicude geti- ğazından gelir, Akdeniz&? yumurta 
rilmesine imkfın hasıl olaca~ı ve bun bırakırmış ve onların yavruian da 
dan da bütiin memleketin 'stifade e- lli'-k1 kefal avruları stibl h.11:-.0"-" -

tlHPHHIUIRn• ......... 

Bu Sene Yaş Üzüm 
' İhraç Edilmiyecek mi? Şimdiye kadar yapılan müşahade

ler göstermiştir ki, bizim atletlerin 
mevsim başından biı az sonra yani 

haziran ortalarına doğru bir yükse
liş devresi vardır. Ondan sonra de
receler düşmiye başlar. Ağustos ba-

neticefer Avrupa spor efkarı umu- na göre ... 

Bulunmuyor miyesini şa~"\rtmıştır. "- Fransız gazetelerinin yazdığı-
Slavya - Beogrndski macının ilk na göre ... 

şında en aşağı nôktaya varırlar. A
ğustos on beşinden sonra tekrar çık

mıyn başlarlar. Eylül on beşte en 

yüksek dereceye çıkarla:-. Şu halde 
temmuz ortaları bizim için vasat bir 

performans seviyesidir. Buna rağ

men pazar günü güzel neııceler elde 
edilmiştir. 

de\'resinde birinci golü Slavyalılar Göriiyorsunuz ~ a? "Komik., rcfi
yapmışlar, gollerin biribirini takip kimiz artık. sütunlarında biitiin 
edeceği tahmin edilirken '.iugoslav- diinyaya !!avi olmu~ haq.dislcri de 
lar beraberliği temin etmekte gecik- gizlemiye çalışı~·or: Acahn muhtc. 
memişlerdir. Bir gol daha kaydeden rem refikimiz, Fransız ve ingiliz ga
Slavyalılar ancak 2 - l galip gele- :r.etelcrinde nc~rolunan hayadislerin 
bilmişlerdir. de, kendi savfalarında intisar eden-

Kürek Müsabakaları 
Bu arada sevinilecek şeylerden bi- Su sporları ajanlığı tarafından ter-

ri de mesela büyüklerin 100 metre tip edilen kürek müsabakalarının bi
yarışını kazanan Fikretın zamanı rinclsi bu hafta Yenikapıda yapıla-
11,2 saniye iken üçüncü kategori kü- caktır. Bu müsabakalar teşvik mahi
çüklerin 100 metre zamanının 11,3 yetindedir. Her sene denizci klüple
saniye oluşudur. rimiz arasında büyük bir rekabet do-

Günün daha iyi bitmesi beklenen ğur~n b.u deniz sporunun_ bu -~ene ?c 
yarışlarından üçii atlama la;: idi. ı a~nı ~!akayı. uyan.~ıracagı şupl:~sız-

u tl d M ff 7 37 t dır. Bıze bu ılk musabakalar kluple-
zun a ama a uza er , me - . . k" • ti · · -· 
k 

.. .. b rimızın bu sene ı vazıye erını gos-
re re or yapmış ve pazar gunu unu .. . . 
7 35 t .

1 
h h 1 termek noktasından muhımdır. 

me re ı e emen emen ega e .. 
' Ayni zamanda Şeref starlı yuzme 

etmiş olan Lambrakisi yenmesi bek- havuzunda da yüzme müsabakaları-
lencmez idi. Lakin her halde 7,10 at- na devam edilecektir. 
lamış olan bu delikanlının i3,77 den 

daha iy1 bir netice alması bihakkın 
beklenebilirdi. 

Bu eksik neticeyi iki şeye hamle
dcbiliriz: Birisi beynelmilel müsaba

kalarda olan tecrübesizliği ve bu 
yüzden uğradığı heyecan. ikincisi 

memlekette bu mesafede kendisini 
tehdit edecek başka rakip bulunma
yışı yüzünden hasıl olan zararlı iti
madı ncfs. Uçüncü teknik bir sebep 
te kum havuzuna diişer.ıtcn yüziı ko
yun plonjon yapamayıqıdır. Daha 
şimdiden Turkiye 200 metre ve u
zun atlama şampiyonu olan bu genç 
atlet, iyi çalışırsa, iki sene içinde 
Balkanların en mühim atletlerinden 

belki de şampiyonlarından biri ola
bilir. Ciddi ve metodik çalışmakla. 

Sırıkla atlamada Muhittinin 3,60 
yapması bekleniyordu. Çıtayx aşma 
tarzına nazaran bu irtifa bu genç i-

çin kolayca aşılacak bir yükseklik i
di. Lakin bir taraftan rakibi olma -
ması, diğer taraftan çıtayı aştıktan, 
ve sırığı bıraktıktan sonra ellerini 

tamamen havaya kaldırmayı ihmal 
edi~inden dolayı 3,40 ta kaimıştır. 

Uç adıma gelince; 935 Balkan o
yunlannda 14 metreden uzun iki at
letimiz varken şimdi 13,90 gibi bir 
ölçü bizi tatmin etmedi. Bu yarış de-

diğimiz, ölçü ile kazanmış olan Yav
runun bünyesi 15 metrelik bir atlet 
yapısıdır. Yalnız son adımda kum ha
vuzuna düşerken havadan paraşütle 

iner gibi dimdik değil ayaklar ve el
lerini ileri uzatmış, kapalı bir kavis 
şeklinde düşmesini talim etmelidir. 

Misafir ekipler, reislerinin de ba
na söylediği gibi çoğu gençlerden 
mürekkep olan ümitli takımımıza, 

Veysi, Irfan, Karakaş, hatta Raif 

gibi, eski, tecrübedide atletleri de i
lüve ederek ekibi zenginleştirip dik
kat!i ve ciddi bir çalıştırma ile yetiş-

tirir isek onuncu senei devriyesi A
tinada parlak merasimle tesit edile
cek olan Balkan oyunlarında şimdi
lik en yakın rakipleri;niz olan Ru
menleri tehdit edebiliriz. 

ler gibi hiç kimse tarafından okun
madığını ve gi7.li kaldığını mı sanı. 
yor der iniz? 

lzmirde Tramvaylar 

Kaldırllacak 
lzmir, (TANl - Belediyenin 1 ih

das edeceği yeni otobüs servisleri ile, 
şehrin iç kısımları da nakil vasıtası
na kavuşmuş olacaktır. Yeni otobüs
ler Eşref Paşaya kadar sefer yapa. 
caklar; bu arada İkiçeşmelik ve ::\le
zarhkbaşı semtleri halkı da otobiis
lerden istifade edeceklerdir. Ko. 
nnk - Eşref Paşa servisleri, Fevzı 
Paşa bulvarı, Mimar Kemalettin Ça. 
vuş, İsmet Paşa bulvarı, i\19zarlık. 
başını takiben İkiçeşmeliğe, oradan 
da Eşref Paşaya uzatılacaktır. 

Güzelyalı semti otobüs seferleri, 
yolun parke olarak inşnsını mütea. 
kıp başlıyacaktır. Belediye; elek. 
trik - tramvay şirketinin hükumet. 
çe mübayaasını ve belediyeye devri. 
ni müteakıp elektrikli tramvayı ka]. 
dırmayı ve bu hatta da yalnız oto. 
büs i~letmeyi diişünmcktcdir. 

---o---
ilCJazda Köy Gezisi 

Ilgaz, (TAN) - Halkevi Reisi Mus 
tafn Akmanın riyaseti altında bulu
nnn bir kafile, buradan on beş kilo
metre uzaktaki Yenice köyüne git
miş, köylünün dertlerini dinlemiştir. 
Reis, köy kalkınması icin yapılması 
l'-zım gelen işleri anlatmış, doktor 
binbaşı Nusret hastaları muayene 
etmiş, bir kısmına reçete verilmiş, 
fakir olan diğer kısmına, ilaçlarını 

Halkevinden almaları bildirilmiştir. 

ihracattan Vazgeçilmesi Doğru 

Izmir, (TAN) - Yaş iiziiın ihra- yunca, endişeye düşmüşlerdir. Bu 1· 
cat mevsimi başlamıştır. Fakat buse- ki mmtakanın, bilhassa Karaburun 
ne ihracat için hiçbir hazırlık yapıl- bağcılarının hemen hemen yalnız Ü· 

mamıştır. Tasfiye edilen (Tariş) ü- zümün geliri ile geçindikleri diişünü
ziim kurumu yerine, satış kooperatif- lecek olursa bu endişeye hak vermek 
ıeri birliğinin bu işi geçen sene gibi lazımdır. 
devam ettirmesi de muvafık göri.il- Bulgaristan ve Yunanistan gibi i
meıniştir. Zira geçen senenin yaş ü- ki komşumuzun ihraç mahsulleri a
züın ihracatı zararla knpntılını~tır. rasında en yiiksek rakamı bulmıya 
Ancak bir tecrübe mahiyetinde olan j başlıyan yaş üzi~m sevkıyah ~urma
bu ihraC'attan elde edilen neticelerin dan artarken, bızde atılmış bır adı
n"hsbet olduğunu ve bu sene yaş ü- mın, hem de muvaffakıy~t sahasınn 
ziimlerimiz iyi ambalajlarla ihraç e- intikal ettikten sonra ge'rı almması 
dilecek olursa zarar edilmiyeceği, bel doğru değildir. 
ki de kar temin cdiiec~ğini söyliycn- Yaş üzüm ihracatı için hazırlık 

imkanı henüz tamamen geçmiş de· 
ğildir. Mevsim yeni gelmiştir. Ala
kadar makamlar bu işe derhal el a
tar \·e süratle hazırlıklara başlarlar 
sa, bu sene de yaş üzüm ilıracı müm 
kün olabilecektir. 

ler vardır. 
lki senelik devamlı bir çalışma ne

ticesinde gerek Londra piyasası ve 
gerek Alman piyasaları Türk kuru 
iızümlerine olduğu gibi, ynş iizum
lerimize de alışmış, mahsullerimiz o
ralarda, nefasetleri itibarile hususi 
bir mevki kazanmıştır. Geçen sene 
Ingiltere kralının ~ofrasına kadar çı
kan Kozak yaylasının nefi:; yaş ü
zümleri, Londrada adeta kapışılmış
tır. Hariçte bu derece alaka nyandı
rabildikten. mnhsulii aratmnk inık5-
nını kazandıktan sonra ihracatı bı
rakmak, muhakkak ki, yanlıştır. A
radan zcıman geçirdikkn sonr;ı tc•· 
rar yaş üzüm ihracımı başlanac:ık o
lursa, bu yeni iptidada zarnrı mucip 
olacaktır. 

Halbuki işte geçen senede zarara 
katl::ınılmıştır. Yaş üz\im ihracatının 
üçüncü veya dördüncü senelerindr 
mühim bir kiır temin edilemese bile 
zararın büsbütün ortadan kalkacağı
nı veya c,:ok azalacağını iddia eden_
ler vardır. 

Sonra, yaş üziim sevkıyatı art.acnk 
olursa, kuru üzüm fiyatlarının yük
seleceği ve bundan milstahc;ilin is
tifade edeceği ileri sürulmektecHr. 

Kozak yaylasındaki ve Karaburun
daki üzüm müstahsili, bu sene mın
takalarından yaş üzüm sevkıyatı için 
mübayaatta bulunulmıyacağını du • 
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Darağacı GörülUnce 
Katil Alinin Dudakları 

Ben.beyaz Kesildi 

Din .W Sul,_._.,I• ilam eJUa Alinin Jarafaeı önüıltl• 
Ulı H aM ffl"7G maluau irlıiltlifi ..,.7&-

Dla ..... 
iple ,_,,, .. .,. iodor 

ifp .,.,,,. Ye •of af• 

.,,. ,. •••• ıı ettı ... 

Kör olan Mark Tven'ln fU m 
ali aklımda: 

"- tdam, cemiyetin adalet na
mına lf1ediil 11dDcl Wr cbaqet ele. 

-~ 
'"t meyaanma 
eh~-..... ~ 
'" lflenllecet bir cinajete iftlrak 
ec:leceJanlpiı ctbl tçNGrperiyor: 

Çataloanm Gaiçeare& Jt6JtlJi,. 
den, 1324 dotumıu Ali Oılaanl 
uanlsif .. 

Kencll lWıılime: 
"- Mademki, d!Jorum, bu, All 

'ftrkmez, iki t-. ta..nın canına 
laymıf, ona cez9*ım ftimek blllm 
vUifemtı,dlr. Ka.tü ıiedl, "ttrk
mez,, diye de IOYatb ahmf. "ttrk
mez,, ha? Şimdi ~ ka. 
nmılara aykın dnramnamn ne 
4'emek oldutqnu anlar o' .. Jandar
mutle, polillle, 1wı1rfm1Je,. baıd
mlle, ıGqüsi, kelepgilll, 118Jtiiı
yalh fpl, ilç aınkh .... .,.., çlDp. 
nesi- ve imamlle .. aclllet,, bira 
aonra onun karflllD8 dikHlba de, 
j8tGrOm ben omı: Büthm, titir 
mi, tlrkmn mi?" 

Fakat böyle düfi1nmeye çahfb. 
lam halde, Hdlnle, Ali 'Urklnfte 
Jrarp lltedilim bclar k1n, netm, 
Ye hiddet duyamıyaram: Ali 'tttt .. 
mes; öldürdjiiil Jradmla öldirdü-
11 ademd•n, olilar ~ alnı. 
.... dÜfllllGI oian bı'defiDlli inti
kamını almlf. Blru .-ra cemiyet 
&ıldea, aldiirdq& 1DMnlınn lntL 
kammı eleak Hem biZlm aı.ca. 
lnna bla lntilram, bu ıeeıchn ya. 
nn sabaha bdar A.,_,ıya mOa
ııılle SuJtuehmet pertm\D arma
da, fenalık inaiyaklarml öldOtMa 
~ bir ~Nt bt,ralı.gibl uUa. 
~: Bu. manıara. bütün. Ali 
'ftrJannleri ilrkütea& .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

N e tuhaftır: Dün ıece:. Sultan-

Qınet ~· -...
" hazırbyanların tap top~• 
vurduldan )razmtnın çıtardıla 
llel, bir mezerhkta, kabre indirll• 
eek tabutu kesen teetereiıln tahtJ.. 
ya stlrtülGfünden çıkan o ~ 
yırtıcı leli anclıri;rontu. 

Sehpamn altına bir masa ~ 
~.Bu m.-nın i1zıedae. 
bir llDdalye ~ular! .• 

Billntnlz: Barlar, psinol.r, 
bJlVeJet bpncl.W.n IODl'a, .... 
dalyelert, tıpb ba telıpll!UD altın
da oldutu slbl, -=•na üaerle
rine ko7ar1m': 

Fakat bu ıeee baracla, bir bar, 
bir palno, bir bhft delll.- bir a. 

milr kapanacak!" 
Seyirciler aruında bul~ so

luk Prtafb ihtiyar bir kaılın, ö
nilnde bek1lJen pollae eül bir Ura 
uzatıyor vr. 

.. _ BvlAdım, diyor, fUDU al da, 
imam efendiye verivet: O ipten 
tki parmak ta bana kessin: Çok 
uprludur!" 

Alinin boJnuna ıeçecek olan 
yallı ipin m&ptrlal ude bu aoluk 
çarptJı lhtlJar bdin delil: O lpln 
'"tallplill"' Alinin le)'l'ebnif uç
ı.-.. 4aba ~· y Alinin 

u .. _"' -~:!-ı- ~- .t----4· ~ 1---
qınnadılar, ve dün gece, Sultan
almiet meydamn48, bet aag.Umt on 
papeldla. en ez bin m.pe ip utal
dı: Halbuki, bu, bir "ulur,, fbtl
kinYda: Zbıa Alliıin boynuna ge
çirilen iplallUzunlulu d&t metre. 
yl ıeçmtyonlu: 'ttatelik te, ee:ıa ka
nunumuzu lpllz lmaJmMıınak letn. 
onu. ela atmadduf 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

G ökçeörenll Ali, etrafı iman
larla çnriU meydanm orta 

yerinde duran otomobilden, beyu 
yuhk esvaplarını aiymlf bir bil• 
Jdinidar llbl tndl: Kua boyhı, za
'jlf, Miller bir gençti. Bllll'l arka. 
mnda bl~enmlftl: Fakat o, eJ.. 
lerlni ai'blmda kaWfhmnUf ıtbl 
duru)"oriu. KaJnUyomlar, ya
nlllfltr _.,.uk Ye bfnW' lftH!lduk 
biJ'eı' ampul aibi yanıp IÖndüqe, 
AUcl• ı..pa ))erk•~...,.. 
P•t Ali,. etrafmclaldlerln tarihi 
(!) birer hatıra olaralıt wı.INk 
~bu resimleri ~ 
~ ~ poz almak lU.Dlldlu 
«laaym~cpıdu. 

1187....ıı kAtlp~, nobet.lett 
~. ve ti~ titreye oh· 
d'*Jan ~. Jdiftir .. 'blt'•üt
ınu mektul>Jı cllnJer dd cıUnlMI: 

"-Bir dlyecelln var mı?" diye 
llODd•lar. ~: .. ---- ~·· Cilmhuriyet._ Adl-
~ .. T.eeı• .. Jlü ... " libl kelime
ler bulunan bir cümle iııa1ıemet 
latecti: 1' .. t lflAI eden enerjlll bu 
~ tamımlamuına J.et.ınedl. 
Yallı ~ F,tlalına •eemis nb1 
Yll~bldı. r . . . . . . . . : . . • • • • • • 

İkide birde ~un kulaiJq e1L 
liyor, ve: Şu sözleri tekrarlıyor
du: 

.. _ Kaderi iWıt... Allah affe-
der ... tmuwu bozma ••• Aklım ba
pna devflr de: 

.. _ Allah, Allü!" diye aır 
Ne prlptir ld, Gökıçeör:ı.t~l

ntn kWQ vdfdtll yegl• i da, 
bapiahane lmanHTdı: Ve o. tahay. 
jM ettlii cennetin iWıl tıliunını 
e.ıberı... ıibi, babre tekrarlıyordu: 
"- La, iliheı ilWlah, Muham

meden resul!illlah!.." 
Belliydi ki, Ali, b\1 dünyadan 

çoktan ümidinj. kes~l§, ve gidece
jl dünyanm muhayyel efendileri
ne yaranmak IÇln batin bir idma
na başlamıştı. Ve b&Ul idi ~ ha. 
pfshane b:namı. Affyi ~tan IOn 
lnMııdı: Nltektm, 411, tehpva.. çı
karken de kelime! tnhlt ,etktn
ce, Mehmet etencHrdn cıUz yUZG
ne baktiriı: MübaM Jrurnazın u
facık aözle~ bulrdnca lllr zafe.. 
rln gururile, venılldenmlf birer 
kara boncuk gibi parlıyordu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

V .Jnl Hanı ue öniintle 70pılan İnft1Ghn naıl ileri llofra lırı.lıfıin ,.,.,..,. raiın. .. 

Vakıflar Umum Müdürlütüne 

~ÖlK<iWl§f 
E min&nil açılmadan evvel 

matazalarında "kiralık, 

llvbası uzun zaman sallanmıı o
laii Dördüncü Vakıf Hanı, o ci
varilaki bütün emllk gibi, Eminö
nCl açıldıktan IODl'a kıJmetçe 
• 1flbeldt. Ne ,.azıt ki öniln. 
ül ~ yolün (11.......,_ cad-
clellnln) darblmdın dolayı, f8lırlB 
en beW bqh eNrlerhiden blı'l o
lan bu büyük bina kendini biltiin 
kıymeti ile gösteremiyor. Yolun 
:ve cac;ldenin darbjına sebep te bu 
binanın yapılırken cadde üzerine pik:..--··· olmam: ft tam ba

----~~ y~ 
-~ ....... nı.blr 
takım dükkAncıklann sıralanmıt 

~unmuıdır. 

ıı.tbWdt ~ ~ ham
nm brfıl1111 darlat**n ft çt,ktn.. 
1epiıen ·~.., ıllsllelinin 
iki bap w arbn '"Hamlcli,e 
tO,beal" denilen türbe, mezarlık. 
medreae veya imaret gibi bUC(in 
artJk yapılmuuıa ımu. ·~ 
,.~ ---~~ 
~~---~ li ~ıiht ~~ meı:m~ var-
dıi'. :v,n=.• yakınana b1na y,a
~ e ~tten düfii
~~ telillke.lnl önlemek için 
de '4"Uf bu mamur toplululun üç 
ta'rafinı yol ile çevlrmif, dördüncü 
tarafını da ına ve bahçe olarak 
Y enlpostane caddeshıe kadar ge. 
nlf tutmu,ıur. 

Sonra her nuılaa şehir ve te
hircilik namma bir cinayet lflen-
8*. tirbeııin Ye mnarblm ba$ 
mine buıün Kuuker Hanı na. 
llllDl tqıyan c16rt, bet kath bir 
ban T•P.aJ.ıldftır. Fakat bu &öae 
- batan Mr çir~ tetldl et. 
~ ~ ... .._... bina yap-
-. h~ bu haf langJca 
Nlmeıi :.~.....,. .,.. blr b1'ıa 
Y~ala ldmle cesaret edemenılf 
W bu laJIM burul. -depo, 
han, otel yılım felAketlnden bir
be hafta evveline kadar masun 
kalmıftı. 

Cehalet netlcem mi, biden mi. 
her nuılu bir wnanllr yapılmıf 
olaıl tek hau J>m.m kaJdınlmüla 
1Wnldl7e türbeli ve t.eferrilatı
IUJI. bütOıı kıJmetiD1 iade etmek 
lıftkbi vardı. Ufacık bir feclaklr. 

yallı llmill tam yerhıe yerl8fllre
memı,u: Bu ,.naten, beyu g6m· 
lekli acWM, icfam 1ehpuında bir 
ndhlaet, ıermı bulamamıı gibi 
aauanc11. Halbuki, acwettn yerini 
bulmui Jhrifı: Vulfedarlar blr
blrleriftt p)ftte ptlrerek, Alinin 

hac~ arıldıtu-: Çektiler, 
~~. :ve ... Adllet1 yerine .,... 
~1'1'! 
N~ AUa1n dili ~ 

~---- ..,.tanmdan, hepL 
atb;ı ~ (!) olarak hükOmle. 

~ ..... uatlqttk: 
"-Adllet yertnl buldu!" 

.,,,,. reo111ı 

l 

MEVDANUK CMI .. •• 

V.JnJN .. iWibWlelıi ~H 
lnı6beleri P.teren lirolri 

lıkla da bunu dört tarafı yel ft 

~ı~~t-rih" ... 
dolu bir ada haline koylH)ç bbU-
di. Böyle yapmakla lıem v~ 
yapanların arzusu yerine ~ .. 
llÜf, hem f8hre hizmet edilaltf, 
hem Dördüncü Vekıt hanın~ 
la;metl b~ n••nn ~ 

ele~ mtJnlmıi ~ 1 • ~-PP"lt~-.-.~ ·apu ..... , ... 
Prottun nbaln pltn• -~ 
ınn ~ uf" ~i'~ 
(aquaire) haline ıellııce ~ 
Vakıf hanı Ue önünd.ekt tane • 
medrese 11heyetl uımmılffilne" 
kıJmet blçllemeıdl. 

N e gatlp ve ne ellindlr ki yu. 
kanda uyılan bütün 'bu i

mar ve Vakıflar İdaresi lçln ele 
k•nnc tmırinlanna seci çeken yi
ne Vakıflar İdaresldlr. Bü,.ut; 
çok bil~ feclaklrlıktarıa ann a
çılan YentcamUn eski haline bir 
nulre yaratmak iç1n Vakıflar Lfa._ 
resi Adeta istical ediyor. 'Efiibi6. 
nünde lattmllk ıuretila aaffılı 
Vallde Hanı bedeli ile tam bu Ha
mid~ türM ve meclreMat ar.an 
üzerine~ bir Valide Baıiı (np 
ettiriyor. Şehrin IDıarııia 1iWnet 
etmesini haklı oı.rat bekJeOlll
mlz Vakıflar idaresi ilk imaiıJia 
baflanan clvaruı en mflldin bir 
yerini, .... barcı~ bir daha 
dilselmez, kurtenfınaz, imar edll
mez, yürekler U'-1 bir .hale ~ 
rlyor. BmlnöJJiiniln bir an riveJ 
açıhnannda takip edilen ~ 
taınamUe ZJddı bir istlkımete ,ıt. 
tljl unnını ~eri19f'. 

llam1diye t6rbea1 harlmlne '°" 
Jnılmut bir tek han ,.... ..aa.; 
Şimdi t6rbe, mectr.e, lebll. .. 
vana lıepal; Valide haıil namı ve
rllecek bllmeJn kaç- btlıi d*di-, 
çimento, tutıa hey61Am albDda • 
zllmele, mahvohnala mahHID
dur .. Yalnu imar w iB-*lft ha.. 
lnmından delil, ıtmef ve hava al
mak i9ID. lltftçe utan mflrur w 
ubur derctme çare bulmak iÇID 
şehre lAzD olan bu aÇdt .._YJ 
tıkamakla EVbf İdareli her l&Y-
den evvel keiıdl aleyhine hareket 
ediJOr. ÖDI açılmak]a w P,Ditl• 
melde buıflnkü luYJDetintn lJd 

mlallnl kazanabilecek olan D&r
dÜl)Cü Vakıf .hanı bu Valide ha. 
nmın lnpamdan sonra buliinkü 
kıymetinin yannnı kaybedecek
tir. 
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Sadrizam Çağırılıyor 
Belgratta Kışlağa Çekilmiş Olan Sadrazam 
Getirtilerek Sipahiler Aleyhine Sevkedilecekti 

Safo, gerçekten zeka ve nııila
hazalarında isabet gösteriyordu. 
Çunkü sipahilerin ayaklanma e. 
mareleri hıssettirmeleriyle bera
ber - Belgratta kışlaga çekilmiş 
olan - sadrazam Yemişçi Hasana 
Istanbuldan mektuplar uçurulmı

ya başlanmıştı. Ulak üsttine ulnk 
yollanarak, bütun hadiseler ken
disine bildiriliyordu. Şu halde o
na saray tarafından gosterHecek 
gtiler yüzlüluk çok müessir ola
caktı ve herifi - sipahiler aley
h ine - mutlaka harekete geçire. 
cekti. 

S ultan Mehmet, bu mantıki 
neticeyi kavradığından de. 

ğil, anasının her sözüne boyun 
egmcyi itiyat edindiglnden, mü. 
nakaşaya girmedi, sadrazamın 

- sipahilerle mücadele için -
İstanbula getirilmesine rıza gös. 
terdi. Yine orada, o odada Abdür
razakın kızlarağalığma yükseltil
mesini de kabul etti ve şehzade 
Mahmutlu tarassut vazifesini ona 
havale eyledi. 

pahiler tarafından onun adı dile 
nlındığını söyletmekle, bu tehli _ 
keyi bariz bir şekle sokmu~tu. 

Buna, böyle bir düzene niı-in 

lüzum gordi.iğünü araştırmıya, 

zannederiz ki, lüzum yoktur. O, 
sipahilere yeniçerileri salchrm:ık 

kararını alırken, bu işin devlete 
büyük zararlar vereceğini düşun
mtiştu. Sultan l\Ichmedin de nyni 
düşünceyi geçirmesi halinde ken
di planının suya düşmesi ihtinu •• 
li vardı. lşte sırf, bu ihtimnli knr
şılamak için, şehzade Mahmudun 
da hayatını tehlikeye koyuyordu. 
Zira padişahın, sipahiler tarafm. 
dan oğluna temayül gösterilmesi
ni affetmiyeccgini biliyordu. 

Plfın buraya kadar iyi yürüdli
ğü gibi, sonraları da engele uğra
madı. Sadrazam zaten daha oncc 
yola çıkmış bulunuyordu. Ona 
dostları, casusları ve hısımı, nk. 
rabası boyuna mektup uçurarnk: 

kuş ol, bu tarafa koş!,, Diyordu. 
Padişah ta, bir kapıağasının eliyle 
gönderdiği (Hnttı şerif) te: "Istan
bulda bulunmanız gerektir. He
men gelesiz,, demekle iktifa cdi. 
yordu. 

Y emişçi vezir, payitahta doğ
ru yüriirken, için i1;;il'l en

dişeleniyordu. Çünkü koca bir or
duyu - padişaha haber verme -
den - başsız koymak ve yine pa
dişah tan izin almaksızın payitah
ta gitmek büyük bir suçtu, böyle 
bir suçun cezası ise ancak ölüm 
olabilirdi. Fakat valide sultanla 
hünkarın bu günahkar "Emriva
kii,, kabul etmek, hatta kendisini 
resmi bir lisan ile çağırmak ı.o

runda kaldıklarım görünce, o en
dişeden kurtuldu, hümayun da -
vetnnmelere parlak birer şükran 
cevabı sunduktan sonra, yoluna 
devam ederek Edirneye geldi. 

Gozüne uyku girmiyordu, ls. 
tanbula geç varmaktan korkuyor-

du. Zira sipahilerin padişahı zor
lıyarak, sadrazamlığı bir başlrnsı. 
na verdirmeleri ve kendisinin de 

idamına ferman çıkartmaları dai
ma mümkündli. O tnkdirde, bir 
kapıcı başının her saniye boy gös. 
termcsi, o fermanı koynundan çı. 
karıp okuduktan sonra, kendisinin 

kellesini kopartması ihtimal da
hilindeydi. Bunun için hızlı git
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BULMACA 
Oünkü bulmacamızın 
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Soldan aaiia: 

1 - Hergiln intişar eder e Duyulur, 
2 - Hazır e Endişe, gıssa, 
3 - Ustan e Mahsul, 
4 - Bır sesli harf e Tire e Bir mem-

leket, 
5 - Ummaktan emir e Dini merasim 
6 - Çok değil e Blldlrmek e Bir nota 
7 - Mektup kabı e Vilılyetten küçük, 
8 - Cari e İkinci derecede, 
9 - Bir harf e l\Ial§eti temin e Af

rikadadır. 
10 - Biihtan e Kafa kellmesinin bir 

hecesi. 
Yukardan apiiı. 

l - Ku~ta bulunur e Endl~e. üzüntü, 
2 - x'akat e Irak, 
3 - Zulmeden e Bir isim, 
4 - Edebiyatla meşgul e Fazlaya git

mek,· 
5 - Tarihi bir &chir e Yemek e Ek&l 

kellmesi9in bir hecesi. 
6 - Bir har! e Bir uzvumuz e Er

kek, 
7 - Tesirler e Bir sesli harf, 
8 - Sükunet sahibi e Tavlada bulu

nur, 
9 - Köle e Sahip, 

10 - Şöhre , ftn e Sızı e Icra y::ıpmak, 

. - .. 

OKUYUCU MEKTUPLARI ,. .,,,. 
~ . . .. . ~ . . .. . . 

Yemek Yerken 
Su içilmez mi? 

Karadenize seynhnt edenler bilir. De -ı lşlemiyen kahveden kazanç 
nizyollan Karadenlze birinci mevki scya- _. ------------
hat edenlere yemclc dahil olmak üzere bl- Ben bir han işletiyorum, 1939 yılının 
Jet keser. Vapurlarda yemek servisi en bil- ilk yarım taksitini vermek istediğim za _ 
yük ve temiz lokantalardan daha •İYİ bir man kabul etmediler, "niçin kabul etmi-
şekilde i~ler. Nalnız bütiln bunlara rağmen yorsunuz" diye sordum "kahvenin kazan-
insanı sinirlendiren bir taraf var. Pek ta- cını da beraber getirirsen kabul ederiz" 
bü olarak yemekte su da içilir. Yemek - dedilor. Benim hanımda kahve yok. Yol
ten kalktınız ıru, kamarotlar arkanızdan 

culnrın beraberlerinde getirdikleri eşya -
gelerek size bir kıl~ıt imzalatırlar. Bu ye- nın muhafaza edildiği bir yer var ki bura-
ınektc içtiğiniz suyun bedelidir. Her yol- sı da kahvehane değildir. Handa münde -
cunun arkasından dolaşarak yapılan bu mlç bir odadır. Bittabi olmıyan bir şeyden 
işin ;yolcu için de, kamarotlar için dolayı vergi ödenemez. İsin nslını tahkik 
de mü~kül olduğu şüphesizdir. Yemek ettim, Ali ismindeki tahsildar hanın kah
servisi esnasında içilen sudnn para alın - vesirte kazanç vergisi tarh edilmesi icabet
masa olmaz mı? 

tiği mütaleasında bulunmuıı. Eğer böyle 
Trabzon Belediye Meclisi az!ısından: ise bu hal pek gayri kanuni bir muamele 

* 
Cevdet olur knnnntlndeyim. Bunun için alAkadar

Merrincle ele ekmek me•eleıi 

ı "Mersin" den yazılıyor; 
Buradaki fmtılar birleşmişler, ynlnız 

ikJ fırında ekme pişinneie başlamışlar -
dır. Bu ekmekler bütün fırınlara dağıtıla
rak satılmakta, ekmeklerin çoğu da yen
miyecek derecede hamur bulunmaktadır. 
Hayli zamandanberi devam eden bu hal 
ile Belediyenin aıtıkadar olmadığı teessür
le görülmekte ve halk müşteki bulunmak
tadır. 

ların nazarı dikkatini celbetmenlzl rica e-
diyorum. • • -ı 

Bursa, İnegöl, Yenişehir caddesinde 
yerli hancı: Abdülvehıp Şerit 

* AÇIK MUHABERE: 

Kozlu Kömürlş elektrik santralı maki
nisti Bay Musnya: 

- Lokman Hekime yazdığınız mektu
bu tekrar ediniz, cevap alırsınız, ilk mek
tubunuz elimize geçmemiş olacak. 

Manisa Halkevinde Cabsmalar 

... 

Hadiselerin dizgini tamamiyle 
Sıfonun elinde demekti. Sarayın 
içini, dışını meramına göre idare 
ediyordu ve edecekti. Fakat onun 
bütün hıncı sipahiler üzerinde 
kümelenmişti, kendisini Kirn gıbi 
altın ve elmas yumurthyan bir 
tavuktan mahrum etmekle k..ılnıı
yarak, ha~ müşavirleri sayılnn 

kızlarağaslylc kapıagasınl\an, s1r

daş cdindigi ka tibes inden de cı.ida 

düşüren, üstelik adını hakaretle 
anan ve andıran s:pahilcri bir Wr
lü affedemiyordu. Sipahi, onun 
gözünde, bası ezilmek liızır.ı. ge
len bir yılandan başkn bir şey 

değildi. Bu kanaatinden dolayı

dır ki, devletin temelini sarsacak 
bir işe teşebbüs ediyor, iki aske- . 
ri ıümreyi birbirine kırdınııuk 

yoluna gidiyordu. Yine bu hınç, 

ytizünden masum torununun da 
hayatını tehlikeye düşüriiyordu. 
Gerçi şehzade Mahmurlu, harp o. 
yunlarına düşkün olduğu için, ba
bası sevmiyor ve tarassut altında 
tutuyordu. Fakat bu hal, bir ölüm 
tehlikesi teşkil etmezdi. Safo, si-

"Vücudun sana gerekse, hiç dur
madan gelesin,, feryadını bastır

dıklarından, her işi yüzüstli hıra. 
kıp, yola revan olmuştu. Lakin 
mevsim kıştı, her taraf kar ve buz 
içindeydi, bu meyanda Morava su
yu da kabardığından, sadrnı:amın 

Sırbistandan ayrılması kolay ol
madı. lri iri buz parçaları taşıyıp, 
duran nehirden geçmek - ne a
kıncı, ne sipahi ruhu taşıyan -

Yemişçi Hasan gıöiler icin çok 
gi.ıçtu. O da, ıiç beş gün Morava 
kenann<la Xa\dı, b~-r 1!1ib1'.h '"""'' -

mek. .ııca.caih" :aiUıı·ıı::.11.-~u.u.w--~1;.=-ı-
Lakin Yemişçi. iki veya üç men- rıruTeıae arr"1\aza n.ıwncow truucc:vuun 111wıcıutın taRımı .• , 

rin tamarniyle buz kesildi!l'ini gö. 
rerek, meramına erdi ve Nişe doğ
ru yollanabildi. 

Ayaspaşada Parkotelcle çalışan An
zili bir eden dilaver Ti.jdclerden na ismindeki kadın, otelin nıerdiven
değildi. Elinden ancak az uyumak !erinden düşerek muhtelif yerler in
ve erken yola çıkmak geliyordu . 

.Manisa (TAN) - Halkeviıilil bii- ı asri bir hale konulmuş, çirkin cep. 
tün kolları muntazaman çalışmakta. hesi çok güzelleştirilmiştir. 
dır. Bütün mekteplerin sıva ve bada-

Ornda yine dostlnrmdan, adnm. 
lanndnn gelen mektuplarla kar
şılaştı, Gazanfer ağa hadisesini 
öğrendi ve yiirüyüşiini.i hızlandı. 

rarak, Harmnnlıya ulnştı. l~te Sa. 
fonun mektubu, kcndiliğ'nden Is
tanbul yolunu tutmuş olan hnris 
veziri, bu menzilde buldu. Valide 
sultan: "Sipahiler azdı, şevketl\ı 

hünknrm baş hizmetkarına kndnr 
dil ve kılıç uzattı. Benim de ka. 
tibime, gözdelerime ölüm sundu 
Simdi senin katlini düşüniiyorlar, 
her gün cemiyet kuruyorlar. Zin
har oralarda meksetme. Kabilse, 

den ağır yaralanmıştı r. Yaralı Be-
Edirnede de yedi saatten fazla yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 
kalmadı, atlarını değiştirttikten 

Yeni teşkil edilen mandoHn or - na gibi tamirleri hademeye yaptırıl
kestrası her pazar konser vermekte mış, bu suretle, her sene bu iş için 
ve konser hoparlörler vasıtasıyle her sarfedilen yüzlerce lira tasarruf o -
tarafa neşredilmektedir. Ar' kolu dıı lunmuştur. 

lhliyar kadın, Ayşe hanıma: 
·'- Haberin var mı? Dedi, biraz evvel mal sa. 

1Jibi geldi: Buradan çıkmamızı istiyor! 
"- Neden? 
~·- lki sened'Cnberi kira vermiyormuşuz: Eğ~r 

diyor, boyle her işe elverişli IJir yerı başka birısi. 
ne 'erscydim, iki senelik kirasını peşin alırdım. 

Ay~e hnnım, öfkeli öfkeli t:evap verdi: 
"-- Başına çalsın malını.. Ona iki :senelik kira 

ödeyeceğimızc, çıkar gideriz! Benim, buranın füi 
t>Cnclik kirasını verecek kadar param olsa, ne diye 
bodrumlarda sürüneyim? Çıkar,, yeryüzi.ınde bir ev 
satın alırım! ) 

"-- Çıkalım diyorsun ama, nereye gideceğiz? 
Sokakta oturulmaz a? Hem açıkçasını istersen, biz 
buradan daha ucuz yer de bulamay1z! 

Herifin istediği para da, senin dediğin kadar çok 
dcgil: Topu topu yirmi be§ lira!,, 

ihtiyar, bu mudafaayı boşu boşuna yapmıyeırdu: 
Zira, biçare kadın, senelerdcnberi, bu rutubetli 
bocirumun karanlığına, pisliğine adeta alılimı~tı: 
Şimdi ı~ığa çıkacağını, ışıklı ve temiz bir yerde 

yaşıyacağını düşünmek ona adeta endışe, hatta kor
ku veriyordu. 
Ayşe hanım ise, bilakis oradan çıkılmasına tnraf

tardı: 

- Ben, dedi, yirmi beş lirayı vermektense, bu. 
radan çıkmayı tercih ederim: Hem artık, bu karan
lık, bu pir.!ik, bu havasızlık bunaltıyor beni. Zın
dan mahklımları gibi, yüreğim karardı: Sahici bir 
evde, şöyle, kapısı, bacası, ocağı, pancuru olan bir 
evde oturmak istiyorum!,. 
Ay~e hanımın bu cevabı, ihtiyarın ümidini sars

mış, endişesini büsbütün arttırmıştı. Ayşe hanımı, 
daha zayıf bir tarafından yakalamak, ve bu tehli
keli kararından vaz geçirmek istedi, bu niyetle: 
"- Hani ya? Dedi, sen namuslu kadındın? .. O

turup kalktıkça namustan bahseder: 
" - Ben bir namus için yaşıyorum derdin? 
Ayşe hanım, isyan ve hiddetle sordu: 

ve biraz da uyku kestirdikten son. ve valide sultan namına ~u emri 
ra, yola çıktı. tebliğ ettiler: 

• Safo, menzil hesaplarını da iyi - Bu gece beher - hal sarayı- her cumartesi akşamı, güzel halk tür 
Bünyana Yerleıtirilen 

Muhacirler 
nıza dahil olmanız lazım gelmiş.. 

biliyordu. Yemişçi ayağlyle Bel. 
külerini dinletmektedir. 

grat _ İstanbul yolunun kaç gün- tir. Eğer yarrna kalırsanız, zorba. İlk mekteplerde ve orta mektebin 

de aşılacağını _ hemen hemen ların sızı yolda karşılamaları, 
canınıza kastetmeleri memuldiir. 

sahih olarak - tahmin ettiğinden Şcvketlu hünkar tarafından s:liv. 

son sınıfında ikmale kalan çocukları Biiny?-n, (TAN) - Kazamızda is. 
yetiştirmek için kurslar açılmıştır. kim edilecek olan Tunceli mıntaka

vezirin adamlarındnn Yemenli · ri kapısı bevvablarına tenbih o. 
Kurslara yazılanlar elliyi bulmuştur. 

Tatil münasebetiyle, şehrimizin 

hemen bütün mektepleri tamir edil
miştir veya edilmektedir. Bilhassa, 
Sakarya mektebinin dar olan ders
haneleri genişletilmiş, orta mektep 

sına mensup altı hanelik birinci mu
hacir kafilesi kasabamıza gelmiştir. 

Hliseyin ve Süleymaniye kolisi lunmuştur. Gece dahi içeri gire-
Sarı Ali adlı iki adamı, Silivriye bilirsiniz. Fırsatı fevtetmemeniz 
göndertmişti. Onlar, biraz daha i- iktıza eder. 
lcriye giderek, veziri karşıla'.lılar (Devamı varl 

TEFRiK~ No. 32 
"- Bodrumdan çıkmak namussuzluk mu? 
" - Bodrumdan çıkmak namussuzluk d2ğildir. 

Fakat cebinde parası olan bir insanın borcunu öde
memesi ı:amussuzluktur. Hazır elinde paran \'ar
ken, şıkırdatıp oynatacağına borcunu ödesen ya? 
Ha? Niçin vermiyorsun herıfin hakkını? Namuslu 
iru anın tenczıül edeceği adilik mi bu? 

Bu sual!er. Ayşe hanımı ifrite çevirmişti: Ana. 
sına hiddet ve kinle baktı ve: 

"- Sen, dedi, ağzını topla da, bilmediğin, anla
madığın hesnplara burnunu sokma! Asıl namus
suzluk bende değil, bu mezar gibi yere sığınmış 

fuk:ıralardan dünyanın parasını istiyen o 1':örolası, 

boyu devrilesi herifte! .. Namuslu bir insan, Eğer 
burnnııı sahibi gibi muhtaç değilse, bizim gibi fu_ 
karaiardan para ister mi? 

Hem sen benim, istenilen bu parayı verebilecek 
vaziyette oldcğumu nereden biliyorsun? Evet, şim
di, elimde 25 lira var.. Fakat sağa sola ne kadar 
borcum olduğunu hesap ettin mi? Yarın bakkal, 
fırın<·ı kapımıza dayandığı zaman, ne yapacagız? 
Hcri:Cere dünya kadar borcumuz birikti. Bu para. 
:rı da mal sahibinin eline verirsek, o borcları\ ney. 
le ödeyeceğiz?,. 

Ihtiynr l:ndın: 
"- Benim, dedi, o hesaplara aklım ermez. Fırıncı 

ya, bakkala olan borcumuz daha yeni.. .. insan eli
ne para geçince, evvela en eski borcunu öder. Hem 
ben, ser.in meramını anlıyamadım: Sen ne :iemek 
istiyorsun? F'ırıncının, bakkalın hakkını vermek J. 

çin, stni senelerce sokakta kalmaktan kurtarmış 
olan adamm hakkını mı yiyeceksin? Adam, hlze 
emniyet 'ttı de, kira için sıkı.ştırmadıysa, giimıhtı 
mı girdi? Bence, senin için, bu parayı ödemek bfr 
namus borcudur. Ikide birde namustan bahsetmek 
kolay aına, görüyorsun ya? Namuslu olmak, ayni 
derecede kolay değil: Sıkıyı görünce, hemen yolu
nu sapıtıvern:eğe niyetleniyorsun!,, 

Ayşe hanım, anasının ağır sözlerini daha fazla 
d:nlemeğc> katlanamadı : 

"- I<iravı ödemek te, ödememek te benim bile
ceğim ~ey ... Dedi. Ister namuslu olurum, ister na
mussuz (J~urum: Onun hesabını da, hiç kimseye 
verme'k mecburiyetinde değilim.. Eğer bu hedfin 
istediği parayı ödemek bir namussuzluksa, ben na
mussuz sayıimıya razıyım. Hem Allahın hangi ku-
1 u, narrm&!u kalmak için , benim kadar çırpınmış, 
eıilmiş. fedakarlık etmiştir: Artık namuss:.ızluk e
dersem, beni kul da, Allah ta mazur görür!,, 
Ayşe hanım, kendisini tutamayıp, sıçkıra hıçkıra 

ağlamağa başlamıştı: Kızının boğulur gibi bir hal 
aldığını. morardığını gören ihtiyar kadın da iıcleta 

Geçen yıl Sason'dan getirilip yer
leştirilmiş olanlar, geçimlerini temin 
edecek derecede müstahsil bir bale 
gelmişlerdir. 

ürkmüştü: Bu korku ona, bodrum davasını bile 
unutturdu: 

• - Caııım. dedi, ben, seni kızdırmak için söylü
yorum. Hem bunda üzülecek ne var? Eğer paradan 
yana sıtuşsnk, M~rü\'vetten isteriz!,, 

Bu tese:H, Ayşe hanımın göğsünii daraltan sı. 
kıntıyı hayli eritti: Ve o, cebindeki paralan, nıü. 
nasip bir yere saklamak niyetiyle, bodrumun ka. 
ranlık h~r köşesine doğru yürüdü. 

Oradan dör.dtiğü zaman, yüzünde, biraz evvelki 
heyecan•nd<tn bir eser, bir iz bile kalmamıştı : Yii
zü her günkü sakin ve lakayt halini aldı: Bir ame. 
liyat atlatmış, vücudüne rahatsızlık veren yabancı 
bir et, bn taş parçasını, veya bir uru aldırmış gibi 
ferahlamış hafiflemişti! ~ y ır w 

• . ~ . 
~ . • . • . • , 

• 
' 

O gün Ayşe hanımın topal çocuğu, doktor Mem
duh Şerifin Çamlıcadaki köşküne gidecekti. Onu 
oraya, doktorun gönderdiği yaşlıca bir kadın götü
rüyordl\. Bu kndın, bodruma gelirken, koltuğunun 
altında bir de sarı bohça getirmişti: Bu bohçanın 
içinden, yiinlü iki don, iki gömlek, üç tane de 
mendil çıkmıştı: Yünlü donlarla gömlekler, dok
tor Memdul: Şerifin kızları tarafından örülmüştü. 
Ayşe hanım, bilhassa• mendilleri pek beğenmişti: 

O gi.ıne kc;dar bodrumdakiler, mendilin vazifes.ni 
entarilerinm, veya mintanlarının münasip bir ucu. 
na gördürmeğe alışmışlardı. Ayşe, mendilleri gö
r ünce, Memduh Şerifin gönderdiği kadına gôster
diği iti.ban arttırdı. Boş bir gaz tenekesini onun 
ömlne koyarak: 

"- Buyurun oturun.. Dedi, ayakta kalma)-'1n! .• 
Kusura t>ı:kmayın: Iskemlemiz yok!.. 

Onu ycrJt>~irdikten sonra, anasının kulağına: 
"- Çabuk, dedi, kadına bir kahve pişir ... , 
Sonr.:ı, biraz sonra, gidecek olan topal çocuğunu, 

bodrumun bir köşesine çekti ve: 
IDcvnını , ·ar) 
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Mustafa Kemal Paşanın Cevabı: 
" icbar Edilirsem, Memuriyetimden İstifa Ederek 
Kemakan Anadoluda ve Sinei Millette Kalacağım .. 

K urnaı; Mollanın bu akln ya. 
kın, mantığa uygun gibi 

görünen mülahaza ve mtitaleaları 
karşısında Ali Kemal bey kendi 
mantığını da şaşırmıştı. Bu ;;a"
kınlıkla da, Mustafa Kemal Pa
şanın lstonbula celbi iradesinin, 
kendi talep ve maruzatı 'Üzerine 
sadır oldugu zannına kapılmıştı. 

Bunu, hünkarın kendine matuf 
bir teveccüh Ye itimadı sanmıştı. 
Keyfiyetin evvelce damat Feritle 
Vahdettin arasında karar verilmiş 
olduğunu anlıyamamıştı. Ve işte 
bundan sonra da, Mustafa Kemal 
Paşa ile başa bnş mücadeleyi goıe 
almış, ortaya atılmıştı. 

1335 senesi haziranının seki
zinci günü, harbiye nazırı Şevket 
Turgut paşa, tebliğ olunan hiın
kann iradesine uyarak, Mustafa 
Kemal Paşaya şu telgrafı çekmiş
ti: 

"Maiyeti alinizdeki istimbotlar. 
dan biriyle hemen lstanbula geli. 
niz.,, 

Başta Vahdettin olmak üzere, 
5adarct kaymakamı Mustafa Sab
ri efendi ve dahiliye nazm Ali 
Kemal beyle hürriyet ve itilafın 
kodamanları, Paşanın yapılan da
vete icabetle derhal lstanbula C::o. 
neceğini zan ve ümit ediyorlar, 
garip değil mi ki, hareketi habe. 
rini bile telgrafla bekliyorlardı. 

Bekledikleri telgraf gelmışti. 
Fakat .... Gelen telgraf hiç te um. 
duklan gibi çıkmamı§tı :Mustafa 
l(emal Paşa, yapılan davetin ma. 
Aiyet ve sebeplerini som) ord ıı. 
Bu istizaha cevap ernıek gilnnn 

l!I ~CALt:l.ı JllıAJ MiL ,.,,,.. ..... ·-· 'W'lı -

muştu. Vükela meclisinde harbive 
nazırı bazı sebepler der~eyan we
derek, Mustafa Kemal Paşaya ce. 
vap vercmiyeceğini söylemis ve 
bu ytizden dahiliye nazırı ile ara. 
larında şiddetli bir münakasa bi. 
le cereyan etmişti. Nihayet bu 
c-evap, erkanıharbiyei umumiye 
reisi Cevat Paşaya verdirilmişti. 
Erkanıharbiye reisi, Mustafa Ke. 
mal Paşaya, padişah ve kabinenin 
arzusu dahilinde bazı müphem izn
hat vermekle beraber, ayrıca, da
vetin hakiki iımil ve sebeplerini de 
bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa, 
aleyhinde hazırlanan hıyanet pla. 
nına bu sureTie muttali olunca, Hl
yık olan kestirme cevabı Vahdet
tine göndermişti. " ... Eger icbar e
o1Iirsem memuriyetimden istifa c. 
derek kemakan Anadoludn ve si
nci millette kalacağım ve daha sa
rih hatvelerle millet mazharı istik
lfıl oluncıya kadar çalışacağım.,, 

demişti. 

Paşanın bu kati ve mertçe ce. 
vahı, yalnız sarayı değil, Babıaliyi 

de gerçekten düşündürmüş, kabine 
azalarını da biribirine düşürmiış
tü. 

Y örük Ali ve Kılhoğlu Hü
seyin efeler kızanları ve re

faka tierine verilen zabitlerle Çi. 
neden ayrıldıktan sonra, elli ye
dinci fırka kumandanı Miralay Se
Cik Bey, dikkat nazarını Soke ta
rafına çevirdi. Bir akşam, Söke 
mevki kumandanı binbaşı Saip 
Beyle, mahallinde teşkil edilecek 
milli kuvvetler hakkında telgrafla 
goruşürken, karşısına Denizli mu. 
t::ısarrıfı Faik, askerlik dairesi re
isi Tevfik Beyler çıktı. Mutasarrıf 
bey, mukabil kuvveflcr Denizliye 
:iogru ge'diği takdirde Sarayköy 
köprlisiınde halk farafından silah
la karşılanacagını söyledikten son
ra, halkın, verdiği bu mukavemet 
ve mücadele kararını ecnebi kuv
vetler kumandanlığına b:ld"rcceğin 
len bahisle, fırka kumandanının mü 
taleasını soruyordu. Fırka kuman
dnnı, halk namına y:ıpı!aca1t be
yanatı tawip ediyor ve Sarayko
yundeki Menderes koorıisiıniı tu
tacak olan milli kuvvete emir ve 
yardım etmek Üzere derhal hare
ket etmesini, Çaldn bulunan topçu 

alayı kumandanı binbaşı Hakkı 
Beye bildiriyor ve o :oıralarda , har
biye nezareti tarafından fırka em. 
rine verilen, on yeu:nci kolorduya 
mensup mızraklı sı.ivari bölüğü ku
mandaiıına da Denizliye gelmesini 
ve topçu kumandanı Hakkı rleye 
iltihak etmesini emrediyor. Bin -
başı Hakkı Bey, efrat yoksuzl~ğu 
sebebi ile te~kil edebildiğı iki se
ri sahra toplu bir bataryayı l\~ülB
zim Kemal Bey kumandasına ve
riyor ve Sarayköyunde toplana
cak milli kuvveti silahlandırmıık 
üzere, miktarı kafi cephnnesilc be
raber dört yiiz mavzer tüfeğini de 
beraberine alarak Saraykoyüne ge
liyor. 

Fnkat, bu sırada , Sarnvköv Hür
riyet ve Itilaf şubesi ile. ınlitega1-
libe baş kaldıııyor, lstanbuldan al
dıkları eırtre uyarak milli teşkila
ta mani olmıya çalışıyor ve niha
yet silahlandırılmak lizer~ bulu -
nan gomillüleri dağıtıyorlar. Bin
ba~ı Hakkı Bey, bu vaziyet karşı. 
sında getirdiği piyade silahlarını 

başka bir yere kaldırmak mecbu
riyetini hissediyor ve tam bu es
nada, fırkacılarla zorbncılann yap 
tıkları bu hıyanet ve denaa~ kar
şısında, civar köylülerden Molla BE.'
kir adında bir kahraman giıkrü

yor. Etrafına topladığı keneli gibi 
kahraman bir kaç Türk delikanlısı 
ile ortaya atılıyor. Mukavemete, 
milli teşkilata ıı muhalefet. gös
terenlerin sözlerine !mlak bile as
mıyor ve vatansızlıklarını yiizle • 
rine çarparak civar köylere dc
haber göndermek sur t-ile 1opla
rh Ci"r hi.r ıı 're ·ı inbası Hakkı 
Beye katılıyor ve bu suretle l Iolla 
Bekirle arkadaşları, ~arayköy mil
li müfrezesinin ilk gönüJlüleri ol
mak şer elini, hiç şüphe yok Milli 
Mücadele tarihinin takdirini ve 
yeni neslin takdisini kaz;ınıyor. Bıt 
sırada. Sarayköyüne gelen mız -
raklı süvari bc.iluğü ile kuvvetle
nen bu miitevazi ve fakat cok se
refli müfreze, bir çelik kale gibi 
Menderes köprüsünün başına di
kiliyor. 

Yörük Ali Ele iş başında 

Y üzbaşı Ahmet, Mülazim Ze. 
kai, ihtiyat zabiti Necmi 

Beylerle birlikte Çioedcn çıkan 

Yörük Ali ve Kıllı oğlu Hüseyin 
efelerle kızanları, Menderes neh
rinin cenubunda Yeni pazar nahi
yesinin köylerinde hazırlığa başla
mışlardı. Köy köy dolaşıyor, deli. 
kanlıları milli mücadeleye çağırı
yorlardı. Az zamanda müfrezenin 
mevcudunu yüze kadar çıkarmış
lardı. Fakat, her yerde olduğu gi
bi, kara yürekliler, efelerin muhi. 
fiile de el ve dil uz(ltmak alçaklı
ğını göstermişlerdi. Efeler, bir ta
raftan milli mücadelenin aleyhine 
yapılan propagandanın tesirile a
zalan mevcutlarını tekrar çoğalt
ınıya uğraşıyor, bir taraftan da Sul
tanhisarı taraflarına gönderdikle
ri casuslarla mukabil tarafın va. 
ziyeti, nerelerde ne kada ,. kuvve
ti olduğu hakkında malumat ~clin
miye çalışıyorlardı. 

B ilha~sa Yörük Ali efe, mu. 
kabı! kuvvetleri bir pundu

na getirip aldatmak ve bu suret!e 
onlara kuvvetli bir satır atmak ça
relerini di.işunüp araştırıyordu.Bu 
sırada, çok miıessif bir hfıdise vu. 
kua gelmiş ve herkes tarafından 
nefret ve hiddetle karşılanan bu 
hadiseden Yörük Ali efe pek kur
nazca istifade etmişti. 

Hadise şu idi: 

Nazillinin eşrafında:ı bir soy • 
:.uz, işgalcilere yaranmak, etekle. 
rini yalamıya bir fırsat bulmak i
çin. o günlerde Balyanbolulu bir 
haydut çetesini, mukabil kuvvetle
re iltica için kandırmış, Nazilliye 
getirttiği bu gafilleri milli kuv
vetlere mensup bir zeybt>k müfre 
zesi gibi göstererek teslim etmek 

alçaklığını yapmıştı. Karadağ ve 
Pilevne muharebelerindekı kahra. 
manlıklarını tarıhe geçiren mahal
li zeybekliğinin ak namını yaban
cılara karşı karartmıya filet ol. 
muştu. 

Iğfalata kapılan ve hakiki zey
bek sanılan bu haydutların iltica
sı, işgnlcileri tatlı ümıtlcre düşür. 
müş, diğer zeybek çete1crini ve bu 
arada Yörük Ali Efeyi de ele ge
çirm"yi düşünmüştü. Bu hulya i
le, delaletlerini temin ettiği bir. 
kaç serseriyi ileriye sürmüştü. 

Y öriik Ali efe, bu tesebbüsü 
haber alınca bıyı';{ altından 

güldii ve biraz düşündü. O anrla 
zihninden geçirdiği oyımun hemen 
tatbiki kararını verdi. Efe, aslen 
Sultanhisarın Kavaklı köyünden -
di. KöyU ve civarı da, o sıralarda 
işgal altında bulunuyordu. Hemen 
o tarafa bir kaç becerikli casus 
gönderdi. Bu casuslar, aldıkları 

vaziieyi çok giizel yaptılar. Efenin 
mücadele sahasından çekilip i§gal
cilere dahalet etmek fikrinde ol. 
duğuna, yalnız o muhitın kara yüz
lüleriiıi değil isgal kumandnmnı 

biie inandırdılar. Yörtik Ali efe
nin bu arzusunu haber alan kuman. 

dan, dört elle işe sarıldı. 
[De\·amı vnrl 

Y'EŞİL 
İzmirli sayın okuyucumuzun 

mektubunda ) azdığına g-ört•, iz. 
nıirliler ) eşil biberi de çok yer. 
lermiş. Et kebaplarını, ate te pişi
rilmiş yeşil biberle yedikleri gi. 
bi, kışın en ağır yemekleri bilwr 
turşusu ile yerlermis. Sayın okıt-• 
) ucu, )·e il biberin acısmda da, 
tatlısında da ~ok hassalar \'ar, 
hem hazma yarar, hem ıle vticnilo 
çok ) ara) ı~hdır, diye hiiki.im \'er. 
dikten sonra: 

- Buna ne dersiniz? 
Diye soru)·or. Biberin acısın<lıı 

da, tatlısında da çok ha .!'talar bu-
lmıduğunda kendisiyle müttefik 
olmakla beraber, her ~C) i bilıcrle 

yemekte de,·aın ediniz denl<'ğr, 
doğrusu, dilim ,·armıyor. 

Vakıa, kırmızı biberin, hir kaç 
~·ıl olu) or, pek cömert ,•itami11 
kaynağı olduğu ke~fcdilnwsi tile
rine, Nobcl mükafatını kaıaudJ. 
ğındanbcri, onunla birlikte ye~il 

biber de bu zamanın en ıne~hur 
) <'ıneklcrinden biridir. 
Kırmızı biberde A ,·itamini yii:1.. 

do 7800 öl~ii~·se de, yeşilin,fc de 
yiizde 100 den 5000 ölçiiye kadar 
bulunur. Kırmızısına nisbetle ye
şil biberden bir kaç misli ) cui. 
lebileceğinden, mikroplu hast:-lık
lara karşı koyınaf'a kırmı.ııs:nd:uı 
daha ziyade yarar demektir... C 
vitamininden de kırmızı lıiberdı>, 
başka hiç bir yerde bulunanuya. 
<'ak kadar çok, yüzde 220 mili
gram ni.shetinde vardır. F:ık:ıt yüz 
gram kırmızı biber yemeğe insa. 
nın ağzı da)·anamadığı halde, o 
kadar ) eşil biber kolay ,venilir 'e 
o kadarında C vitamininden 100 
miligram bulunur. Demek ki, nfrız 
hnstalıklarından korunmak \'e di"'
l<'rin riiriimesine mani olın.lk içtn 
de ~·e~il biber değerli hir )''•mele. 
tir. B, ,.c B, vitaminlerinılı•n kır
mızı hib<'rde hiç bulunmadır;ı hal
de ye~ilinde birincisinden yedi 
ölçü bulunması, sinirlerin snkinli. 
ği \'<' yediğimiz sekerlerin ,·iicu
de yaraması bakı.mlarından ye~il 
hihcre bir iistiinlük verir. 

Hundan hnşka yeşil biber ma
denleri bakımından da ehemmi
yetli bir gıda olur. Vucüde en lü
zumlu on iki madc•nden yalnız ba
kırla, çinko u eksiktir. "üst tara
fı da. pek hol olmamakla beraber, 
hatırları sa~·ılacak nisbettedir. f14•. 
le ivot madeninden viizde O 0009 
miligram getirmesi'nden d~layı 

İpofiz guddesini islctcrek .:_ 
zekaya \.'e bayanların ·güzelliğine 

Yurtta Hava 
Tebeddülleri 

İpsala, (TAN) - Koyuntepe köyü. 
ne, fındık büyüklüğünden başlıya. 

rak yumurta büyüklüğüne kadar 
yükselen dolu yağmıştır. Dolunun 
toprak üstündeki kalınlığı 30 santi. 
metreyi bulmuştur. Bu yüzden, 250 
dekar arazideki muhtelü mezruat 

mahvolmuştur. 

• 
Manisa, (TAN) - Bunaltıcı sıcak-

lar başlamıştır. Resmi dairelerde sa
bahlan saat yediden saat on dörde 
kadar çalışılmaktadır. Gündüzleri 
hararet derecesi gölgede 38 - 39 a 
çıkmakta, yürümek bir işkence hali. 
ni almaktadır. 

Ovada çalışanlar arasında sıcaktan 
bayılanlar vardır. Gediz civarındaki 
bağlarda çalışan şimdilik hüviyeti 
meçhul bir kadın, sıcaktan işini bı. 

rakmak zorunda kalmış ve buraya 
gelirken Üçolukluçeşme civarında 
ölmüştür. 

Şehrimiz halkı bağlara tamamen 
taşınmış gibidir. Hali vakti yerinde 
olanlar da yaylalara ve yakın sahil 
şehirlerine gitmektedirler 

---o•---
Samsunda Yeni 
Köy Mektepleri 

Samsun, (TAN) - Yedi köyde ye. 
ni ilkmektep binaları yapılmaktadır. 
Burada da büyük bir ilkmektep bi
nası daha yapılacaktır. Samsun -
Bafra şosesi tamir edilmektedir. 

Halkevi, son üç ayda 36 radyofo
nik temsil vermiştir. Bu hafta da üç 
defa, "Beyaz Bayku,, eserini tP.msil 
etmiştir. Temsilde eserin müellifi 
Vedat Ürfi baş rolü oynamıştır. 

Halkevi bando muallimliğine, An. 
karadaki muallimlerden Süreyya 
San tayin edilmiştir. Halkevinin ban 
dosu takviye edilecek, kadrosu otuz 

1 
kişiye çıkarılacaktır. 

yaraması, yeşil bibere ehemmiyet. 
li bir paye verir ... Halbuki kırnu
zı biberde ancak iyot ile man~a
nez ve c.-elik rnadenlerindi!n bira:.ı: 
miktard~ bulunur. 

Bununla beraber, .veşil lıiherde 
çinko madeninden hi~ bulunma
ması can sıkacak bir: eksikliktir. 
Çünkü ) c~il biberi M'\'etıler onun 
hazına yarndığım söyli) erek ~·er. 
lerse de, hir çoğu da ondan - lı<'r 
biberden olduğu gihi - Laşka tiir
lü hassa arar. Sayın oku~·ucunıu. 
zun "Acısında da, tatlısııul.1 da 
çok hassalar 'ar,, demesi huna 
telmih olsa gerektir. Halbuki () 
hassanın tamam olması için, çin. 
ko madeninin bulunması snrttır. 
Viicudiinde bu madenden bulun. 
mı~·an erkek çocuk babası olmn::v. 
Demek ki, yeşil biber, her tiidu 
hiber gibi, erkeklik duygusunu 
arttırmı:ra yaramakla herahrr, 
terkibinde çinko madeninin eksik 
olmasından dolayı, y<'şil biberden 
umulan hassa sadece bir ~·or"un
hıktan ibarqt kalır ... Cinko nınde. 
ninin eksikliğini tan;aınlamak i. 
çin, yesil biber tur usunu d:ıinın 
J~hna turşusi:rle birlikle yenu·k 
la7ımdır. Lnhnanın tcrkihiııde 
~:i.izde l,S miligram çinko madt•ni 
bulunduğundan iki tur~u birbirini 
tamamlar... Lahnanın turc:nsunıı 
yapmak adet olnııyan me\·~inıler
de de yeşil biberi soğanla yemeli. 
dir. Soğamn terkibindeki çinko 
madeni yüzde J ,38 miligram nis
betinde oldğundan o da ye il bi. 
berin hassasını tamam eder. 
Hazım bakımından, :re. il biber. 

deki klor madeni yüzde l:l, sod. 
yom yüzde 6, yani Iiizuınhı olan 
nisbetin tam da aksine olduğun
dan, işe yarıyacağı doğru olnınsa 
gerektir. Zaten ,·esil bibrr vedik. 
ten, saatlerce ;onra koku~unun 
geri gelmesi onun mide de pek u
zun zaman kaldığını ic;pnt eder. 
Ondan dolan yesil biberi tuıa ha. 
tırarak Yt-m.ek. kolav ha1,m1 etmek 
icin, daha İyi· olur.· Fakat ne de 
olsa, biber 

0

rok yenilince, mideyi 
tahri~ eder. -

Beslemek bakımından da, bibe. 
rin terkibindeki yiizde 1,1 nishct
te azottan, 0.1 nisbette :vai!ılan ve 
7,6 nisbetinde seker ola~ak mad
delerinden. tabiidir ki, bü ·iik lıir 
kudret beklenilemez. l\foi?'n ki, 
yeşil biber yağlır.a etli veya pi
rinçli - sağ yağlı yahut ze' tin 
~;ağlı - dolma ~eklinde :r<'nilsin. 
Ona soğan katmak ta unutulm:ı7. 
sa, mükemmel bir yemek olur. O
nu da arada sırada yemek şartile. 

........ Yazan O. Henry 
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Ay ki: 
- Sen, ilaca ihtiyacın o!duğun· 

dan bahsetmiştin? dedı. 
:\listcr Mak - Huen, mutat olan 

soğukkanlılığını kaybetmiştı. Ha
zır ilaçlara ait bir katalogu boru 
gibi yaparak, ihmalkar bir eda i-
le parmağına geçirdi. • 

- Doğrusunu isterseniz, ben bu 
akşam, her ne şekilde olursa olsun 
bir aksilik olmasını katiyen arzu 
etmiyorum, dedi. Har1em'de bir ev 
tuttum. Dayadım, döşedim. Yemek 
masasını krizantemlerle s'iisledim. 
Çaydanlığa koydum. Sonra papasla 
da anlaştım: Papaz bizi tam saat 
dokuz buçukta kendi evinde bek
liyecek. Allah vere de iı,; bozulma. 
sa; Roza yine sözünden caymasa .. . 

M ister Mak - Huen sustu ... e 
bir takım düşüncelere dal

dı. Ayki: 
- Fakat doğrusunu isterseniz, 

dedi, ben bu \"aka ile ilaç arasında 
nasıl bir miinasebet bulunacağını 
bir turlü anlıyamıyorum? Umu
miyetle bu işte size nasıl bir yar. 
dımda bulunabilirim? 

Betbaht aşık sözüne devam etti: 
- Ihtiyar Hidl, bendeı1 pek hoş

laşmıyor. Geçenlerde, bcntmlc bu
luşup konuşmasın diye tam ~ir 
hafta müddetle Rozayı kapının ô
nune çıkarmadı. Bir kiracı kay. 
betmek işlerine gelınıyor; yoksa, 

onlar beni çoktan evden sepetler
diler .. Ben haftada yl.tmi dolar ka
zanıyorum; kız benimle kaçarsa 
hiç te pi~man olmıyacak .. 

Ay ki: 

- Sen beni affet Mak, dedi, e
limde bir reçete var. Onu acele 
yapmak mecburiyetindeyim. Ke
rede ise ilaçları almıya gelirler. 

Mak - Huen, birdenbire gözldı
ni eczacıya kaldırarak: 

- Bana bak Ayki, dedi, kıza ye
dirdiğin uıman seni daha çok sev. 
mesini temin edecek bir toz ve ya
hut ilaç yok mudur 

Aykinin üst dudağı istihfafla 
kıvrıldı: "Ah, cahalet!,, diye dü
şiındü. Fakat bir tek kelime söy
lemiye vakit bulmadan l\lak - Hu
en sözlerine devam ettı: 

- Tim Lesi boyle bir toz bul
duğundan bana bahsetmişti. Dok -
torun biri ona bunu tavsiye etmiş. 
O da bu tozu sevdiği kızın dondur
ması üzerine serpmiş! Netice ne 
olmuş biliyor musun? Kız dondur. 
mayı yer yemez bir keıli gibi ar
kadaşıma bağlanmış.. Aradan iki 
hafta geçmeden evlenmişler .. 

Mak - Huen kuvvetli, fakat ba
sit bir adamdı. Insan 1arı tanımak 

hususunda Aykiden dahil tecrübe
li bir adam, bu kaba çerçevenin 
üzerinde çok ince, çok hassas bir 
takım teller gerilmiş bulunduğu -
nu pek ala farkedebilirdi. Mak -
Huen, düşman arazisine salrhrmı
ya hazırlanan tecriıb!!li bir ku. 
mandan gibi, muhtemel =ıksilikle
re ve muvaffakıyctsi~liklern karşı 
bütün zayıf taraflarını emniyet al
tına almak istiyordu; ümitle sözü
ne de\'am etti: 

- Bana Öyle geliyor ki, bende 
de, Tim Lesi'nin tozundan biraz bu
lunsa ve ben onu akşam yemeğin
de Rozanın yemeğine serpebilsem, 
genç kız imkanı yok sözünden cay
mazdı. Maamafih onu zorla ken
dime bağlamak niyetınde olduğu. 

mu hatırına getirme! Fakat ne de 
olsa bir kadındır. bizim bilemedi
ğimiz, göremediğimiz bir çok gizli 
tarafları vardır. Bu ilaç bir kaç sa
at için tesirini gösterse. işin alt ta
rafını ben nasıl kendim tamamla. 
rım. 

Ay ki: 

- Sizin şu buda laca kacış pla
nınız saat kaçta olacak? Diye sor
du. 

Mak - Huen: 
- Saat dokuzda, dedi. Akşam 

yemeği de saat yedide yenır. Saat 
sekizde Roza başı ağrıd!ğını baha. 
ne ederek odasına yatmıyn çeki
lecek. Tam saat dokuzda da ihtiyaı 
Parventoino, arka kapıj ı açarak, 
beni kendi avlusuna alacak .. Par
ventsino'nun avlusile Ridl'in avlu
sunu tahta bir parma!tlıK :ıyırıyor, 
Esasen bu parmaklığın bir kaç tah. 
tası yıkıktır. Ben orada Rozalarm 
bahçelerine girerek !nzın pencere
sine yaklaşacağım ve onun arka 
merdivenden inmesine yardım e
deceğim. Papası kaçırmamak ıçin 
bütün bunları vaktinde bitirme
miz lazım gelecek. Faknt bunların 
hiçbirinin ehemmiyeti yok .. Yeter 
ki, kaçma anı gelince H.ozn fikrin
den caymasın! Ne dersin Ayki, ba
na böyle bir ilaç verebil~cek misin: 

A yki Şonştayn, yııvaşcn 1::-ur
nunu uğuşturuyordu. Niha

yet: 
- Bana bak Mak, dedi, biz ec

zacılar bu gibi ilaçları vermek hu
susunda çok ihtiyatlı hareke~ ede
riz. Doğrusunu istersen ben tanı
dıklarımdan hiçbirine şimdiye ka. 
dar böyle bir ilaç vermemiştim. 

Fakat senin hatırın için, bunu sa
na vereceğim! Bunu yer yemez Ro· 
zanın sana karşı olan vaziyetinde 
ne bı.iyük bir değişiklik olacağını 
göreceksin? 

Ayki pencereciğinln arkasından 

k ayboldu. Beheri 0,25 buğday {l) 
ağırlığında ikı morfin tabletini i
yice döverek toz haline getirdi ve 
hacmini büyütmek için buna biraz 
laktoz (süt şekeri) ilave etli. Bu 
iş te bittikten sonra tozu, küçük 
paketler halinde sardı. Bunları ye. 
yen büyük bir insan, har hangi bir 
zarar görmeden bir kaç saat süren 
derin bir uykuya dalardı. 

Ayki, ilacı Mak - Huen'e verdi 
ve bunu mümkunse sevgilisine su
lu bir şey içinde yedirmesini tav
siye etti: 

Mak - Huen, bu iyiliğinden ötü
rü, Aykiye nasıl teşekkür edece
ğini bilemedi. 

Ayki bu fena oyununu bu ka
darla da bırakmadı. Mister Ridl'i 
Mak - Huen'in Rozayı kaçırma pla. 
nından haberdar etti. 

Misrte Ridl, kırmızı suratlı. güç· 
lü kuvvetli, azimkar ve çevik bir 
adamdı. Bu haberi alır almaz: 

- Aferin Ayki, diye söylendi. 
Doğrusu sana pek mtitc~ekkirim. 
Ah seni Irlanda serserisi ah! Isa. 
bet ki, odam tam Rozanın odası ü
zerine düşüyor. Akşam yemeğin
den sonra odama çıkar, silahımı 
doldurur ve onu beklemıy<? ba~a
rım. Serserinin arka avluda görün. 
mesile beraber, derhal kaybolması 
da bir olur. Ben onu araba ile gon
deririm, fakat duğun arabasilc de
ğil de can kurtaran arabasile .. 

Rozaya. en aşağı beş, altı saat 
için,.morfinin ağır kucağını, Mak -
Huen'e de silahlı bir be11i temin e. 
den Ayki, rakibi iı;in mutlak ve 
kati bir hezimet mukadder oldu
ğuna iyice knnaat gelirdi. 

Ayki, nerede ise şimdi kendisi
ni çağırırlar, kendisinden yardım 
isterler, diye bütün gece "Mavi 
Yıldız., da nöbet bekledi. Fakat 
gece hadisesiz geçti 

S ab~hl:.yin saat seki;ı;de "gün· 
duzcu,, eczacı geldi. Ayki, 

işleri arkadaşına devrederek. me. 
selenin ne tarzda nefü•elendiğini 
anlamak için Mister nidl'e gitmek 
huusunda acele etti. l"akat okağa 

(Lıitfen sayfayı çeviriniıl 

O) Buğday: Gram sistemi kabul edil 
mcden önce eczacılıkta kullanılan \•e U
tince Granum denllen 0,0622 gram a.llır
lıfında bir ölçü vahidi kıyasls!dlr. 
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Maarifimiz 
Programlaşıyor 
ve Planlaşıyor 

(Başı 1 incide) 
olmaması birçok mahzurlar do
ğurdu. Ortanıektcp \'C liselere 
müracaat edenler çoğaldı. Talep 
çoklu~una karşı maarif cevap ve
remiyecek \'aziyete düşti.i. Sınıf. 

Jar kalabalıklaştı, dersler otoma· 
tik bir şekil al~ı. Ne muallim ta
lebesini, ne talebe muallimini ta
nıyıp anlaınağa, ne dersten bek. 
lcncn faydayı temine imkfm kal· 
madı. 

' 
B u, maarifimizin ana meselesi-

dir. Bugün mekteplerimizd~ 

gördüğümüz kusurların coğunu bu 
sebebe aUetmek mümkündür. Vekfı
let Şuradan bu büyük davanın halli 
için bir çare gösterilmesini istemek. 
te, Vekaletin hazırladığı projeleri de 
Şüranın tasdikine arzetmcktir. 

Maarif Şurası yalnız bu meseleye 
değil, diğer maarü meselelerine de 
istikamet verecek ve maarifimiz için 
umumi bir program ve plan hazırlı
yacaktır. Maarif Vekaleti, Şüradan 

çıkacak kararlara göre maarif siste
mimize, ve maarif teşkilatımıza ye
ni bir veche ve yeni bir istikamet 
verecektir. 

Onun için Maarif Şurası, Ti.irk 
maarifi için bir dönüm nok. 

'tası teşkil edecektir. Bütun devlet 
müesseseleri modern telakkilere ve 
memleketin ihtiyaçlarına göre teş
kilatlandırıldığı halde, bu hususta 
en geri kalan devlet müessesemiz 
maarif olmuştur. Maarifimizin, yal
nız Balkanların değil, Avrupanın en 
modern, ve memleketin yeni ihtiyaç
larına en uygun şekle girmesi, büti'ın 
içtimai haya!1mızda büyük bir ham
le teşkil edecektir. Bu büyük inkı
laba el attığı için genç Vekilimiz 
Hasan Ali Yüceli tebrik etmek he
pimizin borcudur. 

Viyanada Tevkif 
Edilen lngilizler 

Londra, 18 (A.A.~ -mitten Avam 
kamarasındaki beyanatında Viyana. 
daki başkonsolos vekilinden gelen 12 
temmuz tarihli bir rapo.cda iki Ing!
liz tebaas'inın tevkifi hakkında malu
mat verildiğini bildirmiştir. Mis 
Church ve John Lenoet, i~t'? 40 kişi 
methaldar olduğu için bunların tev
kifi sebebi ilan edilmemi~ \•e kendi. 
!erini ziyaret için m~zuniyct verilme
miştir. 

Harciye müsteşarı bu hususta tE

c:ı>bbüste bulunduğunu bildirmi§tir. 

---o~--

Afyonda Bir idam 
Afyonkarahisar (TAN) - Behiye 

isminde bir kızı zehirliyerek öldür. 
mekten suçlu Ramazan, burada r.ısıl. 
mıştır. 

çıkınca, yanından geçmekte olan 
bir tramvaydan l\IJ:ak - J:Iucn atla
dı ve yüzünde" muzaffer bir tebes
sümle, mesut ve bahtiyar lıir hal. 
de Aykiye yaklaştı. 

- Ayki, dedi, her şey pek mi.i

kemmel cereyan etti. Roz~, daki

kası, dakikasına arka merdivene 
çıktr. Ancalt yarım dakikulık bir 
teahhurla papasın yanına gittik. 
Roza şimdi benim tuttuğum yeni 
evde bulunuyor. Sabah kahvaltısı 
olarak bana yumurta hazırladı. 
Bilsen ne kadar bahtiyarım! Ayki, 
fırsat bulunca bir giin hize gel da 
beraber bir yemek yiyelım. Bura
dan pek te uzakta olmıyan bir iş 
buldum. Şimdi oraya gidiyorum. 

Ayki, heyecanından adeta tıka. 
narak: 

- Ya toz ne oldu Diye sordu. 
Yüzü geniş bir tebessümle pnrlı

yan Mak Huen: 
- Şu senin bana verdiğin ilaç 

mı? Dedi. Ha, bak bu nasıl oklu: 
Dün ak.,am Ridl de akşam yemeği
ne oturduğumuz zaman ben Roza
nın yüziine bakarak kP.ndi kendi. 
me: "Mak, dedim, sen şu kızı sc
vivorsun. Böyle oyunları müraca
at etmekte ne mana var?,, Toz da 
cebimde idi. O sırada gözüm Ro
zanın babasına ilisince: "Ulan, diye 
düşündiim. Asıl tozu huna yedir. 
meliyim; buna yedirmeliyim ki, 
miistakbel damadım daha fazla 
sevsin .. ,, Tabii an~arsın ya. ne yap
tım, moruk başını öte tarafa ce
virince cebimdeki bütiin tozu kah
vesine boca ediverdim. 

TAN 19 - 7 - 939 

Polonya Almanyaya 
Kat'i ihtarını Yaptı 

Maarif Şurası 
Çahşmaları 

Ankara, 18 (A. A.) - Maarif Şlı. 
rası komisyonları bugün de çalışma-

I SERBEST SÜTUN 
FABRİKA 

larına devam etmişlerdir. Fabrika, memleket müdafaasıııa 

KURMA 
Yazan: M. A (Başı 1 incide) 

sozune inanılır menbalardan alınan 
haberlere göre, Danzigli S. S. ve 
S. A. ların subayları ve eı·•eri bir
çok haftadanberi ilk defa olarak izin 
almışlardır. 

B. Hitlerin Forstere verdiği plamn 
sekli hakkında bi.!' şey bilinmemek
İe beraber, B. Hitlcrin bir taraftan 
Danzig meselesinin müzakere yolu 
ile hallini arıyacağı, diğer taraftan 
da Polonyadaki Alman ekalliyetinin 
statüsünün tadil edilmesi mecburi
yeti üzerinde ısrar eyliyeceği sanı]. 
maktadır. 

Ağızfarını tamamen 
deği~tircliler 

Danzig, 18 (A.A.) - Danzig nas
yonal sosyalist resmi organı olan 
Danziger Vorposten gazetesi, son 
Hitler, Forster görüşmesi hakkında 
Danzi~ selahiyettar mahfillerine at
fen nesrettiği bir notta. son zaman
larda alınan himave tedbirlerinin ve 
Polisin takviyesi kararlarının niha~ 

yet "Polonyanın muhtemel bir hü
cumu karşısında müdafaa tedbirleri
ni teskil eylediğini" ve bu tedbirle
rin Berlin ile tam anlasma halinde a. 
lınmış bulunduğunu b'iiirmektedir. 

Bu gazete, bazı rivayetler hilafına 
olarak, Danzigin taleplerinin zayıf

lamadığını ve Danzig üzerinde bir 
Almanya - Polonya kompromisine 
varılabileceği hakkında yabancı 

memlekPtlercie dola~an ı:avial~rın 
katiyen hakikate tevafuk etmediğini 
de ilave etmektedir. 

I ngiliz generalinin Polonyayı 

ziyareti Almanlara tesir yaptı 
Justice diyor ki: 
Almanya, ondişeye başlamış ve 

Varşovadald müzakereler, Almanya
ya Danzig işinin Anşlus veyahut Sii
det işleri kadar kolay kolay halledi
lemiyeceğini anlatmıstır. Hitler, a
janları vasıtasile bizim haleti ruhi
yemizden de her halde iyi surette 
haberdardır. Bu ajanlara sorar ise, 
bizim kararımızdan şüphe edamez. 

Alrnanyanan yeni bi.r rnanavraaı. 

Londra, 18 (A.A.l - News Chro. 
nicle gazetesinin diplomatik muhar
riri şöyle yazıyor: 

"İyi bir Alman menbaından bana 
B. Hitlerin Danzig devlet reisi inti
hap edilmesi ihtimaline telmihlcrde 
bulundular." 

Ayni muharrir ilave ediyor: 

"Führer, esasen Danzig'in fahri 
vatandaşıdır. Ve Polonyanın veya 
herhangi bir hükümetin böyle bir 
intihap aleyhinde bir şey yapmala
rına imkan yoktur. 

O zaman mücadele, askeri bir üs 
üzerinde olmaktan ziyade kanuni 
bir sahada devam edecektir." 

Diğer taraftan ayni gazetenin 
Varşova muhabirinin istihbaratına 

' göre Förster ile Hitler arasındaki 

telaki dolayısile yakında Danzig'de 
yeni bir hareket yapılacaktır. Fil
vaki serbest şehrin senatosu: 

1 - Danzig nazilerile halkı

nın şehrin Al"'!.anyaya ilhakını 

arzu etmekte olduklarına dair bir 
beyanname neşri, 

2 - Hitlerden Danzig'in "Şi
mal c~·aleti .. namile Şarki Prns
;vaya ilhakını emretmesini taleı> 
eden bir kararname isdarı, 

3 - Danzigdeki Polon~·alılar

dan htitün medeni hakların geri 
alınması ye 1920 den sonra mez
kiır şehre gelmiş olan Pofonyalıla
rın sehirden çıkarılmasını natık 

bir kararname neşri için haZlrhk
larda bulunmaktadır. 
Muhabir. Hitlerin bu tedbirleri 

kabul etmiş olduğunun söylenmekte 
olduğunu ilave etmektedir. 

1 Pobnya - Almanya 
müzakereleri yalanlanıyor 

Londra. 18 (A.A.) - "Press Asso
ciation" un diplomatik muhabiri. 
Varşova ile Berlin arasında Danzig 
hakkında müzakereler yapılmakta 
olğuğunu bildiren şayialar hakkın

da bu akşam şu tavzihi vermektedir: 
Londradaki Polonya mahfilleri, 

bu şayiaları. Berlin kaynaklarından 
gelen ve binnetice teskin propagan
dasına ait bulunan haberler olarak 
telakki eylemektedir. Bu propagan. 
da ise, bundan bir ay evvel yapılan 
sinir harbi gibi mı.ıvaffakiyetsizliğe 
mahkumdur. Berlin ile Varşova a-
rasında miizakereler vaoılması im-

kanı üzerinde dahi herhangi bir gö
rüşmede bulunulmuş olması da kati 
~urette ya!anlanmakta, diğer taraf. 
tan İngiltere ile Almanya arasında 
müzakereler düşünüldüğü hakkın

daki haberler de esassız telakki edil-
mektedir. 

Polonyalılar Ja siyaıi 
görüşmeleri tekzip ediyorlar 
Varşova, 18 (A.A.) - Salahiyettar 

Polonya mahfilleri, Polonya - Al
manya münasebetleri hakkında ya
bancı memleketlerde neşredilen ba
zı haberleri, hayret ve ayni zamand3 
nefretle karşılamakta ve asağıdaki 
hususları kati surette yalanlamakta. 
dır: 

1 - İki memleket arasında ihtilaflı 
meselelerin halli için Polonya ve 
Almanya hükumetleri arasında si
yasi görüşmeler olduğu katiyen ya
landır. 

2 - Polonyanın Danzig mesele
sinde şimdiye kadar hattı hareketi
nin esasını teŞ!til eden ve bundan 
böyle de.teşkil eyliyecek olan dört 
noktadan feragat gösterecek bir hal 
suretini kabul edeceği katiyen doğ
ru değildir. 

3 - Polonya hükumetinin, Dan
zig'de vukua gelecek ve istiklaline 
ve hayati menfaatlerine aykırı mahi
yette bulunacak yeni hadiseleri ve 
vaziyetleri kabul etmesi imkansız. 

dır. 

Polonya mahfilleri, bu haberlerin 
menbalarının Roma ve Berlin ol
ması keyfiyetinin haberlerin hakiki 
kıymetini takdire kafi geleceğini de 
ilave eylemektedir. 

Triyeste Limanana 
Paylaşıyorlar 

Londra. 18 (Hususi) - Bcrlinden 
haber verildiğine göre İtalya ile 
Alman;\·a. Alman;\·anın Triyesfo Ji. 

manını transit işleri için kullaıı • 
ması hususunda anlaşmışlardır. 

Almanya, senede buradall Jıir bu
çuk milyon ton ge~irmeyi deruh-
- _ _,, ~ --~ .& ılld ..... _ de -

ıniryollarında kolaylıklar göster -
meyi kabul etmiştir. Alman~·a, Ro. 
manyadan aldığı buğday \'C petro
lü, bir müddcttcnberi 'friycst.eden 
geçirmekteydi. 

Hatay VilCiyeti 

Mali T eşkilCitı 

1 - İlk öğretim komisyonu: taalluk eden eşya ve maddelerin tc-
İlk tedrisat müfettişleri talimat - min ve tedariki maksadiyle kurı.:1-

na.mesi, ilkokul programının pren - duğu takdirde bu tcessüsün ticaret 
sipler ve direktiner kısmı ile Türkçe ve iktısat bakımından tahlile değP.r 
ve tarih dersleri müfredatı üzerinde hiç bir kıymeti yoktur. Bu vaziyet 
müzakerelerde bulunmuş, bir öğret- münakaşa mevzuu dahi olamaz. 
menli ve beş sınıflı köy okullarının Fakat fabrika, bir ham ınac!denin 
idare ve tedris tekniği üzerinde ça - işlenmek suretiyle kıymetinin yük-
lışmıştır. seltilmcsı ve bu suretle ortaya ı:;ı. 

2 - Orta öğretim komisyonu: kan fiyat farkından istifade edile-
Yardımcı oğretmcnler talimatna- ı rek, ticaret edilmesi gibi bir mak. 

mesi ve orta tedrisat okullarında ta. satla teessüs ederse, o zaman iktı:-ıat 
lebeye yaptırılacak tahriri vazifeler ve ticaret ilmıne bir mevzu teşl=il 
hakkındnki talimatname ile meşgul edebilir. 
olmuş ve kararlar almıştır. 

3 - Beden terbiyesi komisvonu: 
Jimnastik şenlikleri talimatnamesi 

müzakerelerine devam edilmiştir. 
4 - Teknik öğretim komisyonu: 
Teknik öğretim komisyonlarında: 

a - Ticaret okullarının muhtelif 
smıflarmın türkçe. tarih, yurt bilgi. 

Fabrikaların teessüsünde fü•Mli 
sarfiyat ve istihlak ile birlikte ha. 
rice ihracat yapmak gibi esas hı.,c!ef
ler mevcuttur. 

Kurulacak fabrikalar, gümrük hi-

mayesinin anormal bulunm~dığı 

memleketlerde, hariçten ithaliı.t ya-

si. cebir, jomestri, malbilgisi, büro _ pan rakip firmalara kulayitk!a reka. 
kom~rsiyal, ekonomi dersleri miif - bet edebiliyorsa, bu fabrikalar iktı. 

redat proğramları üzerinde çalışıl. saden teessüse layık demektir. Bu. 

mıştır. nun manası, maliyet fiyalırun bey-
b - İnşaat okullarının muaddel nelmilel maliyet fiyatlarına uygun 

programları tetkik edilerek bugün - olarak, ciddi ve teknik surette he. 
kü ihtiyaclara uygun olduğu netice-

sap edilmiş ve ölçülü sistemlerle ha. sine varılmıştır. 

dır. Ancak bu mülahazay 
dan evvel, memlekette m 
şen iptidai maddeler üzer 
ve cinslerinin ıslahına, 

zasyonuna, hariç piyasa) 
suretle sürümüne yarıyac 
ler ve küçük kıiçük fahri 
makla İ§e başlamak, müsta 
vetlendirmek lazımdır. 

Mesela, tiftik, yapağı, pa 
lerinin ıslahı standardizas 
sadiyle kurulacak fabrika! 
la iplik fabrikaları takip 
Ve belki bir müddet sonra 
saslı kuruluşları, serbest t 
tamamen normal şerait iç· 
maş fabrikalariyle takip e 
Eğer bu esnada, küçük bi 
ye ihtiyaç varsa, milli s 
mayenin manasını pek iyi 
olacağı tabii bulunan hü 
bu küçük himayeyi derpiş 

Tabii seyirlerini ikmal 
kendiliğinden kurulacak o 
yie, malımız nazariyle anc 
man bakabiliriz. 

Devlet bütçesine bir yü 

sırtına bir ağırlık olan tee 

iktısadi kıymeti bir fantaz 

5 - Dilekler komisyonu: reket edilerek, teessi.iste muvaffak hududunu geçemez. 

Muhtelif vilayet kültür mesele -
!eriyle bazı zatların rapor ve dilek
leri tetkik edilmiş ve ilgili komisyon 
ıara verilmek üzere Maarif Şurası 

umumi katipliğine sunulmuştur. 
6 - Neşriyat komisyonu: 
Okul kitapları hakkındaki tali • 

matname maddelerinin tetkikine de. 
vam edilmiştir. 

7 - Yüksek öğretim komisyonu: 
Yüksek öğretimin gayesi hakkın. 

daki müzakerelere devam olunmuş. 

ana dili ve terimler meselesinin mü
zakeresine başlanmıştır. 

8 - Plan komisyonu: 
Türkiyede tahsilin bugi.inkü du

rumu ve ana meseleleri hakkındaki 

A&f ve içindekiler 
(Başı 5 incide) 

olunmuş demektir. lktısadi müesseseler, be 
Tesislerdeki muvaffakıyetler, hiç on senelik vesaire gibi zam 

şüphe yok ki, iklimin hususiyetine kayyet programlarla kurul 
ve iptidai maddelerin melnuliyeti. Bu müesseseler, iklimin, 

ne veya yetiştirme kabiliyetlerine, milletin bünyesine, iptidai 

amele ve müstahdemin ücret ve rin ahengine, iktısat ilmini 

yevmiyelerinin vaziyetine ve niha- rifelerine uygun olarak ku 

yet müessislerin iktısadi görüş, ka. Devlet, her sahada oldu 

biliyet ve mali vüsatlerine, beynel- iktısat sahasında, umumi 

milel piyasaya rekabet kudretine ve haizdir. Devletin bu saha 

daha bir çok iktısadi amillere da. kıp ve irşat~iır vaziyette 
yanır. 

Memleketimiz; bir çok ıptidai 

maddeler yetiştiren bir memleket 

ve bu sanayiin teessüsünd 

rol oynaması zaruridfr. Be 

mübadeleyi müteessir etme 
olduğu için, bu iptida} maddeler i. sanayiin teessüs ve inkişafı 

çinde fabrikasyona en çok müstait letin oynıyacağı rolden 

olanlan intihap ve bunlardan ma. kalamayız. Iktısat Veka 
mul esva vücuda. stetirrnı:>lc ...... ; m.,.ır,..,.; .. ,,... .... -. - ' 
fabrika tesis etmek düşüniilebilir. hassasiyetle idare etmek 

Ancak bunların normal ahkam ve ki, tabir caizse, ne şiş yansu 

şerait içinde ve dünya piyasası mu. kebap. 
mukabili o1an resim ve ücretleri tuh- 1 

vacehesinde payidar olabilecek olan. Şimdi ne yapma ıdır? sil için hangi sebepleri mesnet ya • 
pıyor. larını intihap etmek milli bir veci

bedir. Anormal tedbirlerle ve bil-Hal. kahı yüz kuru~ kıymetinde 

olan bir metadan 16 sıın kendi tahsil 
50 kuruşunu da kabz1maıa· peşkeş 

çekmek için mi kurulmuştur? 
Ankara, 18 (Tan 1\.Iuhabiriııden) - Herhangi bakımdan vaziyet tet -

Hatayın mali teşklltı.tı is;in ~ll tayin- kik \'e tahlil edilirse edilsin "hal'' 

hassa gümrükleri kapamak suretiyle 

fabrika tesis etmenin manası, bey. 

nelmilel mübadeleyi durdurmak ve 

Kanaatimce, mevcut mü 

içinde bu şerait dahilinde 

sına imkan olmıyanlarını, ol 

dan tefrik etmelidir. Bunda 

yaşamasına imkan olmıyanla 
pahalıya maledilecek eşyayı mem- li müdafaa maksatlarına uy 

leket halkına zorla satmak demek. le ifrağ etmeli ve milli müd 

tir. Bu hareketin milli iktısa.:liyatıa rinc vermelidir. 
ler yapılmıştır: ':!ehirli~·e olmadığı gibi miista.hsile de 

Hatay muhasebe mi.idi1rliiğiine Ha t'"fı't 1 t n i' · m ı o ınamı~ ır. u m ıesseseyı 
taydaki takviyeli dağ alayr muhase- şehre ve müstahsile fa~·da temin c-
becisi Ahmet Hamdi Oktay, Has- decek bir unsur haline getirmelidir. 
sa malmüaLirH.iğÜne Dikili malmüdl.i 
rü Mustaf<ı: Sumer. Kırıkhan malmü-
dürli.iğünc Zara malmi.idürii Ahmet 
Coşkun, Reyhaniyc malmüdiirlüğüne 
Korkudeli malıni.idürii Ali Rıza Tür-
ker, Iskenderun malnıüdürli.iğiinc 

Dörtyol malmüdürii Necip Atalay, 
Hatay varidat müdürlüğüne lstanbul 
varidat kontrol memurlarından Rem-
zi Akıncı, kontrol ınenrnrluğuna, Is-

Ucuzluğu t21nin. nıiistahsili ko -
rumak için bugünkii şekli tamamen 
Iağvederck, ba~ka memleketlerde 
olduğu gibi mezat usuliinli ihya ede
rek bu i~i iktısadi bir heyetin idare
sine tevdi etmelidir. Yalnız bunu ya
parken miistahsiJe icabmda.suhuJetle 
para Yerebilecek bir müesseseye de 
ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. 

c. ôZER 

hiç bir alakası yoktur. Bir defa mü. Yaşamasına imkan olanla 

badelenin d ı;rması veyahut tahdide tidai maddelerini fabrikasyo 
uğraması bahse mevzudur. Ticare- saden en müsait şekle ifrağ 
tin en iptidai manası mübadelccth-. ve maliyet fiyatlannı bey 

Bir memlekette mevcut eşyayı diğer fiyatlara mümkün mertebe 

bir memlekette mevcut eşya ile mii. tırarak, makul bir gümrük 

badeleden ibaret olan bu manayı, siyle yaşatmalı ve kalitenin 

sun'i tedbirlerle ihlale ~::ıhşmak, liğineı dikkat etmelidir. Bu 

memleketin müstahsil sınıfını ciddi kurtarılacak olan bu mües 

tanbul varidat tahakku:< memurla
rından Saim Candar tayın e<lilmi~ler-
dir. 

surette mutazarrır etmek demek o. bir valör tayin ederek, b 

lur. Saniyen bu suretle tamamen a. mukabilinde aksiyon çıkarın 

normal şerait dahilinde kuruhm bu aksiy~nlan tamamen mill 
Kudüste Asiler Bir müesseseleri, hükumetin oamiitena. malıdır. Bu fabrikaların <:ı 

--o-- Kc·· yu·· Bastılar hi surette himaye etmesi IazımJır. mevat ve eşya üzerinde hiç 
Gu··mru··k ve Nafıa Bu himaye, gümrük kanalından, hisar mevzuu bahis olma 

Kudüs, 18 (A.A.) - 30 asi dün ge- devlet hazinesine girecek milyonla. Gümrük himayesi suretiyle Tayinleri ce Gazze civarında bir Arap köyiıniı · ı - k ık 
rın heder olmasını intaç edeceği için yapacağı fedakar ıga arşı ı -basmıştır. Mütecavizlerdeıı iki, kDy-

Ankara, 18 (Tan Muhabirinden)- devlet, bu eşya üzerinden başka sn- kazancın muayyen bir kısı lülerden de iki yaralı vardır. 
Gümrükler umum mi.idürliiği.i gl.im. retle intifa ederek, zararını tazmi. hükumete vermelidir. Devlet Komşu Yahudi kolonisine yardım 
riik işleri ikinci müdürlüğiine, Ve- t .• ne mecbur olduğu gibi, gümrük hi- urlu, en yüksek, en bitaraf 
kiılctinde bulunan Emin Gerein ta- e tıgi için bu köyü toczıye etmek is. . . t esi h b' ' k 

tedikleri anlaşılan asiler köyden 5 mayesını vaze m ase ıy.e re a. kilde, bu müesseseleri yü!<s 
yin edilmiştir. kişiyi beraberlerinde götürmüşlerdir. bete dahi mani olmıya ve binaena. rakabesi altında bulundurma 

Nafıa su işleri reisli0.,ine av_ ni va- ı h b esya t'izerı"nde b' · 
- Diğer tııraftan Telavivdc vuku ey u • ır nGvı ın- Bu fabrikaların, umumi ;d 

zifede ücretle mustahdem Salahattin hisar tesisine mecburdur. 
bulan musademede yedi kişı' varalan yetı' anonim şirketler ahkamı 100 lira asli maac:la tayin edilmic:tir. .J 1 ' 

~ ~ mıştır. Bu surete maliyet fiyatı beyncl- fikan intihap edilmeli, m~ın 
Sovyetler Bir Japon y ahudiler grev yapıyorlar milel piyasaya nazaran en nş':lğı iki müstahdemleri hususi ve rua 
Taleb"ın·ı Reddet+ı·ler misli artar. Bunun tabii neticesi 0 - hareme tabi olmalı ve bunl Kudüs, 18 (A.A.) - Milli Yahudı k k l't k 

Moskova 18 (A. A.) - Moskova- lara ta. a 1 e ötüleşir. mettüden mümkün oldug~,u konseyi bütün Yahudi mıntnkaların· 
daki Japon sefiri 16 temmuzda Hari. da bugiin saat 14 ten gece yansım Gümrük himayesi suretiyle sım'i fazla bir hisse vermelidir. 
dye komiserliği nezdinde yaptığı bir kadar muhaceret hakkıııdDld son in- olarak sanayileştirilcn memleketler- Memur ve müstahdemleri 
teşebbüsle Sahalin petrol ve kömür giliz kararını protesto etmek üzere de, sanayi hareketlerinin devletleş- melenin hukuku sağlam ve 
imtiyazları hakkında Sovyet adliyesi grev yapılmasına karar vermiştir. tirilmesi, bu itibarla zaruridir. Bu olmalı, bunları bir mal 'Jahı 
tarafından verilen hükmü protesto Telaviv belediyesi de bu harekete gayri tabii teşekkülleri yaşatmak i- işe bağlıyacak tedbirleri :ıl 
ederek en geç on sekiz temmuz tari. iştirak etmektedir. çin, tahammül edecek devlet bütçe. lktısat Vekaletine çeşit çe 
hın. e kadar cevap verı'lmesini talep leri ise, dünyada mahduttur. vanlarla şef olan kı.vmetli ge Konsey Ingiliz milletine hıtaben 
etmişti. Hariciye komiser muavını t ·• b Binaenaleyh, Türkiye gibi iptidai Bu fabrikalar, sizi bekliyo . neşre tıgi ir beyannamede muhace-
bu notayı 17 temmuz tarihinde sefi- t' 1 d maddelere sahip bulunan b1r mem- yuksek ihtisasınızı. vukufunu re ın a tı ay mü detle durdurulrnası-
re geri vermiş ve bu vesikayı, tehdi. lekette, bu maddeler içinde tama. yaşatıcı kudretinizi bekliyor. 

nı şiddetle protesto etmiştir. d 1 ı 
di muhtevi olduğu ve ültimatum ma. men eği se bile kısmen beyne mi. Koşunuz, her bireriniz, bu 
hiyetinde bulunduğu için kabul ede- Beş haham Herzog'da Ingiliz mi1- lel piyasaya uyabilecek mebzul ye. nelerin içinde mevkilerinizi 
mediğini ve tetkik edilmeksizin geri Jetine hitaben bir protesto mesajı tişenlerini seçerek. üzerinde fahri. Bu bacaları 0 kadar yükseltin, 
cevrildiğini bildirmistuir~. _ _:_ __ _;,,...;.J~:!-'OJ..W~w.L-~---------~L..,._.o.u. --~UA~.~.-.....--
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DENiZ KLÜBÜ !511111 TAN Gazetesi ""~[ Sina 
idare Heyetinden: 

16 Temmuz pazar sabahı saat 
10.30 da fevkalade içtimaa davet e. 
dilen Klüp umumi heyeti o gün ni -
zamnamede musarrah ekseriyet hu

sule gelemediğinden toplanamamış 

ve nizamnamenin 19 uncu maddesi 

mucibince toplantı 23 temmuz pazar 

günü saat 10.30 a talik olunmuştur. 

Bütün klüp azasının o gün muayyen 

saatte klüp binasında hazır bulun • 
mal arı rica olunur. 

BUGÔN 
KUMf>AllASlHA 
PAQ~ATAN 
KOÇUK EL 

§ ilan Fiyatları ; 
- -<>-- -
§ T inci sayfa santimi 400 § 
= 2 ' ' ' 250 § 
§ 3 ' , ' 200 = = 4 ' ' • 100 § 

Türk 
Çölünde _ 

Ordusu 
Yazan: FuadGücüyener 
Hakikat, merak ve heyecan kay 
nağı mi i bir eser, Fiyatı: 100. 
Cildlisi 125 kuruş. Satış merke. 
zi: <Anadolu Türk kitap deoosu \ 
Yerlipostane karsısında Mey 
dancık hanında 10.11.12. 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret 
mahkemesinden: 

İstanbul Asliye Mahkemesi ikinci 
Ticaret dairesinden: Doyçe Oryent 
Bank İstanbul şubesi tarafından İs • 
tanbul Tütüngümrük Kemerli sokak 
23 No. da Abdülhamit Angelis ve 
mahtumu Burhan şirketi azasından 
Burhan aleyhine ikame olunan (550l 
liranın faiz, masarifi muhakeme ve 
ücreti vekaletle birlikte tahsilini mu
tazammın davadan dolayı berayı teb. 
liğ müddeaaleyhe gönderilen dava 
arzuhali tebliğ ilmühaberine müba • 
şir tarafından verilen meşrubatta 
dava edilenin bir sene evvel ikamet. 
gahını terk ne semti meçhule gitmis 
olduğu ve halihazır ikametgahının 
malum olmadığı cihetle bir ay müd
detle ilanen tebliJt icrasına ve m~ha.: 
kemenin 11.10.931) çarşamba gunu 
saat 14 e talikine karar verilmiştir. 

Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan ounur. 

Dr. HORHORUNI ~ 
Hastalarım akşama kadar Slrke-1 
Viyana Ôteli yanındaki mua•E"ne-
"'".'"ri• tedavi eder. • 

Telefon: Z4131 

iLAN 
Uzun zamandanberi idare heyetin

de bulunduğum Ortaköy spor klü • 
bünden ayrıldığımı ve hiç bir alii. 
kam kalmadığını ilan ederim. 

Sabık başkan: Faik Sayar 

GAYRiMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

n ... A~ctnlnn R~fll hesao o. sı ile andığımızdan aldığı (3500) 
liraya karşı birinci dereeede ipotek edip vade inde borcunu vermediğin-
den hakkında yapılan takip iizerine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde
sinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Beyoğlunda Ka. 
merhatun mahallesinin eski Serkiz yeni Eczacıbaşı sokağında eski 8 
yeni 20 kapı 427 ada, 5 parsel numaralı kagir bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştıır. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isti
yen (607) lira pey akçesi vereeektir. Milli Bankalarımızdan birinin te. 
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş büt~n vergilerle belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya ait
tir. Arttırma şartnamesi 20-7-939 tarihinden itibaren tetkik etmek iste. 
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay
rimenkul hakkında h<;r şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır

ma 4.9.939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandı. 
ğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
mesi için teklif edileeek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimen
kul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 19.9.939 tari
hine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapı 
Jacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı
lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddia
larını ilıin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından harig kalırlar. Daha fazla ma!Umat almak istiyenlerin 938/1160 
dosya numarasiyle sandıi!ımız hukuk işleri servisine müraca'at etmeleri 
lüzumu ilan olunur. _ .......... ,. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 nı 
teeavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su. 
retiyle kolaylık göstermektedir. (5364) 

lstanbul ·sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
l\omisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için lazım olan 1000 çift ökçeli 
terlik açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 21-7-939 tarihinde cuma günü saat 15.30 da Cağaloğ. 
!unda Sıhhat ve İç-timai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu ko. 
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Bir çift terlik 120 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat: 90 liradır. 

4 - İstekliler ş&rtna~eyi herg·ü·n Fuatpaşa türbesi karşısında leyli 
Tıp Talebe Yurdu merkezınde alabılirler ve nüınuneyi görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ~it ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalar ve bu ışe yeter muvakkat garanti makbuz ve. 
ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komlsyona gel. 
meleri. (4881) 

M. M. Vekaletinden : 
Muhtelif mahallerde benzin tanklan yaptırı!acağından bu işlerle 

iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere Ankarada M. M. Vekaleti İnşaat şubesi müdürlüğüne müracaat. 
lan. (128) (51731 
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İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahallesi 

Dıraman, Tercüman 
Yunus 
Dıraman, Tercüman 
Yunus 
Şehremini Kürkçü • 
1>aşı 

Haseki Nevbahaı 
Eyüp, Babahaydar 

Yavuzersinan 
Kumkapı, Kazgani 
Sadi 
Kocamushıfafa paşa 

Beyceğiz 

Çarşıda 

Cadde eya 
Sokaiıı 

Cami 

No. sı Cinsi 

• 
28 Ev 

50 Ev 

Muhammen 
Aylığı 

Lira. Kr. 

8 00 

5 00 Cami 
Bostan 12.1 Cuma 

selamlık 

Tevfik Fikret 45.1 Ev 

tekkesinin 
kısmı 8 00 

5 00 
Arpaemini 7-9 Mustafa Ef. tekke 

odaları 5 00 
Araba meydanı Papaszade camii 5 00 
Cami Kazgani Sadi camii 4 00 

Vidin 63 Öksüzce Hatip ca. 
mii 4 00 

Cebecibaşı 68 Esad ullah Ef. mek. 
tehi 2 50 

Alipaşa hanı orta 
katta 5 Oda 2 00 

§ iç sayfalarda , 60 : 
§ Çon sayfa • 40 § ~~~~~~~~~~~ 
: Dikkat : : Adalar Kazası Nüfus Memurlu-
: 1 - l santim: gazetenin ince 5: ğundan: 
_ yazısile 2 satırdır. : Heybeliadada Karavasil sokağında 
:ı - İlanların fiyatı gazetenin :; 25 sayılı evde kayıtlı Yani oğlu Ye. 
: tek sütunu üzerine hesap- : gemin adı Asliye Beşinci Hukuk 
- lanmıştır. : Mahkemesinin 23-12-936 tarih 
:1- Kalın yazılar da gazetedt' : 1416 sayılı kararile (Yuvakim) ola. 

kapladığı yere göre santim : rak tashih edilmiş olduğundan Me
fp 'llriiliir - deni Kanunun madedi mahsusasına 

::;1111111111 llllllllllllltlllllllllllllll~ göre keyfiyet ilim olunur. 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 

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

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

2 - İntihabat 24 Temmuz 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
ondan on üce kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Bor
sa idare heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

·Devlet Deİniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·ı 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz lokomotif ye

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

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

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

* Aukra istasyonu civarında kalorifer, elektrik ve sıhhl tesisatı da 
dahil olmak üzere bir hastane binası inşası kapalı zarf usuliyle ve va. 
hidi fıyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

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

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

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

başarmış olduğuna dair vesika. • • .. • 

d - Münakaiat Vekaletinden bu işe mahsus alınmış ehliyet vesika
sı. "Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir isti. 
da ile müracaat edilmesi ve vesikanın verilmesine esas olacak belgele. 
rin istidaya raptı lazımdır. (2891" "5045" 

1 Balıkpazarı Ahi Çe. Soğancılar 11 Dükkan 18 00 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul .,_ 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : risinin 

l - Muhafaza teşkilatı için muhtelif boyda 750 tane m;• uğı söy_ 
lehi 
Balıkpazarı Ahi Çe. Soğancılar 71 Dükkan 15 00 
lehi 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar pazar. 
!ıkla kiraya verileeeğinden istekliler 25 temmuz 939 salı günü saat 15 e 
kadar Çemberlitaşta İstanbul yakıflar baş müdürlüğünde Vakıf akar-
lar kalemine gelmeleri. (5351) 

Kartal Belediyesinden: 
Belediyemizce kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan ve HıdıroP.lu 

mer'ı.sı denilen mahalden gelen içme suyunun sıhhi ve fenni şeraite gö. 
re demir boru dahiline alınmasına ait olup 9-12.15-18 temmuz tarihli 
gazetenizdeki neşirlerinde ihale saati 9 dan 17 ye kadar olarak göster" 

29.7-939 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yaP.•' . .. 
2 - Tasarlanan tutarı 1030 liradır. İlk teminatı ,....ından hır nıud-
3 - Şartname ve şali nümunesi komisyonda<'I· belediye reisi. Ne~-
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk temin .ı, Cumhutıyet muddeı-

sikalariyle birlikte Galata rıhtım caddesinde ~ha Arıkan, emniyet mü. 
ci katındaki komisyona gelmeleri (5164) . «sı Toptay yangın nıahalli. 

_________________ .ışler ve yangının söndıirul • 
. 

lstanbul · Beled~ 
nezaret ederek tahkikatla biz 

eşgul olmuşlardır. 

dükkanlar arasında on bin 
sigortalı hır kantari~"• şırke. 

Me~kezefendi mezarlığı ihatl ~. evkafa ait yine sigortalı iki lo
lık ve kapı :xantı;1\ro""" <~rafın. kanta, bir kahveh;.ne, bir tatlıcı, bir 

ı onu. Sa. IO, su. 2) j (Sonu Sa: 10, Sü. 31 

mişse de eksiltmenin 25 temmuz 939 tarihinde ve saat (15) te yar =:=====:======================== 
tashihen ilan olunur. - - - • - •• , - •• ~an r----------------...:=-==--------
-----:;;~~~~~~r;;-i Daha l_.Tırhan Vapuru Dün Geldi 

ediliyor 
ik Satie binasının 
u iddia edilen yol
dosyası üzerindeki 
de devam etmiştir. 

, _____ _ 

kadar iddianame tt?"ik.>< ......... · ··· 
suçlulara tebliğ edi. 

dan Hamdi Emin Çap. 
1, Sadun Galip, avukat 

mail Isa Canış bugün ser 
acaklardır. 

dan Yusuf Ziya Öniş 
ıkep ve mühendis Neşetin 
a mevkufen devam edile • 
şılmaktadır. Bunların bu -

ar tahliye talebinde buluna. 
tahmin edilmektedir. 

Tırhan ~~puru~un dün limanımızda alınan fu resminden 
harıcı şeklınde Etrüsk'ün aynı' oldu" .. .. 1 .. gu goru uyor 

a 

a 

e 
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Otuz sen.edenberi dünya 

-~--~---

T A N 

sergilerine mutlaka iıtirak ederek 350 den fazla altın madalya, büyük mükôfat ve zafer 
birincilik elde eden ve diplomdonör ve Horkonkurla tasdik edilen 

19 - 7 - 939 

niıanları kazanıan, daima ve muhakkak 

slahzara ı 
OSKODAR, KADIKÖY Altıyol • IZMIR Kemeraltı Şubelerini de Muvaffakiyetle Açtı. 

Beyoğlu, Karaköy, Ankara ve Anadoluda açtığı sattı yerlerinde fiat birdir. Limon çiçeklerl kolonyaları, b·ilha.~sa ~uier, Bahar, Şipr losy~nları, la~ant~ları, krem· 
leri, briyantinleri, sürme, rimel, alhk, rui; tırnak cilôları, saç losyonları, çiçek ve gül su ve esansları, traş bıçagı sabunları, Dantos dış macunıle dış fırça~a~ı, 
zeytin, fıstık ve badem yağları, glüter. mamuJôtı, özlü unları, Fayda, Far ifo kuvvet şurupları , öksürük pastilleri ve muhtelif ıtriyat ve müstahzaratı ı srarla isteyın ız. 

' En Fazıa = 
Rağbet Bulan 

• j ' ! • • • • - •• • • .. • • 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
Güzellik Mütehassısı 

Şu Kıymetli Tavsiyelerde 

Bulunuyor: ı 
- Rob ve şapkalarda olduğu gibi 

pudra renklerinin de modası müte· 
madiyen değişir. Bunun içindir ki ı 
daima yeni ve cazlb renkler hemen 
Tokalan müessesesinin iÜzellik mü
tehassısı tarafından piyasaya süri.ıl-

1 mektedir. * PECHE - İlkbahar tuvaletle· 
rile ahenktar olan ve bilhassr.ı sarı· 
şınlarla saçları kestan~ renginde o
lanlara yakışan, şeftali ywnuşakh· 

ğı tesirini yapan pudradır. 
* BRUN SOLEİL - Esmer ten-

1 ler için gayet sevimli ve "Mat,, bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek 
fazla rağbet bulan pudradır. / * RACHEL - DORE - Zayıf !ip
lere hafif ve mahrem bir parlakltk 
veren ve bilhassa suvare tuvaletle· , 
rine ahenktar bir pudradır. 

Cazib ve sehhar renklerin bütün 
serisini tecrübe ediniz: ı 

"lirçok kadın1ar maalese( tenleri· 
çıkıf1 renkteki pudrayı k ullan
bir tr~unun için yüzlerine mak 
dı ve yuı.aP.rt bir manzara veri· 
sümle, mesut :.m pudrayı bulma· 
de Aykiye yakla~ünüzün bir ta· 

- Ayki dedi h;r" tarafına 
' ' . 

kemmel cereyan etti. r:· 
· oarasız kası, dakıkasına arka m, d 

çıktı. Ancak yarım dakik ıı.. a et 
<;tnI teahhurla papasın ) anına 

Roza şimdi benim tuttu~um :~ 
evde bulunuyor. Sabah kahval1 

olarak bana yumurta hazırla 
Bilsen ne kadar bahtiyarım! Aykı, 
fırsat bulunca bir gün bize gel da 
beraber bir yemek yiyelım. Bura
dan pek te uzakta olmıyan bir iş 
buldum. Şimdi oraya gidiyorum. 

Ayki, heyecanından adeta tıka
narak: 

- Ya toz ne oldu Diy sordu. 
Yiızu geniş bir tebessümle p~rh

yan Mak Huen: 
- Şu senin bana verdigin füıc 

mı? Dedi. Ha, bnk bu nasıl oldu: 
Dun ak<-am Ridl de aksam ycmegi
ne oturduğumuz zaman ben Roza
nın yuzune bnkarak kendi kendi
me: "Mak. dedim, sen şu kızı se
viyorsun. Boyle oyunlnn miiraca
at etmekte ne mana var? , Toz da 
cebimde idi. O sırada göziım Ro
zanın babasına ilisince: "Ulan, diye 
dıişundtim. Asıl tozu huna yedir. 
meliyim; buna yedirmeliyim ki, 
müstakbel damadını daha fazla 
sevsin . .,, Tabii an1.arsın ya. ne yap
tım, moruk basını öte tarafa çe
virince cebimdeki biitün tozu knh
vesine boca ediverdim. 

MOTOSİKLETLERİ 
lktısadi, randımanlı ve fazla kullanışlı 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNİ 
Tercihen 

isteyiniz. 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PIY ASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

1939 model B İSİ K Y• 

M OT O S i K L.E TL E R 1 
E n miişkiilpesend biniciyi 

bile m emnun eder. 

Ha kiki 

BAUER 
Mamulatını yalnıl, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
lstanbul, Beyoğlu 

İstiklal caddesi 
No. 3D - 34 

ARŞiMiDIS MÜESSESESİ T. A. $. de 
bulahilirainiz. Telefon : 44750/ 9 

• ' ~ • 1 • • "' • 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 
63800 lira bedeli keşifli Belediye elektrik tesisatı için iki adet bu

har k~zanı, iki adet buhar makinesi ve iki adet alternatörile birlikte te
ferruatı 7-7-939 tarihinden 22.8-939 tarihine kadar 45 gün muddetle ve 
kapalı zarf usuliylc münakasaya konmuştur. 

hıalesi 22-8.939 salı günü saat 14 te encümeni belediyece icra edi
lecektir. 

Eğreti teminat 4440 liradır. 
Bu işe ait ke~fname, şartname vesair evrakı 319 kuruş bedel mu. 

alınması 'e kabili isteyenlere verilir. 
klır chrc gclmiıı olan Polon ahla- Lr 1"~ip1erin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları haiz olmaları ve tek
rın sehirdcn çıkarılma mı nahk ruk ı ıplannı mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çer. 
bir kararname ne ri icin hazırlık· kiıletindt.·ınde ihale saatinden bir saat önce encümeni belediyeye ver-
larda hu]unmaktndır. yin edilmişı ıbili bir makbuz almaları lazımdır. 
Muhabir, Hitlerin bu tedbirleri Nafıa su işl.,ıu gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları 

kabul etmiş olduğunun söylenmekte zifede iicretle m0ıarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 
oldugunu ilave etmektedir. 100 lira asli maa ____________________ _ 

Po/.:Jnya - Almanya 
m üzakereleri yalanlanıyor 

Londra, 18 (A.A.) - "Press Asso
ciation" un diplomatik muhabiri, daki Japon sefiri 16 
Var ova ile Berlin arasında Danzig ,ı::iye komiserliği nez 
hakkında miızakereler yapılmakta teşebbusle Sahalin p 
olcjuğunu bildiren şayialar hakkın- imtiyazları hakkında 
da bu akşam şu tavzihi vermektedir: tarafından verilen hü 

Londradaki Polonya mahfilleri, ederek en geç on sekiz 
bu şayiaları, Berlin kaynaklarından hine kadar cevap veril 
gelen ve binnetlce teskin propagan- etmişti. Hariciye komiselWMillMlillit• 
dasına ait bulunan haberler olarak bu notayı 17 temmuz tar .WMİliJİllİılİitl 
telıikki eylemektedir. Bu propagan. re geri vermiş ve bu vesik ~ifl•IM•llilliiliiiltli 

da ise. bundan bir ay evvel yapılan di muhtevi olduğu ve iıltim'=============== 
sinir harbi gibi muvaffakiyetsizligc hiyetinde bulunduğu için k~ 
mahkumdur. Berlin ile Varşova a- :mediğini ve tetkik edilmeksfi•lillil 
rasında müzakereler vaoılması im- ccvrildiJ?ini bildlrmistir. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yapılacak iş Ke~fi Teminatı 

Gureba H. Kulak, Boğaz, 

Burun kliniğinde yapılacak 
tahta mobilya. 1605 Li. 121 Li. 
Gureba H. 2 ci Şirürji kli· 
niğinde yaptırılacak tahta 
mobilya 3168 238 " 
Üniversite merasim salonu-
nun betona çevrilmesi 1583,47 119 " 
Soba kurulmasr tamiri boru 
ve teferruatının alınması 1683.90 127 " 

l - Yukarda yapılacak işler Rektörlükte 
muştur. 

açık 

ihale giinü Saati 

27/7/939 10 

" " " 10.5 

" " " 15 

" " h 15,5 
eksiltmeye konul 

2 - İsteklilerin tahta mobilyalar için Üniversite mimarlığından 
ihaleden beş gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi 

için de 1 {100 liralık bu gibi işler yap tığına dair İs ta bul Vilayetinden 
ihaleden 8 gün evvel vesika almaları, soba işi için de bu gibi işler yap. 
tıklarına dair vesika göstermeleri ve i.ıütiin isteklilerin 939 Ticaret 
odası vesikaları göstermeleri. lazımdır. 

3 - Bu işlere aid şartname. keşif ve diğer evraklar Pazartesi Per-
!':embe günleri rektörlükte görülür. "4974,, 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kunıluf Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

'" 

Para Biriktirenlere 78,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zira at Panknsında kumbaralı ve ihbarsız taııarruf hesaplar1nda en 
a:ı 50 lirası lıulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile dŞağıdakı 

plan11 göre ikramiye dağı tılacaktır. 

4 

10 
100 
120 
160 • 

Adet 
,, 
.. .. .. .. 
•• 

ı.oou Liralık 4.ooo 
500 .. 2.000 
250 
100 

- 1 

.ı o 

2U 

.. 
" .. .. .. 

ı .ooo 

4 ,000 
5.000 
4,800 
3,200 

Lira 
,, 
• 
" 
" 
" ,. 

ü IKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
diışınıyenlere iknımıye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verılecektn 

Kuralar senede 4 defa. ı Eyli'.ıl , ı Birincikanun, l Ma rt \ 'C l llazır:ın 

ta rihle r indr. cr.kil<'<'ektir. 

,~ ......................................... r 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan talep vuk uunda yeni kata loğ gönderilir Tel: 21964 

SINGER saatleri YENi MERKEZ MÖAZASI: Eın iniinii , tram vay caddesi 
N'o. 8. Şubesi: Emin<>nü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. 

Maarif Vekilliğinden: 
Vekilliğimiz Neşriyat miidiirliiğü kadrosunda 30 lira asli maaşlı 

derleme Memurluğu mtlnhaidir. 
Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olması ve asker. 

lik vazifesini yapmış bulunması şarttır Edebiyat fakültesi me~unu o
lanlar ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/939 persembe günü akşamına kadar müsJ:.it ev
rak ve fotoğrafları i l işik birrr istida ile Vekilliğimiz Neşriyat mtidiir. 
lüğüne müracaatları ıru~ımdır. İstekliler arasında yapılacak müsabaka. 
nın yeri ve tarihi aliıkadarl:ıra ayrıca bildirilecektir. (2982) 15140) 

Sahibı ve Neşriyat Müdürü Halil Lütfü OÖROU!'ICÜ. Gazetecilik ve 

Neo;riv at T . L. S. Rasrldı i!t ''el' TAN Mnthaım 


