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_ ............. lstıliıaı HarbinCle cephelerde kazanılanı sulh masasında fomamlıyan-... -
CÜMHURREISIMIZ .iSMET INÖNÜ 

B ugün, yeni Türkiyenin siyasi ve iktısadi is. )arma da,·asını kabul ettiren o olmu~tur. Ciiın. 
tlklalini kazandığı günün 16 ancı yılına ı;:i- hurreisimiz, lnönü kahramanı oldutu kadar ve 

rlyoruz. Loaaa muahedesi Tflrldln tariblnde bir belki ondan fazla Lozan kahramanıdır. ÇUnkil 1. 
de,·ir knyaını~, w ni bir d v·r açm • u nönii"ndc er in makus taliini yenmiş, r at Lo. 
büyük tarihi hadisenin .kahramanı Milli Şef \'e :ı:anda bühin bir cihan Cljplomuiaiai mailt\p et. 
Cümhurreiıimiz &met lnönii'~Ur. Loza.üa 'batiQı 1'ri,fth. Bqün Türkün hakiki lsdklilinia ba3·ram 
bir husumet dhanına kaqı tek başına ~ rın~ıın, güniidiir. Bize bugünü temin eden Milli Şefimize 
Türkiin hakkını ve istiklalini müdafaada ' bir · a- "btitlin milletin şiikran duygulannı sunması da 
duu bile ı:eri atmayarak bütün dünya diplonıat. 'a~ifcsidiı. 

Lozandan 
Bugüne 

Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

Türk lıtiklil mücadelesi. 
nin iki .afhuı vardır: 

Biri senelerce bin türlü ınah
nımiyete katlanarak, taliin 
binbir cilveıile ka.rtd&f&ra.k, 
kadını, çocuğu ile, erkefi ile 
paruız, vurtuız dövüten bü
tün milletin Atatürkün yükaek 
kumanduı altında kazandığı 
büyük ukeri zafer. , 

1 kincisi, Lozanda Cihan Har. 
binden galip çıkmış, kibir ve 

ıururuna hudut olmayan ve küçük 
milletlere tepeden bakan emperya
list devletlerin eski diplomatlariyle 
aylarca süren uzun ve çetin bir mü
cadeleden sonra İsmet !nönü'nün 
yüksek kabiliyeti, kuvvetli enerj~si, 
ve yılmak bilmiyen iradesi sayesın-
de elde edilen Lozan zaferi. 

Brincisi ikincisini hazırlamış, 
ikincisi bir.incisini tamamlamıştır. 

Onun için Sakarya zaferi 'rürkiye 
Jçin ne kadar mukaddes bir tarih~e. 
Lozan muahedesinin imza edildiği 
24 temmuz da yeni Türkiye için o 
kadar tarihi kıymeti büyük bir gün
dür. 

··-

/Rus-Japon Harbi 
Çok Şiddetlendi 

Tokyo, 23 (A.A.) - Domei Ajansı bildiriyor: 
Hsingking'den ieln haberlere göre, Nomonhan mıntaka

sında yeni bir çarpışma başlamıştır. Mogol - Sovyet kuvvet
leri bugün öğleden sonra bütün gün devam eden hava bombar
dımanından sonra, bu sabah ~afakla beraber Kola ve Hostcn 
nehirlerinin iltisak noktasında hücuma geçmişlerdir. 100 ka
dar tank ile beraber, aynı zamanda kuvvetli topçu yardımı 
ile bin kadar piyade nehri geçmiş ve Balşanger'deki Japon -
Mançu mevzilerine taarruz ey-1 
lemiştir. 1 Heybelide Yangın Çıktı 

Japon topçusu, saat 7 de mukabe. 

l~de bulunmuş ve şiddetli bir topçu 35 eı·n Metre 
duellosu olmuştur. 

Sovyet tayyareleri de Japon • 
Manço mevzilerini bombardıman ey
lemektedir. 

Sovyet Genelkurmayının tebliii 
Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 

Mogol • .Sovyet kuvvetleri genci. Dün öğ!e üzeri Heybeliarla çaınlık-
kurmayı aşağıdaki tebligi neşretmiş- larında bir yangın çıkmış, 3 - 4 bin 
tir: 

Murabbaı 

Çamlık Yandı 

adet büyük çam ağacı ıle 35 bin met. 
Mogolistan Halk cümhuriyetinde re murabbalık bir fundalığın tama

Buirnor gölü mın!aka-;ında 12 tcm-
men yanması gibi mühim hasaratı 

muzdan 20 temmuza kadar Japon • mucip olmuştur. 
Mançu kuvvetleri, hususi bir 

0

fanliyet 
Yangın Adanın Çam!imanr denilen 

göstermemekle beraber, Kalkıngöl mahallinden ve tam saat 11,50 de 
nehrinin şark cihetindeki Mogol 

- çıkmıştır. Yangın yerine gelen Ada Sovyet mevzilerini topçu ve makine-
ıtfaiyesi lazım gelen söndürme terti-* lı tüfek ateşine maruz tutmuşlardır. batını almış ise de ateşin bir kaç kol-

L ozana kadar Avrupa devletleri, Yalnız 12 temmuz gecesi, Nomon dan genişlemekte olduğua1u göriin~e 
Türkiyeyi sadece kend!sine han • Burdobanın cenubu garbi mm. lstanbul ve Bi.iyükadad!ln imdat gön. 

emir verilen küçük ve hakir bir dev- takasında, Japon piyade kuvvetlerj, derilmesini istemiştir. Bir kaç daki-
1et sayarlardı. Beynelmilel mi.iZA· topçu kıtaatının da yardımı ile, Mo~ k& sonra Büyükada itfaiyesi de Hey
kerelerde Türk murahhasları, tabi gol - Sovyet kıtalarının arasına gir lıcliye gelmiş ve işe başlamış ise de 
devlet mümessilleri gibi yer alır, ve miye teşebbüs etmişse de Mogol.S•w- bu sıralarda ateşin tepeye doğru yük
kendilerine verilen emirleri imzn yet kıtaları derhal bu muhasım ku·.r- se!diğini ve dört koldan ilerJiyerek, 
ederlerdi. Berlin kongresinde Türk vcti ablo!-:a ederek imha eylemi~ti'r. bütün çamllgı tehail dtiğini görmü~
murahhas heyeti· Bismnrk'ın dik . · nlar, muharebe meydanında yüz 

1 

tür. 
ettiği şartları imza ile iktifa et • · ' bır mışlardır. Dört top, .. sekiz Bir saat sonra lstinyedeki merkez 

(Sonu: Scı. !O, ;o.. JJ (Sonu Sn: 10, Su: 5) ~(Sonu So.. 10, sa. 4) .. .\ . 
... _ ... 

nataytııar buyuk şenlılllenni, kaVUflukları 1"ürk bayraklarını başlarında taşıyarak kutluyorlar 

ANA YAT AN HA TAYI TAMAMEN BAGRINA BASTI 

Dündenberi Halayda 
Yalnız Türk Bayrağı 

Cümhurreisimizin 

T-"rik Telgraflarına 
y 

Ankara. 23 (A. A.) - Hatayın 
nnavıüana kavuşması münasebctilc 
Başvekil Dr. Refık Saydam, Reisi
cumhur İsmet İnonüne a~ağıdaki tel
grafı çekmiştir: 

Büyük RelılcUmhurumuzun yüce 
katlarına 

Hatayda şanlı bayrağımızın ~e -
klldiği bugilnil bize yaşatan BüyUk 
Şefimize. blzi dalma iyiye \'e ileriye 
götüreceğinden hiç şuphemlz olmı -
yan yiıksek dircktifieri altında çalış
maktan miltevelllt en derin şiıkran
larımı ve tebriklerimi ar:r.eder, ta -
zlmle ellerinizden öperek daima sıh
hat ve nfiyetinlzl dilerim. 

Dr. Refik Sıydım 
Milli Şefimiz, Başvekilin bu tel

grafına şu cevapla mulcııhPlP nıı. 
yurmuslardır: 

Dr. Refik Saydam, 
Sıyın Baıvekll YALOVA 

Hatay günunü size ve Cümhurl
yet hükômetine takdir ve minnetle 
tebrik ecierim. Muhabbet sözleriniz 
için samimi olarak te~ckkiir ederim. 

1. lnönü 
(Sonu: Scı. 10,sü. 4J 

' Dalgalanıyor 
:Ant ra, 23 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muha

biri bildiriyor.: 
Hatayıh anavatana tam ve mutlak olarak kavuşmuş ol

duğu bugün bütün Hataylılar tarafmdan en coşkun bir heye
can ve en içten bir sevinçle kutlulanmıştır. Hataylılar bilhassa 
bu büyük günlerinde Millet Meclisi ve Parti mümessillerinin 
aralarında bulunmakta olmasından fevkalade mütehassis kal
mışlardır. 

Bütün Antakya halkı ile civarı 
kaza ve köylerden buraya gelmiş ------------
bulunan on binlerce halk şehrin met. 
halinden itibaren merasimin yapıfo. 
cağı sahaya kadar olan yola dökül • 
muş vo Şemsettin Günaltayın riya
set etmekte olduğu heyeti saygı ile 
karşılamıştır. 

Türk bayrağı çekilirken 
Millet Meclisi mümessilleri ile di~ 

ğer vilayetler mürahhaslarının me -1 
rasim sahasına gelişlerini takiben sa. 
hanın ortasındaki bayrak direğinde 
dalgalanmakta olan Hatay bayrağı 
bandonun çaldığı marş ile yavaş ya. 

(Sonu: Sa. IO, sü. 2J 

Son Fransız 

Kuvvetinin 

Çekilişi 

Hata~ daki son Fransız kuv\·eti bu 
sabah 7,30 da Antakyadan ayrıl. 
mıştır. 

Bu münasebetle ~·apılan merasim 
iki · dost ordu arasındaki :-crzfii si. 
lah arkadaşlığı cerçe' esi içinde 
çok muhteşem olmu~tur. 

DÜNKÜ MAC HAKEMLE OYUNCUNUN 
DOVüSMESI YÜZÜNDEN .BiTİRiLEMEDi 

l\lerasim saatinden çok \.inr.c, bil. 
tün Antakya halkı kı~lanın önün
de yer almış bulunuyordu. 1.Ub. 
nan, Beyrut \'C Halepte bulunan 
bir çok Türk aileleri de bu tarihi 
da!<ikaya bütün Hatayın tam ola
rak Türk bayrağı altına gİl"İ<iinr. 

şahit olmak için gelmi'itİ Bu ke. 
sif halk . kiitlcleri arasında göze 
çarpıyordu. 

Saat 7 huruğa doğru Hatay \'alisi 
Şiikrü Sökıncnsiicr, rcfakntiııde 
Albay Şiikrii Kanatlı, snl.ıık baş.. 
konsolos Fethi Denli, lskemlerun 
konsolosu Ahmet oldui;u halde 
kısla:ra gr.lıniş ve buraya ) ine ay. 
nı zamanda gclmi olan Şimali Su. 
riyc Fransız kıtaatı kumandanı 
General L'ılolcy \ 'C Albay C'ollct i. 
le karşılaşmış ,.e selamla ,nıı)nr. 
dır. 

Tiirk \ 'e Fransız kıtalan, bşlıı'.'l•a 
karşı, Fransız kıtası ordu yolu ıı
:zcrinde, Tiirk kıtaatı da !iôchir is. 
tiknınctindc yer alını lardı. 
Şükrii Siikmensiicr, Gcner::ıl :!\Jo. 
ley ile karşılaştığı zanııııı. Mıhit 
olunmak iizere bulunan tarihi ha. 
di enin iki memleket arasındaki 
do tluğu hir kat daha arttır.ıcngı. 
nı ve Türk • Fransız ktl\'\'etlcriniu 
teşriki mesaisine sağlam hir temel 

·(Sonu Sa: 10; Sıi: 4) 
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Çifte Bir 
Cinayet Ve 

Bir Kaza 

Babasına 

Adamı 

Yarahyan 

Öldürdü 
Çanakkale, ('rAN) :_ Çınar kö. 

yünde üstüste bir kaç facia olmuş
ıur. 

Mehmet oğlu Mustafa Yıldızla, 

Mehmet oğlu Ramazan Çelik, bir 
kadın meselesinden dolayı kavga et
mişler ve Ramazan, Mustafayı bı

çakla beş yerinden tehlikeli surette 
yaralamıştır. Bunu duyan Mustafa
nm oğlu Mehmet Yıldız, koşarak ha
dise yerine gelmiş, tabancasile Ra
mazanı öldürmüştür. 

Vakanm tahkikine giden Yenice 
sulh hakimi Hakkı, Balya hükUmet 
doktoru Sait ve zabıt katibi Hamdi. 
nin binmiş oldukları araba, köy ya
kınında devrilmiş, hikim Hakkı, göz 
ve kaşından, doktor Sait te sırtın
dan ağır surette yaraianmışt.ır. Zabıt 
katibi, omuzundan daha hafif bir ya
ra ile kurtulmuştur. 

Yaralıların hepsi, tedavi altına a. 
lınm.ış, katil Mehmet Yıldız tutul
muşfür. 

Akpınar Ormanında 
Bir Cinayet 

Çanakkale (TAN) - Karapınar 

köyünde Omer oğlu Ali Kızıl • öküz
lerini aramıya gitmiş, av tüfeğini de 
beraber almıştır. Fakat bir da.ha dön
memiştir. Karısı Hatiçe ve babası 
Omer, Aliyi aramıya çıkml§lar ve o. 
nu, Atpınar ormanında kanlar için
de, ölit olarak bulmuşlardır. 

Kahltn, Muratlar köyünden Ali 
Orman oldulu anlaıılmıflır. 

Deniz Klübü 
idare Heyeti 

Moda Deniz klübü unaumt heyeti, 
dün fevkalCc!e 1çfirn8inı yaparak ye
ni idare heyetile muıalfıw1aı1 seı;ıni.ş-
ür. • 

Teni idare heyetine Kadıköy Halk 
Partisi Reisi Naci Ali, Deni1şolları 
Müdür Muavini Yusuf Ziy:ı Kalafat
ÇJoğlu, Cemil Cem, Avukat lsmail 
Hakkı, H. E. Lafonten, Sidney Novil, 
Tevfik Tatçı, Sait Salilbattin ve Feh
mi Sadıkoğlu seçilmişlerdir. Mura
kıplıklara da M. Hendel, Samsun me
busu Mehmet ATI, ve Gazetemiz Baş. 
mufıarriri Zekeriya SeT'tel intihap ç-
ciilmişlerclir. - .. 

Modadaki leynelmilel 
Yelkenli Yarııları 

Romanya Yatklübü ile Moda Deniz 
klübü arasında Moda koyundll yapı
lacak beynelmilel yelkenli yanşlan 
ağustosun ilk haftasına talik edilmiş
tir. Yarışa iştirak edecek Romanya 
Yatklübü tekneleri ağustosun üçüne 
doğru Istanbula geleceklerdir. Yarış
lar cumartesi ve pazar günleri yapı
ıacak ve cumartesi akşamı ayrıca De
niz klüpte bir balo verilecektir. 

POLiS: 

Su ile Haılanch 
Karagümrükte Kocadede sokağın-

da oturan Leylanın çocuğ'.ı bir bu
çuk yaşında Altay oda içinde dola§ır. 
ken, üzerine içi kaynar su dolu olan 
çaydanlık devrilerek muhtelif yerle
l'!nı haşlamışhr. 

Altay, can kurtaranla Şişli Çocuk 
haStanesine kaldırılmıştır. 

Baıına Sıva Düımlı 
Tarabyada oturan 70 yaşında Ka-

mile odasında uyurken, tavandan 
düşe~ büyücek bir sıva parçası ile 
muhtelif yerlerinlien ağır yaralan
mıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış. 

tır. .. ' 
Araba Çarp+. 

Sanyerde Piyasa caddesinde 61 
numaralı evde oturan Artinin kızı, 
Aşhem, tarafından idare olunan tek 
atlı binek arabası Piyasa caddesin
den geçerken, Kibrit fabrikası işçile
rinden Bekire çarparak muhtelif yer 
lerinden yaralamıştır. Yaralı !edavi 
altına alınmış, suçlu yakalıınarak tah 
kikata başlanrnııtır. • 4 

Bir Otomobil Kazası 
Vatman Alinin idaresindeki 79 nu-

maralı Harbiye Fatih tramvayı, Tak. 
simden geçerken o civarda. oturan 
Hüsnüye çarparak yaralam:ştır. Ya
rab Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, 
Yatman yakalanmıştır. 

TAN 24 • 7 - 939 

GÜNÜN IESIMLEll: 

'Anlecıra Gai Lueü ıalebai a.lterlilı lıaınplmını ilrmol elmİf oe eooellıi pn AnlıaraJa abiJeye bir çelenk lıoymaffar. 

Gümrük Vekil lzmire Gitti Dün 200 Bin 

KomisyoncularKanunu Kiti PIGilara 

Beı Yıllık Sanayi Planı 

Akın Etti 
Tekrar Değiştirilecek 1 edi:;~~;~~ı:..~::.ıed::v-:. 

Malatya Bez Fabrikası 
Çalışmaya Başladı 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu. 
nan 'Gümrük ve lnhis:ırlar Vekili 
Raif Karadeniz, dün saat 11 de Ege 
vapurile Izmire hareket etmiş, Gala
ta rıhtımında gümrükler ve muha
faza başmüdürlerile inhisarlar unıum 
müdörü tarafından uğurlanmıştır. 

Bugün Jzmire muvasalat edecek 
olan Raif Karadeniz, or3da da ıüm. 
rük ve inhisarlar Vekaletine bağlı 
müesseselerde tetkiklerde bulUJ18cak 
ve önümüzdeki perşembe güniı ıek
rar şehrimize gelecektir. 

Glimrilk,,. ~ y~ 

rimize bu ikinci geli§inde, ilk tetkjk
leri sırasında verdiği direktiflere gö
re yapılan hazırlıklar etrafuıda ala
kadarlardan izahat alacak ve Anka. 
raya avdet edecektir. 

Gümrük komisyoncularının, ko-

40 Derecelik Yeni 
inhisar Rakısı 

inhisarlar idaresinin yeni kırk 
derecelik rakısı gelecek hafta piyasa. 
ya çıkarılacaktır. Bu derecesi düşük 
rakıdan ilk parti 50,000 kilo imal e. 
dilmiştir. 

Yeni cins rakının hususiyetlerin. 
den biri de şişe ağızının kolay açıl -
masıdır. Bu rakıların şişelerine, su 
şişelerinde olduğu gibi, el ile kolay. 
lıkla açılabilen ince madeni kapak. 
lar konacaktır. 

Bir Değirmen Yandı 
Çanakkale (TAN) - Kumlar kö. 

yünde, Abdurrahman Yücel ile Adi
lin müştereken işlettikleri su değir
meni geceleyin yanmıştır. 

Bu yangım Ahmet oğlu Hasan 
Güler ile Emin oğlu Yalçın ve Mus
tafa otlu Süleyman Sevincin kasten 
çlkardıklan anlaplmı§tır. 

S U A L 
S - Bet awfh bir ilk mekte. 

hl ltltben bir talebe hup mek. 
teplen slrebilir? 

C - Bet sınıflı ilkme)tepleri 
bitirenler qalıda yudıjlrnız nııeL 
teplere girebilirler: 

1 - Ankara Sanat okullarına 
(yalnız erkekler için.) 

2 - Kız sanat okullanna ve bz 
enstitülerine, 

3 - Orta okullarla lilelerin bl.; 
rinci devrelerine, 

4 - Orta derecede ticaret o • 
kullan ile, Ankara ve İstanbul U. 
selerinin birinci devrelerine, 

5 - Gedikli hazırlama okulla. 
nna, 

mfsyoncular kanununda geni~ tadilll bir çok kimseler kırlara, sayfiye yer. 
lerine akın etmiflerdir. Tahminlere Beş yıllık sanayilepne planının. rika 26 bin iğ ve 430 tezgaha malik. 

yapılarak bugünün icaplarına uygun d 1ar s·· b--1... t• Sened b" ·ı k"l .. göre muhtelif nakil vasıtaları ile tatbikatın an o ~ umer illlA, tt. e ır mı yon ı oyu mute-
daha şümuJJü bir kanun meydana ge- Türk t viz k · "hl.k ed k d k dün kırlara, plaJ"lara gı"denler iki yuz·· Türkiye Ziraat ve ·· iye ı Banka. ca pamu ıstı a ere o uma tirilmesi hususundaki dilekleri An. 
kaııada tetkik edilecek ve hazırlıklara bin kişiyi geçmiş fazla kalabalık ve sı larınm iştiraldyle kurulan büyük bez ve iplik imalatında bulunacaktır. 

cak yüzünden nakil vasıtalannda ba- ve iplik fabrlkumm hı§ll ve montaj Bu yeni fabrikanın faaliyete geç-
kısa zamanda başlanarak yenı kanun b 1 k 1 . 1 . . 1 1 n yılanlara ve aygın ı geçiren ere işleri tamanıiyle bltirilmiı ve fabri- mesıy e Slimerbank elıy e iş et mek. Meclisin ilk içtimaına yebştirilecek-

rastlanmıştır. kalar ı temmuzda çalışmaya başla _ te olan devlet fabrikalarının mec • 
tir. Bir çok zuhurat trenleri kaldırıl. mıştır. mu iğ adedi 114.652 yi bulmuştur. 

Manifatura eşyası ithalatçılarının, 
ması mecburiyeti hasıl olmuştur. Şark vilayetlerinin ihtiyacını kar. Memleketimizin 1938 senesi istatis • Almanyadan getirilen, içerisine suni 
Boğaza fazla rağbet olduğundan Şir. şılamak maksadiyle kurulmuş olan tiklerine nazaran umum ij mevcudu 

pamuk karıştırılmış pamuklu mensu- ld d f b 
etihayr.iye. bütün vap .. urla .. rım sef~r- bu fabrika Bakırköy, Kayseri, Ereğ- 229.920 o uğuna göre evlet a ri· 

cat ithalinde kendilerinden CC7.ll a. b t .+ G k k de B -er e DUy.ır. ere opru n oga- 1. N •11• f b "k 1 d kalan Türkiye pamuklu endüdrisin. i i tıkiarı müracaat ı ve azı ı a rı a arın an sonr3 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... .-......... --......... --.ıat~~~~~~~~rna-üzer n e c mr er e . e, u unma ta ır. apı ma olan 
lktısat Vekaleti arasınrla görüşmeler beşinci pamuklu kombinaşını teşkil . • ik d 

tevsı işlerinm ı malin en sonra dev. 
olacağı tahmin edilmekte, bu mev- etmektedir. let fabrika1aniifıi ti mav.cuCfu 132 bin 
zu üzerinde yapılacu1etkikatın sa- Sirkecide Yeni Tamamen -modern bir tarzda in. 652 yi bulmak suretiyle memleket 
nayi tetkik heyetine havale edileceği şa edilmiş ve en mütekamil makine. mevcudunun yüzde 58 ine çıkacak _ 

bildirilmektedir. istimlakler Ierle techiz edilmiş olan bu yeni fab. tır. 

Yeni Mekteplerin 
Yerleri 

3 sene zarfında 600 bin lira sar 
fiyle yapılması kararlaştınlan on bir 
mektepten sekizinin yeri vilayet ve 
Nafıa müdürlüğünce tesbit edilmiş • 
tir. Fakat Belediye imar müdürlüğü 
burflardan yalnız beşinin yerini mu. 
vafık bulmuştur. Yeri muvafık gö • 
rülen mekteplerden biri Beşiktaşta 
Akaretlerde, biri Vefada, biri Topka. 
pıda, biri Yenikpıda, biri de Koska
da yapılacaktH'. Bu mekteplerin ya. 
pılacakları yerlere ait istimlak hari. 
talan hazırlanarak Belediye Daimi 
Encümenine verilmiştir. Encümen • 
den çıkar çıkmaz bu yerlerin istim. 
ilkine başlanacaktır. 

Sirkeci meydamnın tevsii ıçın 

tr~vay caddesindeki Viyana oteli
nh:ı öııünde bulunan bahçeden itiba. 
ren Beşir Kemal eczahanesinin kar-

şısındaki köşeye kadar olan dükkan· 
lann iatirnlik edilip yıkılmasına ka. 
rar verilmiftir. Nafıa Veklleti ile 
Belediye arasında yapılan anlaşma

ya göre butadaki istimlak Belediye 
tarafından yapılacak, fakat gümrük 
binasına kadar devam edecek olan 
meydanın tanzimi ve asfalt olarak 
inşası Nafıa Vekaleti tarafından yap
tırılacaktır. 

----o---

lnıaatı ikmal 
E .. en Yollar 

Vilayet Nafıa müdürlüğünün mü· 
teahbide ihale ettiği asfalt ve kat
ranlı yol inşaatından Kazhçeşme -
Bakırköy dört kilometrelik asfalt 
yolu, Yeşilköy iltisak yolu, Cadde • 
bostanı • İskele yolu, Erenköy - Sa • 
natoryom yolu inpatı bitmiştir. E • 
renköy • Kurbalıdere yolu ile Top
kapı - Küçükçekmece asfalt yolunun 
tamiratı da bugün ikmal edilecektiJ:. 

Fransadan Parke 
Ustası Getiriliyor 

Beton ve demir kısmı inşaatı bi. 
ten Atatürk köprüsü üzerine döşen-

Konyc;ı AksaraJlncla 
Köy Kalkınması 

Konya Akıarayı (TAN) - Kaza 

<inhilindeki köylerde sıkı bir kalkın

ma hareketine girl§ilmlştir. IUyma

kam Namık Karayel, köylerde biz,.t 
dolaşarak köylülerle ve halkla telJ'las 
etmekte ve alınması icap eden kal. 

kmma hareketlerine ait tedbirleri tes 
bit etmektedir. 

KöylUnün içtiği sular üzerinde de 

fenni muayeneler yaptınlacak, ara
zinin daha iyi sulanması için de la
z1m gelen tedbirler alınacaktır. 

Yakında yol faaliyetine de ba§la· 

nacaktır. 

Ziraat Vekili Geliyor 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen bu. 

gün öğleden evvel İzmirden şehrimi
ze gelecektir. Bir kaç gü nşehı-imiz
de kalacak olan Vekil, Ziraat Veka
letine bağlı müesseselerde tetkikler. 
de bulunacak, bu arada Devlet Zira. 
at İşletmeleri kurumu İstanbul şube
sinde ve vilayet ziraaf müdürlüğün. 
de m91gul olacaktır. 

mek üzere Fransadan 100 bin ağa~ _ 
parke getirilmiştir. Fakat bu parke. ===============:ıııı=:::== Bir Gens Bpjuldu 

Tophanede bir ~vede yatıp kal
kan 18 yaşında Adem, diin Floryada 
pl~ harici bir yerde yıka.rurken yüz. 
mek bümeı:Uiindea boaftWQftur. 

leri döşeyebilen usta olmadığı için 
Fransadan usta istenilmiştir. Usta • 
lar gelir gelmez parkelerin döşen -
mesine başlanacaktır. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM CEVAP 
& - Ankara inşaat usta okulu- açıldı, bu mektepler bir sanat sa- bulunmamalarında~ ibarettir. 

na, bibi olup ta sanatına ait yeni bil • Bu kurslar yukanda yazdığı -
7 - İstanbul terzilik okulıtna, giler öğrenmek isteyenler için bir mız şehirlerin bölge sanat okulla-
8 - Kırıkkale askeri sanat li. kurs mahiyetinde müesseselerdir. nndadır. 

cesinin orta kısmına, 

9 - Askeri orta okullai'a 

10 - Polis okuluna 

• 
S - Hayatımı kuanmak Ye e

ile._t ıeçindinnek mecburiyetin 
tahalllnıin yanm kalmasına ube. 
biyet verdi. Eskiden ıece çırak 

mektepleri vardı. Acaba ıimcli böy. 
le mektepler var mfdar? 

C - Gece çırak mek~pleri 
lağvedildi. Şimdi İstanbul, Anka • 
ra, Bursada Akşam sanat okulları 

Buradan şahadetname alanlar ken. 
di iş sahalannda daha ziyade ve • 

rimli olurlar. Dersler gece saat al. 
'tıdan sekize kadar devam eder. 

Tahsil müddeti 3 senedir ve para
sızdır. Girme şartları 12 yaşından 

küçük ve 45 ya§ından büyük ol 
mamak, 

, 12-16 yaşınaa oıanıar ıçın oeş 

sınıfiı ilk mektep mezunu olmak. 

16 -45 yaşında olanların da en 
az A ve B Ulus dershanesini bitir
miş olmaları, bulaşıcı bir hastalığı 

• 
S - Adana lisesini bitirdim. 

Bu sene 'Oniveniteye devaın ede. 
celim. Türk Maarif Cemiyetinin 
talebe yurduna 'Onivenite talebisi 
kabul edilir mi? 

C - Türk Maarif Cemiyetinin 
ı<adırgadaki talebe yurduna Üni • 
versite, yüksek mektep, lise ve orta 
okullara devam eden talebe kabul 
edilir. Yemeksiz talebeden ayda 3, 
yemekli talebeden ise 9 lira ücret 
alınır. 

1 

TAKViM ve HAYA 

24 T-.nmuz 1939 
PAZARTESi 

7 inci ay: Gün: 31 Hızır: 80 
Arabi: 1358 Rumi: 13!\5 
Cem. ahar: 7 
Gilneş: 4.48 - Oile: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 
Yatsı: 21.29 - lmsAk: 

Temmuz: 11 
12.20 
19.34 

0,2.40 

~ Hava Vaziyeti -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan a

lınan malömatıı ıöre, hava yurdun Karıı
deniz kıyılarının ve orta Anadolunun 
şark kısımlan ile doğu Anadolu bölge -
!erinde çok bulutlu ve yer yer yatıştı. Ak• 
deniz kıyıları ile Ege bölgelerinde açık, 

diler ~elerde bulutlu ıeçmiı, rüzılrlar 

Trakya, Kocaeli bölgelerinde cenubt tıti -
kametten orta kuvvette, diler bölplerde 

ekaerlyetle limali istikamette kuvvetli es
miştir. 

Dün lstanbulda hava açık geçmiş, rüz

gAr cenubu sarklden 'll!anlyede 2-4 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 le hava tazyikı 

1011.5 milibar idi. Suhunet en y(lksek 32.1 
ve en dQ~k 19.5 santi~rat olarak kayde
dllmlstlr. 
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Y ezan: Dmer Rua DO"CRU L 

T Urk Hatay dün tarihi hadise- [ 
ler arasında tam bir Till'k 

yurda oldu ve ana vatanın bölün. , 
mes bUtünltljii i~inde yapnıak bah. 
tiyarhima erdi. Türk milleti, bu me. 
sut kaVUfmayı kalbinin bütün h•ye. 
caniyle kutlulamakta yerden göğe 

kadar haklıydı. Çünkü büyük bir 
milU vazife ifa edilmiı, Türk mille. 
tinin değerli bir hakkı tahııkkuk et
miı ve öksüz yapyan bir vatan par. 
çası, vatanın sine&ine iltihak etmiş· 

Samsunu 
Dün Sel 

istila Etti 
Çarşamba Ovası 

Su Altmda Kaldı 
tir. Bu büyük vazifenin ifa edilnıij Samsun, 23 (A.A.) - Gece saba
olması, en hararetli sevinçle klll'§ı- ha kadar devam eden şiddetli yağ. 
lanmuma Widir. murlardan hasıl olan sel:er, şehrin 

Bu vazifenin sulhen baprtbnı, oL nıünhat ve sahil kısımlarını istila et
ması ise, bu sevinci kat kat yübclt- :niş, caddelerde ve sok;ıklarda kaldı
meie sebep olmala liyıktır. Tilı'k nmlan sökmüş, bir çok evlerin alt 
diplomasisinin hayırlı ve siirekll ça- ka.tları su içinde kalmıştır. lmdat he
lıımalanm; bu hayırlı, bilıili ve yetleri sabaha kadar liıım gelen yar. 
kıymetli çalqmalarla hedefe var- dıMlar için her tarafa koşmuştur. 
maktakl isabetini ve muvaUakıyeti· Çarşamba ovası köyleri arazisi su 
ni tebcil etmek ve sevinçli &Uniln en altmdadır. Bu köylerle irtibat kesil
prefll borçları arasındadır. Tilrk miş gibidir. Bafrada seiler kasabamn 
diplomasisinin büyük ilham ve irşat müteaddit mahallerine kadar gelmiş. 
kayıaafl olan Ebedi Şef Atatiirkiln evlerin içlerine kadar girmiştir. 
ve milll Şef İamet lnönü'nün '>i:ııe bu Terme çayının taşması ile bu ka
miW bayramı da yqatan ve buse. sabanın karşı mahallerini su basınış 
vinçli lf(lnlere kaVUfturu, Tilrk mil- ve suların Terme köprüsü altında beıı 
letlnln, Mllletleraruıaı hayatta metre yükseldiği kayd~ilmiştir. 
mevkilnl ve prestijini dalma yüksel. Bu kazalarda da mahallerince ille 
ten dehaları kaqısmda en derin say. , tedbirler alınmış ve vilayetten de 
sı De elilmek btitiln Tilrk milletinin icabeden direktifler verilmiştir. 
en birinci ıükran boftudar. Ve Tiirk Samsun ile Çarşamba, Bafra ve 
milleti de hu vuifeyi en derin bir Terme kazalan arasındaki telefon 
zevk ve 19vkle ifa etmeyi bilen ka. hatları klmilen bozultnu,tur. l)e.. 

dlqinas bir millettir. miryolu su altında kaldıjından Çar. 
Bqtln tnlt ettlllmlz zafer h ki pmbaya trenler işlememektedir. 

katen milli bir saferdlr. Ve b~ S:,e: Mert ırmağı vadisinde sel, tahri
rin bisden bapuma zerre kadar bir bat yaptığından Samsundan Ank~ra
ıümulü olmaması, bizi aynca ne§e- ya hareket edecek tren de hareıtet 
Jencllren ltlr teeeWdir. Biz bu zaferi etmemiştir. 
kazanmakla kimseyi yenm~mi' kim. Karadenizdekl fırtına yüzünden bu 
aeyl incitmemiş, kimsenin h~kkını gtın vapurlar gelmediği gibi limanı
~asbetmemit bulunuyoruz. Biz, 7aı. mızda bul~tıan bir vapur da hareket 
nuı kendi hakkımızı ve kendi yur. edememiftir. 
dumuma h bir parçasına istirdat e. .. Bu son seylibın mezruat~ ve tü. 
._ " lt11n• sulh içinde başarmak:. tunlere yaptıtı hasar ve t.esırat an
taa ...,._ ...... ,., 1 rl•ftL ...... c;ak ınalarm çekilmemndeıı sonra belli 
cimiz, ltlr kimseye lnt~ ıra~ ifade ~aktır. ~~~ ımntak~cıla P~ 
etmiJeeek üdH temii ve nesihtir. dıye kadar bır rnıslınc te~duf . eclıl-
B- mediiln1 en Jaflı olanlar bile sôyle-
-latnnık i~ln uğrapnlar anca ..Hüfuça •yıat yohtor. 
L!L t• •-ı..-if L:-ı tm ', it Çarşamba ve Bafranın sahil kısım. aaaa ı wuu ve au e ege YE' en-
.mit ....... .,akat hakiht 0 kadar larındaki münhat meralarda hayva-
sarih Ye .kat'ldlr ki, onu tahrife uf. ~~tın telef olduğu tahmin edilmekte
ratanlar, ancak k•di içyüzlerinin ır. 
bulanıldıfuu ve kendi siyasetlerinin Valinin riyaseti altında toplanan 
karanbjını tethlr etmekten batka komisyon, yardım faaliyetine ve sey
bir teY yapmamıı olu7orlar. labın mezruata ve bilhassa tütünle. 

Bele vaktiyle bilmem. kiminle kL re yaptığı hasar derecesiııin tesbiti-
ne başl,mıştır. Lizım gelen tedbirler 

min Sanremoda toplanarak milletle. alınmaktadır. · 
rln mukad4eratına tahakküm için _ 
ıunu ltunu brarlafbrmlflardı da 
Framanın ita karara uypn bir te
kilde hareket etmedilini anlataalar 
aneak bir takım masalları ileri sürü. 
yor w bu masallara ıtıvenerek ken
di akıllarınca ortalıiı kanıtırınak 
istiyorlar. 

Bütün bu cetlt bulanık teşebbiisle. 
rin ancak akamete mahkftm olduiu
nu dünkü tarihi hadiseler ispat et
miı ve Türk milleti Hatayı kucaklı. 
yarak bu Wdialann çUrüldiiiiinii fii. 
len de ıöatermiıtlr. 

Biz, bu dakikada ancak bu büyük 

milli vuifeyi ifada ve milli zaferi 
baprmakta yarclım edenlerin hepsi. 

ne ıillr.ranlarımıaı ıunmaktan zevk 

alı yona. 
Bllhusa bu itte lkinel tarafı teşkil 

eden Fransa ile 1IS1lll miizakere ve 
münakaplardan sonra müttefik ola
rak pkmaktan derip bir bH duydu

iumuzu ilive etmeyi ayn bir vaı:ife 
tanına. 

Sovyet • Alman 
Ticaret Konuımalan 
Moskova, 23 (A.A.) - Havas Mu· 

habiri bildiriyor: 
Alman - Sovyet ticaret müzakere

lerinin yeniden bqlaması hakkında 
Sovyet mahfillerinin noktai nazarına 
gö~ bu müzakerelerin Ingiliz -
Fransız - Sovyet ıörilfmelerile her 
hangi bir alakası mevcut değildir. Al· 
ınan - Sovyet ticari görüşmelere 
başlaması, daha ziyade Von Papenin 
Moskovaya gonderilecell ve yahut 
bır Alman askeri heyetinin Moskova
yı ziyaret edeceği gıbi yabancı mem. 
leketlerde dolapnıı olan pylal&ra 
tNr tekzip teşltil eylemektedir. 

Amerikanın, Pamuk 
ihracına Yardımı 

Vaşington, 23 (A.A.) - '\\ıallacc 

bu ayın 27 sinden itibaren Amerika 
hükUınetinin libre başına bir buçuk 
cent ile yapılacak pamuk ihracatına 
nakden yardımda bulurunağa karar 
vermiş olduğunu bildirmiştir. 

Mumaileyh, yapılacak yardımın 
takriben 6 milyon balya pamuğa ait 
olduğu mütaleuındadır. Bu yardım
lar, pamuklu etyaya da teşmil edile
cektir. 

Wallace, demiftir ki: 
.. F - ikrimce, bu programa mu. 

vakkat mahiyet vermenin tesirli ve 
munsifane olacak beynelmilel bir 
pamuk itilafı akdidir.,, 

ltalyada Ekmek 
Pahalılaııyor 

Roma, Z3 CA.A.) - İtalyada 
ekmek fiyatına, kilo batına a
zami on santim olmak üzere 
yeni bir zam daha yapılacaktır. 
Atustos bidayetinden itibaren 
tatbik edilen yeni fiyat, eskisine 
nazaran yüzde S fazladır. 

Korporu:vonlar nezareti, bu 
hususta valilere yeni talimat 
söndennistir. Korporasyonlar 
neuretinin bu tamiminde bu 
yeni zamma sebep olarak, önü
müzdeki ay batından itibaren 
ekmekçilere ve fırıncılara, şim. 
diye kadar verilmekte olan içi
ne bir miktar mısır kanştırıl· 
mıt undan daha iyi yalnız bul:
daydan mamt\l un verileceği 
gösterilmektedir. 

.. 

Polonya kara ue denü lnıuuetleri bir merainl ancmnda 

Siyasi Bir Manevra 
Almanga, Po/Ongagı Danzigi 

Terke icbar için Yeni Bir Münih 
H .ızırlandığıHissini Veriyormuş 

Nevyork, 23 (A. A.) - Nevyork releri tarafmclan bombardıman eclil
Taymis gazetesinin harici siyaset mesi korkusu :Münib buhranı esna· 
başmuharriri Winjames, Almanların sında çok mühim bir rol oynamıştır. 
Lehistanı itaate icbar kasdiyle Lon· Halihazırda ayni korku mevcut değil
dra, Berlin ve Paris arasında "yeni dir. 
bir Münib" hazırlarunakta olduğu lngiltere, bugün bir sene evvel ma. 
intibamı tevlit etmek için manevra lik olmadığı kuvvetli bir hava filo· 
çevirmekte olduklannı yazmaktadır. suna sahiptir. Fransa da hava ordu. 

Geçen sene, İngiltere ile Fransa, sunun inkişafını temin etmiştir. Şim. 
Hitlere giderek ona Südetlerin arazi~ diki halde hakim olan fikir, her iki 
sitil vermifljrii.... paytalitın bil' hava hüoumundan kor. 

Acaba Hitler, Danzigten evvel kulan olmadığı suretindedir. Hitler, 
Fransa ile İngilterenin ayni suretle bunlan nazan dikkate alarak Südet. 
hareket edeceğine mi kaildir? ler meselesi ile Danzig meselesi ara-

Fakat 1938 ile 1939 arasında fark smdaki farkı ölçebilir. 
bulunduğunu hatırlatmak muvafık Harpa~ illaalı lilıriınin aküleri 
olur: Fransa ile İngiltere, geçen se- Varşova, 23 (A.A.) - Siyasi ma ... 
neki vaziyetlerinden daha iyi vazi. bafil, Danzig tehrinin harp olma ... n 
yette bulunmaktadırlar . Almanyaya ilhak edileceği haberlılin 

Londra ve Parisin Alman tayya. Fransa ve lngilterede hasıl etmiş ol-

Maarif Şlrasına Verllen Raporlar 

Universite Hususi 
Liselerden Şikiyetçi 

Üniversite Rektörlüğile, fakültelerin Maarif Şurasında 
müzakere dilmek üzere hazırladıklan raporlar, Şura müzake
releri sırasında büyük alaka uyandırmışlardır. Bu raporlarda 
taleb dilen ıslahat şunlardır: 

Rektörlük raporuna göre iyi bir 
Üniversite tahsili, iyi bir lise tahsili 
üzerine kurulabilir; iyi bir lise tah
silini de, iyi bir Üniversite tahsili ya
panlar verebilir. Bu itiıiarla lise ile 
Universite birÜ>irleriıü tamamlayan 
iki müessesedir. Bunun için de tale
be liselerden: 

1 - Ana dillerini hakkile öğren· 
mi§ olarak gelmelidirler. 

lerine bırakabileceği bir ticaret işi 
olmadığını ispat etmiştir. 

4 - Lise talebesi ezberlemekten 
ziyade öğrenme melekesiyle yetişti
rilmelidir. 

5 - Lise talebesi, temas ettiği 
meseleleri vuzuh ve katiyetle üade 
edebilmeli, müphem ifadelerden ka. 
çmmanın lüzumunu anlamış bulun
malıdır. 

dulu abiıllmelleri büyük bir dik· 
katle takip etmektedir. Bu mahafiJ, 
bu tecrübe balonunun muvdfakıyet. 
sizliğinden bahsetmektedir. 

Gazeteler, manşetlerinde "Londra, 
Berlinin hain maskesini al aşağı et

miştir,, diyorlar. Yarı ' resmi Gazeta 
Poloka, "Alman beyanatı ciddi telak
ki edilmemiştir,, diyor. 

Husu bir Nasi ıeli 
'larşova, 23 (A.A.) - 'Polonya 

matbuatınJ.n Memelden istihbarına 
göre, Gestapo, Memeldeki llitlerci 
fırkaya ait teşkilatı vücude gctil'mek 
üzere şarki Prusya(tan gönderilmiş 

olan Memel hücum \ıtaatı reislerin
den Helftlut KnUJ're'i tevkif etmi§tir. 
Knurre, 200 bin mark ihtilis efnıiş 
olmakla itham edilmektedir. 

İngiltere İle 

Japonyanın 

Anlaşması 
Bertin, 23 (A.A.) - Gazeteler, ln. 

gilizlerle Japonlar arasında cereyan 
etmekte ol•n müzakerelel'i büyük 
bir alaka ile takip etmektedir. 

Gazeteler, Ingilterede Tokyoya 
karşı şimdiye kadar takip edilmiş o. 
lan hattı hareketin degişmiş <1lma. 
smdan dolayı hayret izhar \}tmekte
dirler. 

Correspondance diplomatilıue et 
Politique, Çin - Japon harbindenbe. 
ri Çindeki beynelmilel imtiyazlı 
mmtakalarda hasıl olmuş otan )eni 
vaziyeti gözden geçirdikten sonra, 
şöyle demektedir: 

2 - Lise mezunlan üniversiteye 
bir ecnebi dil öğrenmiş olarak gel
melidir. Çünkü ecnebi bir dil bil • 
medikçe iyj, bir üniversite tahsili 
yapılamaz ve ilmi araştırmıya imkan 
bulunamaz. 

"İngilterede Londra ile Tokyo a. 
6 - Kitap, program ve talimat • rasında bir tesviye sureti bulunabi. 

larda uzun çalışmalarla ve deneme • lece.ıırı kanaati hasıl olmn<>+ ı 
1 rl t bit 1 .d te a ...,.ur ve n. 
~ e es o unan veya yen.~ en s- giliz hükı1metinin şerefine halel geL 

Ecnebi dili üniversitede öğren • 
meğe kalkışmak ise gayeyi vasıtaya 
feda etmek olUJ'. Bu sebeble üniver
siteyi çok uğraştıran ve faydası da 
büyük olmayan yabancı diller mek
tebi tedriaatmı 1941 senesinden iti
baren mecburilikten çıkarmak zaru.; 
ridir. 

3 - Liseden gelen talebenin mü
tecanis olması temin e-iilmelidir. 
Bazı liselerin umumt malumat nok
sanı, asgari bir umumi kültür sevi
yesine bile varmamaktadır. Bilhassa 
yüzde 26 nisbetinde muvaffakıyet 
gösteren hususi liselerin uyandırdı. 
ğı kanaat tedriaat itinin memleketin 
likayıt kalabilecetı ve mütetebbii-

bıt olunacak olan esaslar, on yıllık meksizin bir itilif vücude d t' ·1 
bir d edik d ği t• ·lm ae ırı e. 

. evre geçm çe e § ırı e • bileceği mütaleası serdediJmekted· 
melıdir. İstikrar müesseselerin inki. Ekseriya olduğu gibi tn iltere e~l 
~fı.?dan başlı başına rol. 0!1'~r. Iyi vaziyeti pek geç olarak g anla~a~ta-
gorunen deneme, her vakıt ıstıkrarla dır Uzak ş k 1 . d 1 ·ı . . ar mese esın e ngı te-
temın ettiği faydaya tekabül etmez re, uzun müddet bundan yıız sene 

Ziraat Yelu1i 
Bugün Şehrimizde 

evvel büsbütün başka ahval ve şeıa
it altında akdedilmiş olan muahede. 
lere bağlı kalmıştır. Halbuki böyle 
bır statüko hiçbir veçhile muhafaza 
edilemezdi.,, 

Çanakkale, 23 (Tan Muhabirin-. Tokyo, 23 (A.A.) _ Tiençin me-
den) - Ziraat Vekili Muhhs Erkmen selesinin esasını teşkil eden umumt 
ile Vakıflar umum müdürü Fahri Ki- meseleler üzerindeki Jngiliz - Japon 
per, Çanakkale vapurile bugiin şeb- anlaşmasının imzası üzerine b. t 
·ım lm· .. 1 rd. V k r M · t h ' ızza rı ze ge . ı~e ır. e l ı, us 3 • Tiençin hadisesinin teferruatına ait 

kem mevkı komuıanı karşılamıştır. meseleleri müzakere ed k 1 
Muhlis Erkman Çanakkale fidanlığı-ı konferans, ilk celsesi, ec;aza~~ 
nı gezdikten sonra lstanbula hareket ·· ·· b h t 9 d h .. tmi t• gunu sa a saa a ancıye neza-
e 1 ır. reti kondında aktedilecektir. 
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ClEK 
Muharebe 
Falcıllğı 

Yazan: B. FELEK. 

Buıün, bütün dünyanın düşün

diiiü ıudur: 
- Acaba muharebe olacak mı? 
Her suale olduğu ıibi buna da 

millbet veya menfi cevap verilebilir. 
Yalnız bu cevaplar eski tabirle iş
kembeden olmamah ki bir kıymet 
ifade etsin. Ben birkaç defa bu sil • 
tunlarda dünya istihbar vuıtalannın 
bana verebildiif malt\mata dayana· 
rak muharebenin olmyıacafı fikrini 
ve tahminini ileri sürdüm. Benim 
gibi dütünmiyen ve muharebe ola
catına inananlar da olabilir. Nite
kim yevmi gasetelerde yazan arka
daşlar arasında "yüzde doksan do. 
kuz onda dokuz,, muharebe olacağım 
iddia edenler vardır. Batta galiba 
bu tahmin "heyecanlı., olduiu için 
Anadolu Ajansının ıa1:ete hulasası 

yapan memurunun da hoşuna gitmiş 
olmalı ki ıeçen günkü neŞl'iyatında 
bunu da ıazetelere ve radyo vasıta. 
sile bütün Türk vatandaşlanna teb
lii etti. 

Benim için Anadolu Ajansının 
gazete yazılannı hulasa eden memu
runa milliyim gelecek yazı yazmak 
tasalann en sonuncusu bile deifldir. 
Yalnız resmi bir istihbar vasıtasının 
memleket dahiline yayacağı muha. 
rebe haberinin ne tesir yaptıfını da 
e düşünmezse bizim dü§ünmemiz la
zımdır. 

Bilmek gerektir ki; devletler ve 
hükdınet adamlan dalma harp ola
cakmış diye hazırlanırlar. Likin 
halkın ''harp olacakmıı,, diye kuş
kulanmau derhal işlere, maişete ve 
normal hayatın akışına menfi te11ir 
yapar. Bunda da hiç bir kir yoktur. 

Anadolu Ajansının gazete yazıla
rını bu{lsa eden memuruna bu nok
tayı hallsane anlattıktan sonl'a gele
lim o bahse: 

Muharebe elaeak divenlerln elle

rindeki deliller şöyle hulasa edile
bilir: 

1 - Her memleket !ıilih yanpna 
çıktı. Bunun sonu elbette muharebe.. 
ye varacaktır . 

Z - İtalya ve Almanyada asker 
toplandı. Harıl hani sevldyat var. 

3 - Mihver devletleri haysiyet. 
leri kurtarmak için muharebeye 
mecburdurlar. Binaenaleyh Bitler 
mutlaka muharebe ede~ektir. 

Buırfln mihver sivasetine hakim o. 
lan Almaayanın hattı hareketini 
tahmin etmek için yakın tarihe bak
mak icap eder. 

1914 de İngiltere eğer açıkça 
Fransa yanında harbe girecejini söy. 
lese idi Almanya muharebe -etmiye. 
cekti. Banu o zamanın Alman dev. 
Jet adamlan hatıratında yazmıştır. 

Bu sefer İnılltere, 914 deki ha
tuını tekrarlamamak için Almanya. 
ya ve dünyaya her ıtın illa etmek· 
teclir ki; mihver devletleri herhan. 
ıi bir hudut tecavüaü yapana ta. 
giltere harbe ıirecektir. Ve bu sn. 
zünü filiyatla teyit için de 800 mll· 
yon İngiliz lirası ıibi mtıthit bir pa. 
rayı silahlanmaya tahsis etınlt ve işe 
çoktan başlamıştır. Bu da yetmiyor. 
mat ıibi her türlü ananesini yıka
rak mecburi askerlik hizmetini te
sis eylemiıtir. Her rün Londra ve 
İnıllterenin diier aksamında gece 
baskını, tayyare teeavthii ve sivil 
müdafaa numevnlan yaprbyor. Da. 
huı var: lnıiltere do ... ması 11efer
ber olmattur. Bu dünyanın en muh
teşem fll•unan seferberllii çok he
yecanlan teskin edebilecek bir 'ilaç. 
tır. 

Diler taraftan Polonya 4 milvon 
asker, mükemmel teçhizat ve 30H 
tayyaresi De Almanyanın şarkında 
muharebeye hazır bir haldedir. Her
kes biliyor ki; 4 milyonluk bu Leh 
ordusu Çarlık Rusyasının 10 milvon
luk perisan ordusundan çok daha 
m6esslrdir. Harp patlar patlamaz 
Akdenizde herhanci deniz naklf:ntı 
tayyare, tahtelbahir ve harp filolan 
korkusile imkansız hale gelince: İtal
yanın, müstemlekeleriyle olan lrtf. 
batı kesilecek. Bunlan dahlll is
yanlar ve karşı tarafın l..rall ytlrlin
den kaybedeceii gibi Almanvadan 
başka büttin difer memleketlerden 
tecrit edilecektir. 

Bu hale plmesl eofraft vazl· 
(Devamı 4 tıncüde) 
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1 SULH ZAMANINDA HARP YAPANLAR 
\.. - .. l 

Fransadaki Alman 
Casusları 

TAN -================..:======== 24 - 7 - 9;ı9 
Ekonomi 

Son Hafta içinde Falcıhğı 
Muharebe RADYO 

ANKARA RADYOSU ' (Başı 3 iincüde) Zahire Satışları 
yeti ,.e etrafında toplanan ha.;ını Ti.irkh·e Radyodifüzyon Postaları 

.. b k ndan Son hafta kinde veni mahsul hu- d kuvvetlerin tarzı te\'Zll a ımı ' J Türkiye Radyosu Ankara Ra ~ o:.u 
gavri kabili ictinap olan bir nwın- bu bat ve zahire satışları normal e>-

leketin artık şu veya bu tarafa h-' larak devam etmiştir. Ancak alivre Dalga Uzunluğu 
tila orduları gönderip onları iissii sartile ağustostan birinci teşrine Jrn

harekelerinden denizaşırı ~·üzlcrce dar bazı hububatın satışları artmış- T. A. Q. 

kilomtere uzaktaki cephelerde se,·k tır. Almanya, İtalya ve Fransa için T. A. P. 
ve idare edeceğini ummak fazla va- bir miktar zahire dahi satılmıştır. 

hime olur. Fiyatlarda yeni bir tebeddul olma. 

1639 m. 

19,74 m. 
31,70 m. 

183 Kes. 120 Kw 

1595 Kes. 20 Kw. 
9456 Kes. 20 Kw. 

Aldığı tedbirlere bakınca Almaıı- mıştır. Son haftanın piyasa duru
,·anın Fransız hududunda askeri ha. mu sudur: 

Pazartesi, 24. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk milıdğl -Pl., 

ıa,oo Memleket sant ayarı, ajans ve mete
oroloji haoerlerl, 13,15 - 14 Muzlk (Karı-
şık program - n.), 

ı~,00 Program, 19,05 Miızlk (l\Iozartın 

Ailsabeth S·humann tarafından söylenmiş 
iki arynsı), 19,15 Turk müziği (İnce saz 

H er Spieser, Alsaslıchr, baba
sı Almandı. Bir Alman ba

ronilc de evlendi, ve Fransız Al. 
sasta mükellef Nurenberg şatosuna 
kuruldu. Kendisi bir ajand:r. Hem 
de ehemmiyetlilerden. Amiri Nas
yonal Sosyalist Cemiyetiııın Reisi 
Hans KeTier'air. Ayni zamanda da 
Hitlerin canciğer arkadaşı, ve ırk 
meselelerinde müşaviri Alfred Ro
senberg'in daima tahtı nczaretın

dcdir. Spıescr'in bastırmakta olun. 
gu "Strazburglunun defteri,, adlı 
risalesinde sulhun yegane bir düş
manı bulunduğunu, onun da Fran
sa olduğunu ilan etmek kustah
lığında bulunmuştur. 

~ekiıt yapmı~·acağı ,.e bütiin gi;ziinii 
1 
BUGDAY: Piyasamıza Eskişehirden 

Polonya ve Romanyava dikti~i anln-1 yeni mahsul gelmeye başlamış ve be 
şılıyor. İtalyanın Alplerde Fransa· her kilosu Havdarpaşada teslim şa.r
ya karsı bir a keri hareket yanma· tile 5 ~~ruş 36 paradan sa~ış edıl
sını miiteha!'ısıslar müstahat göriiyor- mistir. ünümüzdeki hafta içınn~ A. 
tar. O halde hu iki d<'vletin ,,arkn nadolunun diğer mıntakalarından da 
doıhu yiiri.imeleri ve Romanya ile mal gelmesi memuldur. Ofis. sat:s
Balkanları işgal etmelerinden kor· larına muntazaman devam etmckte-
l kul ur. değil mi? dir. Piyasa mutedildir. 

faslı), 20,00 Memleket sa ... t ayarı, ajans, 
\'C meteoroloji haberleri, 20,15 Konuşma 

(Doktorun saati), 20,30 Türk muziği (ka -
dın kiıme okuyucuları), 21,10 Milli musi-

Spieser' in bu risalesinin Alman
)'ada pek büyük bir siırümü var
dır. Langen ve Mullet Baskı şir
ketleri müşterilerine bilhası:a 

"Strazburglunun defteri,, ni tavsi
ye ederler. Son sıralarda bu risa. 
le için şu yolda reklam ) apılmak-

;a idi: "Bu risale Alman abonc?leı 
tarafından korkusuz ve endişesiz 

olarak satın alınabi1ir. Bu risale, 
Fransız idaresi altmda kalmış bir 
Alman ekalliyetinin hur \'C ser
best sesidir.,, 

Daladier, meclislere kabul ettir
diği bir kanunla "Müstakil olarak 
vaşamak istiyen bir halk uğrunda 
~ücadeleye devam edP.lim,, diyen 
bu adamın fesat karıştırmasına m5. 
ni olmuştur. Her ihtiyata riayeten 
de Her Spieser, Fransız hududunu 
aı:mağı, selameti noktai nazarın

dan pek muvafık bulmuştur. 

Son derece vatanperver bir 
Fransız anasının ve bir 

Prusyalı babanın oğlu olan Her
man Bickler'in de kurmuş olduğu 
teşkilat1ar, yukarda me\•zuubahis 

olan 'kanun dolayısile dağıtılmıştır. 
Bickler'in, Fransız o!a11 dedesi, 

torununu Fransada scyahntc da· 
vet etmişti. Bu seyahatten sonra 
Bickler'in memleketi olan Alsas'ı 

seveceğini, ve iyi bir Alsaslı olaca-

ğını ümit etmişti. Fakat işte bu im· 
kansızdı. Bicklcr, Almanyayı se
viyordu ve başka yeri sevmiyor
du. 

lşte bundan dolayı dostu Spie. 
ser'le Jungmanschatfen gazetesinı 

çıkarmış ve bir "Alsaslılnr Partisi,, 
kurmuştur. Bunlardan maada ken
disi Der Frei W olk adında bir ga-

zete daha çıkartmaktadır. Bu ga
zete, Almanyada çıkan "Rayşhin 

Alsas Lorenlileri,, adlı gazete tnra. 

f ından mütemadiyen reklam edil
mektedir. Bu gazetede Bickler, ari 
kanından olan Alsaslıların, müs-

temleke halkile evlenerek, vatan
larına ve ırklarına ihanet ettikle. 
rini yazmaktadır. 

Daladier, çıkarttığı bir kanun
la, bu Her Bickler'i, Fransa hudut
ları dışına çıkarmak istemistir. Ya
rın belki de o, l3ickl~r'in gazete. 
ıinin Fransada intişarını menede
eektir. 

Alman ajanların • 
dan gelen haberle
re göre, :faaliyeti
ni tani.lm eden 
Alman propagan -
da nazırı Gobels 

Bicklcr'in gazetesinde nazarı dik
katimi celbeden yazılardan birisi 
şudur; 

" Hiçbir Fransız generali, 
Harbi Umumide, dört tıene Alman-

larla yanyana hatbetmiş olan Al. 
saslıların, Almanlar.'.l ateş etme!~
rini emredemez!,, 

• 
A ısas Loren üzerıne, Atman 

casus teşkilatının gerdiği 

ağın kuvvetli bir teli de, Her Roos' 
tur. 

Roos, casusluk yapmak. cürmile 
tevkü edilmiştir. Onun tevkif olu-
nuşundan sonra, Fransada casus 
tevkifatı çoğalmıştır. Bundan da. 
Ross'un b!r çok ipuçları verC.:iği an. 
!aşılmaktadır. 

Roos'un muamelesi henüz istin
tak dairesindedir. Harpten evvel, 
Kolonyada profesörluk etmiş olan 
Roos, Alsaslı değil, bir Almandır. 

O zaman, Fransız memurları, rl

na Fransız mekteplerinde bir va
zife vermek gafletinde bulunmu~
lardı. Fakat Roos, Sar havzasında
ki talebeler hakkında o kadnr şid
detli raporlar verdi ki, kendisin
den şüphelenildi 

Ve bir tahrik unsuru sanılan bu 
adam, işinden atıldı. 

Roos işinden atılınca Alzasa gel. 
di, ve Alzasın istikla1ini temine ma
tuf olan harekatta rol aldı. Ve o ka
dar şiddetli davrandı ki, Mösyö 

Minck onun tecziyesini istemek mec
buriyetinde kaldı. Buna rağmen, 

Roos Strazburg belediyesinde mii • 
him bir vazüe aldı, ve Elz adında bir 
gazete ç1kard1. 

O zamanlar, Alman propaganda 
sını yapan bu gazetenin birçok nüs
halan toplatılmıştı. Fakat buna rağ
men Elz gazetesi, cıkmakta devam 
etmiş, ve Hitlerin 1936 da Ren ha,·
zasını tahkim edişini, Anş1usu yapı
şını can ve gönülden alkışlamak fır
satırıı kaçırmamıştır. O zaman yaz
dığı makalelerden birisinde, Roos: 

"- Alsaslılarla Südetliler arasın
da kücük bir derece farkı vardır: 

Südetliler de, Alsaslılar da, yabancı 
bir devletin boyunduruğu altında 

yaşamaktadır1ar. Ve istikballerini, 
ancak kendi topraklarında kf'ndi dev 
Jetleri tarafından idare edilmekte 
görmektedirler!.. demisti. 

Elz gazete~ine göre, Fransa her 
zaman haksız, Hitler her zaman hak. 
lıdır. 

60 yasında bulumın, ve bircok dı>
falar evlenmiş olan Roos, mevkuftu, 
fakat, günün birinde, tevkifhaneden 
kacmanın yoİunu da buldu. Simrli 
Almanyada ne yaptre-ı belli değil. 

Mütcrtıadi ren ihanetkar olan bu a
damın. kendilerine dE' bir fpna lık et
mesi ihtimalinden lirken Almanl:ır 

tarafından yakılarak öldiirüldiiiTü 
söylenilmektedir. Bu riwıvet ne dP-
receve kadar doğrudur? Bu sırrı cö
zebilecek vaziyette değiliz! 

lzmir, Elektrik ve Tramvay 1 

Tarifeleri Tasdik Edildi 

Akyazıh Gençler 
Hendekte 

1 Hentfok, (TAN) - Akyazı gençle

tzmir, (TAN) - Izmir tramvay ve 
~lektrik şirketinin 1 temmuz tarihin
den itibaren altı ay müddetle talbık 
<'ncceği azami tarifeleri hususi ko. 
misyonun ittifakile kararlaştırdıgı 

veçhile vekaletçe tasdik olunmuştur. 
Fr.kat (Bu devrede komisyonca ha

yat pahalılığı endeksi nazarı itibara 
alınmadan tesbit edilen tarıfelerin 

muvafık görülmesi keyfiyetinin, Ve
kületçe amele ücretlerinin geçinme 
endekslerile alakalandırılması icap e-

deceği hakkındaki esas prensiplerden 

feragat manasını hiçbir zaman tnzam 

mun etmemek) kayıt ve şartil.:? tasdik 

edilmis bulunmaktadır. 

ı - Elektrik kılovat sa:ıt nami ta. 
rifeleri Izmir ve Karşıyakndn tcnvi-

rı 25 kişilik bir grup halinde buraya 

r~t ve ihtiyacatı beytiye için 14.50 gelmişler, "Yaşıyan ölii,, piyesini tem 
kuruş ve sınai tatbikat i~iıı 7.25 kLI- sil etmişlerdir. 
ruş, Buca ve Bornova semtlerinde Akyazı Hasanbey ilk mektebi ikin
tc-nv!rat ve ihtiyacatı beytiye ıçin ci sınıf talebesinden 9 yaşında bir 

1S25 kuruş ve sınai tatbikr.t için çocuk, 300 den fazla davetliye uzun 

7.50 kuruştur. bir hitabede bulunmuş, Türkün tari-
2 - Tramvay tarifelerinin, Güzel- hini anlatmış, sonra güzel bir mo-

yalı, Konak birinci mevki 7.50 kuruş, 

ikinci mevki 5.50 kuruş, Karantina • 

Konak birinci mevki 5.50 ve ikinci 

mevki 3.75 kuruş, Karantina - Güzel

yalı da ayni miktar üzerınden tatbi

kı uygun goriılmüştür. 

Tenzilatlı tarife yukardaki şeklile 

Nafıa Vekaletince tasdik ve \ ilaye. 

te? bildirilmiştir. Vilayet keyfiyeti bc

lcdıyeye teblig eylemiştir. 

nolog söylemiştir. Bu zeki yavruyu 

yetiştiren ve şimdi Kayseride asker

liğini yapmakta olan muallim Hay

dar Gürbüz, çocuğun gösterdiği mu

vaffakıyet hasebile, gıyabında, "bra

vu Haydar Gürbüz,, seslerile takdir 
edilrniştir. 

Hendek Gençler yurdu, Akyazılı 

misafirler serefine elli kişilik bır zi· 
yafet \'ermiştir. 

Lakin biliyorsunuz ki: Almaııva ARPA: Gecen hafta arpa gelisahnın kilere dair dördüncü konuşma (Fın musl· 
,.e İtalyanın hasımları Balkanlar de- azlığından dolayı piyasa1ar her ne kisi - Halil Bedi Yonetken), 21,25 Neşeli 
ğildir. Fransa ve fn~ilteredir. Onla- kadar tereffü istidadını ı:töstermlc; ise p!Aklar _ R., 

21
,
30 

Müzik (Mozart _ Ke~ 
rın kuvvetleri teriitaze ve memlc- de bu ytikseklikten istifade maksa- man konsertosu (Re. majör) Pi., Çalan: 
ketleri tecaviizden masun kaldıkc:a diylc fazla mal arzedilmiş ve piya. Yehudi Menuhiın, Orkestra şefi: Georges 
Alrnan~·anın ne kazanacağını kestir- sa hali tabiisini bulmuştur. Alman- Evesco, 

22100 
MU:rlk (Küçuk orkestra • 

nıek zor olur. Gcrci denebilir ki: ya. Türk arpalarına talip bulunmak- Şef: Necip Aşkın), 
1 

_ Rlo Gebhardt _ 
_ Almanlar, Ronv.mya ve Bal- tadır. Malın dökümü başlamıştır. Romans (Violonsel ve orkestra için), 2-

kanları isgal edince açlık korkusu Samsun, Antalya ve Bandırma Hanns Schmidt _ İnciler (Vals), s _ 
kalkar, ııetrol bulur ve aradığı "ha- limanlarından doğrudan doğruya ih- Ed. May _Bir şişe mozeı şarabmın karşı
yat sahası., nı elde etmis olur. racat yapılmaktadır. sında, 4 _ J. Brahms _ Macar dansı No. 

Boş laf bunlar. Almanlar 918 de MISIR: Almanlar bu mataımıza de- 8, 5 _ Korsakow _ Hind şarkısı, 6 _ 
İtilaf orduları i)niinde mPJ li'ıp oldıık. 
ları zaman Selanik cephesi denilen 
ufak parçadan geri kalan biitün nal
kan yarımadasını, Roman)'a)·ı, M'n· 
caristanı. Ukranyayı ve iistelik ıfost. 
luğumı·~ sebebile Ti.irkiyenin hiiWn 
iaşe menbalarını elinde tutuyorıhı. 

Riitiin hunlara rağmen mağlfap o1ma. 
dı mı? Diveceksiniz ki o zaman Ak
denizde İtal)·a gihi hir miittefiki 
yoktu. İtalyamn İngiliz - Frans11: 
kovalis:vonuna iltihak eden Akdeniz 
dcvletl~rlyle biisbiitiin sa~la~mrş 
olan sulh cephesi kuvvetleri karşı. 
sında Akdenizde hakimiyeti mcvzu
bahs olamaz. Bunun içindir ki ne o
lur ne olmaz di)·e Arnavutluğn bir 
iki yüz bin İtalya askeri c;ıkarınıstır. 

- E bu kadar hazırlık neye? 

Bunu bilmiyecek ne var? Şimdi
ye kadar mihver devl<'tlerinin tathik 
etUkle l pllln anlaşıldı. Tallslclııt ne 

göz korkutmak \'C istcdi,i!ini kopar. 
ınak. 

Karşı tarar hunu anlamı.;ttr. Hat
ta yalnız karşı taraf değil, biitiin 
diinya anlamış buhınuyor. Onun 
içindir ki; mihver devletleri biitiin 
tazyiklere rağmen ne Yu~oslav)·avı. 
ne Romanyayı hatta ne de son ~iin
lerde Başvckilini Berline göndnen 
Bulgaristam kendi taraflarına çeke
memi~lerdir. 

Coğrafi rnziyetinirı zorltıj!u sehe~ 

bile i!'iter istemez Alman no1itik:ısı· 

na iltihak etmio; ~öriinen l\facaristan 

vamh bir sekilde alaka göstermekte 
ve iyi fiyatlar vermektedirler. Piya. 
sa sağlamdır. 
SUSAM: Gelesiye, Keşan - Antal
ya - Balıkesir - Bursa ve. ha valisi 
malları 14.30 ila 15 kuruş kadar sa. 
tılmaktadır. Alıcılar, ispeküliı.törler

dir. 
PİRİNÇ: Piyasada hic bir tebertdül 
husule gelmemiştir. Tosya birinci
ler 26 buçuk, Orhangazi ekstraları 

31 Mersin ve ayan mallar 21 - 22 
kurus aralarında satılmaktadır. 
TİFTİK: Bu hafta piyasamızda tif
tik üzerine ehemmiyetli muameleler 
olmamıştır. Alman alıcılarının bu 
müddet zarfında seyirci kalma3ı. o. 
tomatikman piyasayı yalnız İngilte
re alıcılarının ellerine bırakmtştır. 
Maamafih yeni sorusturmalar devam 
etmektedir. Bu müddet içinde 330 
~ tT1t1'K'!ltti!fl bfftı 

YAPAK: Satışlar devam etmektedir. 

Gerek ihracatçılar gerekse yerli 
fabrika1'ıl'1m1zın faaliyeti devam et. 
miştir. Piyasada her cins mal iize
rine satrşların devamı. pivasayı kuv
vetlendirmiştir. Bu müddet içindP. 
alivr~ ve mevcut olarak 4!501') ba 1-

ya mikfarında yapak satısı olmu'ihır. 
Ayrıca Mersin limanından Almanya 
İ<'in c::.ıtıc.:lar ycınılmıstır. 

KEr.t KTLI: İhracat kin ktrkır.ı 
mallar 53 - 55 kurus aralarıncfa Si\-

tılmaktadır. 

hile dahildeki (Nazi) t:ıhrikatın:ı mii. adamların da hu kadar hesapsız hir 
saad(' etmemekte ve höyle<'e Alman harbe girt"cekleri dilşilnlilemez. 

politika!lının ruhuna muarız olıJ,.1'fn- - Bu kadar hazırlandıktan son
nu ~Ö!•termekOdir. Alman ve İtnL ra hiç muharebe etmeden hırakır 
yanlardan hu 1'ııdar ivilik ~iirmii:; o

lan İspanva hile mih,·ere a!ıkPl'i ve 
siyasi bağlarla bağlanmıs değildit'. 

Mihver devletlerinin l\liinih Jmn
feransındanberi de,·am <'den kuru sı
kı tehdit politikası, PoJonyanın ge. 
çen marttaki Danzi~ hakkındaki Al
man notasını reddetme~h·lc hir te
vakkuf badangıcı kavde-tmio; ,.e o 
an~anheri hfr giin mlh,·erciler ge-. 
rek ııiyaset aleminde gen·ltse mem
lekl'tleri dahilinde preoıtlile .. ini ces
te ceste kaybetme~·e ha~lamıslarıhr. 
Her ~ece-n giiniin de kendilrri ic;in 
telafi edilmez bir zarar oldu~unn 
pekala hilirler. Hasat toplanmaoımı 

tacil t"fferek güya harbe hazı rl:ını
yor ı:rihi g(iriinmeleri ı-iio;terir ki hn 
adamlar harp t"tıniye<'eklerdir. Harp 
edecek adam hasmına kar~ı hiitiin 
hazırhklarını gösterip onun da har. 
be hazırlanmasına mahal bırakmnz. 

Ve nihayet unutmamalı ki: Al
man para-.ının altın karşılı~ı da kalk 
nus ve akcesi karsıhksız kalm1 .. tır. 
Almanyada bütiin ında maddeleri
nin ı;un'i ve sahteleri yaınlmava ve 
halk şimıfiden kıtlık rejimine alı-:tı. 
rılmava başlanm1oıhr. 

İptidai maddelere gd;.~-;l!; Al
manların zaten sikh·et ettikleri hu 
maddelerin memleketlerindeki yok
luiu delil midir? Bütün bu fena 
sartlar icinde hir harp. mihver df'''
letlni için delilikten başka bir ~ey 
değildir. 

Şimdiye kadar pekala akıllıca ha
reket etınis 'e hasımlarının zaaf 'e 
km·,·etlerini tahminde isabet etıııis 

mı? 

Muharebe bır hıtbol turnuvasın111 
zarıır~ bir müsabakası gibi kazanç ve 
kayıp ihtimalleri dii~üniilmeden ya. 
pılan bir oyun değildir. Bir memle
ket bir harbi en az yiizde 60 kaza
nacağını kestirmeden muharebe a. 
çamaz. Açarsa, daha b·i kozlarla hi
le harbi kaybedince memleket ~e
finin ne hale uğradığını, llollandada 
inziva hayatı yaşı~·an eski Kayser ve 
Anupada kral diiğünlerinden ha!jka 
yerde şahane vaziyeti kimsenin hah. 
rına gelmi)·en eski Bul~ar kralı Ft"r
rlinand bu f{ibiİerin akihetini pek 
açık gösteren canlı delillerdir. 

- O halde hu kadar haz1rlıktnn 
sonra bu adamlar nasıl 
ceklerdir? 

ricat ecle-

Bi.iti.in lllt"sı•lf' zaten mihver de,·. 
Jetlerine bu ricat imkanını ,.e ken· 
di efkıirıumumiyeleri muvacehesin
de perestijlerinin korunabilmesini 
temin edecek ureyi hulmaktadn. 

Tedbirli devlet adamı İngiliz 

Başvekili Mister CChamherlain) in 
ara sıra Almanva ile maki'ıl esaslRr 
dahilinde görüşebileceklerini sö:vle. 
mesi de hep bu ri<'nt imkanını onla
ra hazırlamak. fikrine miisteniddir. 

Büti.in hunlara rai!meıi hR?P ola
maz mı? Şüphe yok 1<i giiniin hirin
~e patlaması mukatlder o1Rn hAro 
hnıriinden '.\'al'ınR kadar att'sleıu~hilir. 
Fakat bu, akıllıların ve mant.k yol
larının tahmin ettiği bir hadise ola
rak eleği! bir ciım<'t buhranı seklinde 
olabilir. O d:ı bizim etüd sistemimi. 
zin haricindedir. 

Ernst Fischer - Tatll günleri, a) Tatil 

gunleri, b) İşte dağlar, c) Beklenilmeyen 
bir tesadüf, d) Suların sukuneti, e) Avdet, 
7 - Ludwig Siede - İlkbahar melodisi, 
8 - J. Strauss - Şen Viyana (Vals), 
23,00 Son ajans haberleri, zlraat, esham, 
tahvlHit, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
23,20 Müzik (Cazband - Pl.), 23,55-24 Ya
rınki program. 

Ankara Ekspresi 
Bir Adamı Çiğnedi 
İzmit, (TAN) -- Şehrimizde bir 

gün içinde 4 mühim zabıta vakası 
olmuştur. 

Birinci facia şudur: 
Izmitin Amiral Mehmet Ali mahal

lesinde oturan Ibrahim oğlu 2 ya
~ında Ahsen isimli çocuk, sabah be. 
JJgımıtr o:tmıcen,· ann:esı aşırgıya me-
ği sağmıya gitmiş, babası da pazara 
inmiiltir. 

Küçük yavru beşiğinde uy:ınm;ş, 

bdindeki kuşak boğazına doğru kay
mış ve çocuk boğularak ölmüştür. 

·laka yerine müddeiumumi ile hü

kumet tabibi giderek tahkikata bail

lanmıştır. 

ikinci vaka, korkunç bir kazadır: 

3 No. lu makinist Ismail Kavuştu· 

nının idaresindeki Ankara ekspresi, 
akşam saat 18 de Izmite gelirken, şeh 
re 3 kilometre mesafede huviyetı bir 
türlü tesbit edilemiyen sefil kıya
fetli bir adam makineye çarparak 
beyninden, kollarından, ayaklarından 
feci bir şekilde parçalanarak ölmüş. 
tür. 

Vaka yerine müddeiumumi ile, hi'i· 

kumet tabibı giderek tahkikata başla

mışlar, makinıstin suçu ~ahit olama

dığından serbest bırakılmış ve An

kara ekspresi 1 saat 15 dakika teeh
lıurla yoluna devam etmi~tir. 

Uçüncü vaka Orhan mahallesinde 
26 numaralı evde sakin, Ibrahim kı
zı Emine, kızı Şerife, Ferdane, oğlu 
Füruzan, torunu Yılmaz, Fıkri is
mi ndeki şahıslar, akşam bakır bır 

kaptan yemek yiyerek zehirlen.rniş -
ler ve müşkülatla ölümden kurtarıl
mışlardır. 

Dördüncü \•aka ise sarhoşlukla ol
muş, pazar yerinde Ibrahimın mey
hanesinde kafaları çeken kasap Ih
san ve: kağıt fabrikasında işçi Ahmet 
Şen ismindeki şahıslar kavga etmio;
ler kasap Ihsan biçakla Ahmetli kafa
sından ağırca yaralamıştır. Ihsan da 
b:.~ arada hafif yara almıştır. 

Ağır yaralı adam, hastaııeye kal
dırılmış. dli tahkikata haşlanmır.br. 

ÖLÜM 
Merhum Çerkeş Şeyhi .!ade hacı 

Tevfik efendinin oğlu s~bık Naki
buleşref Muhtar Çerkeşli Temmu
zun 23 üncü Pazar günü rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. 

Cenazesi 24 temmuz Plı.zartes· gü. 
nü öğleden evvel Bakırkdyundeki 

hanesinden kaldırılarak Çarsı ~ami. 
inde namazı kılındıktan sonra Ba
kırköylindeki Aile kabristuııınn def. 
nedilecektir. Mevla rahm"L eyliye. 
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ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 
750 
400 
150 

,. 
• 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

~800 

1500 
800 
300 

Kr. 

" • 
• 

Mlllctlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler i/in abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedcli peşindir. 

Adres dcği&UrmE:k 25 kuruştur. 
Cevap için mcktuplııra 10 kuruşluk 
pul ilAvesl Ulzımdır. 

@9:ıy:ıtıı149494;Ji 
Ekmek Meselesi 
L utfi Kırdar İstanbul Belediye

sinin başına geldiği günden. 
beri bir ekmek meselesi \'ardır. 

Lutli Kırdar, şehrin iktısat işle· 

rlni tetkik etmek üzere eski iktısat 

komisyonunu faaliyete se\'ketınişti. 
Bu komiı.yon her şeyden e\'\'Cl ek-

mek me.sclesini ele aldı, ,-e ekmek fi. 
yatlarını kırmak için ikinci ne\'İ bir 

ekmek tipi vücude getirmeğe çalııih· 

Fakat bu teşebbiisler müsbet bir ne. 

tice vermedi. 

Bir taraftan Belediye ekmek işi. 
ni radikal bir şekilde hal için, İstan
bulun muhtelif emtle.rinde üç dört 
asri fırın kurmayı diişiindü. Tetki • 

kat yaptırdı. Talipler çıktı. Bu te~eb. 
büs fırıncıları telôşa düşürdü. İ~leri 
ellerinden gidecek diye k~rktular ve 
Belediyeye muhalif bir vaziyet aldı. 
lar. 

Bu sırada bir taraftan da imaliye 
ücretlerinde tenziliit yaparak ekınek 
fiyatlarında bazı tenzilat yapılabile

ceği fi'kri ortaya atıldı. Bu meselede 
fırıncılarla Belediye arasında bir ta-

kım ihtiHi{)ara sebep oldu. Eski iktı. 
sat komis~·onu imaliye iicretini 19G 
kuruştan 153 kuru5a indirdi. Fırın • 

cılar buna itiraz .ettiler ve imaliye 
ücretinin 175 kuru~a indirilmc:;ini 
istediler. 

Biitün bu meşelelerin miinakaşa. 
sından şimdilik ;) alnız şeJıir halkının 

zarar gördiiğüne ~ahit oluyontz. 
Belediye ekmek mesclebini iki 

saflıa~ a ayırmı~tır. BugUnkii vazi -

yette ekmeğin nefasetini \ e ucuzlu -
iunu temin~ çalıliı.ror. Yarın i~in de 
a:;ri fırınlar tesis ederek bu mesele. 
yi esaslı surette h~lletmeyi dü~ünii. 
yor. 

Fakat bu arada fırıncılar ekmek. 
lerin kalitesini bozdular. Halka nok. 
san \'C bozuk ekmekler yediriyorlar. 
Geçen giin yapılan ani bir tefti~ bu 
hakikati bütiin çıplaklığı ile meyda. 
na çıkarmıştır. Bu tefti e rağınen de 
ekmeklerin kaliteleri diizelmemiştir. 

* Bugün yemekte olduğumuz ek • 
mekler, eskisine nisbetlc, çok bozuk. 
tur. 

Anla~ılıyor ki Beledi~·enin bu 
mebelede biraz daha ciddi \ e şiddet. 
li davranmasına ihtiyaç vardır. Fı • 
rıncıların hilelerine meydan ,·~rmc
ınek, halkın ekmeği üzerinden i:;tis. 
ınara müsaade etmemek zarureti 
vardır. Ana mesele halledilinceye 
kadar Beledi~ e ekmeğin kalitesini 
bozan fırıncılara karşı amaqı;u; da,·. 
ranmalıdır. )'"" 

,., * 
'1n91liz • Japon 

'Anlaıması 

Ti~n - Sin şehrinde bir Japon as. 
kerini öldüren Çinlilerin İngiliıJer 

tarafından te linı edilmemesi yüziin
den doğan, ve sonra biitün Çin sahil. 
lerindeki İngiliz menfaatlerinin teh. 

didine kadar varan hadise halledil -
miş, Japonya \ e İngiltere yekdiğeri. 

nin haklarına riayet etmeyi kabul e
d~rek anlaşmışlardır. 

Bu anlaşma totaliter deyJetler i. 
~in bir kayıptır. Çünkü Almanlar bu 

hadisenin büyüme ini, İngilterenin 
Uzakşarkta meşgul bulunmasından 

istifade ederek Danzig meselesini 

hal etmeyi istiyorlardı. Bu anlaşma 
İngiltereyi Avrupada serbest bırak -
mıştır. Totaliter devletler artık Ja • 
ponyanın hadise çıkarmasına güve • 

nemiJ·eceklerdir. İngilizler için bir 
mıktar fedakarlığı istilzam etmiş ol· 

ma!lına rağmen, bu anla ma Avrupa
nın sulhii hesabına bii) iik bir ka
zançtır. 

TAN 

a 

~N o NlCJJoııürrn 
Lozanda Kazandığı Büyük 
Galibiyetin 16 ncı Yılı 
M illi Şef ismet Inönii, 

bundan 16 sene evYel 
bugüQ, milli Türk devletinin 
heyeti murahhasası reisi sı
fatile, Lozanda istiklalimizin 
vesikasını imza etmişti. 

B aşkumandan Atatürk Garp 
Cephec;i Kurrıandanlıgrnı, 

en çok güvendiği en yakın ve eh
liyetli arkadaşı Mirliva Ismet Pa. 
eaya tevdi etmi~ti. 30 Ağustos 922 
rle harp cephesinde kazanılan biı
yük davanın ehemmiyetite ve Türk
lügün §erefıle mütenasip bir sulhün, 
Ye§il masa başında verilecek si
yasi muharebeler neticesinde ka. 
zanılması lazımdı. Garp Cephesi
nin muzaffer Kumandanı bu ağır 
jşi de üstüne aldı. 

At sırtından inip, l\Iudanyada 
Mütareke Konferansına giren Bü
yük Asker, oradan bir büyük dip
lomat olarak çıktı ve bu iki büyük 
galibiyetle üçlıncü zaferi elde et. 
mek iızere Lozun kon!er<lnsına ~i
r1ivordu. 

S cvr'c!e kaybettiğımizle Lo
zanda kazandığımızın ara

sında herhangi bir mukayese jm. 

kanı mevcut değildir. Arkasında. 

altı asırlık bir mazi taşıyan impa
ratorluk Scvr'de Türküİ1 idam huk
münıi imzaladığı altın kalemi, bir 
ecnebi müessesine hediye edece;c 
kadar alçalmıştır. Tüıke her ma
r.nsilc istiklalini, vatanını ve şerc. 
fıni kazandıran Lozan muahedesi 
i"e "Dfıyeli Muazzama,, ya, Ismet 
!nönündn dikte ettirdiği bir istik
ıuı vesikası idi. MnhiyclJcri tama
men bambaşka olan bu iki vcsika
:'ı ı muk<tycsc edemeyiz. Fakat her 
iki muahcdenin hükümlerini kısa. 
ca kaydetmekle kazandığımız bü
yük davanın azametini :mkan nis
bctinde anlatmış olacağız: 

S cvr muahedesi ile Tra1<ya
da, Çatalca hattından biraz 

ilerde bulunan Kalikıratya Bodi. 
na hattı, Garbi Anadolucla 1zmir 
mıntakası, Kuşadası, Odemiş, Sa
lihli, Akhisar ve Kemer iskdesin
cien bir hattın garbında kalacak 
yerler Yunanistnna teritediliyordu. 

Izmir mıntakası Türk hakimi
yetinde kalacaktı. Fakat Türkiye, 
bu hfıkim.iyeti istimal ~;kııu Yu. 
nanistann devredecek", Tlirk.,.haki
miyetinin bekasına alamet ollrak 
lzmir şehrinin harici istihkamla
rından birinde Türk bayrağı bulu
nac·aktı. Bu mmtakamn idaresi su. 
reti daimede Yunanistana verile
bilecekti. 

Suriye hududunda-sahilde Ka
rataş burnundan başlıyarak Osma
niye, Bahçe, Gaziantep, Urfa, l\Iar. 
din ve Nusaybinin cenubundan ge
çecek hattın alt tarafında kalan 
yerler Fransaya, Irak hududunda 
Urfadan sonra Musul vilfı) etinin 
~imalinden geçecek hattın cenu
bunda kalan mıntaka, ;-ngilterenin 
vesayeti altında olmak iizcrc tesek
kül eden Irak Krallığın.ı, K.:ıfkno;. 
yada, Amerika Reisiciimhuru Vil
sonun direktifi üzerine, Karadeniz 
~ahilinde Gircsunun şark•nda::ı bnş
lamak üzere Erzincanm Garp ve 
Cenubundan Elmalı, Bitlis ve Van 
golünün Cenubundan eski Osman 
lı · Rus hududuna kadar uzanacak 
hattın kavsi içinde kalacak mıntn
kalar, teşekkül edecek olan Erme
nistan hükumetine, Izmir mıntaka
sının şimal hududundan başlamak 
üzere Manyas gölünün cenubun
dan, Bursa ve Izniğin biraz şima
linden"ve Sabanca gölünün garbın. 
cian dolaşarak Ahayası deresinin 
mansabına kadar devam edecek 
hattın dışında kalacak mıntakalar, 
Boğaz mıntakası adaediliyordu.Bu 
mıntakada asker bulundurmak 
hakkı sırf Itilfıf Devletlerine 11it 
olacaktı. Mezkur mıntakudakı Ttirk 

lozan Muahedesinin imzalandığı gün Türk Heyeti Murahhasası 
Reisi ismet Paşa diğer konferans azası arasında 
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Sevr ve Lozana göre Türkiyeyi göıteren haritalar 

jon<larması da yine [ti15f n~vlet
lerinin emri altında ı>lacoktı. Dii
\ eli Itiliıfiye, bu mıntakada aske
ri maksatlarf yarıyacak yol ,.e 
şimendifer inşaatına mti:;aade e~
miyeceği gibi mevcutlarını da tah
rip edebilecekti. 

Kürdistanda, Fırat nehrinin şar-

kında ve Ermenistan, Irak \'C :::iu. 
riye arasında kulacak mıntakml.ı 

bir Kürdistan hükümeti teşkil edi
lecek, Itiliı.f Devletleri murahhas. 
larından mtirekkep bir komisyon 
bu mevhum yeni hükı'.'ımeti ihzar 
edecekti. Bunlardan ba~ka, Suriye 
hududu ile takriben Adana vilüye-

ı ·L 
•••• 

Kendini Tenkit (1) 
Yazan: Hasan - Ali Yücel 

..:... En cesur adam kiımli:? 
- Kendine hücum edcbilcnd'r. 
Bu soru \ e bu cevap bizi llerin 

derin dii~iindiir!>e yeridır. İnsan 
oğlu, başkalarında kusu.- giirııwk

te. binhir dedikoduya 'llf'' zn :ır.ı

:np onu elrafı.r.da bulmaJ.ta hi~·hir 
canlı mahhikun \'araınaılığı l,c. 
ınale erınistiı·. 

Y~· kendisi? 

Kendi, o mukaddes \'atlıktır ki. 
ona toz kondurmı~·a kınım:ız. On
da en kiiçiik bir kusur buJmrya ta
hammiil Pdcmez. Eksiklik, fenalık, 
hatta ahlaksızlık. hep baş!rnlarm

dadır. Miikemnıcllik, iyilik, fazıkt 

mi; onlar ancak kendisindl• bulu· 

nur. Bu umumi hükmü toptan ka

bul etmek lazım eeJse, hct'kesin 

kendi hakkındaki kanaati dışta 

kalmak iizere. diinyada ıfofrru c!iı. 

rlist bir adaın olınamak ikt ıza c. 
der. 

Bence kt'ınaııı msan, l•endısını 

do bir ba~ka insan gibi miıtulc.ı 'e 

tetkik kudretine ~·iikselcndir, Riiy. 

le!>ine, "Kendi kendisini ll•ııkit e • 
den adam., diyebiliriz. T{cııdı l<(!U· 
dislni tenkit; hu ne giiç ~l·y: Fa. 
kat unutmamalı ki, hangi kı:- nı-:t
li i'.? kolaydır'! Baskasrna nın1lılı1.1 
batırmadan Ön<'e 
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iğne;ri kendiniz. 
de deneyin; o zaman buıııın g!iç. 
li.iğiinii anlar!ınız. 

Benliğimizi hicbir t<.>nkidc• t:ıhi 
farzetıniyecek hale gelmenwğı• ~a. 
lı!'jmalıl ız. Gözlerimizin ı~ığıın bi. 

raz da kendi hareketlerimizı: \"C 

hu hareketler için emir Yen•ıı iç 

cephemize ce,·irelim. Da~kalnrı 

hakkında duyduğumuz cesareti hir 

parçacık da kendimiz hakkında 
gösterelim. 

Denilecek ki, "İnsanda kendini 

beğenmek bir yaradılış işidir; bun. 

dan nasıl kurtulabiliriz?,, Evet a· 

ına insanın kendisini bcğ'cfülel'ek 

ha1c getirme~i neden tabii, lıııttfı 

zaruri göri.ilmcsin? 

( 1) Hnsnn Ali Yucelln İçlen - Dıs

tnn ndlı eserinden. 

tinin Garp ve Şimal hmluclundnıı 
geçerek, Kayseri ve Sıvasın ~ima
linden dolaştıktan sonra, l\Iuş Tür
kiyede kalmak uzere Cczırei Ibni 
Omcre giden bir hattın dahilinde 
kalan mıntaka Fransız nü.f uz mın. 
takası olacaktı. Izmit körf ezinde11 
çıktıktan sonra Afyon Knrahisarı
na kadar, Anadolu şimcndıfer hattı 
ve sonradan da Kayserid~ Erciyeş 
dağına kndar uzanan hatla Izmir 
mıntakası. Adalr denizi, Bahrisefit 
ve Fransız mıntakası arasıında ka
lan saha da ltalyan nüfuz mınta
kası olacaktı. Sevr muahedesi ay. 
nen tatbik edilmediği takdirde Is
tanbul da elimizden alınacaktı. 

Tabiiyet meselesinde, ge,e:k iti
laf Devletlerinin, gerekse yeni te
~ekkiil edecek olan devletlerin ta. 
biiyetine geçmek istiyen Türk te
baasından hıç kimseye TLirk hiikü
metince mümanaat cdilmiyccek ve 
bunların yeni tabiiyeti !rnbul edi
lecekti. Fransa, lngiltere, Italya ve 
Japonyanın temsil ettikleri dört a. 
zadan mürekkep bir komisyon, ka
pitülasyonlardan istifade eden sair 
devletlerin mütehassıslaril~ birlik
te tanzim edecekleri yeni bir usul
le Türk adliyesini idare edecekler. 
dl. Türkiyenin ordusu 700 kişi, 
maiyeti seniyye, 35.000 kişi jan
darma, 15.000 kişi jandarmayı tak
viye için kıtaatı mahsusa olmak ü
zere 50.7000 kişiyi tecavuz etmi. 
yecekti. 

Türkiye harp esnnsında ken
disine hıyanet etmiş eşhası, teczi
ye etmiyecek, tehcir işlerine karı
~an ürkleri, talep vukuunda altı. 
kadar hükumetlere teslim edecek
ti. 

Türk maliyesini idııre etmek ü
zere, Ingiliz, Fransız ve ltalynn 
murahhaslarından mUrekkeıJ bir 
maliye komisyonu teşekkül ede
cek Türk Meclisi Mebus:ınına tev. 
cli edilecek butçe bu komisyon ta
rafından kabul edilmedikçe meri 
olrnıyacaktı. 

Ismet Inönii, Lozanda mlizakcre 
masasına oturduğu zaman, murvh
haslar, Sevr muahedesini tadil et
mek üzere toplandıklarını söyledi. 
ler. 

Ismet Pa~a: 
- Kemalist Tiirkiyenin Scvr ile 

hiçbir alakası yoktur. Muıakerclcr 
ancak Mudanya: Müta rckenamesi 
esasları daire. inde cereyan edebi
lir. ilk esas, mliiakerclcrin tam 
müsavat dairesinde y:ıpılmasıdır. 
Yoksa ... 

Diyerek söze giri~ti. Murahhas
ları şaşırtan bu hıtabesile, ~arp 

cephesinden sulh masns1na gelen 
Ei.iyük Kumandan, muzaffer hır 
Turkiye devletinin bütün haklarını 
~onuna kadar müdafaaya ve şanlı 
galibiyetinin şerefli neticesini al
mıya azmetmiş olduğunu e(!nebilc. 
re anlatmış oluyordu. 

Ismet Puşn, devrin söz ebesi dip
lomatlarına karşı, maksadımızı a· 
ç; ık~a ızah uıti. Sıyasi, ikiısadi, as
keri istiklali olan bir. devlet kura. 
caktık. 

Bi.ıttin itirazlar, dolambaçlı ma
nevralar, onun sert ve ince zekası 

\'e kati kararları karşısında par
çalanıp eriyordu. 1\Iüzakerelcr, e
nindo, sonunda mukadder neticeye 
,-ardı : Türk istiklU!i blil iııı dünya. 
ya kabul ettirildi. Nr>t 1 ·e mukad
derdi, çiiııkli Türk devlctııin baş

murahhası, tuttuğunu koparmakla 
t::..nınan Isınet Paşa idi. 

• Garp Cephesinin muz~ffcr Ku
mandam l\Iilli Şeiin. Lozanda is
tiklfıl höccetimizi de imzaladığı 

günün on beşinci yıldi5niimünü yn
~ıyoruz. Bu büyiik $inde Atailir
Y.iin aziz hatırasını minnetle anar
ken, onun başarıcı arkada t \'e Tı.ir
kiyenin bütün davalarında galip 
gelen KumanciRnı ismet lnönün" 
sonsuz ükranlarımızı cand,m du
yuyoru;:. 
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Sırası geldik~e : 

Köylüyü Tanımak 

Bir Sır Değildir 
Yazan: Aka Gündüz 

- Buyuk me\'ZUUn bir :fasıl ba~ı -

B ir takım oyuncak demir halka
lar \'ardır. Biribirinin içine 

öyle karışık geçirilmiştir ki önırii

miizce uğraşsak nafile, açıp nyıı-a. 

mayız. Fakat püf tarafını bilirsek 
şıp diye tane tane ayırabiliriz. Köy
lü budur. 

Çocukluğumuzda ibririmle, kor
dela ile yaptığımız diiğümleri bir tu
tu ta çözebilmek, pek kolay olan ma
rifetini bilmiyenJcr için ne kadar 
zordu. Bildikten sonra bu derece ko. 
)aylığa şa akalırdık. Köylii böyledir. 

Şimdi za\'allıların harpten, feliı· 
ketten baş aldıkları yok ki gelsinler, 
fakat eskiden Çinli gezgin satıcılar 
çok gelirlerdi. Sepetlerindeki bon· 
cukları, cıncıklerı arasında bir de 
(Esrarlı kutu) satarlardı. l\Jescl.1 on 
kurulia . attıklal"l bu kutuyu mü te
ri, kendi açabilirse hcda,·a verirler
di. Açamaz da açmak marifetini de 
öğrenmek isterse iiste beş ktıru'i 

daha \'erirdi. Her kutunun açılma 
marifeti ha ka baskaydı. O kadar ko_ 
lay şeylerdi ki inanılmaz. Açıldık -
tan sonra da içinden giizcl kokular, 
şıl· ~eyler çıkardı. I\:öylii öyle bir 
kapalı kutudur. 

Miizikten çakmayan bir adam, na
sıl de\'e a ·na ' a bakar gibi nota~ a 
bakarsa. köyü bilmeyen de köyliiye 
ö~le bakar. lliç ummaz ki o kö~ IH 
asker ocağma girdiğinin altıncı a~ ı, 
ala:.· bandosunda havaiyen tangoları
na varıncıya kadar her ha\'ayı kendi 
notası mucibince calı çalı\'erir. Köy. 
lü hu kabiliyettedir. 

Köyliiyii kafası yontulmamıc; sa
nan kafasızın eline bir eski bicim 
mikroskop ,·eriniz ,.c altı ay mühlet 
ko:yunıız. Yedinci ayın başında sına
\'a çekiniz. Göreceksiniz ki sökiip ta
kamıyacak. Fakat o köylii en son Sİ!ll· 
teın, akıl sır ermez Jıeo;anlı, binbir 
ince par~alı bir tan·are dafi topunu 
iiciinci.i a~ ın ortasında ağızlığınct si
gara takarcasına kolaylıkla kul
lanıkullnnıverir. Kfü parmaklı. :. on. 
tulınamış kafalı (?!) kii.,·lii İ'>te bii~·

le bir kö:rliidiir . . Askeri doktorlarımız: 
''l' bilhas a deıniryollarıının yRı>nn 

yerli \'e değerli nıiihcndislcriııfrr. 

kö ·li.i.vii pek bilirler. Dcıniryolmnm 
manlk shr d~ıılhrdulhrdlhrdluınfö,

Ankaradnn Kuıkkaleye gittiği za
man kadar bir zaman :.·etti. Binlt>r('e 
kilometre iistiindeki en çetin, Pn n
zun HlnelJcrJ. köıtriilcri, yarmaları 

dolmnlıırı ya Hasan Ça\'u açtı, :'\ :ı 
l\lehmet Onba~ı çattı, ya Satılmısln 
Durınus yaptı. 

Nasıl ~·aptı? Atatiirk Dunılup1. 
nardan d(indii~ii giin Mecliste zafe
ri \'e Mehmedi anlatıyordu. Bir me
bus sordu: 

- O kat kat telörgiileri na ıJ 

ge~tiler? 

Ebedi Şef. kiirsiide sağ hal'rı~tnı 
hirnz kaldırıp hu ce,•nhı , ·erdi: 

- Şö~ le geçtiler! 
Bunu örnek ıcdiııcrek (Nasıl :vnp

tı?) sorusuna da bu ce\'nbı verelim: 
- Kalemimin ucunu hu noktaya 

nasıl koydumsa. çekicini aldı, Jrn~ e
ya ko:vdu \'e yaptı! 

Sekiz ~·a ındaki kih· cowğu stk

ı.cn h::ı~ Hkiizii sek en dereden tep ... 
den asırır, ~ayar, ak<:am tane tant", 
verli yerine ff' lim ecler. Ve komı:u. 
nun dağda kalr! ıs hasta koyunu \'ar~ 
"a gece yarısı gider, Prar, tarar, bu
lur, ırtlar. getirir. ihthar kom~u. 
su ona hiiviik hir miiki\fat ,·erir: 

- Ek<:ik olma Ahmet! der. 
Ve Ahınrt hıı krviflr Yattı~ı Ya

lın knt diişeijiııde "dai{lnrı diimdiiz 
ettiğinin .. rii:rasını giiriir. Ona bu rii
~·a\ ı g\;rdiircn kun·et ne hir sıroır 
ne bir muche. Sa•lece Tiirk k{;, lii n 
oltıo;mhır. Bıı oluşun ne olduğunu 
hıılma~a calısalım. 

İki büviik Tiirk, iki hii\'iik h:t· 
kikati söylemediler mi? Atatiirk ne 
demi ti: 

- Kövliiniin icinrlr ö,·lc hir cc~
her \'ardır ki onu bulup çıkarmak 
gerek. 

ismet İnönii de hunu demedi mi: 
- Iler köyde bir Baş\'ekil 'ar. 

dır. 

Şimrli hir nn idn. hiiliin h11nJnT1 
bir tarafa savgı ill' hınıkalıın da asıl 
oruya ırcl<'lim: 

- ({iiylii ·i.i na<;ıl tanıyalım~ 

fo;tc Çinlinin kutusu. oyuncak 
{Devamı R incide) 
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f{aleci Necdet hadiseden evvelki bit kurtarışında V e Demirspor golünü bu şekilde yaptı Kalec;i Necdeti hadiseden sı::mra poliJler çıkarıyorlar 

Demirspor · Galatasaray 
Maçı Hakemle Oyuncunun 
Yumruklaşmasile Bitirilemedi 

Saat üçten itibaren halk akın a
kın sahaya akmağa başladı. Havanın 
tahammül edilmez sıcaklığına rağ • 
men yemyeşil Fenerbahçe stadm1 · 
on bin kişilik bir halk kitlesi çerçe
velemiş bulunuyordu. Bu seyirciler 
arasında Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu, General Kazım Özalp ta yer 
almışlardı. 

Tribünlerde maç saati yaklaştık. 
ça halkın heyecanı bir kat daha ar
tıyor, Galatasaray taraftalan heye. 
candan titriyorlar ve tribünlerin ö
nünden geçen oyuncuları yaşa ses 
leriy le teşci ediyorlardı. 

Hakemler l.le takımlar 

sahaya çıkıyorlar 
Saat tam 17.30. Halkın alkışla

rı arasında evvela hakemler arkasın
dan iki takım sahada göründüler. 
Mutad merasim ve halk selamlandı. 

iki tarafın kadrosu 
Hakm Tarık Özerengin. Takımlar 

sah.:ıda karşı karşıya geldikleri va
kıt Galatasaray takımında Salihin, 
Demirsporda da Hilalli Hakkının yer 
aldığı görüldü. 

Galatasaraylılar büyük bir hata
ya düşmüşler ve iyi bir takım teşkil 
edememişlerdi. Salimin sağaçıkta oy 
natılması yerinde bir hareket, fakat 
Bediinin solaçığa alınmaması hiç 
doğru değildi. Murat ve Seralim gibi 
elde iki oyuncu varken burada Rebi
inin oynatılmasına bir türlü alrıl er
diremedik. Takımlar şu şekilde di
zildi: 

GALATASARAY: Osman. Fa
ruk, Adnan • Musa, Rıza, Yusuf • 
Salim, Salahaddin, Cemil, Boduri, 
B~dii. 

DEMİRSPOR: Necdet - Gazi, Şev 
ket - Kamil, İbrahim, İbrahim - Sa
lih, Arif, Hakk1, Orhan, Orhan. 

~ Oyun başlıyor 
İlk hücum Demirsporda ve der

hal kırıldı. İlk dakikalar mütevazin 
geçiyordu. Her iki takım oyuncula
rında asap gergin şuursuz bir oyun 
oynayorlar. Hücumlar karşılıklı olu
yor fakat tehlike olmaktan uzak. 
Sarı kırmızılılar soldan işlemeğe 

~alışıyorlar. Demirsporlular da daha 
ziyade ortadan iniş yapıyorlar. 

Demirspor ağır basıyor 
Dakikalar ilerledikçe Demirspor 

hücumlan Galatasaray kalesi için 
tehlike olmağa başladı. Soldan ya. 
pılan bir hücumda Hakkının çok sı
kı bir şütünü Osman güçlükle kur
tarabildi. 

Bir Galatasaray hücumunda Nec
det çok güzel bir kurtarış yaptı. Bu
nu yine Necdetin ikinci bir kurtarışı 
takip etti. 

Galatasaray, oyununu 

ftkaramıyor 

Galatasaray takımı çok bozuk bir 
oyun oynayordu. Muavin hattı ile 
hücum hattı arasında irtibat hiç yok 
tu. Bu iki hat arasındaki boşluk De
mirspor hücumlarını tehlikeli bir va 
ziyete sokuyordu. 

Bir Galatasaray hücumu, sa~dan 

Dünkü maçı seyreden Hariciye V ekili Şükrü Saracoğlu 

Demirspor kalesine indiler. Top or
taya geldi. Ve sıkı bir şüt direğe vu
rarak geri geldi. Bunu Demirspor 
müdafileri güçlükle defedebildi. 

latasaray kalesine girdi. İki dakika 
evvel kaçan bir gol fırsatından son. 
ra yenen bu gol Galatasaray takım1. 
nı daha çok bozdu. 

Oyun müsavüeşti (Devamı 8 incide) 

Oyun tekrar mütevazin bir şekil ~ 
aldı. Fakat tatsız devam ediyor. y·· y 1 
Demlrsporlular bütün enerjilerile oy ı· UZme GrlŞI . 
nıyorlar. Galatasaraylılar hücum-1 
1 rd "daf 1 d 1 d İstanbul Su Sporları ajanlığı ta. a a ve mu aa ar a şuur u av. . . .. . 

1 d I
.k. · .. d f'. , 1 raiından tertıp edılen yuzme teşvık 

ranamıyor r ı. ı mu a ıın can ı .. 
G 1 t t k b

. k musabakalarına dün Seref yüzme 
oyunu a a asarny a ımını ırço -
t hl

.k 1 d k t d B d.. . havuzunda devam edildi. Ve Malı _ 
e ı e er en ur arıyor u. e ıının t b h ft d f w 

w mu u a a a gecen ha ta yaptıgı 
:solaçıga alınması hatası oyun devam • 
tt

·w· .. dd t k d' . .. t . rekoru 1.1.4 yaparak yenilemeğe e ıgı mu e çe en ını gos erıyor- . . ..... 
d B d 

. B d" .
1 1 

t muvaffak oldu. Demırspor yuzucu-
u. o urı e ıı ı e an aşamyor a- . . . . . 

b. n 1 h" 1 t' . k len de ılk defa ıştırak etmış bulunll-

1 
ıa ıde yapı an ucum ar ne ıcesız a yordu ve aşağıdaki teknik dereceler 
yor u. 

B . • • J b b alındı: 
ırıncı eıJre era ere 100 t kı·· h · • me re up arıcı. 

Birinci devre oyun tatsız bir şe
kilde devam ederken O - O beraber
likle kapandı. 

1 - Mahmut 1.1.4 (Yeni Türkiye 
rekoru). 

2 - Rauf. 
l kinci devre 100 Metre klüpler: 

İkinci devreye her iki takım da 
durgun başladılar. Demirsporda bi -
rinci devredeki canlılrk yoktu. Gala. 
tasaraylılar maçtan bezgin bir vazi. 
yette oynuyorlardı. Muavin hattının 
bozuk oyunu devam ediyor. Musa • 
dan başka iki kişinin varlıkları ile 
yoklukları müsaviydi. 

1 - Saifan (Beykoz) 1.7, 2 - Zi
ya (Beşiktaş), 3 :-- Mazhar tDemir. 
spor). 

100 Metre küçükler: 
1 - Mehmet, 2 - Bedri, 

Gültekin. 
400 Metre klüpler: 

3-

Galatasaray:ın bir kaç hücumu 
Demirspor müdafaasında kırıldı. Bir 
kaç hücumu da Necdet kurtardı. 

1 - İsmail (Beykoz), 2 - Kazım 

(Demirspor), 3 - Ziya (Beşiktaş) . 

100 Metre sırtüstü küçükler: 

Penaltı kafırıldı 
1 - Ibrahim, 2 - Maruf, 3 - Ne-

cati. 
7 inci dakikada ortadan bir Ga • 100 Sırtüsü klüp harici: 

latasaray hücumunda topu on sekiz 1 - Fuat, 2 - Adnan. 
pas çizgisi dahilinde Demirspor mü- 200 Kurbağlama klüp harici: 
daiii elle tevkif etti. Ve hakem pe • 1 - Rauf, 2 - Necdet. 
naltı cezası verdi. Boduri avuta at- 200 kurbağlarna klüpler: 
mak suretiyle bir gol fırsatını heba 1 - Saffan (Beykoz). 
etmiş oldu. 200 kurbağlama küçffider: 

Demirsporun golü 1 ı - Hikmet, 2 - Ziya, 3 =-- N o-
Muhakkak bir golden kurtulan 1 bar. 

Demirsporlular canlandılar ve üstüs~ 400 Serbest küçükler: 
te hücum yapmağa başladılar. 1 - lbrahim, 2 - Gültekin, 3 -

9 uncu dakikada bir Demirspor Recep. 
hücumunda korner oldu, bu korner 4 X 100 Bayrak küçükler: 
atışı kale önüne düştü. Top uzakla • 1 - Adnan, Hikmet, Tekin, Ka-
şırken kale önüne tekrar havale e - milden mürekkep kırmızı takım. 
dildi. Hakkı kaleye arkası dönük bir Yapılan umumi tasnifte Beykoz 39 
vaziyette iken bir kafa vuruşu yap- puvanla birinci Demrispor 19 pu -
tı. Top ta kalecinin müdahalesine vanla ikinci, Beşiktaş 13 puvanla ü
bile meydan kalmadan köşeden Ga. çüncü oldular. 

• 4 ........ . 

Mevsimin ilk At 
Yarışı Dün Y apddı 

Kavga 
Nasıl 
Çıktı? .. 1 

Yarı.§ Islah Encümeni tarafından birinci, Salih 'remelin Ceylam ikinci, 
tertip edilen altı haftalık yaz at ya- Mehmet Çe!ıbinin Olgası da üçüncü ---- rışlarına, dün, Veliefen::li çayırında geldiler. 

Futbol sahasında, dü ne kadar 
görmediğimiz bir hadise ile kar
şılaştık. Hakemle Dcmirspor ka. 
lecisi saha ortasında yumruk yun1ı
ruğa geldiler. 

İkinci devrenin otuz ikinci da
kikasında Demirspor 1 - O galip 
vaziyette iken Demirspor kalecisi 
Necdet in tekerrür eden lüzum su z 

başlandı. Saha çok kalabalıktr. Daha Yarışlar saat 17.30 da nihayete er-
ilk hdta olmasına rağmen tribünier miştir. 

tamamen dolmuştu. Yüzlerce kişi o- j •---------------.

1 
turacak yer bulamadıklarından yarış- ı K.. k y · 
tar;. güneş aıtında ve ayakta takip et. ure arl§I 
mek mecburiyetinde kaldılar. 

Birinci koşu: Mevsimin ilk kürek yarışları dün 
üç yaşında Ingiliz erkek ve cı.ışı Yenikapı Ahırkapı sahilleri önünde 

t.:ıylar1na mahsus olan bu koşuya 4 büyük bir intizam içinde yapılmıştır. 
harek etleri karşısında hakem 0 - at iştirak etti. Mesafe 1200 metre i- Yarışlarda alınan neticeleri sıra-
yundan çıkmasını söyledi. Necdet di. Birindliği Kanber Norveçin. Yıl- siyle bildiriyoruz: 
de galip vaziyetindeki takımının dırımı, ikinciliği Prens Halimin Ber- Müptediler: 
kaptanı bulunması do1ayısiylc, ha- cestesi, üçüncülüğü de Hakkı Erayrn 1 Çifte kik - 1 Beykoz, 2 Al • 
kemin sahadan dışarı çıkma emdııi sunası kazandılar. tmordu. Derece 9.59, 
hangi sebeple verdiği.ıi sormuş ve !kinci kosu: 2 Çifte kik - ı Galatasaray 2 Bey • 
kendisinin kararında ısrarı üzerine Uç ve daha yukarı yaşta halis kan koz, 3 Güneş derece 8.47. 
Jllüt1ıiş Jıir yumrukla hakemin iis- İngiliz at ve kısraklarına mahsus o- 4 tek kik - 1 Güneş 2 Beykoz, 
tiine atılmıştır. . ı h!E. 1600 metre mesafesi olan bu ko- derece 8.15. 

aRem tecavı.tz eden oyuncuya şuya 3 at !Ş'ttrnlFet . .Ptens Halimin Kıctemsızıer. 

ayni şekilde yumrukla mukabele Romansı birinci, Atıf Esenbelin Ka- 1 Çifte kik - 1 . Galatasaray 2 
etti. Hakem1c kaleci biribirine gi. yası ikinci geldiler. Beykoz, 3 Güneş. Derece 10.3. 
rinc~ polisler mildahale etti. D aha Uçüncü koşu: 2 Çifte kik _ ı Beykoz, 2 Gala. 
müessif bir vaziyete meydan ve- 1400 metre mesafesi olup halis kan tasaray, 3 Güneş derece 9.20. 
rihneden Necdeti sahadan çıkardı- İngiliz ve Arap altrarna mahsus olan 4 Tek kik - 1 Beykoz, 2 Güneş 
lar. Bu suretle ve tabiatile oyun bu koşuya 5 at girdi. Hasan Akayın 3 Galatasaray, derece 8.26. 
tamamlanamıyarak yarım kaldı. Ir.cisi birinci, Ahmet Gelişiı1 Un1üsü - Kıdemliler: 

Hakemin Sözleri ve 

Bazı Mütalealar 
Hakem sahadan ayrılarak so· 

yunma odasında yumruğun te • 
siriyle yarılan yanağına pansmaıı 
yapılırken bu maçı tetkik etmek 
iizerc Ankaradan gelen federas
yon reisi vekili Ziya Ateş hakeme 
kararını sormuştur. Tarık Özeren 
gin: 

- Maçı tatil ettim. Mfüeccıvi
zi de cürnılimeşhuda verdim. de. 
miştir. 

Oyun hu suretle hakemin ta
t il kararile oynanamamıştır. 

Bu müessif vaziyeti alakadarlar 
muhtelif şekillerde tefsir ediyor
lar. Galatasaraylılar Demirspor~ 

lu bir oyuncunun bu hadiseyi yap. 
masmı o takımın hükmen mağlft· 
biyeti şeklinde mutalaa etmekte 
ve kendilerinin ş~piyonlukları· 
nı iddia etmektedirler. Bazı kim
seler de maçın tatil edilmesiyle 
tekrarı icap ettiğini ileri sürüyor
lar. Nasıl böyle bir hadise ilk 
defa vukua gelmişse, ilk defa bir 
maç için teşekkiil eden jiiri heyeti 
de kararını ancak hakemin rapo
rundan sonra verecektir. 

Zi~a A +eşin Beyanatı 
Bu maçı tetkik etmek üzere 

teşkil edilen jüri heyetine riyaset 
eden federasyon reisi vekili maç
tan sonra ştt beyanatta bulunmu.~
tur. 

- Mi.isahakanm 33 iincü daki. 
kasında Necdet tarafından hake
me fiili tecaviizle başlayan ha· 
diseyi müteakip hakem Tarık ve 
kaleci Necdet sahadan aynlarak 
polis refakatinde soyunma odasına 
götiirülmüşlerdir. 

Sahada idaresiz kalan oyun 
hakkındaki kararını hakemden 
sor~uk. Necdeti cilrmümeşhurla 
verdiğini ve maçı tatil etmek mcc. 
buriyetlnde kaldığını söyledi. 1 

ikinci, Ihsan Altının Çetini üçüncü 
1 Çifte kik - 1 Galatasaray, 2 

geldiier. 
Güneş, 3 Beykoz, derece 10.8. 

Dördüncü koşu: 
Bu koşuya halis kan Tngiliz at 

ve kısraklarından 6 at girdi. Mesafe
si 1800 metre idi. Birinciliği Bayan 
Stalhato'nun Paristası, ikinciliği F. 
Karaosmanoğlunun Yatağanı, üçün
cülüğü de Prens Halimin Fligthan
dflaym'ı kazandılar. 

Beşinci koşu: 

Dört ve daha yukarı Y'1.ştaki yer
li yarım kan İngiliz at ve kısrakları
na mahsus olan bu koşuya 5 at işti. 
rak etti. Mesafesi 1800 met.re olan bu 

2 Çifte kik - 1 Gafatasaray, 2 
Beykoz, 3 Güneş, derece 8.50. 

4 Tek kik - 1 Güneş, 2 Beykoz, 
3 Galatasaray, derece 7.27. 

Müsabakalar neticesinde yapılan 
tasnif neticesinde Beykoz 31 puvan
la birinci olarak kupayı kazanmıştır. 
Galatasaray 25 puvanla ikinci, Gü • 
neş 20 puvanla üçüncü, Altınordu 4 
puvanla dördüncü olmuşlardır. 

Bayanlar arasındaki müsabakalar 
da Galatasaraylılar rakipsiz olarak 

koı:uda Fahri Allınrn Andıran Budini hiriıı<'iHP-i ::ılm-ı:sl:ırdır. 

Uünkü al yarışiarınc.ta seyırcıterc.-en tiır grup 

A.t yarıfiarının heyecanlı bir anı 
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sıv r
Dışlerinize 

itina Ediniz 
En ı Cazip mr 1..-. Dlfleri Renksiz 
Oluna Çca9etlllllll Bette Dördünü Kaybeder 

~&&men sonra en JDAnalı ve en mühim aza ağız 
ve dlJlerdir. En temiz ve cazip bir insanın dişleri kirli 

" renksiz olduiu uman cazibeahıin be§te dördünü kaybe
der. Bunun fP.ı eliflere gerek sajhk, gerek temizlik bakı
mından Azami derecede itina etmeliyiz. 

J • Difteri ,.._,.,,.... 

A ynl mıktarda odun Jdhnilril 
tosu ve karbonat alıp kanl

tuvü bir fileJe koymalı ve haf
tecla Ud ilg d.ta, cllf fllçamm okaL 
jenll IU ile lllatarat bu tosa batı· 
np d1f1erl fırçalamalı 

1 • Difl ... .,,lfiıtı 11t·-
BaftaiclA iki .wa bir Wıdak ı . 

hk IUJUD içine 2 dada Ultfenik 
IJlve ederek huıl olan mahl(Ule 
cilflerl çaJkalımab A~ zamanda 
cUt1u aruında blaD J9111elderin 
alı* fena bir koka ppmuına ve 
mikropları bearMd• mini ol • 
mü için de her aJqam bir bpt 
lalt de !NFllfle talWlu ild bpk 
Jhk IU ile ~ aizı çalka-
Utmelı 

Dit .ıierlnln P'f*lbelÜle mAnl 
olmak ve salhimı ı.mtn etmek i. 
çin aplldüi formülle alzı çalka. 
lamah: 

10 aram tan.o, o aram tentür. 
dfJot, l 11'8111 İodure de potualum 
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Rh w 
dud•lrlan çatlatır. Çatlak dudağın 
me .. ~ oJmwlılr gibi u. 
tırap ta ftdr. Bunun için bir ecza. 
neden ~ ,...... alıp d11d•k.Ja
ra ıürmeU. 

Uçuklama ~Y" harareti 
yGktek blr butllıktan veya mide 
bozuklutuDdaD hUa1 olur. Buna 
çare o~ ta ~ kullan • 
mattır. Uçukla1Ul 191'.9 bir mık • 
tar brboDat ekllfrie cabuk seçer. 

Çok fala tnce olui dudüJar, bo...... ilClenOld PclcleJednln 
tnlrtpfm .. .-., ohar. Bu vazlyet
Wkl lwnw -ela net• almakta 
mGfkflllt cet-: ft ~ açık o. 
turlar. BU da ~pek fazla 
.......... •bep o]ilr. 

Buna mini olmak lÇhı dud•kla. 
n ,..,.. terkibliıl verecellm!Z 
mııdd9 u,. __, ~ab v• Q. 
.. ...,.... .... p1ıpna1ı. 

• ... hıJar pomadı, 
lpp~atosP. 

Zarif 
Yazlık 
Manto 

'J •sil~eld mecnuri asker • 
Ulia lhmt, bilınlann ,. • 

7ecek •• modaama kadar t.lr 
•tmlplr. Ba da IOD ıelea lnaiU. 
._......... stirllea ..... ......... •Af•··-- ant,pl • 
.. ,... lır . ....,._ lir rrhitie ; 

......... ,.....,... llllllliıai~llr. 

Uc z oe Pratik 
an Yastığı 
mak için •• 

~......-~sıp~ 
ı-amım,... • .... M· 
JadıJdan IOllra en agıt rellk l*J 
dl-ntinl VereT ~ etrafına 1,D 
santim ••nele çeviriniz. En sonra 
da dıf utan ekllyeret lçlni doldu. 
rup ıö.ıilleıı f8kll veriniz. • 

Küçük 
Kazalara 
Karı•·· 

Alınacak Acil 
Tedbirler Nelerdir 7 

D oktordan uzak olan kasaba 
ve köylerde yqayan ve bil

haaa yaz mevslmlncle pbirlerden 
uzaklapn kimselerin bquıa bir 
takım kazalar ıelebWr. Ve kaza 
vukuunda Ibım olan tedbir 'lui.. 
madılı takcllrde de bir takım mü. 
him tehlikeler huıl olabilir. Bu • 
nun lçln ayrı ayrı p1lpa ayırdıtı
mız kazalara kartı alınacak tedbir. 
lerl her ev kadınm'J bilmesi lbun 
dır. 

Ayni zamanda adı geçecek olan 
malzemenin '8hlrden uzülqma • 
dan evvel temini lcabeder. 

1 • Yandılar 

Yanıklan dereceleri itibariyle 
üç k11ma awabllirlz. 

a. Birinci derece yanık: Bu 1a
nık, cildin aıcak bir cisme tema • 
sından ilerl ıellr. Bu vazl7ette cilt 
kırmızıdır ve )'anar. Ahn.cak ted. 
bir: Soluk 111 kompnlldlr. Bun • 
dan sonra da 1amk yere zeytinya
jı veya vazelin sürmeli. 

b. İkbıcl derece yanık: yamam 
içi ıu dQlar ve tifel' ve 11tırap faz. 
lad~. Bunun için 7apüacak 4 11-
pirk> ile yıkanm11 bHla bir alet. 
le deriyi keterek san S1IJU üıt -
maktlr. Bundan IODl'a da ~ 
cildin üzerine tentilrdlyot drilp 
üzerini kuru bir gaz bezl ile sara. 
rak hava ile temasına mani olma. 
lı. 

c. 'Uçüncü derece yanık: Yanık 
siyah bir renk almıftır. Ve ~ 
yalnız yaranın kenarlarindadı:r. Bu 
takdirde tem1a bir ~ulla vuelL 
ne batırarak yaranın GserlDe ko -
JUP blnkır&aJı, IOiira u tbutne 
ınant~~)~W.. 
temasına mAnf olmalı. Hastaya da 

~ lr.osırliJu ~ ~ iL 
tarmek. 

2 • Güne, yamjl 

Vüc;ud(iD hem.n,l bir ,..ı ,a. 
Def zıyuıyle JUldıiı takdiıde Jae. 
men o Jdmaeyt IÜJleftea çekip ya
nık olaD rere zeytlnyair dnDeli, 

3.c...,,...,,.... 
GGııeı çarpan kfmaaln J(lsfl 
~. clldl ÇQk ~ ve A 
nefes alır. BJ1 takdirde k~ ne -
lm alabllmMl için elbHellnt ,çıkar. 
malı ve nJa dülme ve bal afbl 191• 
leri çözmeli, arka üstü ,aı,. bir 
yere uzatmalı baflDI yavqça b1. 
dınp soğuk au kompresi yapmalı 
Bundan sonra da biraz IOiuk ıu 
ve kahve lçtdıeli. 

ıl·GBu'°'*'9 

Wr CÜIJIİ ,..,,,_ 

aa. toz libl bir fe1 bçblı 
zaman ula OWfturmayıp lödla • 
patmı temls bir kQıt v~ .....uı 
ile tutarak kaWumalı ve lıOjuk su. 
)'U liçük bir fincan veya _. ban. 
,..... k .... bM toprak - .. 
suda banyo etmeli. Ci8lm 91mıdı.. 
lı takdirde bir kbmeyl do"ktora 
ıönclererek mütemadiyen quk au 
banyOIUDa devam etmeli. . . ...,., ,.,_ ,..,. 
lllreüıni~ 

Burun delillne bir kijıt ve 
tü1 ko7arak hatayı aJwrtmah, 
yahut 4- k-1dn bir ff11 koklata • 
rak ve söz yap ptirtmeJt. Cisim 
çıkmadıiJ takdirde bu11IDİI ula 
bafka bir cilim k~ do'ktora 
m~t et1nelJ,. 

l·Ll•ll-ran 

Kulala bir damla. .,Unpll 
veya 8liMrln danılatmah bundan 
-.ır& da kuJaluı dıf. lbmi•NI kUra 
ve tem!& bir pamalı: ~ ve 
huta11 o kuJaiuma fizerilW ,.. 
malı. Bir müddet m luıpa el • 
sim pamup yappr. ÇtJneadtlı 

takdirde doktOra ·~ edip 
bqka bir tedbire bDnnamab 

Yazlık Akam Kıyafeti 

ışmanlıktan 
Kurtulınak 

Tecll lcen Zayıflamak lıtJyen aclllllar, 

Aıajldald Tavslyelerl Okumaladrlar 

Ş lpanbk, inian likletlnln bo. 
yuna nazaran on kilo fazla

biı demektir. Bu tazlahk dört bet 
~ oluna fifmanlık addedilmez. 

Bil41ds heıtwııt bir 1ebeple kilo 
~~ br.11 bir ıaranu demV 
tlr. 

Şlf'N"laman•n baflıca iki M
bebl yardır: 

1. t1ıvl 11ebepler, karaciler, böb. 
reli: pbl bazı diler uzuvlann fit • 
mınbk tevlit edecek tekilde fu • 
U)'9t\e bulunmalan. 

2. l'aZla yemek yemek.. 

IC.""""- peleri 

biyle) her üç ~tte bir defa olmak 
üzere günde altı bardak. 

3. Haflınm•ı sebze ıuyu. <Bir 
bardak 30 kalori hesabi7le) iateDI. 
len miktarda almabillr. 

Vuatl olarak bir inlan lçln her 
kiloya karphk 38 kalori 1lzım ol. 
duiuna ıon 81 kilo olan bir kim. 
ae için•-- 2340 kalori lhun. 
dır Halbakl üç günlük rejimde 
herıfln alman 800 kalorinin eksL 
il vücuttaki blrikml§ yatla teWl 
edilerek sqd)ama yardım ediJmlt 
olur. 

il t- sin aürecek ikinci rejim: 
1 Yal 11've edilmeksizin yarım ki
lo tue veya hqlanmq (yeşil sala. 
ta, ectnır, kereviz, kuşkonmaz, 

ten, Wma, domates gibi yeşillik.. 
leri topratuı dışında olan sebze • 
letden biri. <Kalori 100). 

2. Yanın kilo <havuç, PfDCU 
solan, talgam gibi kökleri topra • 
im içinde olan sebzelerden birinin 
haf)aınuı veya tazesi. (Kalori 100) 

3. ~lyebilecek mıktarda taze 
meyve <kalori 200), 

Bu suretle &ünde 1200 kalori • 
lik hafif bir pla rejlmf tat~ et. 
meli. Hafta bittikten sonra da 
mal kalori alacak mıktarda ~ 
~emeli ve ~ blr defaya ~ 
aua otmQ tlaen bJrincl nJimi ._. 
blk ecUnla. 



lzmir Fuarı Hazırlığı B~azllyanda 
lk l Ed

. 1 • Harıtası Ahnacak 
ma ıııgor Arazi 

Bopzlıyin, (TAN) - Belediye, 
kaabamızın meskun ve gayri mel
kun USO hektarlık sahaaımn harita
larını çıkarmıya karar vermiştir Bu 
iş için bütçeden 2500 liralık bir tah
sil8t ayrılmıftır. 

Beledtye, bu mevzu ilzeriude ote
ı.{enbert metgul tolmakta idi. Son et.. 
fa açılan bir münakasaya talip ÇJk
maması üzerine ikinc1 defa bir ınü
nakasa açılmıştır. 

F rıtmla ~ bin lıifililı ~ Jaaua ti~trwıı lsffkraz Ahyor 
İzmir, (TAN) - 20 Ağustosta a· mını yabancı memleketlerdeki sa..I Eskişehir, (TAN) - Başta beledi

çılacak olan İzmir fuan hazırlıklan nayi 
0

miıesseseleri angaje etmişlerdir. ye b~nası 
11
°lmak ü~riil ~l, itfaiye 

il l--"&J-...:ıı:- 1m . garaJı, yo ar ve kop er ıibl imar 
er cu.ıcAı.euır. Açı a töreninin le. Sergi sarayının A parsellndekı işlerinde sarfedilmek üzere belediye 

ra edileceği dokuz eylul kapısında in- sahada Alman paV}'onu bulunacak- meclisi 500 bin lira istikraz akdine 
pat tamamlanmış, büyük ba,.rak di- tır. Burada, 35 Alman Mnayi mües- karar verml§tlr, Bu iı için Belediye
rekleri dikilmiştir. sesesinin mamulitı teşhir edilecektir ler B&nkasile temas etmek üzere V~ 

Yüz bin liraya çıkan muhtetem 
8ergi sarayının önünde, Milli Şef, ~ya hükWııeti, 21 bin lira 11 Şükrü Yasin ile Belediye Reisi Kl-
'D-· i umh +_ t ın·· .. , ·· bir sarfile, bu seneki fuarda bir pavyon mil Kaplanlı Ankaraya gitmişlerdir. 
~ıs c ur JS111e onu nun 
büstü rekzedilecektir. yaptırmıştır. Fransız pavyonu inp- ============== 

Fuarda 1a1nız eserıertnı, mamö. atı da Uertemektedir. Demirspor • G. Saray 
JAtını teşhir etmek ı.teyen ve satış Fuar kupası tenis maçlannın oy. 
yapmak, fuarda adam bulundurmak nanacalı kortlar, Kültürparlmı için- Maçı Bitirlleme• 
arzusunda olmayanlar için sergi sa- de hazırlanmaktadır. 
rayuida büyük cameklnlı pavyonlar Uç bin kişilik açık hava tiyatro-
1apılmıştır. Bunların mühim bir kıs- su inşaatı da hemen hemen bitmlftlr. 

Çanakkalede Genç 
Kızların Sergisi 

Sergiye iftiralı eclen genç kızlar muallimlerile beraber 

Çanakkale, (TAN) - Halkevi 
ders, kurslar, elişi ve dikiş şubesinin 
dört aylık mesaisini göstermek üze. 
re bir sergi açılml§tır. 

Sergi, müstahkem mevki kuman
danı tarafından açılmış, merasimde 
vali vekili de bulunmuştur. 

Sergi, dikkatli bir çahıma ve in
ce bir zevki selimle meydana geti
rilmiş elitleriyle doludur, bütün ge. 

zenler tarafından takdir edilmiştir. 
Trakya umumi müfettişi Gene -

ral Kizım Dlrik de sergiyi gezmiş, 
Mihrünnisa Özbilen ile Sıdıka U1'gur 
ve Bedia Balkanlının yaptıklan Ru· 
men işlerinin, İzmir f uan Trakya kö. 
şesinde teşhir edilmesini istemiştir. 
Muallim Hüsniye Balkanlı ile genç 
kızlarımızı tebrik ve takdir de et
mi§tir. 

Zehra, onun l\ı. kandırıcı sualini de cevapsız bı. 
raktı. Zehramn btı hali, Kadrinin hiddetini arttır. 
mıştı: Zchray: omuzundan tutarak sarstı ve: 
"- Yahu, dedi, dilini mi yuttun? Cevap verse. 

ne? In!:an durup durtırken feryadı basmaz ya? Ya 
sesini keşip zıbar, yahut ta derdini, meramını 

aoyle?.. Biz sabaha kadar başının ucunda elpençe 
divan dur;ocak değiliz ya?,, 

Zehra hiddetli bir sesle söylenen bu sözleri de 
cevapsız bır&kmaktaa çekindi: Zira bu halde, bir 
de dayak yemeğe hiç tahammülü yoktu: 

ı <Baıı 6 ıncıda) 
Demirspor dakikalar ilerledikçe 

düzeliyor. Galatasaray bozuluyordu. 
Oyun gittikçe sertlepneie bqladı. 

HaJüe btıtl•701' 
Devrenin 33 üncü daldkasıncla 

Necdetin tekerrür eden lüzwmuz ve 
hatalı bir hareketile hakemin onu çı 
karmak isteyişi, sahaianmızda görül ) 
memif müessif bir hldfaenin ç>kması 
na sebep oldu ve maç a Demlnpor 
1.0 galip vaziyette iken yanda kaldı. 

Necdetin tekerrür eden lüzumsuz 
hareketleri karşuıında hakem kendi
sinin çıkmasını emrettikten sonra 
velev ki haksız da olaa bir te

gok fena 1dl. 

a e e e mesey a o ur • 
du. Necdet bunu yapmakla hem çok 
çirkin bir hareket y&plDlf, hem de 
talmnm1n galibiyetine yazık etmiş 

oldu. il. K. 

Rahatsız 
Arır,.dapmız M. Turhu Tan 

rahatsız bulunmaktadır. Roman 
ve fıkrasını ba müeulf sebep 
dolayıaıyle bupn koyamadık. 

Bir iki· cüne kadar üstadın ro • 
man ve fıkrasını yine ayni sil • 
tunlarda okuyacaksınu. 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
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BULMACA 
Oünkü bulmacamızın 

•alWUmit pkli 
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Soldan sağa 

l - Şehadet eden e Hak iddiası, 
2 - Dava vekili e Mahkemede ara-

nır. 

3 - Bir sesli harf e Dostlar e Siz, 
4 - Bir nota e Fazla e Bir harf, 
5 - Bir harf e Karadenlzdedir, 
6 - Bir balık e Eriye eriye yanar, 
7 - Cerahat e Adlar, 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 

Beşiktaşlıların 
Kira Dertleri 

Biz Betiktaflılann evaizlerimlzin kar· ıitmemiş. Bu yüz.den rnadıleten çok zarar 
şılaştıjımız en buyük ve başta gelen dert- ıormüştilm. Telgraf muhabere memurla -
lerlmizden birW ve belki de birincisi kira runızdan bu kabil yanlıllar aadU' olmama
derdldır. Ev buluruz. Asker misın kiralık sı lAzımdır . 
dejıl? Polis misin vaz geçtik. Kiralık de- * 
ğ!l; çocutunuz, var kabul edemeyiz! Çok NİfGnlGflılann bir dilefi 
nca ederiz ıı& anlam17or mu5'1nU& baıka 
yere bakın der ve hiddetle kapıyı yüziı -
milze çarpar gibi kaparlar. Allah ya bizim 
veya ev sahiplerinin canımızı alsın mı 

diyelim. 
Bu işin mlyan \'azlfesinl gören bir tek 

Kuyumcu İrfan sokağı: Nlşantaşı VıH 
konatııun arkasında her tarafı parke ve 
asfalt caddelerle çevrılmiş muhitin en gü
zel bir yeridir. Etrafının bu S(lzelllklerine 
rağmen bizim sokağımız pek bakımsız bir 

teşekkül \•ar o da, ikinci Abdillhamidhı halde bulunduğu gibi etrafa sas;tığı toz ve 
Akaretleridir. Bunun da şöyle bir şema- çamurlar civarındaki güzelim temiz cad-
sını çizmek gerektir,. deleri de pisletmektedir. 

100 kadıJr olan ve 300 e yakın aileyi Derdimiz bu kadar da değildir: Nişan-
barındıran bu binaları mutevelllllk kiraya taşı yan sokakların her biri boyunca 
verir. Kaça bilir misiniz 10 odalık bir evi müteaddit elektrik lAmbalan ile aydınla
yirmi beş _ otuz liraya. Kime? İstanbul l tıldıiı halde sokaiımızda ancak bir tek 
bilmem ne şirket veya dairesinde ne be- lAmba var~ır. 
ye?? Bu beyete11di evi bili müddet yahut Dlleğimız: Bu sokafın da yanındakllele 
kaydıhayat şartiyle mı tutmuştur? Müra- benzeyecek surette toz, topraktan kurta
caat ettiğimizde milte\•elli ve yamakları rarak hiç olmazsa parke olarak te.rrı,ı ile 
"evi kiraya verdik kiracı çıkma arzusunu bizi kışın çamur deryasına batm~tan ko
izhar etmedikçe bir şey yapamayız." der- ruyacak bir iki lamba ilAvesinden ibare•k 
ler. Kendilerine: "insaf bqahu evi kirala- Kuyumcu İrfan sokağı: HUaeyln Uzun 

ynn Samswı, l&mir, İzmit bimern daha ne
rede. Kiracının kiracıaı delişip duruyor. 
Eger bu işte bir kazanç kasti varsa müd -
deli icarın hitamında muzadeye çıkann. 

Kesesine el veren tutsun otursun" derse -
niz "Hayır olmaz mevzuatımıza muıayir-
dir." cevabını alınmız, Hanı! mevzuat a
caba? Evkaf kanun ve müzeyyellb1la mer
but gWJ bir kanun veya nizamname mi 
var? 

- Blll tereddüt hayır. 

Köylüyü Tanımak 
Bir Sır Değildir 

(Bap 5 incide) 

halkalar, ve marifetli diliflm! 

8 - Riayet olwıan e Bir ibadet, O halde rnütevellilerle kira diktatörlil-
8 - Bir hayvan e Bir uzvumuz en. lü yapanlar bir takım haıı. menfaatler 

Bu öğretilmez; içten gelir; bir çe. 
şit tatlı ve faydalı kara sevdadır. Ta· 
nıma yollarının şöyle akla geliveren· 
lerini sayayım: 

1 - Köye gideceksin; e Siz, 
10 - Bfr harf e Nazir e Kesif - Bir 

Yukandan aşağı 
1 - Şiiri hatırlatır e Bir memleket, 

Peffnde k()fuyorlar. Bir şirketi mevhume 
var. Bunu anlamak ve kanuna a7kın olan 
bu cihetlerin tenvir ve tuhihi cihetine gi
dilmek pek delerll Evkaf umum müdürü 
Pahrb'e tneceGh eden aall bir vazife de
lil ml? 2 - Avlanır e Esirlik, 

3 - AhlAk • Alt, Bu evler, )'Ukanda da arzettitimiz ilze-
4 - Vukua getirmek e Fena bulan 

re yirmi bet - otuz liraya tutulmuş ve &U 
• Bir harf, şekilde de kiraya verilmektedir. 

5 - Çok meşhur bir eser e Bir harf, 
6 - İbadet e Bir isim, 

Birinci kat 15 - 18, ikinci kat 20-22, 

Qçünc:Q katlar da 22- 30 Ura ara11nda ta-
7 - Bir harf e Fransada bir şehir e havvill eden miktarlarda ayn ayrı kiraya 

Bir &(1n, • v~or. Alikadar makamların nazarı 
8 - Oh, vah e Eksikılz e Bir harf, d1kka celb9derim. 

eden, 
10 - Mal, mülk e Kontrol, 

160 Milyon 011 
Parallk Çıkarıhyor 

İhlamur Nardek sokak 22 No. da Faik 

* Yani,. tel.,.Jlar 

Tirebolulu bir karilınlz yazıyor: 
Yeni on paralıklann son şekli tes. Giresundan ş. Karahllara giden bir ar-

bit edilmiştir. Bronzdan yapılacak kadqımın k&r1ılanmaa için oraya Arif 
olan bu sikkeler 18 milimetre kut • imzuiyle tellr .. çekmiftlm. Bir kaç ,On 
runda olacaktır. Bir tarafında on pa. ıonra ben de Ş. Karahiura lfttim ve tel-

1939 lıd D. b tar f da ırafımın mQnelOnllethi ile konuşurken ra ve yazı ır. ı6er a ın 
T .. k' "mh · t• "b · rt bundan bahHttim. Bana, (Arif) imzalı bir ur ıye cu urıye ı ı aresı o as~- teııraf almadıtım. kenclifine (Raif) imza-

da sağdan sola müteveccih olmak u. ıı bit teııraf 1et1n:Uklerini, fakat bu isim
zere bir ay yıldız vardır. Kenarlan de bir tanıdıtı olmadıtı için bafka birine 
eski cümhuriyet madeni paralannın alt olmua ihtimalini dQıflnerek teııratı 
etrafı eibi tırtıllı olacaktır. Darpha. alm1171p iade ettttıni 167ledi. 

Bundan bir kaç :rıl evvel de mWıim bir 
nede bunların darbına başlanmıştır. ı1 için Ordunun vana nahlyesiııe bir tel-
Piyasaya 160 milyon on paralık çı • I ırat çekmlftlrn. Fakat teıırafım oraya de
kanlacaktır. lll. Van vllAJ'etlne cekllmlt ve sahibine 

2 - Mahrumluia katlanaeaımm; 
3 - Konfor düşünmlyeceksln; 
4 - Sabırlı olacaksın; 

5 - Hasır döşeli, tahta sektye 
yan ıelip deliksiz uyku uyumala 
abpcalunn, 

6 - (Ne derdin var?) diye so· 
ğuk soğuk ukalalık etmiyeceksin; 

7 - Derdini kendi söylerse söy. 
liyecek, söylemezse sen kafana kuv
vet, idrakine dizgin anlıyacaksın; 

8 - Kendini ondan iiatün tut-

ramına beğ'enmemezlik 

chniyccckshı; 

10 - El tuf1aştaktaa ..... uloQ• 
yanı çıkanp mübarek ellerini ne de
zıııınfeldeleyeceksin ne de ziftley~. 

ceksin; 

11 - Yapılan işleri bol afızdan 
medhetmiyeceksin, münakaşa ve mft
zakere edeceksin; 

1Z - İ~ten ıelen bir hamle ile 
köyliileıecebin. 

İşte sana bir çırpıda .bir düzine 

ana yol ki İsa peyıamberin on 811· 
dünden hem daha fazladır hem çnk 
daha faydalı. Bunlan yapabili~ı 
köylü kalkınır, yapamusan akıl fild. 
tefecltlii edip durma. 

Alt tarafını da sonra konuturaz. 

ça, dolgun gi.}ğsü kabarıyor, elmasiye gibi bıngılda. 
yıp titriyo,.du. Meyhanenin devamlı ınüıterilerin. 
den Boncuk Ahmet te, hayli kaçırmıştı. Bu yaı4 
ak§8mcı da, Benli Mel.Ahate gönül ver-anlerden bi
riydi. O gece, yuvarladığı kadehler, onun hem ay. 
ranını kabartmış, hem de cüretini arttırmı§tı: Me
Uıhatı .k~ndi masasına oturtmak, ve onu, her n~ pa. 
hasına olursa olsun, kandınnak niyetindeydi. Bu 
niyetle, yerinden kalktı. Fitilin clizlerin:le oturan 
Melihate sokuldu ve: ~ 

"·- Gel de, dedi, bizim de iki rakımızı iç! .. ;; 
"- Siz gidip yatın! Dedi. Ben, sizi çağırmadım. 

Hiç bir şey ıstemiyorum. Kamım, başım, her ye. 
rim ağrıyor, acıyor. Canım yandıkça, kendimi tu. 
tıımıyor, arasıra bağınyorum: Kusuruma bakma
yın benim: Hastayım ben! .. ,, 

TIFRIKA No. 36 Fakat, MeWıatin oturduğu yerden k.ılkmı;a hiç 
te isteği yoktu. Hatta bilikis, kendisine elini uza. 
tan Boncuk Ahmede 11rtını döndu, ve kollarını 
Kadrinın boynuna dolayarak: 

Kadri ona, nefret ve hiddet dolu gözlerle bir 
ınuddet bak~ı. Sonra Melihate: 
"- Haydi yürü! .. ,, Dedi. ikisi de aşagıya iner

lerken, Fitil, hırslı hırslı söyleniyor: 
"- Böyle hasta, ölmez, öldürür Onun hastalığı. 

nı, biz çekıyoruz!,, Diyordu 
Onlar gıdince, Zehra geniş bir nefes aldı: Şimdi 

1apayalnız, ve rahat rahat ağlıyacaktı ... 
Harap olmuş gövdesi ve etleriyle, dağlanmı, 

gönlu, elele vermiş iki merhametsiz düşman gibi, 
onu eziyor, eziyordu! 

-17-
Zehra sokak kapısııiı açıp evden çıktı. Aysız, 

yıldızsız, kapkaranlık bir geceydi. Vakit hayli iler. 
!emişti. Rüzgar esmiyordu. 

Sokak karanlık ve sessizlikle tıka basa doluydu 
Yakınlarda, canlı bir şey bulunduğunu hatırlatan 
hiç bir şey yoktu. 

Zehra bir müddet yürüdü .• Sonra durdu. Nerede 
oldugunu a~ lamak istedi. Fakat etrafı, bakışlarını 
Adeta kıran koyu bir karanlıkla çevriliydi: Karan. 
lıklan geri itmek :ister gibi ellerini uzattı. Sağını, 

tolunu yokladı. Mutereddit bir kaç adım daha attı: 
Fakat cılızlaşmış blıcaklannda da derman kalma.. 

mıştı. Tiril tiril titriyordu. Zehra kendi kendi.ne: 
"- Gayret ... Dedi. Ve sekiz, on adımda bir dura 

bir dinlene, bir hayli yol yürüdü. 
Bu ağır yürüyüşle, ana cacldeJ{ bulup ti $atıdık. 

bumuna vıudığı zaman, o~ :braelı~, ke. 
safetini yavaş yavaş kay~~· Buraya, 
bir iefacık, Fitille birlikte ı Zthı'anın 
denize varmak için bildiil yegh"yoı. )>~ yo
luydu. Caddeye kavu§tuktan IODl'a, "*anuif ,atimu 
bulmakta zorluk çekmemifti. ,,_ •tıl Uldldeki 
gazinolarrf:.n birisinde oturdukları aija, ~ yu
zen çıplak cocukları seyretmişlerdi: Zehra, sahilin 
derin olmadığını da o gün. ö~ Küçük çıp. 
lak çocuklar, iskeleye yana§llUI bulunan yelkenli. 
lerbı burunlarına çıkıyorlar, oradan, birer babk gi. 
bi suya dahyorlardı. Zehra, iskeleye yanapış olan 
yelkenliy= gorebiliyordu. 

Zira artık ortalıkta, çizgileri, tıpkı yıkanan bir 
camdaki resimler gibi yavaş yavaş meydana çıka
ran mor bir aydınlık vardı: Çakır Zehra, gördüjü 
yelkenlly~, bir hırsız gibi etrafına bakına bakına 
ve görmmekten, kovulmaktan, veya yakalanmak
tan ürke urkt> bindi. 

Zehra, yelkenlinin yüksek burnundan sulara 
baktı: Denız berrak ve durgundu. Dibindeki yosun
lar görünüyordu: Ve yosunlar, içine gömülü bu· 
&nduklan tooraktan kendi kendilerini sökmej!e, 

• 

kurtarmağa çalışıyormuş gibi bir sağa, bir sola sal
lanıyorları11. 

Zehra, olduğu yerde fazla durmadı: l"'azla düşün. 
meden verd1ği karardan vaz geçmekten korkuyor. 
du: Bu korkuyla, gözlerini yumdu, ve kendisini su. 
lara d•.>gıu bıraktı. Suyun yüzüne çıktığı zaman, 
suratı yosunlarla örtülüydü. Ağzı açıktı. Fakıtt Zeh
ra bağırmadı. Onun suya tekrar gemülüşünden 
sonra, yırtılan sular birbirlerine kavuştular, ve 
sanki titkenen bir ömrün arkasında kalan bütün iz. 
lt!ri sildiler .... 

Uzaktan, Marmaraya açılan bir takanın metrir 
sesi duyuluyordu. Motördeki balıkçılardan birinin 
söylediği· şarkı da, hayal meyal işitiliyordu. Suyun 
yiJziınde, henüz ıalanmadığı için batmallllf, mavi 
bir belJek baflığı yüzüyordu: Onu denize atlarkf'Dt 
Zehra düşürmüştü: Ve o Zebranın, ölü dolmUf yav• 
rUIUD_! giydirmek için eliyle işlediği bafbktı' 

-18-
San B~kir, .. Safa,, meyhanesine girdigi zı:.man, 

vakit hayli ilerlemişti. Meyhanede, işlerin tıkınn

da gitıi~i, sokağa kadar taşan gürültülerden, kah. 
kahalardan belliydi. Sakız Haan da, müştet'ller a. 
raşmcla~·dı. 

Melihat, Fitil Kadrinin dizlerinde oturuyordu. 
Hayli rakı içtiği, gözlerinin mahmurlugundan, ve 
aşın neşuinclen belliydi. O kahkahaları sav:ırduk. 

"- - Ckç efendim.. Dedi. rakı kıtltjuıa kıran mı 
girdi? 

Bu cevap, bu eda, Boncuk Ahmedin ümidini kes. 
mesine, ve dönüp yerine gitmesine yetmedl. Mela-

hati Elinden tuttu, gülmeğe, va faka 10ylüy<1rmuı 
gibi göruıuneğe çalışarak çıkıştı: 

"- Bana '1>ak, siz burasını, kendinizi eğlendir. 
mek içın mi, yoksa müşterileri eğlendirmek iç·n mi 
~tmu-; Birbirinizi her zaman görüyorsunuz. Daha 
bıkmadınız mı? 

Bonrw.. Ahmedin balta oluşu, Fitili kızdıı"Ullştı: 
"- Canım, dedi, uzatma lifı da, kır boynunu, 

çek git. •. Görmüyor musun? Kan istemıyor işte! .. 
Masana zorla kadm götürecek değilsin ya? · 

Bu müdahale, Fitilin hiddetini, Boncuğa da alra-
.)"et ettirdi O da, zaten zorla gülümser hale soktu. 
ğu suratını astı, ve sesini yükseltip dikleştırerek: 
"- San1 ne oluyor? Dedi. iki ldş:ye bir lif ... Sen 

pe diye burnunu sokuyorsun? Hem böyle kannm 
gönlünün istememesi de ne oluyor? Mal, ortanın 
delil mi? 1-'aı ayı veren düdüğü çal&r. Bunu bura
ya, gönluniın çektiği adamı seçsin diye getimıedin 
ya? Biz mi onu beğeneceğiz, yoksa o mu bizi?,, 

<Devamı, var.) 
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Muğlada Teşkilat Hazırlıkları 
Muğla Kaymakamı, Milli Teşkilat İçin Muğlaya 

Giden Bir Milliciyi Zincire Vurdurmuştu · 
Bu kuvvet daha yoldayken Yö. 

rük Ali Efe ve arkadaşları, Nazil
lideki yabancı kuvvetlerın hare • 
ketinden bir kaç saat sonra Na _ 
zilliye varmışlar ve kaçanların pe
şine takılmışlar ve ta (Umurlu) 
ya kadar kovalamışlardı. Bu sıra. 
da yardıma gelen diğer küçük 
müfrezelerle beraber de kaçanla
n oldukça hırpalamışlardı. Bu es
nada binbaşı İsmail Hakkı beyin 
kuvvetleri Nazilliye varmış, hü
kumetsizlik yüzünden karışı'<llk 

çıkaran bazı yerli eşirrayı tedip 
ve kasabanın emniyetini temin 
etmişti. 

B ir telefon hattı ile Çinı:?deki 
elli yedinci fırka kararga

hına bağlanan Aydın - M~nderes 
köprüsü karargahında artık hum. 
malı bir faaliyet başlamıştı. Fırka 
kumandanı Şefik Beyle, Bozöyüklü 

Hatip Hacı Süleyman ve Çine milli 
heyet reisi Hidayet Efendiler, et
raf ve civardan takım takım gö
nüllüleri karşılıyor, silfıhlandırı -
yorlardı. (Muğla) deppoyunda bu
lunan silah ve cephaneler, hami
yetli köylüler tarafından kararga
ha taşınıyordu. Silnhlandırıla:ı.1 bu 
gönüllülerle binbaşı Hacı Şükru Be
yin kumandasında bulunan yüz yet 
miş beşinci alay kuvvetlendiriliyor. 
du. 

O sıralarda, Nazilli jandarma bq
lüğü kumandanı olup milli cidalin 
devamı müddetince çok

0

büyiik hiz
met ve unutulmaz kahramanlık1a
rile mücadele tarihinde. şerefli bi. 
rer mevki knzannn yiizba,Şı Nuı 1 

ve takım zabiti miılfızim Omer Lfıt
fi Beyler de, yanlarında bir kaç 
jandarma olduğu halde gizlU:e .Men
deresi geçerek, Yeni pazar nahiye
sindeki mücahiOere katılmlşlardı. 

Fakat, Muğladan henüz bir ha
reket ve haber yoktu. Teşkilat i
çin Mnglaya giden Mi.ilazim Kad
ri ve ihtiyat zabiti Necmi Beyler, 
mutasarrıf Serfiçeli iiilmi Beyin, 
itiraz ve mümanaatı ile karşılaş.. 
mışlardı. Mutasarrıf, milli hareket 
ve teşkilata Muğlalıların iı;tirakini 
Arzu etmiyor, müteşebbisleri teh. 
elit ve şehirden derhnl çıkmalarını 
teklif ediyordu. Fakat, bu hami
yetli zabitler, niulnsarrıfın tehdit 
ve itirazlarına rağmen, belediye 
reisi Ragıp, baytar Rifot, Muğlalı 
Cemal, Mithat Beylerle, diğer ar
kadaşlarının himmet ve muavenet
leri ile ,el altından çalışıyor, hep 
birlikte teşkilatın esasını kurmıya 

uğraşıyorlardı. 

M utasarrıf Bey, arzu ve emri 
hilafına devam eden bu 

mesaiyi haber alınca , bu teşebbüs. 
te iımil addettiği ihtiyat mülıiziml 
N cemi Beyin tevkifini emretmiş. 
ve muhakemesini yapmak için de, 
Muğlada ikamet eden mütekait za
bitlerden binbaşı Hüsnü, mülazim 
Murat ve Mehmet Efendilerden 
miirekkcp bir divanı harp teşkil 
eylemişti. Merkez memuru Şiıkru 
ve komiser Kadri Beyler tarafın· 
dan tutulan zavallı Necmi Beyi (1) 
zincire vurdurmak marifetini de 
yapmak suretile milli hareket ve 
mücadeleye karşı muhalefetini gös
termekten çekinmemişti. Zavallıyı 
padişaha ve hükumete karşı isyan 
etmek, Muğla ahalisini isyana işti
rak ettirmek için çete tcskilatı yap-
makla suclandırarak bu divanı 
harbe scvketmİ§tİ. 

Mutasarrıf, Mültızim Necıni Be
yi istintak ve tazyik ettiriyor ve 
bizzat, hatta idam cezasile teh
dit eyliyordu. Şehirde de bu teş
kilatçı zabitin idama mahkCım edi
leceğini, musı"t :.m işaa ettirmek su
retile, nıilli teşkiltıt ve mücadele
ye i:;tirak arzusunda bu1unan hal
kı korkutuyor ve aklınca diğer mü
teşebbislere de göz dağı veriyordu. 
Müliızlm Kadri Bey, arkadaşının 

tevkifi ile faaliyetini terkctmiş de
lildi. Bir taraftan, fedakar yardım· 

ihtiyat Mülazimi Necmi Bey 

cıları ile yine propaganda ve tcş. 
kiliıtına devam ediyor, diğer taraf
tan da arkadaşını kurtarmıya uğ
raşıyordu. Teşebbüslerhin ve bil
hassa eşraftan bazıları tarafından 
mutasarrıf nezdinde yapılan dela
let ve şefaatlcrin hiçbir netice ver
mediğini gören Miiliızim Kadri Bey 
de, bu vaziyette teşkilfıt:ı. devamı 
teh1ikcli bulmuş ve o güne kadar 
tedarik edebildiği elli kadar fe
dakarla, l\'luğlaY.1 terkederek Men
deres köpriisii karargahının yoln. 
nu tutmak mecburiyetinde kalmış
tı. 

zmirin i ali üzerin~ doğan 
milli cereyan n, mü ad e 

arzusunun Denizli, Alaşehı~· VC' 

Soma havalisine sirayeti, kabine a-

zasınm bir kısmı ile Hürriyet ve 
Hilaf Fırkası umumi merkezinin 
hiç te hoşlarına gitmiş değildi. Bun 
lar, mukabil ve müsellab teşebbüs 
ve hareketlerin işgali tevsı edece
ğ; ve hükfımeti miişkül bir vazi. 
yete siirükliyeccği fikir ve kanaa
tini besliyor ve kimler olduğu :m
!aşılamıyan mücadele müşevvik ve 
müteşebbislerini asi ve vatan hai
ni addediyorlardı. Vahdettin de 
ayni fikir ve kanaatte idi. 

Mücadele his ve fikirlerinin u. 
mumileşmeden boğulup söndurül
mesi için bir taraftan Dahiliye Ne
zareti, mutasarrıflık ve kaymakam
lıklara, diğer taraftan da Hürriyet 
ve Hilaf fırkası umumi merkezi o 
havalideki şubelere şiddetli emir 
ve tamimler yağdırıyorlardı. Fa. 
kat, yapılan bunca teşebbüslere rağ
men bir türlü milli cereyana mani 
olmak imkanını elde edemiyorlar
dı. Bir aralık, fırka, miicade1enin 
henüz sirayet etmediğini zannetti
ği mıntakalarda, lstanbuldan gön. 
dilecek Fırka adamlarile müca. 
dele aleyhine propaganda yaptır-

• mağı diişiinmüştü Bu tescbbüsü. 
Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey de 
muvafık bulmuş, gönderilecek pro
pagandacıların gidecekleri yerler. 
de. azami yardım ve kolaylık gör
meleri hususunu da deruhte ve te
min etmişti. 

[Devamı ,·nrl 

(1) Bllfıhara Yürük Ali ere tarafın
dan kurtarılan ve Milli Milcade\enln 
devamı müddetince gösterdiği feda'kilr
lık ve kahramanlıklarla temayüz eden 
bu kahraman zabit, Denizbankm liığvı 
dola;yısıylc, aç ve: açıkta kalmamak için, 
kendisine tC'kl•f edilen alelade bir vazi
ff'yl kabul etmek mecburiyetinde kal -
mıştır. 

1L o k M A N ~mı1:ı:1;m:~::1ı::::~u::mI~ 
tt:\füıiıt:füifü!~lt~::\füMfüll M E K i Mİ N 
ö G C!J T L E R i rı~\ıfüı~;~ı~Jlfü1~füı~~~~~~~~~~~fü~1~;~ ..... = 
Şeker Hastahğının Alametleri 

Anadolunun İsanhula uzak bir 
tarnfmdan ga.ıcteye mektup giin
deren bir {lkuyucumuz, huhındu
ğu yerde lwkim ve ecza\;ı olnı:ulı
ğuuian, ~eke' hastalığının ;,J:.nıct. 
lc,.ini gazeteden soruyor. Kendisi. 
ııe, bu hastalık <"Ok olur, dcmi,.lcr. 
Onun için ınera-k etmiş, hn~t:;lıi:;a 
tutulup tutulmadığını anlamak i. 
çir alamc''crini anlama!~ htiyor
ll\u~. 

Kendisini rahntsı'Z ,c<lt•n alfım<'t. 
leri vazıp tn oendcn t~·,hi-. \"e fr-. , . 
davi tarıılll sormadıf:•ndan Jola. 
Y~. hu ok~yuc~!ıuuza bilhassa te~ck
kur ederım. Oyle yapan okuyucu
larımıza karşı gerçeklen gt.iç va2i. 
yette kalıyorum. Faka• bu okuyu
cumuzun arzusunu yerine gctir~1e. 
ğc çala acağım. Onun ı:ibi hekimsiz 
ve eczacısız yerlerde bulnnnn o. 
k_uyucularımızm liizumuııda işle
rıne yarar. 

A Şeker hastalığının en mühim a. 
lameti, şüphesiz, idrarda az veva 
çok_ miktarda, kanda da tabii nls. 
betınden fazla şeker bulunması. 
dır. Ancak hu alfiınctleri bulmak 
ıçın. ilkin idrarda \"e kunda tahlil 
yapacak bir miitehas:.ıs h<'kim la
zımdır. Bu da bulunmayırıca .. 
Şeker ha tahğına t;ıtulanların 

çoğu, pek çok su içeı·h·r. Herke!'-. 
1en fazla su içmek. içtikçe de su. 
dan fazla keyif duymak, bardak 
bardak içtikt~n onra gene ı;uya 
kanmamak 111 nm şel:<er hastnlı. 
ğından şüphelcndirnıelidir. 

Çok su içen, tabii, çok ta idrar 
eder. Miktarı çoğalan idrarın ren. 
gi de pek açık olur. 

Çok yemek te, bu hastalığın he. 
men ilk alametlerindendır. İnsan 
suya kanamarlığı gibi yenıckfordc 
de doymaz. Yedikçe yiycct•ği ge. 
fü. 

Bunun]a hcrahcr. bir tarnflan 
7.a~·ıflar. Şeker hnstnlıi{ı çok defa 
şi manlarn gelirse de, geldikten 
sonra, onu da zayıflatır. Eazıları 
pek çok zayıf olurlar, ba.llları da 
ya\'aş ya,•aş, her halde ~işmanhk. 

tan birdenbire zayıflamağa başla. 
yınca, zayıflama hafif bile olsa, 
~eker ha talığı hatıra gelmelidir. 

Zayıflayan adam, habizlii:c de 
tutulur. Hem adalelerin ha!sizı:~i. 
hem fikir ~·orgm_ıluğu, hem de ö. 
teki halsizlik... Jn:-an her şeyden 
çabuk yorulur. başının içerbi bo~
muş gibi hifiseder. 

Bunlar başlıca alametleri. Fa. 
kat onlardan bn~ka vücıulün öte
sinde berisinde de alametler mey
dana çıkar. En ziyade cilt iizerin
de: Ensede, koltuk altında, liip <'i
lerin üzerinde kan cıbanları. Üs. 
Histe cgz<'ma, rahat;ızlak verecek 
kadar ;ıiddetli ka~ıntı ... 

Di \er çabuk ve üstüste çiiriir, 
çok defa bir kaçı birden. fakat 
ağrımadan, insan dişlerinin ıztı. 
rap ,·ermeden kırılıp dökiilmeleri. 
ne kendisi de şa~ar. 

Gözler de İı?e karışır. İnsan göz
lerinin öniinde duman \'Umı41 ~i
bi, iyi görmez olur. Kimi i ne gö7-
lcrinin öniindc kara kara Lh· rok 
sinekler uçuşuyorlarmış gibi his
seder. Bazısına katarakt hastahi;rı 
gelir, gözleri hiç görmez olur. 

Dişler ağrımadan, sızlam:ıclan 
dökiildiikleri halde, \'Ücudün bas
ka taraflarım~ sinir ağrıları pc.k 
çok olur. En ziyade hacak•n ve hir 
tarafta siyatik ağrıları. Faknt vii. 
cudiin her hangi bir tarafına ela 
J?elebilir. Bazısı seker hastalığın. 
dan viir.ndüniin bir tarafında iel
ce tutulur. 
İnsnnm bir tarafı, ?t:u.1 neti

cesi olarak, kesilirse yal;mt viicu
diiniin bir tarafında bir yara hasıl 
olur a, seker ha talıih bulmıunca 
kesik yahut yara geç kapamr giin~ 
lercc sürer. ' 

Seker hastahğmın hunlarclan 
baskn ve dnha ağır alanwHerini 
si>~ lcmiyeccğim. Zaten hu karları 
insanı .ı.iiphc. cttirnwğe ~·eti!iir. 
n_unlardan hır ka~ı göriiliinre. )ıe. 
kım . ?t~lunan bir yere giclcrck, 
kendısını muayene ettirmek, idra. 
n ve hekim Hizuın göriirsc kanı 
tahlil ettirmek zaruri olur: 

B aşıma büyük bir feliıket 

geldi. Karım bir •Jeniz kızı 
idi. Bir gün başını alıp kaçtı. Bu 
hadise üzerine ben deli olmt:şum. 
Ben deli olmadığıma kaniim. Fa
kat doktor o yolda bir rapor ver. 
di. Beni tımarhaneye tıktılar. 

Ben karımın bir deniz kızı ol
duğunu iddia ediyorum. Onlar. ha
yır yaptığın bir teşbihtir. Onun 
belinden aşağısı balık değil, insan
dı, diyorlar. 
Karıma ben ilkönce deniz kena. 

rında rastgeldim. Tenha ı:-ir koydu. 
Denizden çıkmış bir fok balığı gi
bi, bir kayanın üzerine oturmuş, 
balık kuyruğunu altına kıvırmış, 

uzun kara saçlarını tarıyordu. 
Garipsi, garipsi bfr şarkı mırıl

danıyordu. Için için çektiği bir has
reti anmakta olduğu besbelli idi. 
Gözüm ona değer değmez güzelli. 
ğine vuruldum. Sesi ise, nerede 
olduğumu, bana unutturdu. Bir
denbire sanki uzak bir geçmişin 
suları, içimden bir sel gibi akm1ya 
koyuldu. Bu akıntı üzerinde bir 
çöp gibi gidiyordum. Denizin dal
gaları kıyıyı dövüyorlardı. Gök 
mavi idi. Pek parlak blr gündü. 
Kendimi cennette sandım. 

Rapor, deniz kızile ilk karşılaşı. 
şımı şöyle anlatıyor: "Bay Muhsın. 
1920 senesi temmuzunun on dör
düncü günii, Bayan Leylaya, saba
hın saat onunda, Marmaristc, Ak
çabükte, denizde banyo ederken 
rustladı,, diye yazılı. Işte hakikat 
tamamen yazdıkları gibi idi. F'a. 
kat Allah için söyleyin, hakikat 
böyle mi jdi? 

Deniz kızı ba~ını benden tarafa 
çevirince kara gôz1erini gbrdum. 
O kara derinliklerde, açık ve ıs
sız denizlerde görünen ay ıŞlğının 
ışıltısı vardı. Size iuhaf gelir, a
ma o kapkara gözlerd~ koyu yeşil 
mi diyeyim, koyu mavi mi Denizin 
dip akıntıları gibi bir akış, b:ı kn. 
yıp gidiş vardı . Onunla trnnustum. 
Babası Marmariste oturuyo;mus .,, 
Hiç vakit sarfetmeden gidip baha. 
s1nı buldum. Çok zengindim. He
rif te pokerde varını yoğunu kay
bedip savurmuşmuş. Kızlle ~vlen. 
mek istediğimi söyleyınce bittabi 
hemen evet, demedi. Biraz naz
lanmak lazımdı. El uğuşturarak: 

- Bir kaç giin müsaade ediniz 
de düşünelim, dedi. 

Fakat bu teklifime, sanki bir
denbire eline bir floş ruayaı gel
miş gibi sevindiğini gördüm. Ben 
işi olmuş, bitmiş sayarak çıldıra
sıya sevindim. 

Bir kaç gün sonra muvafakat 
cevabını aldım. Nişanlandık. De
niz kızının o ine~ ve uzun parma
ğına koca bir pırlanta yüzük tak
tım. 

F akat deniz kızı bu işe hiç te 
sevinmiyordu. Yaşı daha 

rüşte varmamıştı. Bundan dolayı 
iradesinde hür değildi. Irade baba. 
sınındı. Kızın ne kadar yanılması 
ihtimali var idise, babasının ve ko
ca bir kart adam olan, benim de 
o kadar yanılmak ihtimalimiz var
dı. Neyse! Raporda nişanlandığımız 
nikahlandığımız tarihler yazılı. De
niz kızının memnun kald1ğı de

niliyor. Halbuki deniz kızının ne
ler duyduğunu gözlerinden okuyor
dum. Gözlerinin dili vardı. Konıı
şurdu . Deniz diplerinde salınan de
niz otlarile örtülü engin ovalar 
vardır. Oralarda sürü sürü b:ılık-
1ar gezer. Hep birden ürkmüşler 
gibi, kuyruklarını kırpıverlrler. 

Hep birden yıldızlar gibi çakıp 

kaçıverirlcr. Oklar gibi uçarken, 
birdenbire hep birden dururlar. 
Ayrılırlar.Bir kısmı sağa, bir kısmı so 
la giderken yine toplanırlar. Ne
den? Ne ö1du? Muamma~ Kız da 
öyleydi. Fakat ne görüyoruz De
nizin yüksekte harek-nen yüzün -
den ağlar iniyor. Attın ağlar. Bu 
ağların bir ucundan ben, bir ucun. 
dan babası tutuyor. Ağlar kızı sa
rıyor. Gece ay ışığında ağları yu
karı çekiyoruz. Ağ yiize gelirken, 
ağın ortasında deniz bir çırpınışla 
ışıldayor. Sanki orada gümüşler 

kaynıyor. Deniz kızı artık tutul
muştu. Hoplaya zıplaya çabalıyor. 
Gövdesi burkulup buklüm bükliım 
oluyor. Kurtulmıya uğraşıyor. F;;ı. 
kat saçları, parmakları a.~ın g3z
lerine takılıyor. Çaba1adıkç~ ağla
ra sarılıyor. Onu kıyıya kuru kum
salın üzerine çekiyoruz. • Titriyor. 
Ta uzaklarda ıssız denizlerde, sağı, 
solu karanlık olan ay 1şıkları var. 
dır. O kapkara iki muammanın ay 
ışığına yakın bir noktasında, ba-

zan bir veya iki parıltı olur, söner. 
Işte gözleri öyle oluyordu. Pırıldı
yor, muammaengiz b ir şeyler gi
dip geliyordu.~u de ~ işiklik!er o 
kadar hızlı oluyordu ki, onları ta. 

kip mümküQ değildi. Hani ya ha
zan hızlı konuşan bir adamın söz
lerini insan zaptedemez. Onun gi
bi. Gözlerine hah mavıdir, deme. 
den evvel yeşile dönüyordu. Göz
lerin leylaki olduklarını iddia et
menin ne kadar gülünç olduğunun 
farkındayım. Fakat gözleri hazan 
leylaki oluveriyordu. Onlara ba
kmca karaların en gi.ızel dağ ve 

ağaç kalabalıklarından bir milyar 
l:ere daha güzel, kıyısız ve sonsuz 
Okyanusları, pırıl pırıl parlıyan, 

hür, açık, derin ıssız denizleri ha. 
tırhyorum. Durup dururken bakı
şının suları kararıyordu. 

E vlendik! Güzel bir apart. 
manımız vardı. Rapor, fi .. 

tarifiinde evlendiler. Gelin pek şen
di. Herkes pek mesut bir aile oca. 
ğının kurulduğuna eminc!i; diyor. 

Oylemiydi ya? Salonu.1 ortasın
da bir cam kavanozun içinde ba
lıklar vardı. Sanki geniş kanatları

na gecenin yıldı?.ları yağmı~tı. Ka. 
nat arı beneklenmişti. Suları ya
vaş yavaş yelpazeliyerek burunla

rını cama dokunduruyorlardı. Sc..
lona, salonun içindekilere bakıyor
lardı. "Bizi Deye. hapsettiniz? Ve
rin bize eilginimizi, hür yüzelim!,, 
diyorlardı. Deniz kızının da bakışı 

öyleydi. Oyle de değildi, çünkü o
ııun bakışında acı bir kararsızlık 
hareleniyordu. Di.iğün ziyafetine, 

sanki deniz kızının gözlerinden a
çık denizler bakıyordu. •rakımlar 

hep gümüştü. Elmastraş billurlar 
pırıl pırıl parlıyor, çinçin ötüyor. 
du. Fakat o salonun ortasında de

niz kızı bir tezattı. Dudakları ar
dınJan süzülen bakışında ziyafe

tin manası kalmıyor. gümiış ta:C·m. 
lar, billürların pırıltıları çorçöp o
luyordu. 

K arı koca olarak bearberce 
yaşamıya koyulduk. Ben 

bin bir zahmetle hayatts serveti
mi, mevkiimi, insanların hürme-

tini ve umumun gözünde haysiyet 
ve itibarımı kazanmıştım. Fakat ha. 

yatın realiteleri saydığım bu şey

lerle benim arama deniz kızının ba
kışı giriverince inkisarı hayale uğ-

ruyorum. Servet, mevki, itibar san. 
dığım şeyler kül olup savruluyor
du. içime acı bir boşluk, nafilelik 
çökiıyordu. Zenginliğimden bahset
tiğim için yalnız bu ve bu gibi şey
lerle iftihar ettiğimi sanmayımz ... 
Gerek oturduğumuz binanın mima. 
rjsinde, gerek tefrişatında, gerek 
köşkü saran park ve bahçelerde _ 
artistik bir hususiyet vardı. Her 
:ıcy uzun uzun düşünülmüş ve er
babına yaptırılmıştı. Renkler, göl
geler, ışıklar duygu ve gönül emek
lerine mal olmuştu_ Fakat deniz k1. 
zında benim malik olduğum şey. 
!erden bambaşka, bir çığlık gibi te~ 
acı bir şey van .. "i. Cnda her günkü 
hayatımı, muvaffakıyetlerimi pa
çavralar gibi yırtıp atan bir biiyü 
vardı. Hayatım dediğim şey, açık 

denizleri, açık denizlerdeki sesi, 
esen her rüzgarı, ıssızlıkta pırıl

daşan ay ışığını hep dışında hıra. 
kan, dört duvar arası bir zindan o
luyordu. 

B it yazdı. Deniz kızile bera-
ber deniz kenarına gittik. 

Her gün yeşil dalgalar ışıldaya ı
şıldaya gelirken karım, güler. iç
lerine ok gibi dalardı. Simdi söy
liyeceğimi tuhaf görmeyiniz. O
rada karım deniz erkeğine rastgcl

di. Bir gece kıyıda kumların tize. 
rine oturmuştuk. Denız erkeği bi
raz ötemize gelip oturdu. Onun de
niz erkeği olduğunu karımın göz
lerinden gördüm. 
Karımın ve bu adamın bakışları 

biribirine deyince, ikisinde de fev. 

kaTiide bir şey görmüş olanlara ait 
bir hayret vardı. Sanki orada kim
secikler yoktu da, ikisi de ıssız bir 

denizde kendilerini yapayalnız sa
narkcn, bir insana rastgelivermiş
lerdi. Düşünün bir defa, insan ol. 

mıyan yerde, insanın insana rastla
yınca, nasıl çıldırasıya sevindiğini 

düşünün bir defa. Orada biribirine 

takdim, takaddü~ abes olur. Ka
rımın bakışı tatlı bir şarkı gibi u
zadı. Adam bayağı o şarkı içinde 
yüzüyordu. 

Ben biraz Ciaan ve çiçek yetiş. 
tirirdim. Bazı ıssız ve güneşle kav· 
rulmuş kurak ovalarda, o ıssızlığı 
temsil eden elif gibi dimdik kak
tüsl!'l· olur. Koca çiçeklerini gece, 

söz söylemek için açıl:ın dudaklar 
kadar hızla açarlar. Karımın göz
lerinde o hal vardı. Kara ç:içekler. 

di. Tel tel aralanıp karanlıkları et
rafma yayarken, ta özünün derin
liklerini adamın bakışına veriyor

du. Ben o çiçekleri parayla kopar. 
mıya kalkışmıştım. Param ve ken
dim gözümde karardı. 

B irkaç gi.in sonraydı. Geç ol
duğu halde karım eve dön. 

ınemişti. Gece denize girerdı. Kıyı. 
ya gittim. Periler diyarından gel
me bir geceydi. Ay ışığının harıl, 
harıl akan fazlalığından bütün yıl
dızlar sönüyorlardı. Uzakta denizin 
yüzü iki noktad~ ışıldıyordu. Sesler 
duydum. Biri karımın. biri de de

niz erkeğinin sesleri jdi. Bir başına 
.ıçan deniz kuşlarının biri vcıksul 

.Yoksul "cık
0

!,, etti. Sonra ~anmı~ 
ışıltısından düşen bir yıldız gibi bir 
şey pırıldadı, yükseldı. Bir knvıs 
yaptı. Denize duştü. Karım, büyıik 

pırlantalı nişan yüzügiinü denize 
fırlatıp atmıştı. Gözlerim~ karan. 

lık bir perde iniyormuş gibi oldu. 
Çıldıracağım! Yırtın artık şu göz
lerime yapışan zindanı. 
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Lozandan 
.,, 

Bugüne 
(Başı 1 incide) 

ti. Osmanlı İmparatorluğunun mu
zaffer olarak istirak ettiği Parıs 
kongresinde bile - Osmanlı murah-

hasları ikinci planda kalmışlardı 

Sevr muahedesini imza eden Osman
lı murahhaslarına ise rey ve fikirle-
ri bile sorulmamıştı. 

L ozanda da buyuk ve muzaffer 
devletler murahhasları Turk 

murahhaslarına karşı evvela b öyle 
bir vaziyet aldılar. Konferans ac:ıl
madan evvel entrikalar başlamış, 

konferans açıldığı zaman da Türk 
murahhasına açılış nutkunu söyi!?
mek hakkı verilmek istenmemişti. 

Fakat İsmet İnönü Lozana, ne paha
sına olursa olsun, milli misak ile 
tesbit edilen şartları tahakkuk ettir. 
rnek azim ve kararile gitmiş, ve dai
ma birinci plônda diğer devletler 
murahhaslarile rniisavi şart ve hak
lar dahilinde konuşmak hususunda 
titizlik göstermişti. İsmet İnbnü kııv
vetini daha Hk açılış celsesinde gös
terdi. Ve bütun murahhaslar daha 
başlangıcta yeni bir Türkiye ile kar
srlaştıklarını anlamakta· gecikmedi
ler. 

~ 

L ozan müzakereleri başından so
nuna kadar, İstiklal mücadc. 

lesini andıran çetin bir mücadele 
içinde geçmiş, lsmet Inönü, tek ba-
şına Avrupanın büyük diplomatları 
karşısında drayetle, maharetle, km·
vetle ve muvaffakiyetle Türkün da
vasını müdafaa etmiş ve bu davayı 
kazanmağa muvaffak olmuştur. 

Mücadelenin en cetin safüası ka-
pitülasyonlar üzerinde cereyan et
miştir. Devletler, Türkiyenin milli 
misak ile tayin edilen hudutlarını 

tanımakta fazla mukavemet göste
remediler. Çünkü bu hudutlar zaten 
askerlikçe aşağı yukarı temin edil
miş bulunuyordu. 

F akat emperyalist devletler mu. 
:rahhasları s(inelerdenberi is

tüade ettikleri kapltülasyonlnrın 
kalkmasına bir türlü razı olamı-

yorlardı. Kapitülasyonlar etrafında 
cereyan eden müzakereler, büyük 
devletlerin bu miızakerelerdeki yük
ı:;ekten afr:.:arı, ve sonra İsmet İnö. 
nü'nün çetin mücadelesi, her Türk 
çocuğunun ezbere bilmesi Iazımge
len tarihi kıymeti haiz mühim bir 
sahnedir. Bu kavga aylarca sürmüş, 
bu yüzden bir müddet müzakereler 
inkıtaa uğramış, fakat nihayet İsmet 
lnöniı galebe calmı§tır. Ve bütün 
dünya muvacehesinde Türk murah
has heyetinin kazandığı bu büyük 
zafer, hem Türkiyenin tam istiklali
ni temin etmiş, hem de Türkiyenin 
heynelmilel kuvvet ve itibarını 

birdenbire yükseltmiştir. 

Onun için Lozan, ve onun galibi 

İsmet İnönü Tt.irk istiklal mücadele. 

Dündenberi Hatayda 
Yalnız Türk Bayrağı 

Dalgalanıyor 
(Ba~ı 1 incide) Meydanda İskenderunda mevcut 

vaş- indirilmiye başlanmıştır. Bu es- garnizon kıtaatı ve limanda bulunan 
nada kıtaat ve meydanı dolduran Hamidiye kruvazörü eratiyle, İsken. 
halk selam vaziyetinde bulunuyor • derun jandarma bölüğü yer almış • 
Iardı. Hatay bayrağı tam olarak in.. lardı. Saat tam onda Adana tümen 
digi zaman direğin altında bulun. komutan vekili albay Kemal Yasın
makta olan ikisi kırmızı beyaz ve kılıcın kıtaatı tefıt.işi ile merasime 
biri de siyah giyinmiş iiç minimini başlandı. Komutan beraberinde yar. 
Türk kızından siyahlısı, Hatay bay • bay Naci Aka, kaymakam Mehmet, 
rağı yıldızının ortasındaki kırmızı Parti. Reisi, Emniyet amiri, Beledi. 
parçayı sökmüş ve şimdi artık tam ye reisi, jandarma komutanı, diğr.r 
bir Türk bayrağına intikal eylemi-; zevat hazır bulunduğu halde teftişini 
bulunan bayrak istiklal marşı v~ bitirdi. 
ihtiram duruşu arasında bir kara, va Hatay bayrağı yerine merasimle 
deniz subayı tarafından tekrar çekil· Türk bayrağı çekildi 
miştir. Bu sırada rıhtım meydanının bay. 

Bu merasimi müteakip Tekirdağ rak direğine çekilmiş olan Hatay 
mebusu Rahmi Apak bir nutuk sov. bayragı merasimle indlrilip yıldızı _ 
!emiş ve onu takiben Hatay halkı ve nın içi hemen orada doldurularak 
gençliği adına Dr. Arif ile bir kız ta- Türk bayrağı ~eklinde yine merasim
lebe heyecanlı hitabelerde bulun - le direğe çekildi. Bayrak direğe çe _ 

muştur. kilirken Hamidiye tarafından top a. 
En son kürsüye gelen ve alkı • tılarak bayrağımız selamlanıyordu. 

larla karşılanan Millet Meclisi ikinci Bu merasimden sonra söz alıı•ı 
reisi Şemsettin Günaltay, fevkalade Parti Baskanı Hamdi Selçukun parti 
kuvvetti ve halkı coşturan nutkunu adına ve halkın hissiyatına tercü • 
\"ermiştir. man olan hitabesi hararetle alkış -
Şemsettin c~naltayın nutku landı. 
"Bahtiyar Hataylılar, Gençlik adına söz alan Reşat Mür-
Simanızda gördüğüm çizgilerin seloğlu, gençliğin heyecanını rejim 

bana ilham ettigi manayı ifade için ve milli Şefe bağlılığını anlatarak 
size bu suretle hitap ediyorum. Se • müheyyiç bir nutukla gençliğin hi>
vinciniz payidar, bayramınız kutlu siyatına tercüman oldu ve alkışlandı 
olsun. Bugün sevinen yalnız siz de - Köylüler adına konuşan Cevdet 
.i!ilsiniz. Anavatanın en hücra köy. Selçuk ta heyecanlı s~lerle köyülli. 
!erine icadar her Türkün kalbi sizin }erin hissiyatına tercüman oldu. Son. 
gibi heyecan ve sevinç içindedir. ıra Orduevi öni.ine gelinerek tümen 

Biz büyük milletin heyecan ve se. komutan vekili önünde yapılan geçit 
vincini ifade etmek ve onun mümes· resminde bulunuldu. Esnaf ve halk 
sili olan B. M. ;\feclisinin sevgi ve teşekkülleri de resmi geçide iştirak 
tebriklerin? size bildirmek için bura. edip komutanı selamladılar. Mera -
ya geldik. sim 11.30 da nihayet buldu. Halk 

Bayramınız kutlu olsun, caddelerden davullar çalarak ve mıl-
Taribimizin çok buhranlı bir dev. li oyunlar oynıyarak bu mutlu günii 

rinde bağrımız parçalanarak sizden kutlulamışlardır. 
ayrılırken sizi asla unutmıyacağımı. Gece §ehir elektrikle tenvir edi. 
za ahdetmiştik. Vatandan ayrıldık • lecek, fener alayları yapılacaktır. 
tan sonra çektiğiniz elem ve ıstırap- Ankarada DonanmLQ 
ların sız.ılarıro ana urttald butilıı 

Turkler de sizin kadar hissediyorlar. Yapddı 
dı ve sizi kurtarmak borcunu bir aıı 
için olsun unutmuyorlardı. 

Turk milletinin bu duygusunıı 
temsil eden Atatürk ve onun kudret
li nrkadaşı İsmet İnönü, bu hedefe 
ermek için geceli gündüzlü calıştr • 
lar. Atatürk hayata veda ederken bu 
kudsi vazifeyi de hayatında bütün 
mefkurelerini muvaffakıyetle tahak. 
kuk ettiren mesai arkadaşı İsmet İ
nönüne vedia olarak bıraktı. İsmet 
İnönii tarihimize ~eref veren büyük 
muvaffakıyetlerini sizi anayurda il. 
hak etmek suretiyle bir daha tetviç 
etti. Eğer kurtuluşunuz zamanı uza-

Ankara, 23 (A. A.) - llatayın a
navatana kavuşmasını içten kutlula
yan Ankara, dündenberi donanmı<; 

bir halde bayram yapmaktadır. Me~ 
leketin her köşesinden gelen telgraf
lar, Ebedi Şef Atati.irkün ve Mil?i 
Şef İnönünün, Türk milletinin ba • 
şanlığına dayanarak yarattıkları bu 
büyük günün bütün şehirlerde, ka • 
subalarda, köylerde ayni sevinç ve 
ayni heyecan ile kutlanmakta oldu
ğrınu bildirmektedir. 

Ankara Halk.evinde 
kutlama merasimi 

Ankara, 23 (A.A.) - A!lkar:ı hal
kevi. Hatayın anavatıı.na kın uşması
nı coşkun tezahuratla kutlamı.;;tır. 

vetli kahramanıdır: 

mı~ ise. bunun sebebi, bu parlak ne. 
ticeye bir damla Türk kanı dökül • 
meksizin erişmek emeliydi. Milli Şef 
İnönünun yüksek dehası bu neticeyi 

sinin en şerefli hadisesi ve en kuv- de temin etti. Bugün burada hepimi-

zin kalbini çarptırnn sevinç ve heye. 

Halkevi meydanının dolduran bin· 
leıce halkın iştirakile sa.at 21 de ça
lınan Istiklal marşile merasime baş
lanmıştır. Ankara halkevi idare he
yeti azasından Muhittin Doğan lnö
zünün Hatay davası ve bugi.inkii me. 
sut netice hakkındaki heyecanlı hi
tabesi, meydanı dolduran halkın al
kışlarile coşkun tezahüratla karşılan

canı Milli Sefin daha büyük bir nis. 
bette duymakta olduğuna şüphe yok 

L ozan müzakerelerinde bize en tur. 
ziyade muşkilat gösteren İn- Hataylı vatandaşlar, 

giliz murahhasları, bilhassa Lord Şimdi şanla, şerefle yükselen mil. 
Kurzon olmuştu. Bazan müzakere- li bayrağımız altında ve bütün tarihi 
lerde tehdide kadar vardığı bile gö. şehametle dolu geçen şu gördüğiinü~ 
rülmüş, ve Lozan muahedesini imza Türk ordusunun satveti sayesinde 
ettiği gun bile yeni Türkiyenin iktı- mesut giınler geçiriniz. 
saden tekrar kendilerine muhtaç o· Bayramınız kutlu, sevinciniz de. 
lacağı ümidini izhar f'tmişti. vamlı olsun." 

Fakat hadisatin c7. '-"'"ine bi'.lkınız Hatayı bu aziz güne kavuşturan 

mıştır. 

Hataylı bir gencin siiyle\ inden 
sonra seçme filmler ve milli oyunlar. 
la merasim geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

lzmirde sevinç ve fenlik 
Izmir, 23 (A.A.) - Hatuyın ana-

Cümhurreisimizin 

Tebrik Telgraflarına 

Verdikleri Cevaplar 
(Başı 1 incide) 

Anknra, 23, (A. A.) - Hatay va
lisi Sökmeıı.>uer, Hatayın nna\'atana 
ka\·u~tuğunu Reisİt'ümhurumuz l\lil
li Şet İsmet İnônilnc aşağıdaki tel -
grafla arzetmiştir: 

Milli Şef Büyük İnönü: 

Turküıı mak(ıs taliini :'llrtrcs te
pede yendiniz. Buyuk Ti.Irk ulucunun 
başına parlak siyasi 7..rıfer tacını da 
Hatayd.ı koydunuz. Bugün 23 :cm
muz 1939 saat 11.40 ta dostumuz 
Fransız ordusunun son neferi de Ha
tay hudutlarını tcrketmiştir. Şimdi 
biıtun Hatayda yalnız. Türk bayra.r.ı 
dalgalanmaktadır . .:\!illet. meydan -
hırda bu mukaddes bnyrngın gölgesi 
nltın<la misli görülmemiş tezahiiratl~ 
kurtırncıları ve Milli Şefleri Bilyıllt 
İnonılne minnet ve şukran Jıı,;lerini 
göklere kadar yükseıttircn Hataylı -
lıırdan sonsuz minnet \'e şukranları
na. şahsi minnet ve tiızlmlerlmi ka
tarak Hotayın bu bahtiyarlığını yük
sek huzurunuza arzetmekle mesu -
dum, aziz şefimiz. 

Hatay valisi: Sökmensüer 
i\Iıll! Şef, Hatay \'alisinin bu tel

grafına aşağıdaki ccvııpla mukabele 
buyurmıı~lardır: 

B. Şükrü Sökmensüer 

Hatay valisi 
Hatay kurtuluş glıniinc sevinçleı·

le bııtün vatan. biitiın vatandaşlar 
ıştirak ediyor. Hataylılara refahlı ve 
bahtiyar yaşayış ıstiyoruz. 

i. İnönü 

Son Fransız 

Kuvvetinin Çekilişi 
(Başı 7 incide) 

teşkil cyliyeceği iimidini izhar e;>
Jemi~tir. 

Fransız generalinin 
sam;mı heyecanı 

General Moley. güç 7.aptcttiğ'i 
caimi bir he) ecan içinde, iki mcın 
lekct arasındaki dostane münase
betlerin \'e daha iyi anlasma ar. 
zularrnın ancak bir misali olan 
bu neticeyi ~elamJamıstır. 

Bunu nıi.iteakıp ba~do 1\Jarsc
)·ezi çalmağa başlamış ' 'e Şükrü 
Sökmensi.icr ile General Moley. 
Albay Şükrii Kanatlı, Albay Col
lct, Fransız \'C Türk kıtalarını tef 
tis eylenıi!;ilerdir. 
Fransız bayragı indiriliyor 

yerine Türk bayrağı çekiliyor 
Tefti~ sonundH bando Fransız 

bayrak marsını çalına:va haşlamı~ 
,.e Fransı7. ha~·rağı yava5 ya,•aş 
indirilerek İstiklal marşı ~alınır. 
ken de yerine Türk bayrağı ~ekil. 
nıi tir. 

Hatayın tamamen Tiirk bavra
ıh hakimiyetine ge~tlği hu daki
kada, dakikalarca siiren bir ıılkr 
tufanı kopmus ''e heyecanına ha-

kim olamıvan • halk . ~imdi artık 
kapısı üzerinde sanh ba:vrağımızın 
dalgalanmakta olduğu kışlaya gir. 
miştir. 

Fransız kıtası, Türk kıtaatı 
önünden geçiyor 

Merasimin bayrak indirmr ,.e 
çekme kısmı bittikten sonra, I•'rnn 
sız kıtası selam resmini ifa etmek-
te bulunan Tiirk kıtasının iiniin
dcn gccmiş \ 'C ondan sonra da 
Tiirk kıtaatı Fransız kıtasının (). 
nünden gec:miştir. İki dost mem
leket orduları mümessiJJerinin 
Hatav topraklarında hu son kar-
sılıklı ihtiram merac;imini takiben 
Fransız kıtaatı Re~·haniye - Yeni
şehir :yolu iizerinden yürUyiise 
geçerek saat 11,40 da Andi.fli mev 
kiinde Tiirk topraklarını tcrkey
lemişlerdir. 

lar ve müsamereler vcrilmi~tir Bu 
arada dün gece Eminönü halkcvin. 
de Hatayın kurtuluşu lıakkındu bir 
konferans verilmi~ ve bunu mülea. 
kıp Evin temsil kolu gençl~ri tara. 
fından Dekbazlık isimli ~rnmedi tem. 

ki Lozanla siyasi ve iktısadi istikla- Atatürk ile :Milli Şef İnönüne karşı 
lini kazanan Türkiye, di.işmanlığın. I yürekten gelen bu minnet ve bağlı -
dan korkulan, dostluğu aranan bit· ı ıık ifadelerinden sonra, en önde d~
kuvvet olmuş, ve Lozanda kendisini niz subaylarr ile Hamidiye efradı 
istihfaf eden İngiltere bugün onun· gelmek üzere, piyade jandarma kıta. 
la müttefik olmak ihtiyacını duy- tarının, izcilerin, kız ve erkek bütii:1 
muştur. Bu hadise de bize Lozan za- mekteplilerin, esnaf gruplarının ge. 
ferinin azametini gösteren en kuv· çit resmi takip eylemiştir. 

yurda doııuşu bugun It.miriıı kk l1e· 
) ecan nıevzuu<lur. Da'ı:ı güneş do
g ırken bu tun lzınir tısti.lnde dalga
l"nm1ya başlıyan ay yıldızlı hayrak. 
bu heyecanın ilk ifade si olmuştur. 

Her yer ve her şey donanmtştır. Ken· sil edilmiştir. 
dinden ayrı çocuklarını bugtiıı gôğ- .. Kadıköy hal~evi beledfyeniR ö
si"ıne toplıyan büyük 'l'lirkiyeııin ye· nu_nde yazlık hır sahne yaLltır~1ıştı: 
ni haritası gazetelerin ilk sayfalarını 1 D_un ~ece _burada ve açık h~vada ~· 
kn 1amaktu Atatürk ve InöniinC.ıı re vm gosterı kolu tarafından Ça11anog
si!ıeri haritanın iki tarafıııdn Türk lu isimli piyesi temsil edllmi~tir. Ay. 
varlığının, kahramanlığının, iradesi· rı~a ~abataş . lisesi muallim!erinde_n 
nin birer sembolü olarak yer almak. Nıyazı Tevfık tarafından da bır 
tadır. l\Iakalelerini bu mesut mevzuu konferans verilmiştir. 

vetli delil sayılabilir. Merasimden sonra heyet aazala. 

izmirde Bir Alay 
Pavyonunun Temeli Atıldı 

İzmir, 23 (A.A.) - Dün poligon
da bulunan alayımıza ait bir pavyo
nun temelatma meras_imi yapılmış

tır. Bu merasimde vali, komutan, be
lediye reisi ve askeri erkan hazır 
bulunmuslar ve ilk temel taşları 

vali ve belediye reisleri tarafındnn 
konulmuştur. llu pavyon General 
Aktug'un İzmir müstnhkem mevki 
komutanlığına tayinindenberi \'U~u

da getirdigi kuçük büyük eserlerin 
33 ünci.isünü teşkil etmektedir. 

rı ve deleg:-ler Harbiyede ikametle
rine tahsis edilen Defne oteline git -
mişlerdir. 

lskenderunda me~asim 
İskenderun, 23 (A. A.) - Anadn. 

lu Ajansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Hatayın 23 temmuz kurtuluş ve 
anavatana kavuşma bayramı Hata • 
yın diğer şehirlerinde olduğu gibi 
İskenderunda da heyecanla ve bü -
yük tezahüratla kutlandı. Merasim 
yeri sabahın erken saatlerinde halk. 
la dolmuş, taklaı· ve bayı:aklarla sus. 
lenmişti. 

tahlile hasreden gazeteler Atatürkün Şişli halkevinde, deniz lisesi tarih 
aziz ruhunu yadetmekte, büyük ha- muallimi Feyzi Kurdoğlu tnraf•ndan 
Jefine saygılaı· ve tebrikl ~r sunım:k· verilen bir konferanstan :>('lnl'a ~za
tadırlar. !ardan Aziz tarafından monologlar 

Şehrimizdeki Merasim 
Dtin Halayın kurtuluş glinü olma. 

sı mi.inasebetiyle şehrimizdeki haJ
kevleri tarafından halka konierans. 

söylenmiştir. 

Küçük Şulenin zeybek dansından 
sonra, Ev orkestraı:.ı tarafından caz 
çalınmı~ ve davetlilere çay ikram e
dilmiştir. 
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Rus -Japon Harbi 
Çok Şiddetlendi 

(Başı l incide) 21 temmuzda Buirnor gölünün 
tank dafi topu, 500 ölü. bir çok ına- şark ve cenubu ~arki mıntakasında, 
kineli tüfek ve daha sair harpı levn. Japon tayyareleri hududa bir kere 
zımı iğtinam olunmuştur. Mogol • daha tecavüz etmişlerdir. Mogol haik 

, Sovyet kıtalarının zayiatı pek azdır. cümhurlyeti arazisi üzerinde vukt:a 
21 temmuzdan 23 temmuza kadar gelen bu hava muharebesine 120 J·ı

Japon • Manço ku\·vetlerinin faaliye. pon tayyaresi ile yüz kadar da l\logol 
ti artmış ve mi.iteaddit defa Mogol . - Sovyet tayyaresi iştirak etmiştır 
Sovyet kıtalarına hücuma geçmişler· Şiddetli muharebe, bir saat kadar 
ise de bütün hücumlar geri püskiir • sürmüş ve Mançuri arazisi üzerinde 

j tülmüştiır. Mgol _ Sovyet kıtaları. nihayete ermi~tir. Bu n~uharebede 

Kalkıngölün şarkında sıkı surette Mogol - Sovyet tayyarelerı 14, Japon 
tutunmaktadır. - Manço tayyaresi düşiirmüşler ve i-

12 temmuzdan 20 temmuza kadar ki Japon pilotunu esir etmişlerdir. 
Japon tayyareleri, yalnız istikşaf 
hücumları yapmışlardır. Yalnız bır 
defa 16 temmuzda 50 kadar Japon 
avcı tayyaresi görülmüşse de MogoJ. 
Sovyet tayyarelerinin karşı çıkması 
üzerine Japon tayyareleri. muhare • 
beyi kabul etmiyerek geri kaçmışlar
dır. 

Çek Cümhuriyetçileri 

Muhakeme Edilecek 

l\Iogol - Sovyct hava kuvvetleri. 
bu çarpışmada iiç tayyare kaybet -
miştir. 

Bir ~fogol • Sovyet tayyaresinin 
Tsitsihar civarında Fulaerdi istasyo
nunu bombardıman ettiği hakkında 

Kuantung genel kurmayının yaydığı 
haberler tamamiyle asılsızdır. 

Dünkü Heybeli 
Yangını 

Prag, 23 (A.A.) - Hacha Ç'ekos- (Başı 1 iııc1de) 
lovakya cumhuriyeti zamanında mii- itfaiyesi ile Fatih gn..pundan ayrılan 
him bir rol oynamış olan kınıselerin bir müfreze de IIeylıelia<layn gelmiş
:nali vaziyetini tetkike memur bir 

1 

!er, Deniz lisesinden gönderilen bir 
·'Milli mahkeme,, vücude getirilme- bahriye kıtasının da yardnm ile hep 
sini tasvip etmiştir. beraber çalışmıya başlamı~lJrdır. 

Mahkeme, dördü meslekten hakim Fakat btitlin gayretlere rağmen a-
olmak üzere beş azadan mürekkep leş gittikçe büyümeğe ve cehennemi 
olacak ve önümüzdeki harta faaliye- bır hal almıya başlamıştır. Bu sırada 
te başhyacaktır. sıcağın ve dumanın tesirinden Hey-

"Milli tesanüt,. bürosu azaları ile beliada itfaiye müfrezesinden 371 nu. 
eski Çekoslovak mebuslarJ, 1918 den maralı Reşatla 427 numarnlı Satılmış 
beri Çekoslovakyayı idare etmiş olan bayılmışlar ve Ada sanatoryomunda 
bütün hükumetler azaları. siyasi bü- tedavi altına alınmışlardır. 
rolar azaları, bu partih~rin • umumi Nihayet saat on beşe doğru ateş 

sekreterleri, hulasa bütün mühim eş. yayaş yavaş sönmiye ba~lamı~ ve 6 
has ankete tabi tutulacaktır. saat 50 dakika devam eden bir uğ-

Mahkeme. bu zevatın malik olduk- raşmadan sonra saat tam 19 da ta· 
ları emlaki gayri meşru yollarla ele mamen bastırılmıştır. 
geçirip geçirmemiş olduklarını tayin Yangın esnasında, Adanın bu tnra
edeeek ve servet kazanmak için bu- fında gezmiyc çıkan halk arasında 
lundukları mevki, memuriyetin nü- panik olmuş, herkes s,ıhillere sığın. 
fuzunu istlmal edip etmediklerini mak mecburiyetinde kalmı~tır. Ada
meydana çıkaracaktıt. · nın bu tarafında ev bulunım\dığından 

Bu zevat iiç ay zarfında ellerinde başka türlü bir has.ırat olmamıştır. 
bulunan emlakin bır listesini vere- Ateşfn a ölr sıgaracl:.ın v.!yn ça ı ık-

cekler ve bu listede bu emHiki ne !fır arasında yemE.k ve kahv~ pişiren 

gibi vesaitle elde etmiş olduklarını 
tasrih edeceklerdir. 

)erin ocaklarındn sıc;rıj' .n bır kıvı~
cımdan ileri gelüıgıne ihtimı.J veril
mektedir. Zabıta bu hususta tnhkika

Mücrimiyetleri tahakkuk ettiği ta ehemmiyetle devam etmektedir. 
takdirde "Milli tesanüt,, ten ilıraç e. Heybeli çamlıklarında yangın baş. 
dilecekler, umumi teşekkü1leıdeki 

vazifelerinden ayrılacaklar, emlak

leri içtimai yardım menfaatine mü-

sadere edilecek ve dosyalar:; bir ce. 
za mahkemesine verilecektir. 

"Milli tesanüt,. teşekkülü tarafın
dan istihsal edilmiş olan ma ltinıata 

nazaran eski Çek devlet adamlarının 

yüzde 25 inin mücrim telakki edil

mesi muhtemeldir. 

---o---

Alm•n - Rumen 

Ticaret Anlaşması 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman maha-

' fili, Almanya ile Rumanya arasın-
da akdedilmiş olan ziraat itilifının 
iki meml~ket arasındaki münasebet
leri takviye edeceğini çünkü bu iti. 
lafnamenin Rumanya sanayiinde, 
bilhassa Tirol sanayiinin inkişafını 

temin maksadile 1939 martında iki 
memleket arasında akdedilmiş bulu
nan ticaret muahedesini itmam et
mekte olduğunu beyan etmektedir
ler. 

Aynı rnahafil. şimdiki itilaCn:ı. 
menin aynı mesai birliğini ziraal sa
hasında tensik etmeği istihdaf et -
mekte olduğunu ilave etım:ktedir-

Frankfurt Zeitung, alelade tica
ret mübadelelerinin fevkir.c çık-

makta olduğunu beyan eylediği bu 
itilaflardan dolayı memnuniyet iz
har etmektedir. Filvaki bu itilaflar. 
harici ticaretin prensiplerine temas 
etmekte ve mübadeleleri teshil et
mek suretiyle yeni bir istikbal viicu. 
de getirmeğe çalışmaktadır. 

Romanya, güniin birinde sıkıcı bir 
yük haline gelebilecek olan serma
ye ve döviz işinde bir takım taah -
hiidlere girmiştir. Toprağından isti
fade edebilmek icin muhtaç olduğu 
istihsal vasıtalarının ekserisini Al -
manyadan alabilecektir. Almanyaya 
gelince, Rumanyanın ihraç etmekte 
olduğu zirai mahsullere fevkalade 
ihtiyacı vardır. 

lamazdan 50 dakika evel yani tam 
saat 11 de Biiyükadada :;anatoryom 
civarındaki çamlıklarda da bir yan. 
gın çıkmış, 14 çam ile 60 metre mu
rabbalık bir saha yandıktan sonra, 
itfaiye tarafından söndürülmiiştür. 

Bu yangının da nereden ~ıktığı he
nüz malum değildir. 

Bunlardan başka Filorya ile Ye
şilköy arasındaki Koyundere deni· 
len mahal ile Zeytinbunıunda ve 
Şehremininde Çukurbostan nam ma. 
halde de orman yangınları çıkmış

tır. Bunlardan en mühim olanı Ko. 
yunderedeki yangında UO bin met. 
re murabbalık bir saha tamamen 
yanmıştır. Diğerleri ateşin büyüme
sine meydan verilmeden söndürul-
müştür. 

----o----

Ankarada Lozan 
Zaferi Merasimi 

Ankara, 23 (A.A.) - Yarın Lo. 
zan zaferimizin yıldönümü münase
betiyle Ankara halkevi meydanında 
güzel bir tören hazırlanmıştır. Sevr
den sonra yaratılan Lôzanın büyi.ik
Jüğiinii ve millet mikyasındaki ehem 
miyetini yıllar sonra bir defa daha 
ve derinden anlamağa ve hatırlama. 
ğa vesile olan bu giinü. Ankaralılar 
Halkevinin töreninde kutlu!ayacak-

lardır. 

Akşam saat 21 de bandonun ça

lacağı İstiklal marşile törene haşln
nacaktır. 

Bundan sonra Dil • Tarih ve Ede
biyat şubesi reisi Hıfzı Uğuzbeka

ta, Lozanın mana ve ehemmiyetini 
tebarüz ettiren ve Lozan zaferimizin 
mahiyetini ifade eden bir nutuk s:ly
liyecektir. 

Hıfzı Uğuz Bekatanın söylevin -
den sonra milli filmler ve bu.C!iin ic;in 
hususi surette hazırlanan milli oyun 
lar gösterilecektir. 

Tören esnasında bando tarafı:-ı -
dan muhtelif milli havalar ça1ımı

caktır. 



Cocuk 
M Qesseserotz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik· 
lopedisi her çocuğun m..utlaka sa
hip olmam lhım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tun malü.matı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDlSt bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiftir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Prefesör Salih Murat, Faile 
Sabri ve t.l Zekeıiyadır. 

Eser l 500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

'I~AN Neşrlya_t E""Vi 
/sfanbul 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uônları 

I - Kesif sartname ve plan mucibince idaremizin Kastamonuda 
yaptıracagı idare binası kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşü bedeli 23.692 45 muvakkat teminatı 1776.93 liradır. 
Ill - Eksiltme 7 /VIIİ/939 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda 

Kabataşta levaz.ım ve rnubayaat şubesindeki alım komisyonunda y:ı. 
pılacaktır. 

iV - Keşü; şartname ve plitnlar her gün levazım şubesi veznesin
den ve İzmir Ankara, Kastamonu başmüdürlüklerinden 118 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni ve
.saikle % 7,5 giıvenme parası mabuzu veya banka teminat mektubunu 
ve ~esinin F. t*rasında bildirilen WSik8Yl ~f.iva .._.. olan 
kapi.lı zarflarmı fhale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon bas. 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ila ol nur. 5305 

·Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. ida,resi ılanları 
Sıvas Cer atelyelerinde dahili şose ve beton yollarının inşaatı lı:apa

lı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur 
1 - ~u işin muhammen bedeli 73.000 "Yetmiş üç bilı,, liradır. 
2 - Istekliler bu işe aıt §artname vesair evrakı Devlet dem;r yol

larının Ankara, Sirkeci ve Sıvas veznelerinden 3.65 lira bedel muka
bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 8 8 9~9 tarihinde salı günü saat 16 da D. D. Yollan 
yol dairesinde toplanacak nıerkcz birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin teklif mektuoLırile bir
likte aşağıda yazılı temina1 ve vesaiki aynı gün saat 15 e ·kadar ko. 
misyon riyasetine tevdi etiniş olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanuna uygun 2900 liralık muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ett•ğj vesikalar • 

C :;- ~unakal~t Ve~~Jet:nden alınmış bu işe mah:us ehliyet vesi. 
~a~ı ~hlıyet. vesık~ ı7cın. ıho;.le t&rihinden en a3. sekiz gün evvel bir 
ıstıda ıle Munakalat 'ek~l~tıne müracaat olunması,, (3199) (5417) 

Gümrük Muh~faza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amlrllgl Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Satın alınacak 700 adet battaniyenin 9/ 8/939 çarşamba gumi 
saat l 5 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli (5600J lira ve ilk teminatı 420 l" d .1 . ıra ır. 
3 - Evsaf ve şattnames• e numunesi komisyondadır. Göriil~bilir. 
4 - İsteklilerin ' gun eksiltme saatinden bir '8at evvehne k d 

2490 sayılı kanunun tarif! ~eçhile hazırlıyacaklan teklif meknıpl:rı~: 
Galata rıhtım caddesi \'eli AJemdar hanı ikinci kattakı· kom· . ısyona ver. 
melerı. (5513) 

Dr. Hayri Ömer 
tOhrevf ve cllt "Htllltltl•r• ,,.n, .. .,.,.,. 
OğJeden sonra Beyoğlu Ağacam 
ltıt""""'"" flln 1~:-11'plpfnn·4~~qr 

Yeni çıktı: R. Fenmen'ln 

Elektro Teknik 
il 

Son Kısmı 
KONYERTISÖRLER 

~ı 

25 Kuruı :.=J 
Ankarada Akba'da ve her kitap. 

•••• çuia bulunur. 

Müteahhitlerin ve •1 
Maranıozların nazarı dikl.:atine: 
Avrupa malin-

den daha ucu' w 
ve Avrupa mal. 
ları ayarında bu. 

Iunan 

KELEBEK 
ımparalı kızıl, Karaağaç DışbU

dak Gtirgen Kuru sistem 

Kontrplaklannaı 
İstanbul S.taı 

epoaundan tedarik edi,niz. Ad. 
rese dikkat: Mahmutpaşa Kürk. 

l 
">r. SUPHI $ENSESJ çü Han 19 - 20 Telefon: 21164 
fdrar 10llan hastahk1an mOtehaSS'IS1 Eb'atlar: 210/125, 220/130, 
~oflu Yıldıı sfn~ması karsısı Lek- ' 210/140 •••••il' 
•~ ıınııf"hmıın. Fakirlf!r .. nıırı>!117. ----·----------

;:hibi ve Ne~::a:,
97 

Müdürü Halil Or. HAFIZ CEMAL 
Lütfi DÖRD"ÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Rasıldaiı Jer: TA Matbaası 

Pazardan maada saat (14.30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl· 

van"Yo!u No. llM. 

1 

mektep taJebesme aynca tenzlllt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar tçin de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenJert 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün· 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve genış malümat ile z:en
ginleştirllmiştlr. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr gonderiri:t. Bu bro
tür size Anaiklooediniıı kıvmetuıı 
anlatacaktır. 

1 -, • 

18TANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeru Cocuk Ansiklopedisi brosOrQn-
den bir tane göndermenizi •• mu- 1 
allimlere aJt son fiyatuıw bildirme- I 
nlzl rica ederim. 

... 
isim: : : ; ~ • • • • • 

• • • • 1 • • • 

ı ı 

J 

Adres· : • • • • • • • • • 1 

-

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt Ye klite 
itleri yapılır. 

TAN Matbaası . lıtanbuJ 

Telefon: 24310 

Emniyet Sandığı ilanları 
0 /o 5 ,Faizli ve 

emlak 
SEMTİ "'-

Kadıköyünde Caferağa mahallesin
de Moda Devriye sokağında eski 
176 yeni 18 No. lu 

Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde 
eski Ihlamur yeni Jandamıa mek. 
tebi sokağında eski 69 yeni 73 No, lu 

8 sene taksiti: 
satışı 

C l N S ! Muhammen 
kıymeti 

İki buçuk katta on iki odalı 12500 
uç sofalı, su, elektrik ve 
banyo tesisatını havi bod. 
rwn katı kirgir diğer kat. 
lan ahşap bir evin tamamı, 
Dört katta on bir odalı 1500 
maabahçe ahşap bir evin ta-
mamı, 

1 - Arttırma 10 ağustos 939 tarihine döşen perşembe gtinti saat 14 
ten 16 ya kadar yapılacak ve g .. yrimenkuller en çok bedel verenlerin 
üstünde kalacaktır, 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetin. 
de pey akçesi yatırmak Uizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin ödrtle biri peşin ve geri kalam sekiz sene. 
de sekiz müsavi taksitte ödenır. Taksitler 7o 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler Cıdeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere-
cede ipotekli kalır. (5:?25) 

~~~M-
L.~~~ıı ~ ~ """-. 
.,_.6_ HER YERDE SAT./LIR. 

OEPOSll:GALATA. GUMRUI<, 
.'90KAH N'l 36 

11 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankasında kumbarab ve ihbarsız tasarruf hesaplannda ~n 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana •öre ikramiye datıtılacakhr. 

4 Adet ı.800 Liralık 4,000 Lira 
.. .. 500 .. 2,000 ~ 

4 .. 250 ,, 1,000 " 
40 .. 100 ,. 4,000 " 

100 ,. .. ,, ,, S,000 ,. 

120 • 40 " 4,800 ~ 
160 " 20 ., 3,ZOO ; 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içınde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Karalar senede 4 defa, 1 Eytfıl, 1 Birincikinun, 1 Mart vo 1 Baiıan 
tarOalerinde çekilecektir. 

Gümrik Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Muhafaza teşkilatı için muhtelü boyda 750 tane milli bayrajın 
29. 7-939 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlan3n tutarı 1030 liradır. İlk teminatı 78 liradır. 
3 - Şartname ve şali nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanuni ve

sikalariyle birlikte Galata rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanının ikin
ci katındaki Jrnmisyona gelmeleri (5164) 

F L 1 T daima ölDURUR / 

...:::·=. ,~. •N?• 
lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Yapılacak i~ 

Gureba H. Kulak, Boğaz, 

Burun kliniğinde yapılacak 
tahta mobilya. 
Gureba H. 2 ci Şirürji kli-
niğinde yaptırılacak tahta 
mobilya 
Üniversite merasim salonu-
nun betona çevrilmesi 
Soba kurulması tamiri boru 

Keşfi Teminatı 

1605 Lf. 121 Ll 

3168 238 " 

1583,47 119 .. 

ve teferruatının alınması 1683.90 127 " 

ihale gilnü Saati 

27/7/ 939 10 

" " " 10.5 

15 u h ' • . 
! 

U H " 15,5 
ı - Yukarda yapılacak işler Rektörlükte açık eksiltmeye konul 

muttur. 

• 2 - İsteklilerin tahta mobilyalar için Üniversite mimarlığından 
ihaleden beş gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi 
~çin de 1000 ~iralık bu gi~i işler yaptığına dair 1stabul Vilayetinden 
ihaleden 8 ~n ~el v~ıka almaları, soba işi tçin de bu gibi işler yap. 
tıklarına daır vesıka gostermeleri ve Lütün isteklilerin 939 Ticaret 
odası vesikaları göstermeleri lazımdır. 

3 - Bu işlere aid şartname, keşif ve diger evraklar Pazartesi Per-
sembc ıtünleri rektörlükte görülür. "4!}74 .. 



SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön· 

ler, kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Tarih Fakültesi Pansiyon Talimatnamesinin 
Yemek ihalesi Y apllacak 

-··---
:A.nliara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi Direk· 

törlüğünden: 

A -- Fakültenin yatılı pansiyon talebesi için sabah, öğle, akşam ye
mcklf'ri kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kuruş bir senelik 
umunı tutarı 34218 lira 75 kuruştur. 

C - İsteklilerin şaıtnameyi görmek üzere fakülte hesap memur. 
luğuna müracaat etmeleri. 

C - Yüzde 73 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
D - İhale 7.8.939 pazartesi günü saat 15 te Ankara mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evveline kadar mczk-Ur muhasebeciliğinde mevcut bulunan komisyon 
heyet.ine teslim edilmiş bulunması lazımdır. (3138) (5340) 

TAN 

AR APLICAL RI 

' 

Romatizma, siyatik, böbrek, nikris, nefes darlığı, akciğer, ka
raciğer, ekzema, felç, nevrasteni ve sair sinir, hazım cihazı ve kadın 

hastalıklarını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. 

Otelde birinci sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. 

Otelde ikinci sınıf odalarda ikamet (banyo dahil) 135 Kr. 
Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. 
Mudanya postaları her salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri 

gidiş ve dönüşte uğrar. , 
1 

Yeıilköy Tohum lsla h istasyonu Satınalma 
Komisyonundan : 

Cinsi Mık tarı Tahmin bedeli İlk temjnat 
Kilo Lira Kr Lira Kr. 

Motorin 15000 1200.00 
Vakum 1000 410.00 
Valvalin 300 108.00 161.03 
Gres yağı 300 46.50 
Gaz yağı 300 45.00 
Benzin 1500 337.50 

l - Cins, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 6 kalem 
müşteil madde ve makine yağları 4 ağustos 1939 cuma günü saat (11) 
de Beyoğlunda İstiklal caddesi 349 sayılı binada Liseler muhasebecili
ğinde toplanacak komisyonca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler hergün adı g~en muhasebecilikte görülebilir. 
3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin belli gün ve saat-

te vesika Ye ilk teminatlar il l53.=B7.°')~'-i 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 

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

zahire borsası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatında inti. 
hap etmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların listeleri buı;ründcrı 
itibaren Oda ve Borsa koridor ve salonuna asılmıstır. Bir itirazı olanla 
rın üc gün zarfında 20 Temmuz 9~9 Perşembe günü akşamına ka<lar yaz ı 
ile intihap heyetine müracaatları. 

2 - İntihabat 24 Temmuz 939 tarihine müsadif Pazartesi ~ünü saat 
ondan on üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Bor 
sa idare heyeti salonuna ı;relerek reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

~ 

tsu resmı 
" KODAK" la siz de cekebil irsiniz 

• BAKER I\fağazalarınm • 
Sattığı kostüm ve parde

süler, emsa1s1z bir 
biçimdedir. 

bakın ı z f 
e ,. ı n 

Kıy met 

b jçili ,.m l ? 

- S eyy ah at l a r ı n ı 7d ~ 

·Eğlentile rin izde 

• Gezintilerinizde 

- Tatil 

7aman larınızda 

Sad ı k arkadaşınız 

''KODAK"tır 

"K OOAK " .JUNIOR 620 
Anastigmat objektif. o t omati k . . 

Yeni Krome M o .deller 

15.~~darı başlcıı· 
- " 

KODA K satıcıla rınd~n arayınız .. , 
ve ya şu adrese müra caat ediniz; 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda pivac:;amızın en 
zengin cesidleri. her yerden 
ucuz fiat ve müsaic sartlarla 

,. ......... 1_ ... 1 ....... .J . .. 

Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, nem ya

kın, Hem Güzel · 

Duhuliye 10 Kurıt')tur. 

[a:~:rın~~:~aOk~~~!ırk~ 
Viyana Oteli yanındakl •nuavene-

"""'""" tedavi eder. • 
Telefon: 24131 

MÜJ DE! 
Gazianteb Bülbülü 

HASAN HÜSEYiN' in 
Okuduğu ve Aşık Veysel ' Bestelediği 

ATATÜ K AGITI 
207304 No. o D E o N 

tahtında 

PlcSklarında Satışa Çıktı. _, 
Bu pHlkı herhalde.. dinleyin beğeneceksiniz, seveceğiniz muhakkaktır. 

1 

RA DYO MERAKLILARINA MÜJDE : 
Daimi surette DAIMON fabrikasından t a ze ge len 

• 
M o N 1 

BATARYA LA 
Ayni zamanda telefon ve zillere mahaua kullanılan 

o 
K U RU ve YAŞ PiLLERİ N i 

tercih e diniz. 
Hakiki DAİMON markasına dikkat ediniz ve her yerde arayınız. , ................................... , ....... . 

~ .............................................. .... 
Devlet 
Umum 

Penizyolları 
Müdürlüğü 

İşletme 
ilanları 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
24 Temmuzdan 31 Temmuza kadar muhtelif hatlara 

kalkan vapurların isimleri, kalkış CJÜn ve 
saa+leri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına Salı ız de (Ankara), Perşembe 12 de iCum
huriyet). Pazar 16da (Güneysu). Galata rıh. 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

İınroz hattına 
Ayvalık hattına 

tımır.dan. 

Sah 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An. 
talya). Sirkeci rıhtımından. 

Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(Trak) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi 
ayrıc'l 13.30 da ve Pazar 20 de (Sus). Çar. 
Ş3rrıba postası Tophane rıhtımından ve di
ğer pCJstalar Galata rıhtımından. 

PazartE:si, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
ayr1ca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumarte. 
si 20 de (Bursa), (Sus) Galata rıhtımından. 
diğ~r!cri Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıh. 

tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 cie (Kemal), Cumartesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de <Egel Galata rıhtımın~un. 
Mersin hattına S..ılı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da 'Erzu. 

rum}. Sirkeci rıhtımından. l5525) 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda telefon nu
maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköv Acenteliği Karaköy. Köprü başı 42362 
Galata Acenteliği Galata, İstanbul Mıntaka 

Liman reisliği binası al-
tında 40133 

KOOAK Şirketı~ Beyoğlu, İstanbu Jl 
Sirked Arcntcliji · ., . · ı :....: Sirkeci' Yolcu salonu 

• 


