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•• kftap earolarının it tıkarma kudretini arttırmak 1atayeRl•r 
lflR kıll, fakat amalf bir kitaptır. O alze az maıraflarla ook il 
RUtl 91karılabllec .. lnl ıa.terir. ırena va yanlıı bOro uaullarl 
yOdRclan geri kalan, hattı sarar edan veya batan mu..._ı_. 
uyılmıyaoak kadar goktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak itin TEMMUZ 

1 9 3 9 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
yuılmıttır, P'lyatı 10 Kr. 
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Hatam ancwclfana IU.a hvuttaiU 23 Temmuz p nünde bayralı çehle meraaimi yapılırlıen 

[Şenıite ait diğer resimler yedinci aayfamızdadır] 

Böyle Sulh 'Maarif Şôrası~ın 
Daima k••y ) 

Mümkündür Dün u op antısı 
""" .. ~.:.kııı. 1.,1 .... Münakaşalı Oldu 
n•I• ke•dlılne ıart dikte 
eclll111eıl•• müıaacleetllll· .• · ~' ıı· · 
yecejln• ve 11111cllclen •••· Beı Sı'1ıf a Çıkarılan Koy Okullarına Bır MUa ımın 
:.,::-:!;.::• ::.T; Kifayet Etmiyeceği Yolunda itirazlar Yapıldı 
vaki katf beya•afl•a rai· Ankara, 26 (A.A) - Maarif Şurası umumi heyeti bugüıı 
..... Wlt tmna ıl· saat 10 da MaarJf Vekili Hasan Ali Yücel'bı reis1iP"4!eJop-

..,.,.. ve ~ eel9eshıde okul ldtaplannın Maarif Veldlllll ta
ndan_ baiiıu]•na~thak-Jr.mtLJ.c.i ta.lim~huu•cvıı.nin -.ütü~~ 

-.,.;,.--rı-es~ine devam ederek, müsabakada kazanan eserlere verilecek 
telif haklan maddesinin muhtelit bir komisyonda tekrar göz
den geçirilmesine ve diğer maddelerin kabulüne karar 

-ı vermiştir. 
Bundan sonra maant mudürleri 

ve memurları talimatnamesi hakkın. 
daki rapor üzerinde müzakerelerde 
bulunmuş ve komisyonun raporunu 
bazı tadillerle kabul etmiştir. 

A vrupamn büyük felAketi 
Münilı konferansı ile 

başlar. Hitler kuvvete dayana
rak Münihte demokrasilere an
l8§1D8 prtlarını dikte etmiş ve 
bu imtihan sayesinde İngiltere
nin ve Fransanın n•fuu anla
mıya muvaffak olmuttu. 

Ondan IODra hAdileler b&iblrini 
takip etti, Almanya Çekoelovatyayı 
ve Memel'i, İtalya Amavutlutu if. 
ga1 etti, İn,WZ Bafvekili Münilıte 
sulh slyuetine kurban littllini ka. 
bul etti ve ondan sonr• İngiliz siya. 
aetlnde esaslı dejifildik ba§ladı 
Chamberlain'in yatqtınn& siyaseti 
fl1h etml§ bulunuyordu. Artık kuv. 
vete kuvvetle mukabele etmek zaru. 
reti kabul edfunitti. Bu yeni siyue. 
tin neticesi olarak fnıiltere silAb.. 
lanma11fti hızlancbrdı, Avrupada ye. 
nl ittifaklar akdine meebur oldu, ba. 
a devletlerin lltlldillnl pranti etti. 
Ve tn,wz devlet adamlan o günden. 
beri her vesileden lltiWe ederek ar. 
tık kuvvete dayanaı"at hiç bir lllele

lenin halline milAade etmiyeceJde. 
rlnl, kuvvete mutlaka kuvvetle mu. 
kabele edecekleriııi tekrar edip dur. 
dular. Artık bütün dünya, bu arada 
Almanya, Münlh zihniyetinin öldü
lüne, artık bir daha Müııitı konfe. 
ransmm tekerrür etmtyecejiııe ka
naat getlrlr gibi olmuılardı. 

Elçiler 
Arasında 
Tagilİler 

Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)
J:lçllerimiz arasında yapılan nakil ve 
tayinlerden bir kısmı yüksek tasdike 

B u sırada Uzak Şarkta lngilit iktiran etmlftir. • 
haysiyet ve menfaatlerini Parla sefiri Suat Davaz Tahran 

rencide eden bir h&dise oldu. Japon· büyük elçililine, Tahran büyük el
ya, Almanyamn teplktyle, ular bir çisi Enis Akaypn Atina büyük elçi
hAc:liseyi vesile ittihaz ederek Ti- liğine, Pqte orta elçisi Behiç Ergin 
en • Sin 19hrinde tn,nlz ve Fransız Paris büyük elçililhıe, Belgrat elçisi 
mıntakasını abloka etti, tn,illz te.. Ali Haydar Aktay Moskova büyük 
baasına hakaretler ve tazyikler vuku elçiliğine, Brüksel orta elçisi Cemal 
buldu. Chamberlain, Avam Kama- Hüsnü V&rfOVa büyük elçilllfne, 
rasında Yzak Şark hlc:Uselerinin va. eski Madrit sefiri Tevfik KAmU Bel. 
bamet kesbettlltnl itirafa mecbur l!'at" •lçUiğine, Hariciye Veklleti 
oldu. Bir ara Japonyayı tehdit üıte~~glh Stokholm elçiliğine 
gibi ganlndü, elinde kuvvetli~ !!,1.µı ~lerdlr. 
Jar da vardı. Japonyaya thnf!l• "7'.])ifer eJiUiklerimizdekl tayin ve 
mek, dominJonlann kapıldım J• nalliller bu hafta içinde yükaek tas. 

(Bons: Ba 10, d. U .dike iktiran edecektir. . . -

Saat 12 de açılan ikinci celsede bir 
öğretmen tarafmdan idare olunan 
üç sınıflı köy okullannın bet sınıfa 
iblağı hakkındaki rapor ile ilk okul
lann varidat membalan hakkındaki 
rapor müzakere edilmif ve kararlar 
alınmıştır. 

Komisyonlann çalışmalarına im
kan vermek üzere saat 17 de yine 
Vekilin riyasetinde toplanan Şfıra 
umumi heyeti önce muhtelit komis
yonun müsabakada kazanan okul 
kitaplarmı yazanlara verilecek telif 
hakları hakkındaki raporunu aynen 
k~ul etmiş ve sonra orta okul ve 
liselerle öjretmen okullan meslek 
ve teknik okullar inzibat talimatna
mesini müzakereye başlamış ve bu 
talimatnamenin meslek okullarına 

da teşmilini kabul etmiştir. 
Yarm saat 10 da tekrar toplanmak 

üzere saat 20 de celse tatil edilmit
tir. 

Köy olıallan maelai 
Maarif Şmuı umumi heyeti bu. 

gün öjleden önce akdettiği celse
de bilhassa üç sınıflı ve bir öğret

menli köy okullannın bet sınıflı ha
le getirilmesi meselesile meıgul ol
mu§tur. Alakalı komisyonun bu hu· 
suataki raporu fU esaslan ihtiva e. 
diyordu: 

a - Uç ıınını kö7 okullan, Parti 
proıramında tesblt edilmlı olan bet yıl· 

(Sonu: Sa. ıo. ıü. ZJ 

Kaleci Necdet 
Tevkif Edici 

JJemlrspor • Galatasaray maçmp 
hakem Tanla tecavüz eden ve bldi
seden sonra ortadan kaybolan Demir 
spor kalecisi Necdet, dün zabıtaya 
teslim olmu,tur. 

Polis, hazırlık tahkikatını bitirerek 
kendisini sulh mahkemeeine sevJret. 
mlf"r. Mahkeme, Necdetin wvkifiM. 
karar vermtetir. 

inliler, 3 Japon 
Alayını ihata ve 

imha Ettiler 
Çok Şiddetli Bir 

Muharebe 
Devam Ediyor 

Japonlar, Cenubt Çlnde de Rlcat Ecliyorlar 
Londra 25 (Hususi) - Uzak Şarktan alınan en son ha

berlere gÖre, Çinliler, bir çok cephelerde Japon kuvvetlerini 
ağlr he'Limetlere· uğratmışlaı·, üç Japon alayını ihata ederek 
tamamen imha etmişler ve bir çok şehirleri istirdada muvaf
fak olmuf)ardır. Çin membalarından verilen bu haberler, Ja
ponlar tarafından da tekzip edilmemiştir. 

---:-J "Şan1ü7'ın ŞilliaUndeki Çin kuv
·----- ----- ---, l vetleri, mauffer.- ileri hareketle. 

Milli Şef rhle devam ederek iki mühim tehir 
olan Hwa • yen ve Sa.. Yaq'ı zap.. 

Cehrimize tetmişlerdir. Düıman, 700 maktul ve 
Y mühim miktarda mühimmat bıraka. 
Geliyor rak ricate başlamıştır. Çinliler Che-

........ ZI (TAN Muba· km, qalıatinin mer\tzi olan Hang. 
ctünv'wı prblnde yeni ve mühim 

"'*'inden) - Cümhurrei.i- muvaffakıyetler elde etmişlerdir. Ja 
ftliz"' lnChilhıUn bu bataı: IOö ponlai, bu defa 500 iman, Mr kaç 

~ latanbulu tenflen- saJıra topu •• mühim miktarda harp 
dirmeleri muhtemeldir. malzemesi kaybetmişlerdir. 

* Vç abıy imha f#liltli 

Muharebelerin cereyan ettili saha 

Japonlar 
Taarruza 
Ge9tiler 

l.omtra, ıs (Hususi) - Bu
ıiln de Mançu • Moıoliıtan hu. 

lell• Volideler1 
f 

dudu iberiade Japonlarla Rus
lar arama IOD derece pldetU 
rarpıpuJ8r YÜU buJduğu 'J'o•· 
yodan bildiriliyor. Nefl'edilen 
J apon teblljinde deniliyor ki: 

J aponlarm Han nehrinin şarkmda "Japon • Mançu kuvvetleri, 
ve Hupek eyaleti dahilinde kain An. Kala nehrini ıeçmiı olan Mo-

Milb Şefin valideleri ile 
çoCulıılur clfln •bahld _.. 
preale .. hrimize plmifler 
ve Heybeliadadaki k6tkl• 
riae aitmit lerdir. 

lou yaltfninde feci bir hezimete uj. ıol • Sovyet kıtalanna ka~ 
ranııt plduldarı haber verilmekte. muka•ll taarruza ıeçmiştir. Vu-
dlr. ~an ordusunUI) Şark istika. kua ıelen bir hava muharebe. 
mtinde S kilometre geri çekilmiı ol- sfnde" Sovyet tayyaresi dü,ff. 
dulu söylenmektedir. M 

riilmilf, 4 Japon tayyaresi de 
Muzafferane ileri hareketlerine 

tluilne dönmemittir .'' * 
laıveifl Geldi 

devam eden Çin kuvvetleri, Kiang • • • • • • • • ........ 
ıi eyaleti dahilinde kiia Thoei • r:-
Tchanı'da Uç düşman alaymı iha. I B , E 

Bir müddettenberi Yalo
vada bulunan Bafvekil Dr. 
Refik Saydam dün öileden 
10nra Sakarya motörü ile 
tehrimize ıelmit, Perapalu 
oteline inmiftir. 

ta etmiftir. Sat kalan yoktur. ır sr ar ve 
Cenubi Çinde Kwantung eyaletin.. 

deki Çin kuvvetleri, üç kola aynl. 
mıı olup ayni zamanda Canton'un şi. 
maline doğru ilerlemektedirler. Pit.
darlann daha şimdiden Canton'u

4
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<Sonu, Sa; JO; Sü: 41 

Türkiye Akdenizde Bir 
Harbe Girerse lraıi 

Yardımda Bulunacak 

Londra, (Deyli Heraldin siyasl müharriri yazıyor) - İngil
tere hüktimeti, İranda 2(); inilyon setmaye ile işliyen petrol 
kuyulannı taarruzdan konıniak için İrana harp tayyareleri 
verecektir. İngiliz donanması tarafından kullanılan petroli.ln 
çoğu İrandan geliyor ve İngiltere, İıigiliz - İran petrol kum
panyasında 11 milyon sterlin değerinde hissel~re sahip bulu
nuyor. 
Bu petrol kumpanyasının ~o. 

lan Lord Cadman geçenlerde Talı. 
rana gidip Londraya dönmüştür. 

İngiltere Hava Nazın Sir Weod 
da lngilterede tayyare inpatımn 
don tlevletlere tayyare verebilecek 
vaziyete geldiltni aöylemiftlr. lran 
da bu dost devletler arasındadır. 

lıaciltere - Türkiye aruınclaki kar
phk)ı yardam paktını, i'iirkiye ile 
İran aruında konUflllalar takip 
efmlttir. -Tirld7e Akdfıabq ko. 
pacak Wr......_ if*ak eüiji tH.. 

(Boa• Sa: ıo, Si: 5) ..... __ 

' ~· '7 . 
~ :SVUDİ : 
ARABİSTAN .. , , 

Eroin Tek.kesi 
Kapatıldı, 18 
Kişi Tutuldu 

Bir esrar ve eroin tekkesi haline 
gelen Tahtakaledeki Cinci hanında 
zabıta tarafmdan ani bir arama ya
pılmış, bu metrük binanın kuytu 

köşelerinde esrar, eroin ve afyon 
çektikleri anlaşılan 18 kişi suç üs
tünde yakalanmışlardır. 

Zabıta, tahkikatı salim bir şekilde 
yürütmek için, şimdiye kadar bu i'9 
le meşgul olmuyor görünmüş, fakat 
ikinci fUbenin sivil memurlarından 
bazılarmı uzwı zamandan beri hanı 
sıkı bir tarassut altında bulundur. 
ma~a memur etmiştir. 

Nihayet evvelki akşam meşhur e
roin satıcılannın hana toplandıklan • 
m tarusuttaki memurlan tarafından 
haber alan ikinci şube, hana 30 ka • 
dar memur göndermiş, yapılan ini a. 
rama neticesinde tamam 19 kişi suç 
uatünde yakalanmıştır. 

Bunlann içinde Dökmecilerde o • 
turan Battal, ortağı Kefalo, Zincirli 
namı ile maruf Ali, Arap Zehra, Sa. 
liha, Hacı Hüseyin ve Cahit gibi 
meşhur esrar, eroin ve afyon kaçak. 
çılan vardır. 

Zabıta, bunlann üzerinde muhte
lif miktarda ~. eroin ve afyoa i.. 
le yedi bıçak bulmu§tur. Suçlular 
müdiriyetin kapalı kamyonuna dol. 
durularak dojruca Emnıyet müdur
lüiüne getirilmişlerdir. Dün hanm 
mahut delikleri kapatılmıştır. 
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PENCEREMDEN 

Sıcak Yine 
O Sıcak. 
Yalnız Ad 
Değişiyor? 

Yazan: M. Turhan TAN 

T emmuz ayı, bizim çocukluğu. 
muzda ve ıençliğimizde on 

paradan kırk para~ a kadar değişen 
mütevazi fiyatlar ta ır tak,•imlcrdc 
-mutlaka- şöyle tarif olunurdu: 

"Sıcaklar pek müessirdir. Günler 
bir saat kısalır, kışlık sebzeler diki
lir. Yemi lerin çoğu olgunla,ır. Kn. 
\un, karpuz çoğalır. Bağlarda üçün. 
cii çapalama yapılır. 

''Bu ayda sıcaklar insana dokunur. 
Viizde lekeler hasıl olur. Deniz ha. 
mamlarının tam mevsimidir. Çok 
me~ \'a yemek mide fcsadını do.fru. 
rur.,, 

Yine bu takvimlerde Temmuzun 

-müthiş sıcaklara ıebe olmasına 

rağmen- hayli fırtınalara da gün. 

leri arasında yer \"erdifini görür. 

dük: Yaprak fırtınası ve kızıl ~r)k 
rırtınası gibi! •. 

Fakat Temmuzun Hadi :!Semuın ıll' 

-eski takvimlerde o aya tesadilf e

den- Bfıhur gUnlerinden korkardık. 

~rapçada delik manasına gelen Sem 

ıehtr mefhumunu da taşır ve bizim 

dilimize o mina ile, yani Türkçe a. 

~u karşılığı olarak geçmiştir. Sü. 

mum kelime i (zehirler) demek ola. 

rak Semmin cemidir. Eski takvim. 

lerdeki Badi Semum'da bu asıldan 

gelmekte \'e "hayvanları, otları telef' 

eden zehirli rilzgar,, manasını ifade 
etmektedir. Köylülerimiz dahi hu 
tasarrufu kabul etmişler ve zarar 
verici sıcak rüzgarlara sam yeli de. 
meyi itiyat edinmişlerdir. 

Bahur, karanlığı yırttığından do. 
layı aya verilmi bir isimdir. Tem
muz ayındaki müthiş sıcaklara da 
alem olmuştur. Bu mana Jle o ayın 
yedi gününe ıtlak olunur. Bugünler 
içinde -Kamus mütercimi A ımm 
tabirlerini kullanıyorum- haunın 

begayet isislJiği olur. Guya ki alemi 
isislliklc yarıp yırtar. 

İşte biz o sam yelleriyle bu Ba. 
hur günlerinden korkardık. Yel es. 
miye başlayınca veya Bahur günleri 
yaklaşınca korunmaya çalışırdık. O .. 
nun için ben yıllarca ve yıllarca glin 
çarpmıı adama rastlamamış, sam yel 
lerinin bozup soldurduğu veya öldü. 
rüp brraktığı otlarla, hayvanlarla 
kar ılaşmamıştım. İki gUn önce 
--gökte yakıp kavuracak bir şey bu. 
lamamak yüziinden olacak- gücünii 
bir kısım insanların ensesinde tecrü
beye kalkışan güneşin insafsız ate. 
şiyle beynimden tutu muşa dönerek 
~atala düşünce vaktil le Badi Se. 
mum·a \"C Eyyamı Biihur"a karşı aldı. 
ğımız korunma tedbirlerinin ne ka. 
dar yerinde olduğunu anladım. plaj
ların halivetine kapılarak güneşle 

laiihalice muameleye giriştiğimc piş. 
nıan oldum. 

Fakat nasıl gaflete kapılmıyalun 

ki bu d-evrin takvimlerinde ne Badi 
Semum, ne de Ey~amı Bahur var. 
Rasathanenin tebliğleri veya yapı· 
lan sualle.re oradan verilen cevaplar 
ise muhiti külhana, havayı ale,·e çe
viren sıcakları "dalga,, olarak göste. 
rfyor. Ger~i bu dalıalara bir sıcak 
kelimesi ilave olunuyorsa da insan 
dalga sözündeki oynak s~rinliğe ka. 
pılıyor, daha doğrusu dalga geçiyor, 
kendini giincşin amansız ağına atı. 

yor ve .. yatağa diişüyor. 
Sıcakların adını değiştirmekte .ne 

mana nr, bilmem ki? .. 

lktısat Veklli Şehrimizde 
Evvelki glin, lzmirden şehrimize 

gelen Ziraat V&ili Muhlis Erkmer., 
diın Erenkoyünden İstanbul tarafına 
geçerek, şehrimizdeki zirai müesse
selerin bazılarında tetkiklerde bul.un. 
muş, bu arada vilayet ziraat müdü
ründen işler üzerinde i~ahat almışttr. 

Iktısat Vekili Htlsnu Çakır da şeh. 
rlmize gelmiştir. · 

lncıiliz Seyyahları Geliyor 
ltalyan bandıralı Markopolo vapu. 

ru 300 Ingiliz seyahile bugün lima
nımıza gelecektir. İngiliz seyyahları, 
şehrimizi gezdikten sonra Rodosa ha. 
reket edeceklerdir. 

Yerli Mallar Sergisi bu altram açılıyor. Yulıarıki resimde, sergide kurulan pavyonlann •:>n hcuırlıklannı görüyonı:. 

Limanlarımızın 
İnşası işi 

--o--
lngifiz Mühendisleri 

Vekille Görüşecekler 

Y apllacak Yollar 
Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Beşiktaş 

Kazalarmda Yapılacak Yollar T esbit Edildi 

Yerli Mallar 
Sergisi 

--<>-

Bugün Saaf .f 7 de 

Halka Açılıyor 
İskenderun limanını tesellüme gi. 

den heyet azasının bir kısmı avdet 
etmiştir. Orada kalan aza, Iskende
run limanı muvakkat idare heyetini 
teşkil etmektedir. 

Belediye, 1.050.000 lira sarfile uç Nafıa müdiirliiğünün iha1e etmiş On b~rinci yerli mallar sergisi 
senede yapılmak üzere buı~ünlerd~ ı. olduğu yolların da mühim biT kısmı bugiin saat 17 de açılacaktır. Şehri
hale edilecek olan_yollara ait listeyi ikmal edilmiştir. Yalnız KurbsğaJı- mizde bulunan hükumet erkanı, me. 
hazırlamıştır. Bu listeye göre, Emin- dere ile Erenköy verem istasyonu yo- buslur ve gazeteciler açılma merasi
onü kazası dahftinde Eminönü mey-' lu üzerinde 200 metrelik bir kısım mine davet edilmişlerdir. Dün Vali 
danı, Sultanahmet meydanı, Beyazıt kalmı~tır. Gerek bu yol, gerekse, bu ve Belediye reisi Lutfi Kırdar, saat 
~eydanı, Emicbnü - Sirkeci, ~irke. civarda yapılan dit.\ r yollar katranlı ıı de sergiye giderek hazırlıkları 
cı • Araba vapuru yolları asfalt ola. ~ose olarak yapılmaktadır. Katranlı boştanbaşa teftiş etmiş ve yeni b::ızı 
rak yaptırılacak ve buralardan çıks. şoselerin fena inşa edilmekte o!duğu ! emirler vererek ihzaratın bugün öğ
cak olan taşlarla da Koca Ragıppaşa, hakkında itirazlar vaki olmuşsa da 

1 
leye kadar ikmalini söylemiştir. Ak

Ağaçeşmesi, Gençtürk ve Şair Fıt- yapılan tetklkatta bu itirazların yer- 1::am saat 17 de sergi komitesi, mın. 
nat sokakları pa':'Keye tahvil edile. siz olduğu ve katranlı şose inşaatının ~aka lktısat M ü d ü r ü Haluk 
cektir. tam kemale gelebilmesi için senede l ve Belediye Iktısat müdürü~Sa!fctin 

lskenderun limanının yeni kadro. 
su hazırlanmaktadır. Kadro ağustos 
bldayetlerinde tebliğ edilecek ve 1:i 
ağustostan itibaren liman bilfiil Li
manlar Umum Miıdı.irlüeü emrinde 
çalışacaktır. 

lngiliz mühenJiıleri 
Limanlarımızda telkikatta bulun. 

mak üzere Londradan gelen Ingiliz 
Gibs mtıessesesi mühendisleri Trab
zondaki tetkiklerini bitirerek şehri. 
mize dönmüşlerdtr. İngiliz mühen
disler heyetinin reisi M. Biver, dün 
Devlet Liman işletmeleri umum mii
dürü Raufi Manyas ile görüşmüştür. 
M. Blver, buaun Ankaraya a!decek 
ve Izmirden donecek olan .Münaka
lat Vekili Ali Çetinkaya ile görüşe. 
cektir. 

Fatih kazasında: Fatih meydanı, birer defa olmak üzere iiç sene kat. iştirakilc toplanarak hazırlıklar tet
Darüşşafaka caddesi, Yedikule - ranlanması lazım geldıği anlaşılmış- kik ve bütün pavyonlar birer birer 
KazlıçeŞine, Aksaray • Cerra~paşa tır. gezilerek fcap eden tavsiye1erde bu-
ve Koca Mustafapaşa cadd&lerı as. • lunulmuştur. Evvelce sergiye iştirak 
falt olarak yaptırılacakttr. Bu ~ad- Şehir miitehassısı Prost, şehrin i- lunulmuştur. Açılma merasiminden 
Jelerden çıkacak taşlarla da Fatıhte mar planını yaparken Yenikapı ile sonra halkın gezmesine mi.isaade e
Akdeniı caddesi parkeye tahvil edi- Yedikule ausında ve tren yolunun dilecektir. 
lucektil". ik! tarafında bulunan teneke mahal. Dün Hatayqan, Antaky:ı Ticaret o. 

•k" dar "'Z•••nd · Düyü 

lıca • Tepeyolu. 
·~ "~~ ~·-- - 1 ,..,. UU:u u,.,..,.,.,,.: ı.:u:vı ı-..... , .... uıu"'u \u 

etmemiştir. Düşünüldüğüne göre, ye-

lngiliz mühendisleri bir müddet 
sonra Ankaradan şehrimiza dönerek 

Istanbul limanında tetkikata başh

yecaklardır. 

!stanbul limanının alaca!Iı şekil bu 

te\11:ikler neticesinde hükumetin ye. 

rccegi karara göre belli olacaktır. 

-Müddeiumumi 
Romanyaya Gidiyor 

Müddeiumumi Hikmet Onat, me
zuniyetinden istifade ederek Roman. 
yaya gidecek ve Romanya adliyesin
de tetkikat yapacaktır. 

Beyoğlu kazasında: Ha::.ki3y - Kik 
sımpaşa, Taksim - Sıraselviler, Yük
sekkaldırım ve Cihangir yolları kıs
men asfalt, kısmen de mozayık par
ke olarak inşa edilecektir. Buralar. 
dan çıkarılacak taşlarla Zincirliku
yudan Ayasağa köşkline kadar de. 
vam etmek üzere Şişli - m··yükdere 
yoluna muvazi ikinci bir yol yapıla. 
caktır. 

Beşiktaşta: fühımur yolu, Akur.-t
ler _ Maçka yolundaki meyilli kı

sımlar mozayık parke, düz olan kı
sımlar da asfat olarak inşa edilecek-
tir. 

Büyükadada Nizam caddesi, Hey
belide Ayyıldµ cadd~si, Burgazda 

-<>-- Rıhtım caddesi, Kınalıda sahil yolla-
Orobüsler Temiz Tutulacak rı kısmen asfalttır. Bu yol programi. 
Şehirde işliyen otobüslerdeki döşe- le bu yollar tamir görece~for, meyiUi 

melerin kırık, dokiık ve a1ni zurnan. olan kısımlnrda da moznyık parke 
da pis oldukları, oturan!arm elbiscle- inşa edilecektir. 
rini kirletmekte bulundukları beledi- Şartnameye göre bu yolların inşa
yeye şikayet edilmiştir. Bu şikayet sını üzerine alacak olan müteahhit 
üzerine zabıfai belediye teşkilatına günde 120 metre murabbaı yol yap
bır tamim iÖnderilcrck otobüslerin mak şartile 500 giınde ikmal edecek
sık~ bir muayeneden geçirilmesi, te- tir. 
mizlenmiyen otobuslcrin çalıştırılma. Bundan başka yapılan yolların bir 
sına müsaade edilmemesi bildirilm!r ı kısmı beton asfalt, bir kısmı ise kat. 
tir. ranlı asfalt olarak inşa cdilecektır. 

Celal ile, diğe,r bir azadan mürck
oi pliının tatbikile buradaki teneke 
evler kaldırılacak ve tren yolunun kep bir heyet sergiye iştirak etmek 
üst tarafında 15 metre\\k derinlik i. için schrlmize gelmişler ve beraber. 
le tren yoluyla deniz arasındaki sa- ]erinde Hatay mallarını d:ı gctirmiş
halarda inşaata müsaade edilmive- terdir. Hatay pavyonuna yerleştid. 
cektir. Buralar munhasıran yeşillik 

1 
len malların hepsi de nazarı dikkati 

sahalar olacaktır. · ı · 
celbeden kıymettar nünıune erdır. 

• Bu mallar Hataym sanayi ve ekono
Taksim bahçesinde yapılmakta o- mi kalkınmasında iklim ve toprak

lan belediye gazinosunun elektrik, larının müsaadeklrlığı nisbetinde e
kalorifer, mutfak, hava gazı ve yan. hemmiyetli bir rol oynıyabilecek va. 
gın tesisatı 35 bin lira bedeller eksHt- ziyette olduğunu göstermiyc klifi ge

meye çıkarılmıştır. Taksimaeki su leceldir. 
hazinesine konulacak fıskiyelerle e. Sergide satış için ayn pavyonlar 
lektrikli tenvirat tertibatı için de ayrılmıştır. Bu pavyonlardan birinde 
19 bin lira tahmin edilmiştir. Şilenin yerli bezlerinden de satıla. 

caktır. Bu seneki serginin geçen di-
• 

Taksim kıslnsilc arsasının beledi-
yeye devri hakkındaki Heyeti Veki. 
le kararı, drın belediyeye tebliğ edil
miştir. Karara göre, kışla bir komis. 
yon tarafından takdir edilecek bir 
kıymet mukabilinde, arsa ise bedelsiz 
olarak belediyeye devredilecektir. 
Kışlanın Ta}:sim - Harbiye ve Tak. 
sim - Ayaspaşa yolları üzerindeki 
cephelerinde yapılacak teraslı tek 
,kı.th inşaat Emlak Bankası tarafın. 
dan temin edilecektir. 

ğer sergilere nazaran daha ziyade 
muvaffakıyet kazanacağı şimdiden 
tııhmin edilebilir. Sergi geceleri sa. 
at on buçuğa kadar açık kalacaktır. 

M lllf S•n•yl BlrllOlnden: 
Şehrimizde bulunan sayın mebuslanmı

zın hepsinin adresleri serııl komitemizce 
mall1m olmadılı için XI inci Yerli Mallar 
Serıılslnln buıün saat 17 de yapılacak açı
lıs törenine mebuslarımızın huzurlarlle şe
ref \ cm1elcrlnı aaygıl&Tımln rica ederim. 

X 1 inci Veril Mallar Sergisi 
Komite Relal 

Vail Dr. LQtfi Kırdar 

SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM CEVAP . 
S - Lisenin onuncu sıaıfında 

beden terbiyesi llersinden ikmale 
kaldım, ikmal imtihanında bu 
dersten dönebilirim. Fakat doğru 
\'e &diline olur mu? 

C - Beden terbiyesi dersi tle 
müfredat programına dahil ders
ler meyanındadır ve tıpkı diğer 
dersler hükmündedir. Binaenaleyh 
diğer dersler gibi beden terbiyesi 
dersinden de imtihan vermek ve 
muvaffak olmuk zarureti vardır. 

• 
S - Mektep talebealytm, tatil 

esnasında gümrük komisyonculutu 
yapabilir milim?. 

C - Gümrük komisyonculuğu 
hususi bir meslektir ve icrası bir 
takım kayıtlara ve şartlara bağlı-

dır. Gümrük komisyonculuğu ya. 
pabilmek ıçın imtihan vermek, 
gümrükler idaresinden vesika at. 
mak vesaire gibi bir takım icapla. 
ra riayet etmek lazımdır. Gümrük 
komisyonculuğu yapamazsınız, fa. 
kat bir komisyoncu yaRmda yar. 
dımcı, katip, muamele takipçisi gi
bi çalışırsınız. Tıpkı avukatlık ya. 
pamıyacağınız, fakat bir avukat 
yanında çalışabileceğiniz gibi. 

* S - Bölıe Sanat Okuluna ıir. 
me prtları nelerdir?. 

C - Bölge Sanat Okullarına pa
ralı ve parasız talebe alınır. Pan. 
siyon ücreti 150 liradır. Paralı ve 
yatsız talebe imtihana tabi değil. 
dir. Mektebe girmek için 13 ten 

küçük 17 den yukarı olmamak, 
sıhhi durum raporla tesbit edil. 
miş bulunmak lazımdır. Yatılı kıs. 
ma girmek için ilkmektep mezunu 
olmak ve imtihanı kazanmak icap 

eder. fstanbuldan başka, Ankara, 
Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 

İzmir, Kastamonu ve Konyada da 
Sanat Okulları vardır. Trahomlu 
talebe mektebe kabul edilmez. 

* S - Bu sene Darüşşafakayı ik
mal ettim. Ankara Hukuk FakUJ. 
tesine leyli olarak girebilir miyim? 

C - Ankara Hukuk Fakültesine 
yatılı olarak girmek için liseyi pek 

iyi derecede bitirmek lizımdır. E. 
ğer Darüşşafakayı pek iyi derece 

ile bitirmiş iseniz girebilirsiniz. Di. 
ğer şartlar, Türk olmak, yaşı 18 

den aşağı 30 dan yukarı olmamak, 
lise veya yüksek okul veyahut ye

di senelik idadi mezunu olmak, 
hastalıktan salim bulunmak (leyli 

girmek istiyenlerin ayrıca Fakül. 
te doktoru tarafından muayene e. 
dilerek sıhhatinin tam olduğunun 

anlaşılması lazımdır) iyi ahlak sa. 

hibi olmak, Fakülteyi bitirdikten 
sonra Adliye Veklletinin göstere. 

ceği yerde sekiz sene hizmet ede. 
ceğine dair noterlikten musaddak 

ve kefilli bir taahhütname ver. 

mek, askerlikten tecil edilmiş oldu
ğuna veya askerlikle ilişiği olma. 
dığına dair vesika ibraz etmek. 
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. Torununa Zehir 
Veren Kadın 
Frengili imiş 

-<>--

Morğ, Çocuk için 

Raporunu Mazırlıyor 
Morg, anne annesi Emorfiy11 tarc. 

fından oldürülen beş ayhl: Seyhan 
hakkmdaki raporunu herıüz vcnnc
mlştir. 

Suçlu Emorfiyanın frengili bulun
duğu için dispansere devam eı:tigi 
anJaşrlmıstır. Salahiyetli doktorlarrn 
sö;> lcdiklerine göre, frengi hastalıgı 
ekseriya böyle yaşlı kadınlarda len. 
fantsit denilen çocuk öldürme ve boğ 
mo hastalıklarının doğmasına sebep 
olmaktadır. 

Pariste bir kadın, çocuklarını elbi

selerile beraber kureğe bağlıyarak e
vindeki fırının içinde nefeslerini kes. 

mck suretilc öldürmüştür. 

Ferııbu şekilde öldürülen çocuklar

dn cebri ve tazyiki gösteren bir eser 

tesbit edemediği için kadının :nücri

miyetine bir tl'ırlii karar vcrilememiş

Cr. Çocukları bdyle Boğarak oldur. 

mekten fevkalade zevk alan k:ıdın, 
kf!ndi çocuklarını bitirdikten sonra, 
bu yenılmezz arzusunu komşu ço
cuklarına da tatbik etmiş ve bundan 
sonra yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. Paris tıbbı adli miiessesesi, 
bu kadının Lenfantsit olduğuna ka. 
raı· vermiş ve cezaya ehliyeti mese. 
l(:si ortaya çıkmışllr. 

Madam Emorfiyada böyle bir has. 
tahğın olamıyacağı kanaati hakim
dir. Çünkil Lenfantsit hastalarda 
hiçbir mücbir kuvvet yoktur. Hal· 
buki Madam Eınorfiya, Miislüman. 
dan olan kızının piç çocııgunu orta. 
dan kaldırmak için bu kararı ver
miş ve tatblls ~tmiştir. 

Okulunda Yangın 
DUn saat 15.15 te Maltepe Atış o

kulunun yemekane ve bulaşıkhane

yi ihtiva eden pavyonunda yangın 

çıkmış ve ilk iki katı kagir olan pav

yonun ahşap olan üçünca katının 

yanmasile neticelenmiştir. 

Kadıköy, Kartal, Pendik ve Uskü

dar itfaiye gruptan yangın yerine 

gelerek beraber çalışmıya başlamış

lar ve iki saat iç"inae yangın söndü. 

rülmüştUr. ,._ ı••-•-•-· 
Ateşin bulaşıkh-ane bacasından sıç. 

rıyan blr kıvılcımdan çıktığı tahmin 

olunmaktadır. 

Tren Kıvllcımından 
Ev Tutuıtu 

~amatyada Arapkuyu hat boyun

daki 12 numarada Şan'a ait evin bağ

dadileri, bir trenin lokomotif baca. 

sından sıçrayan bir kıvılcımdan ateş 

almış ve ev kısmen yanmıştır. 

o \ 

Silivri HükCimet Konağı 
Silivri hükumet konağtmn 36 bin 

ltralık ilavel inşaatı diln müteahhide 

ihale edilmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

26 Temmuz 1939 
ÇARŞAMBA 

7 ncl ay Giln: 31 
Arabi: 1358 
Cem. ahar: 9 
GOnC?S: 4.50 - Ö~le: 
İkindi: 16.17 - Ak am: 
Yatsı: 21.26 - İmsfık: 

Hızır: 82 
Rumt· l3~r> 

Temmuz: 13 
12.20 
19.33 

2.42 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy' meteoroloji istasyonundan alı

nan malümata g6re hava yurtta Karade
nlzln şark kısımlarlle Doğu Anadolu böl· 
gelerlndo bulutlu, diler bölgelerde umu
miyetle açık geçmiş, rüzgirlar Doğu ve 
Şimal bölgelerinde şimali, diğer yerlerde 
ekseriyetle cenubi istikametten orta kuv
vette esmiştir. 

Diln tstanbulda hııva açık geçmiş, rl\~
gAr cenubu garbldeJ'l saniyede 3 - 5 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 te hava taz:yikı 

1007,4 milibar idi. Sühunet en yüksek 33,6 
ve en dOşOk 19,3 .santl~t kaydedilmiştir. 
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1 BUGÜN 
Uzak Şarkta 

lngiltere ile 
Japonya 

Y ezan: Ömer Rıza DOGRU L 

HATAYDA 
Coşkun 

Tezahürat 
=-o-=. 

Hamidiye Talebesi 

Şerefine Ziyafet Verildi 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Büyi.ık Millet Mecli:si ve Parti 

Genyönkurul mümessilleri ve vila. 
yetler murahhaslarından mürekkep 
heyetin dün YayTadağ ve Iskenderu. 
na yaptıkları gezinti yer yer tezahü
rata \'e Hatay halkının başta Milli 
Şef Inönü olmak üzere Türk milleti
ne ve Büyük Meclise karşı sevgi ve 
saygılarının ifadesine yeni vesileler 

İSPANYADA 

Ordunun 
Tensiki 

-o--

Fasta İki 

ihdas 

Kolordu 

Ediliyor 
Burgos, 25 (A.A.) - Ispanyoı or. 

dusunu yeni baştan tensik eden ka. 
rarnamc~in başlıca yeniligi, Fasla i

ki kolordu lndıısıdır. Şimdiki halde, 
Fasta bir sefer heyeti bulunmakta-
iır . ' 

1 ngiltere ile Japonyanın Uzak 
Şarktaki münasebetleri mü

him bir gerginlik geçirdikten sonra 
iki taraf anlaşmak yolunu tuttular 
ve müzakerelere başladılar. Hattft 
Japonya Baş' ekili bu münasebetle 
sciylediği sözlerde iki taraf münase
betlerinin buhranlı ı;afhayı atlat. 
mı,. olduğunu anlatmış ve işlerin yo. 
tuna girmek i tidadında bulunduğu. 
nu izah etmiştir. Daha sonra iki ta. 
raf ta aralarını bozan güçlükleri ber
taraf .etmek için bir takım formüller 
üzerinde uvu tuklarını illin etmişler, 
ve bu da bir salah olarak kaydedil· 
mişti. Halbuki beklenen şey, bu ''a
ziyetin tam zıddı idi. Çünkü Japon 
matbuatı şiddetli tehditler snuru. 
yor, ''e nerdeyse iki taraf arasındaki 
münasebetlerin inkıtaa uğrıyacağını 

ifade eden \'aziyet alıyor, hatta bir 
aralık Japonya ile Almanya ,·e İtal
ya rasında askeri bir ittifak yapmak 
için yeniden müzakereler açmak ih
timalinden bahsediyordu. 

vermiştir. -· 
Yayladağa giderken Şehkoyu na

hiyesinde bütün köylülerin iştirakile 
büyük bir toplantı yapılm:ş ve halk 
adına söz söyliyen bir genç, bir hi
tabede bulunmuştur. Şemsettin Gü
naltay, verdiği karşılıkta, anavatanın 
bütün Türk milletinin kendilerini 
özlediğini söyliyerek demiştir ki: 

Gümrük ve lnhi•arlar Vekili Raif Karadeniz lzmirde 

Kararname, Frankonun noktai nn
zarına göre, askeri kuvvetleri yeni. 
den tevzi etmektedir. Kararname, 
mecburi askerlik hizmetinin müd

detini tasrih etmemektedir. Iyi ma
lümat almakta olan mahafil:? göre, 
bu müddet, uç sene olacaktır. Karar. 

İzmir, 25 (TAN Muhabirinden) - hareket etmiştir. 
nııme, harp malzemesinin ne suretle 
tevzi edilece'ğıni de göstermemekte. 
tedir. 

İnhisarlar Vekili bugün Ç;ımaltı tuz- Nafıa Vekili Sam•un'cla 
lasına giderek fabrika ve memleha- Samsun, 25 (A.A.) - Trabzondan 
yı gezmiştir. Avdette gümrükleri tef. gelmekte olan Nafia Vekili Ali Fu~t 
tiş eden Vekil, yarın öğleden sonra Cebesoy, vapur limanımızda kalrlıgı 
İstanbula hareket edecektir. müddetçe fener yanındaki eski tari. 

Frankonun son beyanatına göre, 
:Spanyol ordusunun mevcudu sulh 

;, amanında az, yalnız teslihatı fev-
1 alaae olacaktır. Dahili harp esna
sında Franko, miıhim miktarda ufak 

Fakat Japon gazetelerinin bu ne~
riyatı iizerine Japon Hariciyesinin 
salahil:etli mümes illeri, Japonyanın 
hiç bir nçJıile İngiliz siyasetine nıü. 
dahaleyi istihdaf etmediğini, yahut 
İpgilterenin Uzak Şarkta değişen ze
mini nazarı dikkate alma ı lazım ~el 

diğini söylemiş, İngiltere de bugün 
Şimali Çinde hüküm süren vaziyeti 
nazarı dikkate almak lüzumunu ka .. 
bul etmiştir. 

"Görüyoruz ve. sevincinizden an
lıyoruz ki, siz de bizi ayni derecede 
özlediniz. Bu hür bayrak altında mü. 
ebbeden mesut ve bahtiyar yaşayı. 

Münakalat Vekili AnkaraJa hi liman ve mendireğin yerini kara. 
Balıkesir, 25 (A.A.) - Münakalat dan ve denizden tetkik etmiştir . 

nız.,, 

Vekili Ali Çetinkaya dün sabah sa. Samsun - Bafra' yolunun dördün
at dokuza on kala şehrimize gelmiş, cü kilometresinde son seylaptan yı. 
istasyonda hararetle karşılanmıştır. kılan büyük köprü yerini ve seyla-

ri tbeli zabit yetiştirmiş olup mem. 
lc1 etin ali menfaatlerini muhafaza 

k d 
,, 

edPcek olan "Imparatorlu or usu 
Jskenderunda yapı]an deniz yarış

larını takip ettikten son:-a halkevi
ne giden Şemsettin Gü~a~~ay, .. bura
da 24 temmuz Lozan gunu munase. 
betile yapılan toplantıda bulunmuş, 
ve Parti ba ·kanr Hamdi Selçuk tara
fından Lozanın değeri hakkında al
kışlarla takip edilen bir konferans 

Ali Çetinkaya, Balıkesirlilerin ay- hın tahribatını da görmek üzere ma
ni hararetli teşyileri arasında saat ı halline kadar gitmiş ve müteakiben 
ona doğru Ankaraya müteveccihen İstanbula hareket etmiştir. 

nun armatörüni.ı vücude getirmek 
üzere bunları muhafaza etmek ntye-
tindedir. - :- ---

Bu vaziyet, Japonya ile Çin ara. 
ınnda devam eden harp ''aziyetidir 
ve bugi.in Jnponyanın Şimali Çini 
askeri hakimiyeti altında yaşattığt, 

buradaki ha hca Çin sehirlerinin 
Japon işgali altında bu1unduğu, bir 
emrivakidir. Bu emrivakiin meşrui

-.. ... ....... ,.. . 
verilmiştir. 

Şemse1tin Giinaltay, Sevr muahe-

Banka Bareminde 
Vergi Nisbetleri 

lspanyol ordusunun teşkilatına ait 
ulat a.c alınacak yeni mııhim:.ıt Fran
k onun maksatlarını gösterecektir. 

iktısadi Faydaları 

Görülen Müesseseler 
bahis 

vaki 

desi ile Türk milletinin, hatta ken. Ankara, 25 (TAN Muhabiri bildi
disine bırakılan sahada nasıl feci biı riyor) _ Bankalar ve müesseseler 
akıbete maruz bırakılmak istcniidi- baremi kanununun mevzuuna göre, 
ğini muahede ma de er inin m ukaye. 'i ..... nA"'"' •• ; ...ı.;ı .. ~ .. ~·-s' nlobct. 

olilulllJ ............ _:;ı~--·.-~---~..,.-·,~= .. .,,.ı.-;::.'-=e,,.ıe ..... ı re ıcımıı~ ve J..AILM•• ···--··-u~- leri hakkında Maliye Vekaleti, teşki-
Japonıann i tediklcri şey, bu emri- sini~ .T~rk. ~illetine k~za~d~rdığı h:~- 1atına umumi bir tebliğ yapmı~ır. 
vakiin naznn dikkate alınması ve kfkı ıstıklalın ehemmıy:ctını teb:ıruz ş· d' k d d' ~ t• t sanat 

ım ıye a ar ıger ıcare ve Japonların buralarda kendi ordula. ettirmiştir. Heyet akşam t<!krar An. .. 
1 

. .. t hd 
1 

. gı'bı' 
.. .. .. muessese erı mus a em erı rının selfımetini diğer her mülahaza. t:ıkyaya donmuştur. .. .:_ ' vergiye tabi olan bu müesseseler me 
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• , • ı oldugu u um crın cereyan e me 
icin iki taraf arasında Tien • Sin ha. may Başkanı l\~ar~şal Feuı Çak-1 kabul edilmiş bulunduğuna göre, i-
diselerini miizakcreye inıkan hasıl k h .. chrımızde bulunmak-

ma · ugun :. . zahnamelerdc kanunun bu hükmü-
olmu tur. ta olan Orgeneral l~utzıger ve ma. nün hangi mi.ıesseseler memurları 

Fakat İngilizler bu hattı hareketi i;\'eti şerefine sehır lok~ntasınd.:t hakkında ve bunların ne gibi istih. 
tak;p etmekle, ne Japonyanın Çin. 52 kişilik bir öğle y~rnegi ,·ermış 1 kaklarına tatbik edileceğini kazanç. 
deki fütuhatını tanımış, ne de onla. ve bu ziyafette Gene~ ~urmay. \'C j buhran ve muvazene ve hava kuv-
rın fethetmic; oldukları yerlerde kur- Milli Müdafaa ve lları.~ı~'.e Vek.a~~: 1 vetlerine yardım vergilerine bu l1ük. 
mak j tedikl;ri yeni nizamı kabul et. ti crkiinı ile Fransız Bu;\·uk Elçılıgı mün hangi cihetlerden mö.essir hu-
ni~ değillerdir. Bilakis İngilizler ileri gelenleri hazır bulunmuşlar- bulnnduğu tasrih edilmiştir. 
bö~·le bir şey yaparak do t ka)·bet. dır. İktısadi buhran, muvazene ve ha-

mından fedakarlıkta bulunmak fik-

va kuvvetlerine yardım vergilerinin 
tcvkifinde ise bir değişiklik olmıya. Ankara, 25 (Hususi) - Teşviki 
cağı, Ankarada çalı an memurlara Sanayi kanunu mucibince ikinci sı. 

vcrlleedc muvakkat tırzmimrttan ka. 11 uafiyet ruhsatnamesini haiz o. 
zanç ve iktısadi buhran vergileri kc- lup ta ikhbadi faydaları habul edil

silmiyeceği, ancak bu tazminatın as. memiş olan müesseselerden tahan 
lından yüzde 8 muvazene ve yüzde helva, un, çırçır, elektr!k, makarna, 
2 hava kuvvetlerine yardım vergile. kimyevi ve tıbbi müstabzarat :fabri

ri kesileceği ayrıca tasrih edilmek- kalarile matbaaların, likör ve kanyak 
tedir. fabrikalarının iktısadi faydaları bu 

Gündelikle çalı,anlar defa kabul cdflmiş olduğunaaıı me7. 
İzahnamenin diger bir noktasın. kur müesseseler kanununun 1 :5 ınci 

daki tafsilata göre, giindelikle çalı- maddesindeki muafıyetlerdcn başka: 
şan işçilere ait seksen kuru~luk mu- A _ Yalnız imalata tahsis ettik. 
afiyetin kat'ı bakımından devlet mü. leri binalara münhasır olmak üzere 
esseseleri ile diğer müesseselerde ça- bina vergisinden, 

lışanlar arasında esasen bir fark B - Kazanç vergisinden (asgari 
mevcut olmadığından, mevzuubahs . d h'l ) 
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banka ve muesseselerde gunde-ııde C B 
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- e c ıye ere aı ınşaa , u ar çalışan ve yevmiyeleri 120 kuruşu 
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ı k&zan arı, mo or ve ım ı - erın ru -geçmiyen işçilerin eskisi gibi seksen 1 . . _ f 

k l k f. tt · t"f d tt'ı satıye resımle::.nden de mua_ tutul-'1ruş u mua ıye en ıs ı a e e -
rilmesine devam olunacaktı.r. maları kararlaştırılmıştır. 

HAD i S·E LE R i N i Ç Y UZ O: 
mek istemediklerini ve pren ip bakı. ' --~~-~~~~ ..... ~---~ ..... ~---~---~--~~--~-~-~f"~-.:_==::.=._:::__ _ _..:. ___ -:-=:==========~====:::=::::::::;;;;--------------
rinde olmadıklarını açıkça söylemi:;. 
]erdir. Çiinkii Çin partiyi ka)•betmi~. 
~·ahut altından kalknnuyacağı mağ. 

l<ıbiyete uğramış değildir. Bilakis 
Çin giin geçtikçe daha fazla kalkın. 
makta \'e muknl'emctini arttırmak. 
tadır. 

Nitekim bugün hiikiim siiren ka
naate göre Uzak Şark harbi. öyle bir 
kaç sene devam edecek mahi~·ette 
değildir. Bil:ıkis bu harbin hiç ol
mazsa bir ne il de,•am edeceği vii
~uh ile gi>riilmekte ve neticede U
zak Sarktn vaziyetin ta fiyeye uğrı. 
yat'a~ı anlac;ılnıaktadır. 

Vaziyet hu merkezde olduğun~ 

~öre Japon fütuhatını tanınııya im
kan tıısa\'vur olunamaz. 

Bununla 1'eraber f ngilterenin son 
\'aziyeti milliyetçi Çin mahafilinde 
pek iyi kar ılnnmamış olmakla ber~
her Mister Chnmberlain'in si)•ac;eti
nl değistirmediği \'e dcği tirmiyeceği 

hakkındaki beyanatı az çok teselli 
vernıi tir. 

Fakat İngiltere ile Japonya ara-
mdaki miiznkereler bilhassa mih

vercilcri sinirlendirmekte, bunlar 
Japonynnın totaliterlere yüz ~evir. 
mcsinden endi eye dii rnetke, ve bu 
endiscyi fngilterenin Japonyaya baş 
c~diğini c;iiyli~ erek ı.aklanııya gayret 
etmektedir. 

Uuık Şark mc elest gün meselesi 
değildir. Dediğimiz gibi nesil mese
lesidir \'e l:iu mesele nice nice :ııafha-
ltır l!cdrecektir. 

• 

• 

• 

Jlc-r ı:;cnc .ı c;\·Iı'.ılde Nuremberg'de toplanan Nazi kon. 
gı·eı.i, celccck yıl takip edi1ecek programın teı.bit edil
diği ~·<'r<lir. Bu itibarla da her yılın kongresine hiı· ati 
fakılır. Bu c.iimlcrlen olarak geçen yılki kongre11in adı 
"Düyiik Alınan;\·a,, kongresiydi. Bu seneki Nurc-mberı,: 
kongre i.1c <~e "ı:;ulhün parti günü., ,.e sulh kon~ı·c.,j 
adını ta!mu~lmdtr, 4 eylfılden 10 eyhile kadar siire. 
cek kongre miiddctince kullanılacak harita, bayrak, 
resim 'csııirı·niıı üzerine şimdi milyonlarca ki~i '·Sulh 
kongresi,, mınkuo.;ını işlemektedir. Bu seneki Ntırcnı
bcrg konı:resi, :suilı kongresi olacaktır. 

• Almanya ve ita/yada 1imJi mütemadiyen aulhten 
bah•ediyorlar. Danzig mesele•inin bir harp m ev· 
zuu olamıyacağını tekrar ediyorlar. Berlinde ve 
R.~mada fimdi hep •ulh fikri ileri •Ürülmektedir. 
Nazi ricalinden biri resmen Danzig için Alman. 
yanın harbetmi.veceiini •öylemiıtir. 

* 
lngiltP.tc lıiiktımcti i\Ioskovadaki nıurahhasların:ı r:ön. 
derdiği son tııllmatta, siyasi ve aı.keri ittifukın a~·ni 
7.aınaııda inıznlann'asını ve tarafeynin beraber cstlı • 
mak için. birhirin~ derhal lazım gelen malumatı~ ,.e;. 
ııwsini kabul ctti~ini bildirmiştir. Yalnız hilvnsttl\ mü. 
tP.cnvi?:in isti~nre yapılmaksızın tayini teklifini rcd. 
dctınistir. -

* Sovyet Rusya; Romanya, Polonya ve Türkiye ile 

bir taraflı paktlar imza etmek niyetinde olduğu. 

nu bildirmiı, /ngiltere ve Franaa hükumetleri 

9 

• 
• 

böyle bir taraflı bir anlaşmıya muhalif olmadık
larını söylemişlerdir. Bu anlaşmalar, Sovyet - ln
giliz anlaşmaaının müatace/iycti lüzumunu hü
küm•üz bırakacaktır. 
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Yııkmda f~l:rnlmlll ziyaret edecek olan İngiliz dnnıın
nuı-.ıııır>· a'\Uİ zamanda Bulgaristan, Romanya ve ıtus. 
;ra sahill<·~ini de ziyaret edeceği haber verilmektedir. 
ln<>ilİ7. <lonanmasmın İstanbul ziyaretine ait hazırlık. 
Ju~ tı>tkik ve teslıit etmek üzere e,·elki giin ..\ti•1adan 
j~tanhula bir İngiliz askeri tayyarcsiyle bir heyet ~cl
llli , \'e yine o ak~am dönmiiştür • 

* 
Macariatanda Nazilerle muhalil/eri arasındaki 
gerginlik çok artmııtır. Hükumet, parlamento ve 
halk ikiye ayrılmıştır. Her an bir hadise çıkma
•ından korkulmaktadır. Hükumetin düşmesi bek
lenmektedir. Yeni kabinenin teşekkül tarzı, Ma
caristanın mukadderatını tayin edecektir. 

* İt al~ ada fon·nre fabrika1arının istihsalU1ı, hanı nıııc'I. 
de hulunmam~sı yüzünden, çok dü~nıü tür. Şimıli ay. 
da nucrtk J 00 tayyare yapılabilmektedir. 

..... 
Almanya hükumeti, ticari münaabette bulunduğu 
devletleri Berlinde bir iktı•at kongre•ine davet 
etmiye karar vermiştir. Bu işle eıki Maliye Nazırı 
Doktor Şaht meşgul olmaktadır. 
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ELEK 
Ne Tath Hayat I 

Yazan: B. FELEK 

Sıcaklar ha tı. Artık ii iimekten, 
soğuk almaktan korkumuz 

kalmadı. Hava derseniz istediğiniz. 

den ala ve fazla esiyor. Her tram,·ay 
arabası bir hava borsası. Bir taraf. 
tan girip öbür taraftan çıkan yel ııe 
şapka bırakıyor, ne külah! 

- Eskiden bu pencerelerin bir ta
rafı kapanırdı! diyene: 

- Hnva alıyoruz.. ce\'abı \'erili. 
yor. Ne diyebiliriz. ilam almak ta 
rü~' et almak değil ya! 

Zaten tramvaylar, kabadayının 
harman yeri olmuş. Kimseye laf e. 
dilmiyor. Vapurlar da öyle ya! 

Galiba :sıcaklık, cesaret) arttırıyor, 
terbiyeyi eksiltiyor. Biz fizik okudn
ğunıuz zaman bu miibarek §eyin 
böyle faydaları heniiz keşfedilmiş 
değildi. Geçen giin bir rnkanın ı:n· 
hidi oldum. Ada ,·npurunda bir ha. 
nım bilet almak için i kelede kalan 
kocasına çanta ını koyarak yanıha. 
şında bir yer n~·ırınış. Tanı bu sıradı 
'\·ardako ta bir bayan geldi ve ~an. 
tanın i gal ettiği yere oturmak iste· 
di. Yer sahibinin: - -

- Lütfen şu tarafıma oturunuz. 
Orasının ıııalıibi 'ar! 

Denıesine kalmadı. Yeni gelen e!'I. 
ki oturana bir horozlandı \'e çanta. 
yı kaldırma ına vakit bırakıuadan 
iistiine oturdu. 

- Aman hanımefendi! Ne yapı. 
yor_unu:ı? Bu kadar bo~ yer varken 
benim çantamın iizerine oturmakta· 
ki ı<ırarınızı anlıyamıyorum .. der de. 
mez öteki bir patladı. 

- Sen benim kim olduğumu bili. 
yor musun? Ben adama haddini hil. 
diririm. Şuna da bak! gibi sözlerle 
aldı, verdi. 

Kadın kısmının lıoroz1anması da 
öyle tuhaf oluyor ki, hani insanın: 

- Ku7.um efendim! Elini7. değmiş 
iken şu benim de haddimi bildirse
nize! diyeceği geli~·or. 

Belki bu Ba~·an nüfuzlu bir aileye 
mensuptur. Lakin ne kadar iyi olur
du, hu ciimhuriyet rejiminde kendi. 
ni diğer 'atanda ların iizerinde bir 
derebeyi gibi görmese idi. 

Dedim ya! Sıcak cesareti, ciireti 
arttırıyor, nezaketi kuruttuğu gibi. 

* Bizim taraflarda bir p]:ij var. Ka-
labalık, kıyamet! l" erli. ya hancı, di
şi ,.e erkek biitlin şehirli orada. Ci. 
rozdan tutun da halık ctiı etine dol. 
ı::un, tıknaz, toınhalak, şişman \'e ~İc;. 
ko denecek kaClnr heyaz, buğdaysı 
esmer \'iİcut varsa hep g(ıya güne~e 
yatıvorlar . 

Yiiz irkinliği değil ama \'iİcut 
<;irkinliği hakikaten gizlenecek ~ey. 
Her pliıja bir endam aynn ı koysA
lar da kendilerini (Venüs) ~anan 

Bavanhır \'C (Apollon) sanan BaY

lar. bedenlerinin giizellikleri lınklun .. 
da bir fikir edinc;cler. 

Deni;re girmem, ha ımı dündiiril
Hır. Ben de ha.,ıının ~erinde kalmn
~ını istcycnlercleninı. Lfıkin plaja 
hakan bir kah\ e olur"a gidip oturu • 
runı. Çocuklardan hiiyiiklcrc, on se. 
kizden altınıc;a kadar ino;anlnrın bir. 
birlerine nasıl naz ettiklerini ucuz-
ca göri.iriinı. 

Belediyenin himmeti ile diihult. 
Vefii virmi kuru a inmiş plajlı bir 
bahçe.den deni;ri seyrediyordum. Gar. 
son geldi: 

- Ne içeceksiniz: 
- Ne var? 
_ Kah,·e, limonata, gazoz, bira, 

rakı!. 

_ Bu elimizdeki markalar neye 
yarar? 

_ Yirmi kurusa mukabil alırız. 

- Kahve kaça? 
- Yirmi kuruş. 
- Lokum yok mu? 
- Yok! 

- Getir bir kahve! 
Yarım saat sonra köpüksüz bir 

kah,·e geldi. 

- Ayol bu nasıl kahve~ 
- Basbayağı kahve! Köpiiği.i yol-

da uçtu. 

- Su yok mu ı-izdc? 
- Var aına kapalı ~işe! 

Garsonla miiııakasa edecek deği
liz! İki okkalık ekmekten dnha pn. 
halı bir köti.i knh,·enin ~·anında is. 
tanbul gibi ~u mcnbaları sayı 17 bir 

(L6t!en sayfayı çeviriniz) 
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8- llbllll ı.t..ltaa ......._. Adapuan belediye riyueti, Sa- •ntııtfltj tuttum1ta1a!' kutlamtdığl Türkiye ~OD .......... 

idare lleyati nialijilMlea: panea golünden içme suya alınmuı takdiı'de ıelia naasawfJarmct.- ıekiz Türkiye Radyosu Ankara Radyos 

IJaaın Birlığj lstanbu) mıota~ı fıajsatı bakkındaki son aeşriya .. üze.. bin Uralak ve ...Uk daimi ınasraf
idan •1•ttbla ~ elllp \t tllıe • dıadodlll bir ıuktup'- dl- laraa da 1500 - 2000 liralık kadar bir 

Dalp Umalup 

1939 m. 183 Kes. 120 Kvı 
Temmuzdan itibaren faaliyete baş- yor ki: tasarruf temın edileceği n1erkezinde T. A. Q. 19,74 m. 1191 ıcc.. 20 Kw. 

yeni Tahkikata Dün de Devam EclikJ• ladılt, merkez ~-~ heyetince 11 ~enl su tesisatı 2SO bin liraya lse de bu Uklrllr, benü& maddi ve T. A. P. 31,70 m. "69 Kes. 20 Kw. 

37 Bin Lirahk Suiistimal ihbarı Hakkındaki 

1 Temmuz 1939 tarihli pzetelerle .L dojil (elektrik, hattı ha.vaı ve pom. fenni de'illerle isbat edılememiştir ve 
MDddelumumlllk hamlık bürosu, ı ve bunua reıamu 37 bia Urayr buL lAn ediJmlftl. p. t9el.ıert de dabll olmak ilalfe) etüt edilmektedit. Çartamba, 26. 7. 1939 

l>enlzbantta yapıldı&ı ~ edilen duğunu n ita parlUllll kendilerine Mıntaka Ware JMıretl, latanbul Ba- beleeJ9 ..... MJetlla m bin Netı,e. 'belecliJenalı için büyük bir 
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.Prolnm, 
1
2,3

5 
~urk mü&iil _ Pi., 

3"I bin Hra1ık yolmzbik tabkibtile taksim edilmediğini soylemişlerdir. 1111 Kurumu bin•ınncl• plwflNkta ve llreJ• ~mif'lr. Su, Sapanca istifade temin edecek şekıltle olur'ia, 13 00 Memleket saat 87arı ajanı ve mete
dun de megu1 olclu. Muhbir, Deniz- Muddeiumuıallik ,...uden yedi bama- latanbul oduı valf.mi de kendial 161bden -metn derlallkteD f•l~ keyf yetin Nafıa Vekaletine arzolu • .;,lojt haberleri. ıı,111 • 14 MGzlk (IU;ya

'hank Tahmil ve tahliye ltÇllerinden la daba celbnuıe ~l,Dlfbr. Bun- ~r. oet • ... tılk pompmtutle ""°7a nar;k tetkiki rica •b••ecail tabiidir. ...ueaıın11ur ~ - s.ı: tbsan KOnc:er) 

~nan 37 bin liranın hamallar kAh- lar da dinlenecektir. ~ ..... ileyetl ... ,........ •vı.tlU .. Ur.Ancak ,.,....,. ..... e- Hendek kazasın1,n Raraklı der~sin- 1 -~ r Mart. 1 - Para - Pia-
Y•'- zimmetln.a- '--1.a • .ıırn.. '-'- fıkram ---.n..a- ,_._ _._ ~tini. .. ...._ ,....... =ı:· it _.. meıta (lluurka), 1 - Vole - Artaıpis JUi ~..,.anın uv aaaue-- .....,.IUUllllilS - ~ ....-a ~ ~ ~.,.._.e me ıe ecr, ... ~- (Mlll'f), 4 - Scbuberl - RoeamuQde •WU 

.. e mtldilrfyete yapün bir çok mü- Satie tahkikatı, n ese yazdığımız B!rllli tefld.t9'1en .... fıitanW zla ~ 7llda 30 lira de- runlze otuz b8f Qometre uzaklıkta No. 1•2•3, 
racaa~ hiç birinin nazan ttlbara libl 8Dll tafhaya ~·Bir taraf- vWı,.U l A. lf1d!ij IU ............ ıe- bulunan bu dereden fayda1anmak ıt,oo 'Prolnm. tt,os Mtlzlk (Orgta Ke-
almmadıpu ~'EvveDd gun tan dördüncü IOl"IU Mldmliji, tahkL luatoe 1 ....,_ ~ JMde ~· Wo lra -ada- mevzuubahis delildir. ...be7tn iki ~ • PU. 1111 TOrlr rno-
Banbnm, !itle binan !finden dola. katmı tamem••IM.lıta, diler taraftan •1 ~e 1br ft ~ ....,_ ID&Jn Çünkü k"8ffllzda bµodan daha 1•· :!n~~~h'!";"';...:,:ıea1•~= 
yı mevkuf otan lldnel ınüdürtl Tahir ·da müddeiumumilik iddianamesini uvet olun _..._. ft ~ fa1tılkaf ı, kın ve daha kuvvetli dereler mevcut. 20,lJ KOJ1U1111a, 20,30 Türk ~ilzltı. ı -
Jtevkep clinleftmlfti.Dün de bamaDar huarJamaJdadır. Bankalaıdan ve da.. BirJJi• il& Ş "'8'- ıı mecbarl fle. •nkp• lltedl ...... lıtlk. tur. Ancak bir santral tesiııi Jıakkıı>- RJcaz pep'eVf. ı _ Şevki 1>q _ Hicaz 
ün Jecll ldtl dinlemnlıtir. Bunlar, ğer mali mueneselerden sorulan ili- bmJar pınJuılrt:• ~ •~ıul)t ~rdar da Adapuaruun elektrik iflerini te~ IU'la-8lllnl7wum bana ne olda, ı-ı.e-
1Mitln hamallardan para bsildijlnl, alSerin bir kllmma eev.ıp ıelmiftir. 1 - Blır ..._ batla ,..ı., N• Veki- kik ede elektrik .. ,.1 ini Mır - JDca. lllrlD - 8cmalmamı bana 

uhtbt olalı> ~•katınca ._.....,.k D etüt ._.eri unaum 7'Sim. 4 _ SaddaJI.,. _ :ıne.z J'(lrük 

Çocuk lslahhanesi 
2 - Bir ..... lMCmuama ~k ft ona 1öre .. UW.i mudurlüjü, bu,ünltia vaziyeti muva- semai - Nldqtm Nhpı ~ IC1riD1. 

W7• •JaD811ll ,..., N9hn, ... 18PJlnuf ...... _,__ fık aormut Ye fabrikanın belediy.,. 5 - Hicaz saz seınalsl, • - Şevki bq -

talmf, tMbJh ltiftt taM!e (veya ı.. lw 18tifade..,...., haldnftd:a tlafln- ,.tujı C41N7aıa ilcntini de 1&rfi1at ~'!:1r=;,. ~du°.:.:e:!ıa ~= 
lif hak.ki alarak> devamlı ve mum. vıiye mahal 7oktur. Yalnız soıı za. nisbetinde formüllqtirmiştl!'. Bann sdl, ı - it.ad t.-n - Uwek pra -

O.V- JDf, 11.,.tarda Banayt mek- KIZIJcahamamda ild se~nbcri zam surette yapan. manlarda ortaya atılan bazı fikirler, la ber•ber daha ueas Ye daba iyi prt JW bOri1Dde aaJlm, t - Balk &arkü.a -

Ubt ....,..... lf 1qmda Hmnı in§aSIDa devam olunan asri hapisha- Bunlar kendileri p)erek veya bL muharrik kawet olanlr elektrik kuL lann temini bqbea düf(\neeterbntz. A:datdu batmadı ııu. ıo - Halk tflrkQIG 

a.a U. lldlnn Bifatm ımthakqıe- ne bitmlf, cephesine bayrak çe. risini 1öndez•k bulrtanan kayıt lanılaeaia ferde -..Ua mutebarrik dendtr.,, ;;,ı!•~;~~kl~ 2f.:~az:= 
liııe c:liln •in' ceza ..ıtkemeeinde de. ldlml§tlr. Bir çok yatak, karyola, ve varakalanDdaa bir;ıi doJduracaJdar plütaftJ. •.eo Mtldk (K~ ortcestı:a 
'NID edlJmipii'. Jandarma, mçluyu mutfak takımlan ıetinlerek hapis- ve üçer tane 4 8 ebadında fotcıj. aı 17 lu-•d. n ~.. 'J ıt-1 iti: Nealp Alba>. 1- llobert IAulchner 
ıerine geçirdikten.,.. ihtiyar Wr haneye yerle§tlrllmlftlr. Bu baplsha. rafla birlikte idare heyeti katibine 1111ra ~· ...,.,.. 11 ntlll ...... - Mazurka CJ'ut..a) ı - Kela' Bela -

.lrallm nil8 deiN ilerllyeıek; ne, milcrtm çocuklar tçln bir ııslah- imza. mukabUinde tealim edecekler. 4--· Mt 7 Kelebeıs_ avı (Balet milzili), a - Franz 
--r Kuru ... Satdacak Neden .... 1 Abt - Ormanlarda ve ninni, 4 - Fin! - Ben ildüriilm Halaıwı 111811> hane oluak kullpnılacaktır. Zdtme. dir. -S s.r1caw-1> .. , ı -t1ıumtnato Oılot-
11& J.ttic'•m da nr, ldtfen kabul • den ıelen 160 mabk6m çocuk ta bu- Guete ve mecmua sahipleri ayai Rlra ftyatlaımsn ucazlatdman t- Bazı noksanlarınm ikmall Jçln te. 1a .. Bılrl..u ctat.11 ons), e _ Olonn-
der misiniz, dedi ve anabaliai ._.. nya yerleftlrllecektt.r. ramaDda, çıkarQaatta oldukları ıa- ;\n tetkikata devam edUmektedlr. sellllmü blr müddet teahhura ~ q1 Carl,Jw- DW"nııre ...-. 7 - Giu· 
eli. Islahllanenln dahili tefrltatı lluMl zeıe ve mecmualara ait hukfunetten H• halde 20 luırut&an aşajı bir fi. yan, Blum Und Fos ıezgahlarmdaJd 110 de Nlcbeli - ııenaıaat U..tl, ı -

Bela arıuhal uhibinl miidabil is. ecliJmlftlr. ahnquf beyanname ilmühaberinin, yata •lılman mukarıw olan biranJD Karadeniz tipi vapurlum birincisi Paul Llııc~ - Yetil ~ bJr nnde-

lremlealne a1dJktan sonra arzuhalini asb iade olunmak Uıere, aalı ile bir mümkün oldula kadar .1eml&tllabil- ('Doju) sürat tecrübelerinde muvafık ~ '.,.;·.:=.~~":ı~ ~~ 
okudu. hmi A7ıe idi. DenUDi §OYM lıteılnl• Apnı YtrfnHJ kopyasını yahut musaddak bir IU~ meli iç.in bayilere verilen ür nitbe. buhmmuftur. Bu itibarla teMJlüme IAt. ~o • nuJıut berma <n,.o, 
döldlyordu: tini ve çıkardıktan gazete ve mec. ti ele iDdi.rilacekür. mini olu nokllubldana y,anunın 11,11 llUzlls (C.ıllwl •. PL>, 21,51 • 2' u---- 1...-ı- AMn Ba ...__ Enifteai Kerimin ajzını kulaıma ı tl - · d .. ,ır_ -~-

- .ıw uıımuu ,.. .. m. yawm&&& mua arın muracaa an jun:ın e .,_. .a-ı..- 8ilıa fallrikw M-''-re ..-• .ıı-1...nt '-·-•----ait oJdn!u alll•td.. Yaruıkl .......-. 
_. ._..dl •.&a ... _ a..an..·ba:u ı kadar kesen Rüstemiıı muhakemesi. h - ·~- P 'NIMNa .,_..,. - r -===============ı==s::a JeltW um1 aua. ~ uwa m , mış olan son nüs asından iki sayısı. 8 1 kir v..-tedlr. .,m-. 

ller fl'1lml ona balJaDU§tım. Şimdi ne dün asliye birinci ceza nmhkeme- nı tevdi ldecUlerdir ...,.. 'llWin JI- -'-- A:ı-Lu•• Ze'-ele 
onu &ldürdtlleJ'. !Ufata ve arkadafla- sinde devam edi1di. Dinlenen §ahidin AzalJJI lcJa ~ 

1 
rt tcfaresl e ._ Dola ftP\lnl 22'1.400 .. .....,a ...,.... ...... r& 

nna ceza veriniz ve kendilerinden ifadesine gore, hldise şoyle olmu1- olanlardan muharrir muhbir mu- I··'- 'obeant• d ~tihalr•ı..: t' t~cuz- rlt edilmifUr. Vapurun ıüraü 16,1 Biri evvelki ırece Hat 24,8 da, CÜ· 
, • • ua nıs ın e ıs aun ar acag:nı mü.ıı:- ~lmdiye kadar t.aeDüm edil. • 

• lııba Ura tlınninat almız. tur: hablrletlle rClllllJD ve1ptoJrafçılar da dJC.d.nünde ..... w1. 11. JiUru<zluk kar """·. Y b d h . ieri saat 0,40 da olmak üaere fBhri. 
Saçla da, Ayflllla ölen llaamn Kerim. lUlltemf~ kıl 1wdetlnl hı- matbuat kiaıununun 21 inci mad. :;~ini ;;;;;,... 6ıdiıt;ktir. memesıne se ep, 8 a OQCl8 ISllUU'· nıizde oldukça fiddeW hilsedilea, fa. 

- oldailmu bbal etti. Budan raknıif ve baıka birisile evlenmiJtlr. desi mucibince taşımaları lazım ge. .. . . . Jandlla Alman teqahlarmm böyle kat ()$ Jma sürea JJU Plul• ol.mut-
- '1'nhıWa Mtkbıale pim ela. Rflılelm, banıln mltewlr olnmt .~ len hilviJet varablannı "7• bun. F~_"~ d'!:yıs~?.:~r ~L. btl7ük vapurlar fnpnna mukt.dir oJ. tur. Muhablrlerimizio göJldeıdikleri 
nk dinJencU. DiJıllhl». IHr pD eski enlfteaini kahvede gor- Jann 8UJlllt1erlal ttwdi ed~ ne ..-uç n ece ~nnucu u madıldanmn ul•plma11ndan Wll'a te~A .. öre bu ıel&ele &kifehir, 

- B,._.... '9 ~· tıitllne bü- BlrJ."8 7anhnal.n ihtiJulaı-uMa. t,ln kolayca halledUeceğl tahmin o- fn!Utın ''Y.WZ,,u ~u ptJnn . X:ü we JDeıöl .. 
,.,._.. bBrüer 09lata nhbalUUI Faltat Ankara Bin tabrıxasının d -
sümiftim. Buradan Sir.keci1e 1eidik. ,ırttıktan sonra kaçmıştır. 1 - ıı.Jekten ~Jsilmif ı•••• '--"erle bu hususta mukaveleleri ecüimlf e.ıması ır. Rasathane zeluleyi fU şekilde ı-. 
....,ver Heqala ~ ve bula: Rüatem kendhdai miicle'-a eder. ı. c .. •d•·•ltr> ~J- ltlht.urlar Allilanyaya mıaarlanan Yaptttlann blı eımlf*isı 

- Uatamm UübJ, dij. takdim G. .... a - . ... '" - _.. v• •aıö·:J:ı:llfl ~ ~: hepshıln tesfDtım tarthlerl geetlmıtt ~al (A.A.) - Bu .... 7 .. 
tL Beraber linmu;ya glttlk. Çıktık. - x.nm, kama U. Mime~ ya ajaDltald JMI iti, iicNte veya tıırı. _... ts,a 

1 w d.eltfmlttlr. ~ göre, rJIUU 1 dakika, 4 WÜJ• ıece hafif 
Beni 11tma tutmuıtu. Ben aynldun. etti. Ben bndiml lnntarma1' "'i"~ nıu telif h•ldana baiJı olmıyan veya den feshecLlmlt otaeaktır. Akdeniz Upl vapurlarm bln-'9l 8'r. ve .... ı beti 40 dıkilm 40 Anf)'e ge. 
Kıs 1wtef1m, BıAnl• beraber bl- dafu nsi,.unde kaldmı. Çakı= böyle bir işi, devamll olarak üsa- Bira on yedi buçuk kuruşa satıla- rillk 18 pbat 938 ele., Mamud1a Upf çe pddetlice lkl zelzele kaydedilmt,. 
m daha ıaıceJderdl. :Münevver p. ,Oziin1l ~ralıyarak hayatımı zor rine almıfan muharriJ'ler, caldtt. vapurlardan blrlnclai Trat 18 mırt ür. 
ce ,.arımnıln IOD1"& eve d&ndU. Ha- tardım, diyordu._,_. uh'tl . 3 - lstanbulda, yabancı bir pce. --<>-- 938 de, aynt Up vapuı1ann Udneisi ._ WDID merm fUtü Kandilli 
..... WldGIQnü bana haJ'er ver. Muhakmıe, __. •• ı1en l.-·1 erın te veya mecmuanın muhabiri olan Çat•a ve S.Vasta Sus 18 mayıa 939 de, Akdeniz tipi ruatA&nNinde11 116 kilometre .,.._ 
dt Bentm bir..,den haberlı6 yoktur. çaimJmuı için tehir edildi. Türk vqa ecnebiler, vapurların lldnc:tsl Tırbalr 8 hazL fD tab .... adHtnelrtedir. 

Sugha: lıkl H•plı .. •• ' _ taı.nbuJda çıbD ecnebi ı• Y ran 988 'de, Jtat Diz Upl vapurla- Barwale aedfan 
- MluetMtl balmmz. O her l8fl Yeni Adliye arayınm kunılacaiı ate " mecmualanncla. pnk üenı. Sıvu, (TAN) - Ma\yt?t memuru nn blrtnclsl J>olP 1 qW 938 de, Ak- 6ır alanı Bl41i 

·-· dedJ. __. yerdeki eski hapishane blnMmm yı- Ja veya telif baakı mukabilinde ... Cemal Ohtem Zara ka1mabm ve- deniz tlpl vapurlaruı llçQncDsit Ka· Jluria, (TAN) $idcletli l&t8lda 
llakbale, lllmnenn 1mcasile be- kılma ifl, din ı.tanbal Nafıa mu.. YWlı ve muntaı.am olank, ıenk ,...,,_. __ ...... .' -An-•.+e~. Zara ma~ det 18 tepinlevvel 938 de, Marıwra - r 
ber Anadoluda bulundajmm .,., bajlı llUllCWllC .. 3 ua o::v&&1o&&&9"'66 ...... ı.nıı fü•QDdİIÜ Jlaraku 18 4evana etınektedlr, KaQa1 aDMllain-

ra • durluiü tarafından 9600 1lray:l btr iicnt Y8J• ı.Uf haldpga veya mtldürU Ahmet Cofkun, Hatayda Kı- ::r::.-:=:-ı n:: "• Kar•deniz tlpl den Bpnab 'Veli o&lu .Mehmeı. ,U.. 
WL ..__ mlteabhlde lbale ecllhnlftlr. Mücldel- devamb olmıyank çah .. nw rık1ian matıntldlrll obnQft1ır. ..,. .......... ..,., ,_, ' sm" aı-rtı .. ~ 
ifa•"-, MOnnwdn Wlmı. umaudHk l1ıı•1-•n tMCl1k ecftlm-1 t. BUDJmdu ~ ecleıılerbı de Sıva Mthnune hutaned ha9bekt. vapurlarm UdnçJşl 1 ıurt 939 da..&1· Def prpna •ıa ..__ • 

...ea. w .-1ilt mfmtile çia din prtnuMJi JfafJa Vekiletlne adlan ...UZ Mlan bqetinlf biJdl. mt operatar Ce9clet Izmir Memleket nJ tıp vapurların 6çllnciisü 1 bul-
tllllltl lgln talllr edilA pndermlftir. DaaJe tMdlk edildildfD rllecektlr, bastaneal bqheld~Ultne, l'Ofttten r• Nt daJ111mw eddmeai ielp • 11•.-dlfer Ke•N•I 

10D1a 7*m& ifiae blıflanankar. Bir Au ,.nıJ,,,.. meelNrl olanlar, L ~·· ıe bkel\(.~ ~ordu. Anbn, 21 <TAR> - lstanbulda 
POLiS J guetenln pe119mbe günü yıkı111W• a.ı lilbıiııl ı•ıe-_.. t Maımara tipi vapurlardan Yıldmcla toplaaacak olan fbnendlfer 

. baflanıCllJ bıkkındaki haberi •• eut eı. -.a••r. 1ıMJWriaia ~ .-.... ~ 18 97hllden T blıincltet-Y•• let•lltıl•r ru detlldlr. On bet günden enel •.ı• wt iarlhlere yakın bir tarihte dabl m. bdu ctnam edecektir. 
Arap c-at mtade biri Tarlab&- yıkma iflne baflanmıyacaktır. memnuiyet ııareketle ç~ rı .. taıca <TAN) _ llüddeiuma111f.. iaflJf,lan b1t1rileırıeıntıtir. ADllan, il (TAM) - Tedavillden 

..... aın ... ftsl,ett fiphell lf6.. tan ve çalıfbranlaı" hakk111da 25 li- ..- ~ mukarrer otan mGlga 
ribnlf, ......_ ,.,..._ arama .._ lıta•IHll Adllye _,. laıdar paN -ıana bükmedi- liğlmize tayin ediı. M....W. M• Domnm• c.m,.tt piyangosu tah-

tlııı'wle bir ı.c-k ~ _._ 'faka- E.cl•NI ~I Jeeek. ~ de ceza iki kat :.~urile k~:=: ..,.:a:.-: ....... ..,. llelumt Ali Kapta- villeri ltibarl kıymetleri olan yuz 
--~ tlrW-ln .t lrJeM lstanbul Adliye encumeni reisliği. a11J11CWW'. binbap Şahu ..._. ltlable .,...._ mtl ...,_tacleld YdmU romorkoriı kurUlld İt B8nlian llfelerlnde satın exa!,) mo-:mı de Ana~lu,; • atır ceza reisi Bay Refik tayin e. Basın mensuplanna arzederiz. mıtlerdır. Jl8IMdn Xllpriye ,.atrlmn sulara almeeakbr • .,..,_ maametesl hazl-

11,_.._ ~ ..._ ... ._ dilmlt ve dunden itibaren vazifesine a-'-ak KndlDl el.arında nhtıma na 1ltO ta ._.mlanm11 olacaktır. da ...,._ .... 111•"-- - r-··-- --1·-.._ Bmia bep 1tat1••fllr· etmidl.Y• kadar ... ._.. lursacla ~~·Kaptan ve 
..... _-...ı~ ••• ~Jari.. •ilUllN etlir• ikiDd caa reili Ke- • Avcllcar 10111....ı tayf8lar bncll ~ 1mrtarm11- hwllChllntlal .,._ r- .. ....... --· ..... ah Ö:cliri •. lclü. ' w .. -. .._ .. __ • _,_ .:--1.:s...n.ı-n. o1ml81chr. ..- ,.,.,-.... • 9*tbul Avoıler --•-· IMdtt. 
&UU 11UIRlua-U&U&.., ı..ı.;.. '"'-..__ 1y·.:.a İtt"1Wl Avcılar ve Atıcılar ,...,o. .. hremhtl Çeouk ... ,....... K•rumu 
*Alına isminde u~ aaıYW Vll'D&- llr Mali RI ...- Buna, (TAJr) - Gece saat 11 d• kUftlJPumuzun btrlett!rilmesl esuuu ka- -=-llllliı-.-----=-=-=== ••*"''1'"'•": 

1• gitmek üzere vapura lbwba ID."9 Lüleburpz _ Buradan KuJellye Top._ eMdesinde bir cinayet ış-.. rari ~ak üzere evvelce Ulıı edilen YENi NEŞRIY AT J Çevremizin yokslll ve ;yetlnı yavrularına 
bafap memurlan tarafmdu eoaJa.. lısedar olan asfalt yolun uıiUNhhidJ iJ ,. sabakalılardmı Karapş M1*-. umu ... ı heyet toplanMnct• ~ ~ bir ~ardnn olmak cı.... kw'umumuz tan-
n -~ yiirı yumaklar lçerilüae senede iL m,.. edi..,.ed linden IOD toplantı • - 7 - 989 81Nl ç6&.0No• TO•K ORDUIU - fıadan ltblk fıtdelrll1Jldarle • - 1 - 819 
JIJllhir tte pleDmlf 18 Tilrk 1'u}unan prketin b_1r buçuk n. tala, Stitçü Hasan tarafmdan bıçak... CWDstesl lilnCl aat 14 te-~- c:ed- Bd70k Harpte e&tae ıeeen vakalan oıdu- Cumartesi g(lnQ llM 1'.Jt dan pce 1,30 a 
altmı ~b-:9 mDdar antika para 7• "9rl llUabamızd.akı mub,aslplllh;U ya- la öldürülmüftur. .. d_..kJ Ala7 ldltl*td• ,.,.._...,.... '11 '°" anıatq '* -· muaDlm Fuat UdtJ' ~ '* «eatı .-ıw t.Up o-

. fan Xı.-.ı, TUrk lf>:".,._ .küfnt. ~...,... '6lr liiiılının se11> bo+a U;yelerln MR»el9rl ~ ,s.. ..... ~ ,..-, we •bta ı~ 'BUe\lerimll ehv• ıuatı.rı. F..-
blanmıp. Paralar m11Adere edil- _..JUÇlle cjirmü mitbm mahkeme- .._... ~· Katil tut1'- ca tıtnur. çıkarılıqtar. l'i•tı ıoo kWUftur. rnln&ıOnd• 1'1ınet, Be7uıtıa Nqlt Ta,r-
mif, Anna mahkelQeye VŞrilınlftlr. llne verllmlf ve bir Jıl hapse maJı. muetur nıoe ~ llte1ertnde ve Gatatasara' 
LllelMlrtGacla llr Cl..vet ln\m '41Jm1ttlr. .,... ~ W.... ..,..,vde •tılnıalmıdır. Tatsnat eı DAn-
Lüleburgaz - Oıe.r1er meuUesin- ... ., • .-. 

de çoban Salih, bvıa ettill ~ ına- litlplle Mlte'asSlll E Ş 1 K T A 8 H Ç E S 1 -========== 
halleden Mehmedl IOp& ile oldur. ve Sinemuı: Z8 Temmu Cuma &ünü umuma 8fllııo~ 
miiftilr• Edebiy.ı l'üillteeinden mezun ol- mezunlar eemlyetl, her yıl oldDlu İlk I. j. Oırijblal 
--------- duktan sonra, Alman7•ya küttlpha- gibi bu yıl da mektepten mez18'.~ Filın 1 U Y V K Y L tD11Jh6 Xon-ı 
pldNe Wr .._._ • ~. Jtecilik tabtdllM ......._ Adn•• lf8Pni elki mnan -.r _._.. I 4justos Salı ıüııii 

8
. Şelair TiJ.._... s... ft ldmdaflan 

J>Millm stW: Otükeıı, uı.tllni ~·tıe bj., m,ıırmat ÜW'll iDÜIDüzdeki ~- 1 ı ,ı,~=~ımııı Staldaw, dbetl, trn , .lrblı ut. t1reret dömnilftur. A4nı' oıoun, *"' pıa1 Anadol~ it~ük.. 11 R M HAS P A AN 1YO1 ~ 
tm7or, terhl7ql, __.eti, IMafı Onlvenlte te§kllltına .ıt büt\jD kil· su pllj gazinosunda bir,_ ellen-
lmnttllla slM. tlphanelerin tasnifi ve Jalabi lçbı cesi tertip etmlftlr. Bu eğlenceye şeh 

A1M ~ ld: muWtı 11 .,. ~ .uı. ı•mllMt - w tic mahaffle 
- .._ ._ .......... hL ceitlı. rı••P 1tua .... yüksek iktısat-
Orw .. ll7ft W. .... ,.... • Şlmdlclr JdHi9h1Mlerd• tetJd. llD 11ki 7ıllarda JlleZUll olmuş olan 

..... , 111rr ....... ,.. •• X.. .. lata bltlımıftır. Hazırb~ajı rapo. lduuelwd8 dfve& ed.ilmiı bulunmak. 
.............. •ht. na nldörlna ~ .w. 

Dbce hlecllyeıl•cl•n : 
Düzce ka-.bt1111sı, ..,50,, hekıar '81ND•n 4tlu•a uU.._ ,..,.._.. 

alınmuı hektan "l4,, Ura "50., kuru~ ıa temaauz 93' ~ ltL 
baren 20 gün mdcıdette ilçık eblttmf!Je konulmuftur. Şeral\ı llzımayı 
haiz istekli aitthnı••ı.m 7 ae-o• e• ,...ı..ı 'l8DI .. t 18 da 
Dbee betedtye ~ feibmatWDe ı.trllkte mtlneutlan. (M88) 
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2U ·remmuz !>39 

TAN 
ABONE 

Türkiye 

• 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sena 2800 Kr, 
750 ,. e Ay 1&00 • 
400 .. 3 Ay aoo· • 
160 • 1 Ay 300 .. 

... -----· 
Milletlerarast posta ittlhadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ı:ırnsf:> le 30, ı 6, ~. 

3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değ~tirm"k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara ıo kuPusluk 
pul il:ivesi lazımdır. 

@IJ: (IJ: 1t1!14'J9M;)1 
Gemilerimiz 
Neden ~aıa 
Y apllmıyor? 

D ünkü gazeteler Almanyaya ıs~ 

marladığımız gemiler seri
sinden (Doğu) vapurunun inşaatın
daki noksanlardan dolayı teslinı a
lmamıyacağını yazdılar. 

Devlet ticaret filosunun yenileş
tirilmesine 93S senesinde karar ve
rilmiş ve llk 10 milyon liralık tah
siat kanunu da 936 başlarında çı
kanlmıştı. Bugün 939 s~nesinin 
ikinci msfındayız. Aradan tam iiç 
buçuk sene geçtiği. halde kabotaj fi
lomuza iltihak edecek olan ve Al. 
manyaya sipariş edilen on gemiden 
henüz beşincisi bir hafta evvel li. 
manımıza gelebildi. Altı ayda harp 
kruvazörlerinin denize indirildiği 
bir devirde, üç buçuk senede üçü 
Marmara tipi küçük \'e _ikisi Mersin 
hath tipi küçüğünden biraz büyük 
beş gemi yaptır.maktaki bu sürat, 
parlak bir ihmal nümunesidir. 

Tasavvur edilsin ki millet 3,5 sene 

evvel gemi inşası için 10 milyon lira 

'-eriyor ve hazine her zaman bu pa

rayı tediyeye amade, bulunuyordu. 

Fakat on tana ticaret gemimizin üç 

buçuk senede inşası bitirilemiyor. 
Sonra yine biliyoruz ki 938 sene

sinin başında aktedilen İngiliz kredi 
anlaşmasından 2 milyon isterlinlik 
bir para yeniden 10 - 12 gemi sipa. 
ris e i mı:k ii7.,...... •·f..ilr .dil-i.,li 
-a$o senesı sonlarına doğru bu gemi-
forin bir İngiliz firmasına inşa etti
rilmesine de karar verilmiş ve hatta 
münakasa ile bu firma da tayin edil. 
mişti. Ve aldanmıyorsak bu firma. 
nrn tercih sebeplerinden en mii
hbnmi de, bu gemileri asgari müd
dette inşa cdec-eği hakkındaki taah. 
hüttü. "'...... • .. , ... ,.~,. 

İng~lizler yapa!!aklan gemileri 
mukavele tarihinden itibaren sekiz 
ay sonra teslime başlıyacaklardı. 
938 senesi nihayetlerine doğru De. 
nizbankça parafe edilen bu muka. 
velename İktisat Vekaletinde bir 
türlü tasdik edilemedi. Tekrar ko
misyonlar kuruldu, tetkikler yapıl. 
dı, fakat i~ bitirilemedi. Münakalat 
VekiUeti teessüs edince iş oraya dev. 
redlldi. Orada da komisyonlar, he
yetler kuruldu. Fakat tam sekiz ay .. 
danbcri. iş bir tfüfü intaç edil.eınedi. 
Eğer mukavele parafe edildiği za .. 
man intaç edilmiş olsaydı, İngilizler 
şimdi gemilerimizi teslime başlalnış 
olacaklardı. Eeğer bir ay sonra Av .. 
rupara bir harp patlarsa, elbet Al
manlar gemiler.imize ambargo ko. 
yacak, İngiliz t~gfilılan da gemile. 
rimizin İn§aatiyle uğraşamıyacaktn-. 
Yani Umumi Harp başmda Reşadiye 
ve Sultan Osman dretnotlarının ba
şına gelen akıbet, daha garip bir su. 
rette, tekerrür edecektir. O zaınan 
da heyetler, komİ!)'onlar müzakere 
ve münakaşalar bu harp pmilerimi
zin teslimini aylarca tehire uğrat
ınıştı. 

Bütün bu teehhUrlerin ve ihmal .. 
Ierin bir tek sebebi var: Bürokrasi. 
Hiç' bir vekalet mesuliyeti üzerine 
almak istemiyor. Herkes bekliyor 
ki, iş komisyonlardan çıksın. Ve eğer 
işin nihayetinde kiiçük bir bozukluk 
olursa mesuliyet. bu komisyonlar a
rasında dağılsın ve icap ederse bir 
kaç küçük tekni~lyenc yiiklensin. 

Ötedenberi teamüldür, mesut ol
mamak istiyenlcr i'.}i yapmamak çin 
işi komisyonlara havale ederler. Pa
ra bankada, ihtiyaç hergün şiddet
lenmekte, tezgahlar ve yapıcılar em
re amade, fakat ne ''apurlar ısmar
lamyor, ne limanlar yapılabiliyor. 

ne de ı~marlanan ''apurlar bitirili
yor. 

TAN 
Fransaı.un Suriyedeki mandaterlik vaziyetini güçleıtiren ahvalin ne gibi sebeplerden çıktığını 

tahlil eden lngiliı muharririnin bu mak.olesl son zamanlarm taze bir meselesini a~mı§ oluyor. 

• • 
F ransanın Ş_arki Akdenizde 

Mandater Vaziyeti 
B ugün lngilterede anl8.fı

lan bir hakikat vardır· ., 
o da senelerdenberi Filistinde 
devam eden vahim hadisele
rin, uzun bir tarihi olduğudur. 
Fra.n&anın Suriye ve Lübnan
daki vaziyeti de ayni merkez. 
dedir. Burada da mandater 
devlet, kuvvetli bir milliyet ce
reyanı ile karşıl~ıyor. Geçen 
8 Temmuzda Suriyedeki F ran· 
sız Fevkalade Komiseri, Suri
ye Esas Kanununu tatil etmi' 
ve kendi nezareti altında çalı
şacak bir konsey teşkil et
mittir. 

Ş arki Akdenizde gerek Ingi. 
liz, gerek Fransız mandası, 

son yirmi senede müvazi bir şe~ 
kilde cereyan etmiştir. Esasen bek. 
!enen de bu idi. Manda altında bu~ 
lunan Filistin ve Maverayı Er. 
dün, Lübnan, Cezire de dahil ol
mak üzere Suriye, yalnız biribi. 
rine bitişik memleketler değildir. 
Tarihin başındanberi, Suriye diye 
tanınmış bir tek memleketin par
çalarıdır. Bizim devrimizde bu 

memleket Türk idaresinden, lngi. 
liz ve Fransız idaresine geçti. Bu
günkü manda serhatları, tamamL 

le suni bir mahiyettedir. Buna rağ

men Suriye her şeye rağmen milli 

vahdet ve milli karaktcı·ini muha. 

faza edebilmiştir. 

Suriyenin asıl vasf\J vahdet i

çinde kesrettir. Suriyemn ırki v e 
u~u1 nan.~..ı;:ıı, .ı. .ıı ......... _ ,__ >C7UJ1.ı ıc 

Harpten sonra Filistine hicret et
melerinden önce de bir kaç renk 
taşımakta idi. Suriyeyi v~ yahut 
Suriyenin bir kaç parçasını kendi 
kendini idare için hazırlamayı ü
zerine a1an her devlet "Taifeler 
meselesi,, ile karşılaşmak mecbu
riyetinde idi. Fakat bu taileler mc-

1 
lngilizce "The Economiste,, den 

- 1 
selesini hal için yapılacak iş bun. 
ları müşterek memleketlerini bir
likte idare için birleştirmektir. 

S uriye ile Filistin ahalisinin 
çoğu Arapça konuşan Süna 

ni Müslümanlardan müteşekkil
dir. Ki.irtler gibi Sünni oldukları 
halde arapça konuşmıyan ve Su. 
riyenin şimal hududunda ikamet 
eden Müslümanlar da vardır. Çer
kesistandan hicret edip Maverayı 
Erdün ~ududuna yerleşen ahali de1 
Sünni Müsliimanlar arasındadır. 
Sonra Araplar arasında Müsli.imnn 
olmıyan ve Lübnanda ekseriyet 
teşkil eden, Suriye ve Filistin !_ie
hirierinde küçük birer ekalliyet 
halinde yaşıyan hıristiyan Arap
lar da vardır. Müslüman veya hı. 
ristiyan olup olmadıkhırı söyleııe
miyecc~ esrarengiz meı!ıepli ce
maatler de bulunmaktadır ve bun
ların en mühimmini Dürziler tes-
ki1 etmektedir. • 

Görülüyor ki, bu karışık cema
atleri idare etmek kolay bir iş de. 

ğildir. 

F ransız1ar Şarki Akdenizde 
mandayı deruhte ettikleri 

.1.aman vaziyet şu merkezde idi: 
Lübnan 1860 tanberi muhtar bir 

vilayetti ve bir hıristiyan vali ta
rafından idare olunuyordu. Istik
l:ile kavuşmak istiy~n Araplar, 
kendilerini milli bir idare yerine, 
yabancı bir idarenin eline ;!eçmiş 
gördukleri 'zaman fena halde mü. 
teessir oldular. 

1918 senesinde Türk ordusunun 
Suriyeden ricati üzerine Krnl Pay. 
salın idaresi altında bulunan A
raplar, Fransızlardan önce ı;iam ve 
Halebe girmişler, hatta bir kaç sa
at için müstakil Arap bayrağını 

Beyrutun üzerine dalgalandırmı~-

_ lardı. Fransızlar 1920 de Suriyenin 
iç taraflarını işgal etmiş ve bu su
retle manda idaresi ba~laınıştı. Da
ha sonra Fransız idaresi Suriyeyi 
taksim siyasetini takip etti ve ln
giltere de bir aralık ayni siyaseti 
Filistinde takip etmeyi düşündü. 
Fransa, evvela Lübnanı Suriyeden 
ayırdı ve hıristiyan Lübnana, hl
ristiyan olmıyan Arapları katarak 
genişletti. 

A yır ve huküm sür,, siyaseti, 
Suriye hıristiyanlarile Müs.. 

lümanlarının arasını bozmıya se
bep olmuş ve Fransanın Suriyeyi 
istiklale hazrrlamasını güçleştir

miştir. Hatta bazr sinsi müşahitle
re göre, Fransa, Suriyenin istikliı... 
lini geciktirmek için bu hattı ha
reketi tutmuştur. Bu rni.llahaz:anm 
bir dereceye kadar doğru olması 
muhtemeldir. 

Fransa, Suriye ile Lübnanın 

manda.sını deruhte etmiş olduğu 

halde, arada Suriye mandasını dört. 
beş parçaya ayırmaktadır. Fakat, 
Suriyelilerin taifelere ayrılmış ol
d.uklarını da inkara yer yoktur. 
Manclater devletin vazıfelerinden 

bid, Sünnilerin Dürzileri, Asurile
ri ve hıristiyanları tazyik etmele
rine imkan vermemektir. Fro:n. 
sa .. Suriye muahedesindeki Su
riye esas,kanun hükümleri ise e. 
kalliyetlerin himayesi için kail de
ğild i r. 

S ur iyede taifeler meselesi 
bir hayli karışık olmakla 

beraber Filistindeki Y ~hudi _ A
rap husumeti derecesinde, taham
mül edilmez bir vaziyette değil_ 

dir. Fransızların karşılaştıkları bir 
güçlük var ki, Ingilizler ondan a
zadedirler. 

Filistinliler, Suriye Arapla-
rından daha gürbüz olmakla bera.. 
ber daha geridirler. Halbuki Su
rjyerıiu hıristiy::m ve Müslüman 
şehir halkı, dünyanın en modern A
raplnrı arasındudır. 

Suriye ve Lubnanın iş ve ilim 
adamları bir hayli büyiık yekı'.ııı tu. 
tarlar. Bunlar Mısırın maibunt ve 
hükı'ımet hayatında mühim bir 
mevki işgal ettikleri gibi Cenubi 
Amerikada ve Garbi Afrikada bü-
yük ticaret ve esnafhk 
tadırlar. 

yapm:ık-

Onun için bu modern kafalı 
Suriydiler ile Lübnanlılar, Avru
palı 'hir devletin eli~de yaşamayı 
çok ağtr buluyor, bilhassa Mtsır ve 
Irakın, hatta Arap yarım adasın. 
daki nisbeten iptidai vaziyett~ O

lan Arapların istiklallerine kavuş
tukları sırada istiklaldt'n mahrum 
yaşamnyı kendilerine yak1.~tırmı
yorlar. 

·B u sebeplerden dolayı Fran. 
sanın Suriye manda~ı, In. 

gilterenin Filistindeki mandası 

derecesinde fırtınalı geçmiştir. 

1925 te Fransızlarla Dürzılcr ara. 
sında kopan bir mücadele bütün 
Suriyeyi ihtilale sevketınio;; ve Fran
sız topçuları, Şamın k~bga.hını 
bombardıman ederek tahrip etmiş.. 
!erdi. 936 da Fransa l\Tısu- ve Ira. 
ka verilen istiklalin Surıyeden i
lelebet esirgenemiyeceğini nnlanıış 
im de atılan adımlar son derece a
ğır olmuş ve bu yüzden üç sene ev. 
vel müzakere edilen Fransa - Su
r;ye muahedesi halci tasdik edil
'llemiştir. 

Fakat Fransa - Suriye münase. 
betlerinin lngiltere - Mısır veya 
lngiltere - Irak münasebetleri 
şeklini alması ergeç beklenecek bk 
hadisedir. Fakat bu sıra henüz hu
lül etmemiştir. 

Bugünkü mesele, Suriye ve Liib
nanın bu istiklale kavuşaca?;ı sırayı 
tayin etmeklir. 

BALKANLARDA VAZ1YE1 
AVU5TU~VA -

MA<.A"~ '"'" 
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Arnavutluğun istilası ,·e Otranto 
boğ:ıı:ına hakimiyeti üzerine İtaly:ı 

Adriyııtigin ağzını kapamış ve şark 

sahillerini taarruzdan korumuştur. 

Atjna, ltalyanın Arnn,·ut
Juktakı 120 bin askerinden 
ve Yunan hududundaki tah
ııidinden endişe ediyor ve 
buna göre davranıyor. 

Romanya 1920 de Be·arabyayı al
mıştır. Burası bir muddet için Rus
ya ile Romanya arasında gerginlige 
sebep olmuştur. Almanyanın Çekos
lovakyayı zaptetmesi üzerine bu ger
g!n lik hafiflemiştir. 

Dobrica HJ20 de B~aristaııdan 
alınarak Romonyayn verilmiştir. Bu 
mesele Bulgarlarln Almanlar araı;ın

da Berllnde konuşma mevzuu oldu. 

Romanyıı, Nazbtlerin hululüne 
'müsait sayılmaktadır. Nazistıer, (Ha

ritada şu 111 f;jnretiyle gö~terilen) 

buğday sahalarına ve (şu: e işaret
le gösterilen) petrol sahalarına göz 
dikmişlerdir. Buralardan yalnız baş
larına istifade etmek istiyorlar. 

Romanya, Almanya \'e İngiltere 
ile Ticnret muahedeleri yapmıştır. 

Fakat Almanya ile ynpıl;ın ticaret 

muuhede::;i, mucibince Almanlar Ro

manyanın sanayi kuvvetlerini idare 

ediyor \'C bunları inkişai ettirmeğe 

çalışıyorlar. 

Bulgaristan halihazırda Berlin i

le Dobrica hakkındaki taleplerini 
müzakere etmektedir. Bulgaristan 

bundan başka Akdenlzdc bir mahreç 

sahibi olmak istiyor. 

lngiltere hükumeti, Almanya ile ticaret ya. nıak ve serbest linıan nuntakalarından istifa. Bu Alman kontrolünün sıkla-,tırılınasının 
pan memleketlerin iktısad.i istiklalini korua d t k 

k 
. . e e mc · manası, Romanyayı So,·yetler Birliği aleyhiu. 

ma ıçin Türkiye, Romanya, Lehistan ve Yu- B - Yol ve demiryolu yapmak, 
nanistana açacag"'ı kredı"lere ellı" ınilyo•ı ı'steı:·. de hareket üssü olarak kullanmaktır. • C - Elektrik merkezleri inşa tıtmek, 
Un katmıştır. D d Sovyet Birliği ile Romanyanın Ansı ur.un . - Kereste ve ma en sanayiini ilcrletmc:>k, 

1-'akat Alınanların Rf>manyada temin ettika E _ Rumen ziraatini ve sanayiini inkişaf bir zınnnndanbc:>ri a~ıktı. Fakat son hadiseler, 
fori haklar şttnlardır: ettirmek, bu gerginliği bcı·tara[ etmiş \'e Sovyct Birli. 

Bu i~te biraz siirnte ihtiyaç var- 1 - Fabrikalar, tezgahlar, depolar , ·esaire ordusunu modern sil:lhlarla ği Uomanya ile daha fazla alakadar olmıya 

---~~~ı~r~s=a=n~ır=ı=z.~----------------~~ _k_u_r_m_a~k~•:......R~u_m ........ e~n~li~m~a=n~l~a~r~ın~d~a,,_~h~n~v~ı~1z~l.w..~.:u.~~~~UJ.1wı...!<.l>!l.l:ıt.D1ı-..~----------------------------~b~a~s~lamısur. 

Sırası geldikçe : 

Köyün 
Kalkı~dırdı 
Milli Dava 
Başıdır 

- B ' 
bir fa 

Yazan: A 

Y anlışhk "Köylli 
sı,, tabirinden 

doğrusu: "Köyli.iniin 
sı,, dır. ÇünkU kö:;lü b 
leyi bulundu'TU ~artla 
maz. Onu başka tcş 

sağlamı, doğrudan d 
kalkındırabilir. 

Gazetelerdeki hnvn 
rına göre de ikinci ya 
ziraat müdi.irii, her k 
\'ali kendi cli.işiincck 

kındırına i~inc girisl~ 
ve gayrclli vatandaşla 
gi. himmet) iyi niy 
göstersinler, yazık ki 
yüzde ı.ıfırdan yulmr 
tır. Bu, bir çeşitli, bi 
mez, perakende ham1 
leketin miiştcrckliği 

Halbuki köy kalkındı 
memleketin 'c devle 
kalkınması demektir. 
nın ana yollarını bul 
biribiri~·le kombine et 

Üçüncii yanlışlığı 

Hakim olmak istidadı 
zariycler1 

fikirlt•r. 
Dördiincü :ranlı~ı sö 

ğildir: Zaman, sürat, 
kımlarmdan '"kalkın 

kaları., nın tasnifi, 
ması i:?i heniiı. bir m 
tadır. 

Beşinci ~ nnlış: Plan 
rarı, \'asıtaları kmin 
azzam bir işe tezel 
kalkışmaktır. 

Altınct yalnız biisbi 
yor: Kalkmdıraca~ız 
yıf olan köyiin omuz 
yük n miikelleflik ~ 
gibi geliyor bana. 
muu·ini1 köy katibi, 
kalkınma komisyon 
dımersı, kırbekçileri, 

kebe ve saire... Bun) 
kalkındırılması milli 
lünün kesesine, malı 

niyor. Köy bunları 

- ki hepsi paraya da 
rumda ise kaJkmdırıl 
yoktur, zaten kalkınn 

Halbuki biz; bunln 
çalışma vasıta ,.c 
hulanuyan, istihsalin 
iç dış pazarı genişl 

kalkındırılması da\'ası 

dJr. 

Fakat köyde de o s 
rimiz lazım değil m 

lazımdır. Hatta elzem 
bunu köy yapamaz. ) 
pamıyacaktır. Yapar 
dış yiizlcrindcn öyle 
)'Üziinli hana sorunuz. 
cak köyii kalkındırac 
:rnpacaktır. köy kal 
bu, böyledir \'C böyle 
dir. 

Önce mıntakah, 
ihtrsash plan; 

Sonra her ınıntak 
malzeme cctvelleı-i; 

Daha sonra her kıs 
ma~raf hesapları; 

V c daha sonra tek 
ve kontrol şeki1Jeri 

Bunlar oluncı)·a ka 
tihsal ve ic;timai nakı 
nuya ha~layıncı~·a ka 
mumi nıu,·az~nc n 
ıniist.esna- mnhaJli ,. 
lefiyctlcrin en asgarisi 
mak. 

Bu muazıam komli 
da işliyebilmesi için 
bir bııln)·ıın- aşnğı y 

Kalkmdırmn Enstitr 
Körle ilgili olan biitü 
küllerini bu enstitii 
mecburiyetle \'azi(ele 
İhmal ve mesuliyetı 

-meşhut cüriimlerde 
derhal vermek şckill 
hrmak. 

Biitün bunlar plan 
la, düsturlarla tam bir. 
landıktan sonra milli 
mıza alıp (<ıiındi hu 
bulacağız?) diye de 
düşünmek. 
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TAN 26 - 7 - 939 .. -
GAZETELERLE 

ŞAKALAR - ~ . 

Boğulanlar! 

l~EKONOMi~I 
ihracat işlerimiz 

Yazan: Naci SADULLAH 

G azinolarda, alenen, resmen Kanada İle Takas Muameleleri Kaldıraldı, 
''boğulan,, biçare vatandaşla. 

rın haddi hesabı yok. Plajlarda bo
ğulanlarla, gazinolarda boğulanlar 
arasında ufacık bir fark .var: 

Gazinolarda boğulanların "hesab,. 

Yeni 

İyi 

Türk - Fransız Ticaret 

Şartlarla imzalanması 

Anlaşmasının 

Bekleniyor 
ını garsonlar, plajlarda boğulanların Amerika Ticaret anlaşması üzeri-
hesabını da gazeteler tutuyor... ne, Amerika ile ticaretimiz Kanada-

Her sabah, her öğleyin, her ak- ya takas yoluyla devam etmesine yol 
şam okuyoruz: Küçüksuda bir deli- aç!11ış olduğunu ve bu yolda yapılan 
kanlı boğulmuş. Floryada bir genç nıu~melelerin memleketimize döviz 
kız, denize bir girmiş, bir daha çık- g_etırmemekte bulunması hüküme
mamış. Suadiye sahillerinde iki cc- ı tın nazarı _dikkatıni celbetmiştir. Ya
set bulunmuş. Salacakta bir sandal pjlan tetkıkat neticesinde Kanadaya 
devrilmiş, bir kadın ölmüş. Cadde- ihracatın .artması, bu mal~arıa ora
bostanında da, iki boğulma vakası dan Amerıkaya geçtiğini gosterdiğin
olmuş. den 17 temmuz tarihli bir kararna-

Eğer, bu havadislere dikkat eder. me: ile Kanada ile takas yapılması 
seniz görürsün tiz ki, İstanbul plajla. hakkın~aki müsaade kaldırılmıştır. 
rı arasında, sabıkası olnuyan kalma. Bu tarıhe kadar mukaveleleri ya
dı gibi bir şey. pılmış, fakat henüz malları gönderil-

Ben, bu havadi<;lere bakınca ina- ?1emiş mu~meleler varsa, bunların 
nıyorum kı· bı'zı'm 1 k A . ıntacına musaade edilecektir , mes e , merı. 

kan, Fransız, İngiliz gazeteciliğini de 
gölgede bıraktı: Zira bizim ceride. 
ler, artık, mevsimine göre havadis 
vermiye başladılar: Sıcaklar arttı 

mıydı, mintarafillah, ha\•adisler so
ğuyor: İnanmazsanız, yangın, boğul
ma, idam, cinayet haberlerinin bol
luğuna bakm! 

* Her sene bu aylarda Fransaya a-

de otuz beş nisbetinde fazla istihsal 
edileceği :;,,sbit edilmiştir. Geçen se
neden kalan stok pek azdı.r. 

Çatalcada Hasat Bitti 
Çatalca, (TAN) - Hasat işleri ik

mal edilmiş, harman işlerine başla

nılmıştır. Harman işlermde makine. 
le:r çalışmaktadir. 

Ziraat müdürlüğünce verllen buğ
day tohumları çok verimlı çıktığın. 
d~n. kışlık ve yazlık mahsulat bere
ketlidir ve köylünün yüzü gülmek
tc:>dir. 

Köylüye olduk\a mühim bir gelir 
temin eden kavun ve karpuzlar da 
kemale ermiştir. Bir haftadanberı Is
tanbula toptan sevkedilmektedir. 

Tireboluda Faaliyet 
Tirebolu (TAN) - Belediye, elek· 

trik tesisatı projesini yapmak üzere 
bir mühendi& getirmiştir. Mühendis 
işe başlamı§tır. Sebze haline, malı .. 
sulün üzerine konulması için, beton 
masalar yaptırılmıştır. 

Amerikan plajlarını hergün bekliyen cankurtaran taburıı aabah vazife ba,ına gidiyor 

Serinlemek istiyenlere tavsiye e
derim: Gazeteleri, yelpaze gibi kul
lanmıya çabalıyacaklarına, okusun. 
lar! Fakat okurken, dikkat edin: Zi
ra bazı ucuz gazeteler, halka külah 
giydirmiye başladılar: İnanmazsa

nız, plajlarda, stadyomlarda, yarış 
yerlerinde toplananların başlarına 

bakın: Hemen herkesin başı külahlı. 
Ve hemen her külah bir ucuz gaze
teden yapılmış! 

livre olarak fındık satış~arı yap:!. 
makta idi. Fakat yeni Fransız - Türk 
anlaşmasının henüz akteıli1memiş ol
masından fındık için yapılacak tek
lifler henüz gelmemiştir. Yeni an. 
laşmanın bu ayın sonunda yaprlması 
beklenmektedir. Paristen gelen ma
lumata göre, müzakereler gayet iyi 
bir yolda devam etmekterlir. Ağus
tostan itibaren müsait şartları cami 
bir anlaşmanın imza edilmesi bek
lenmektedir. 

Yakında mcı'1eha ve asri hell in
şasına başlanılacaktır. 

BİZİM DE CANIMIZ KIYMETLİ 

Amerika plajlarındaki can kurtaran 
teşkilatının bir nümunesi Istanbula 

C ankurtarıcılard an biri 
nöbet bekliyor 

lazımdır 
Son gelen Amerikan mecmuaların. 

da Amerikan plAj rm ~ can .ku _,._~~~~~"~-:~~·--·~== 
tancı teşkilatına ait malumat ve 
resimler bizdeki büyük ihtiyacı tek
rar hatırlattı. Her yaz plajlarımızda 
epey kazalar olur. Hepimiz teessür 
duyarız. Bu işin içinden nasıl çıkmak 
tazım geldiğini pratik bir surette 
halledemedik. Ekseri kazalardan son 

- ra yüzme hevesindekileri kayıt ve 
şarta tabi tutmak ve pla.jlar.1 bazı 
tahdidat koymak ilk hatıra gelen ça· 
relerden olur. 
Kazanın üstünden vakit geçer, e. 

sasen deniz heveslilerine karşı ko. 
nan ve haddizatında normal olmıyan 
kayıtlar da unutulur, gider. !kinci 
bir kazaya kadar vaziyet ilduğu gibi 
unutulur. 
Amerikalı1ar muazzam plajlarında 

binlerce kişinin yüzlerce metre açı
larak yüzdükleri yerlerde fevkalade 
pratik bir can kurtarıcı teşkllatı vü
cude getirmişlerdir. 

Bu can kurtarıcı teşkilata mensup 
memurların bir kısmı maaşlı profes
yonel, bir k!smı da heveslilerden ya. 
ııi maaş almıyan amatörlctden mürck 
keptir. ._ 

Boğulmak üzere bulunan 
birini kurtarmış çıkarıyor 

Bugün hazır çuvaldızı kendimize 
batırmışken, -bizim "TAN,, da da
hil olmak üzere,- bütün gazetelel't
miz tarafından müştereken işlenen 

kanuni bir cürümden de bahsedivc
reyim: Bu gazeteleri dikkatle oku
yanlar, şu kabil serlavhalara rastlı
yacfllrlaraır: 

"- Diin, 200,000 İstanbullu, plaj
lara gitti.,, 
"- Bu sabah erkenden plajlara 

koşanların yekunu, 300 bini geçti!,, 
Ne oluyoruz yahu? Yoksa intihar

ların yazılmasını meneden madd~ 
kanundan kaldırıldı mı? 

Eğer böyleyse, bari sayfiyelere 
gidenler de yazdsm' 

* Aka Gündüz mağliip ! 

Ben Aka Gündüzü, hem insan ola
rak, hem yazıcı olarak, hem de say
lav olarak Severim. Zira o Millet 
Meclisinde de, dost meclisinde de iy; 
konuşur. Ve dimağlarda fikirleri, 
nükteleri, havasız yere tıkılmış gıda
lar gibi, derhal bayatlatan şu yaman 
sıcaklara rağmen, bu mevsimde bile 
tatlı yazar. 

Onun kalemine has olan meziyet-
lerden birisi de icatkarlıktır: Ve A
ka, sade üzerine göz değmemiş fi
kirler, sade ilk turfanda nükteler de
ğil, hiç kulağa çarpmamış kclimefor 
de icat eder: Hususi bir maharetle 
yaratılan bu kelimelerden çoğu, ko-

Cankurtarıcılar bir kazazedenin 
naaıl sırtlanacağını 

Amatörlei-i bu işe teşvik icin her 
sene müsabakalar tertip ediliyor ve 
her sene muayyen p13.jlar civarmda 
oturan yerliierin denize girme saat
lerine göre bir liste tanzim edilerek 

.. misyonlar tarafından derlenen öz 
Tiirkçe kelimelerin bazılarından da
ha fazla tutulur, yayılır, kullanılır, 

Cwn:Curtarıcı auda bir adamın 
nasıl yakalanacağını 

talim ediyor talim ediyorlar 

lstanbul Atletizm 

nöbet merdiveninin boş kalmaması, 
her saat orada bir gözciinün bulun-

! 
ması temin olunuyor. ~ -

Ve bu muazzam iş belediyelerle, 1 5 b + G•• 

ve neticede dilimize mal olup kalır. 
Fakat dün, onun "TAN,, sütunların
da çıka,ı nefis fıkrasındaki şu gariı> 
kelimelere bir türlü mana vereme
dim: 

* Muhtelif Alman firmalarının Tür-
kiyeden satın almak istedikleri mad
deler şunlardır: 

Zeytinyağ, tilki derisi, ham deri, 
ham iplik, kuru meyva, tüy, paçav
ra, kuru üzüm, kuru incir haşhas to-, . 
humu, anason, balık konservesi, ham 
maden, zahire, bakliyat, hardal to. 
humu, çiçek soğanı, krom, şarap, me
şin, kendir. 

Bu maddeler için ithalat' biirofarı 
ayrı ayrı fiyatlar tesbit ctmlstir. 

Pamul< Mahsulü Çok iyi 
Pamuk mahsulümüzün vaziyetine 

dair alakadar makamlara gelen ma
lumata nazaran bu sene Adana mın
takasının rekoltesinin geçen seneden 
farksız olduğu anlaşılmı~tır. Ege 
mıntakasında geçen seneden daha 
fazla mahsul alınacağı hesaplanmak
tadır. Çanakkale, Maydos havalisin
dc ise Akala nevi gibi nefasetçe yük
sek pamukların geçen seneden yüz. 

Köyün Kalkındırılması 
Milli Davaların Başıdır 

(Başı 5 incide) 

Gurur ve iftiharla söyleriz ki şn 

karışık dünyanın pek çok devletleri
ne karşı biz, Türkiye Cümhuriyet 
devleti, bütçesini muvazanelendir
miş bir devlettir. İnönü Lozanından
beri içten dıştan hiç bir istikraza da 
yanaşmamrya muvaffak olmuşuzdur. 

Fakat bu dava büyük davadır. Bu 
dava Türkiyenin hayatiyetini sağlı

yacak bir davadır. Bu davayı yüriit
mek için ne zaman kaybedebiliriz, 
ne de -Tanrı göstermesin- vazgP. 
çebiliriz. Bu davanın yürümesi ve 
yürütülmesi bu millete; su gibi, ha
va gibi, gıda gibi, kuvvet gibi, istik
lal gibi lazımdır. 

Bu mi1let ilgisi, suçu olmıyan fe

na devirlerden miras aldığı milyon· 

larca borcu en yoksul zamanların. 

BORsA ·ı 
25 - 7 • 939 

Londra 
Nevyork 
Parls 

ÇEKLER 

.i.93 ı' 
126.64 

3.355 
Mil~no 6.68 
Cenevre 28.57 
Amı<terdam 67. 7325 
Berlin 50.815 
Brüksel 21.52 
Atına 1.0825 
Sofys J.56 
~"~~-=~---.....;;~..,_~~ 

Madrid ıü35 . 
Varsova 23.8425 
Budape~te 24.585 
Bilkreş 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stok.holm 30.555 
Moskova 23.90 

ESHAM VE TAHVİLAT 

İstanbul Tramvay Şirketi 5.35 

~-----------------~·~-----·--.) 

Kaza ile Arkadaşını 

Öldürdü 
Kozan (TAN) - Akçalı Uşağı 

köylülerinden bir grup çıktıkları av
da yorularak bir gölgede dinlendik
leri esnada, bir hadise olmuştur. 
Mehmedin kucağında duran av tü. 
feği, birdenbire patlamış va karşıda. 
ki Musayı öldürmüştür. 

!kisi arasında hiç bir fenalık bu
lunmadığı ve yakın akraba oldulda
rı için, bu facianın bir kaza eseri oL 
duğu sanılmaktadır. Mehmet yaka. 
lanmıştır. 

---o--
Babaeskide 

Hastalığı 

Şap 

Babaeski (TAN) - Kazanın Na. 
cak, Karaboyu, Yenimahalle, Kara 
Halil, Kuyuçardağı köylerinde şap 

hastalığı çıkmıştır. 

Birincilikleri 1 
s~or teşkilatının müşterek himmetle-ı er es ureı 
rı:e. pek ucuza başarılabilıyor. Bizim Sel!me Müsabakaları "- Manlk shr 

lumföy!,, 
dsulhrdulhrdhrd- da ödemek civanmertliğini göster

miştir. Neden kendi hayati davası. 

Hastalığın başka yerlere sirayet 
etmemesi için, öküz, inek ve manda. 
lar, bulunduklap yerden çıkarılma. 
maktadır. 

Bed•l'4l terbiyesi !stanbul 
atletizrı\ <ıjanl.ğından: 

30.7.939- pazar saat 10 da: 

plaJlarımız ne Amerikan plajları gibi 3' 
bölgesi vasi, ne de yüzücü adedi o kadar faz- Beden terbiyesi Istanbul bölgesi 

tadır. güreş ajanlığmcia'b: 

Kategori 4 ve 3, 50 - 100 - 200-
4.00 seçmeleri. 

Saat 14 te üçüncü ve dördüncü ka
tegoriler bütün finaller. 

Kategori 1. 100 metre seçme fina
li. Cirit 1500, 400 mania, sırık, 10 
bin, 4 x 200 finnHeri. 

5.8 .939 cumartesi saat 16 da: 
Kategori 150, 200 ve 400 seçme. 

lcri, 200 mania final, 4 x 100 final, 
3 adım ve gülle atma final. 

6.8.939 pazar saat 16 rla: 
50, 200, 400, 110, 800, 5000, 4 x 

400, Yunan diski, disk atma, yi.ık
sc~- atlama ve uzun atlama finalleri. 
Kayıt 28 temmuz 939 cuma akşa-

1\ı kapanır. 

Muazzam bir teşkilat orada yok 

pahasına işliyor. Biz de ayni esaslar 

dahilinde daha küçük bir can kurta. 

rıcı teşkilat vücude getirmek üzere 

hemen teşebbüse girişilemez mi'? Bu 

mesele üstünde bugi.i.nden tlüşünmiye 
ve tertibat almıya başlarsak, gelecek 
seneler can kurtarıcı kıta:arım1z iş

leri başında bulunmuş olurlcı.r. 
Amerikada olduğu gi'!>i, bizde plaj

larda'• can kurtaran teşkilatına men
sup olmak, gençlerimiz için hakiki if
tihar vesilesi olur ve bunun hevesli
si çok olur kanaatindeyiz. Amerikalı
lnrın canı can da bizimki patlıcan 

mJ? 
Bizim de canımız var: 

30.7.939 tarihine müsadif pazar 
günü Veznecilerde kain Sülcymaniye 
spor klübü salonunda yapılacak olan 
serbest güreş seçme müsabakaları i
çin: 

1 - Tartı saat 12 - 13 arasında. ya
pılacaktır. 

2 .:..__ Güreşlere saat tam 14 te baş-
lanacaktir. 

3 - Evvelce de bildirildiği gibi 
sıkletlerde iki kilo tolerans vardır. 

4 - Hakemliğe Ahmet Gürkan, 
Vefik Gürkanlar, Saim Arıkan, Yu
suf Aslan ve Reşat Beykozlu seçil
mişlerdir. 

5 - Yukarda adları yaztlı hakem
lerin mezktir gün ve saatte müsaba
ka yerine gelmeleri rica olunur. 

Uzun uzun düşündükten sonra, işi 
anladım: Demek ki. bizim mürettip
ler, kelime icadında, Akayı da bas
tırdılar! 

Hem hu kelimeyi icat eden nıi.i

rettip, ileride, kii bik şairlerin topu
nu bastıracak: Zira baksanıza? Keli· 
mesinin hiç manası yok! 

* Tokatta lutbı~l ! 

Okuduğum spor havadislerinden 
birinin serlavhası şuydu: 

"-Tokatta futbol!,, 
Demek ki Tokat merkez kazası, 

sporda, İstanbuldan çok ileri: Zira 
Tokatta futbol var. Halbuki, İstan
bulda iş tanı aksinedir: Ve futbolde 
"Tokat., vardır? •• 

tam kalkınma davası için bir iki yüz 

mil~·on daha kendine harcamasın? 

Korkmıyalım, pratik ve realist o

lalım. Bu davayı iyi kombine eder
sek kesemizden vereceğimiz vcyn 
borçlanacağınuz parayı çabuk öde
riz. Bu kalkınma maddi, manevi bir 
istihsaldir. İstihsalin karşılığı ise 
paradır. 

Hükumet baytarı Süreyya Har
mankaya, her gün bir köye gitmek
te, sığırları muayene etmekte ve a
şılamaktad1r. 

Yeni Buğday Ambarı 
Bor (TAN) - Toprak mahsullerı 

ofisi, istasyonumuzda bir buğday 
ambarı yaptırmıya karar vermiştir. 
Bunun projesini tanzime memur e. 
dilen Moris Metre gelmiş, işe başlJ
mıştır. 

Demiryollarımızı, sanayi müesse
sele-:-imizi, şehirlerimizi, enstitülerl
mizi kuracağız dediğimiz vakit nasıl 
bir bedbinlikle karşılaştığımızı pek 
iyi hatırlarız. Fakat hepsinde mu
vaffak olmadık mı? En hayati olnn onunun uzun Başvekillik devrine 
bu meselede de neden muvaffak ol. borçluyuz. Onun uzun Milli Şeflik 
mıyalım? devrinde de bunlan yapacağım11:R 

Bütün bu yaphklanmızı İsmet tn. inanmıyanlar bizden değildirler. 
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İtalyanın kontrol etmek istediği 
yerler çizgili ve haval ilslcrlnln 
tesirini hesap ettiı!i yeder hat
larla gösterilmi~r. 

'r A N 

Akdenizdeki Hava 
Kuvvetlerinin 

Bugünkü Vaziyeti 
A kdenizde çarpışacak ve esas 

muharebeleri yapacak olan 
hava kuvvetlerinin hangi milletle
re ait olacağını kestirmek, bugün
kü siyasi vaziyete nazaran, pek ko
lay oldu. 

İtalyanlar, bir harp zuhurunda 
Akdenizdeki havai üslerile sahil. 
lerinin hava hücumlanndan mu. 
hafazasına çalışacaklan gibi, bazı 
geçitleri de hasımlarına karşı kon. 
trol etmeğe gayret edeceklerdir. 
Şu yazımızla, İtalyanlann ve 

rakiplerinin Akdenizdeki hava va
ziyetlerini meydana koymağa ça
uşacağız. 

H er millet gibi Italyanlar da 
harp yolları üsttinde sivil 

hava seferlerile pilotlarını alıştır
mak, ayni zamanda sulh seferle
rinde tehlikeli mıntakalan daimi 
kontrol etmek üzere Akdenizde si
vil hava hatları tesis etmişlerdir. 

Arnavutluğun işgalinden evvel 
(Tiran • Brindizi), (Tiran • İşkod. 
ra), Selflnik - Görice arasında İtal
yanların (Ala-Sitorio) tayyareleri 
işlerdi. Bu sivil tayyarelerin neş
redilen istatistiklere nazaran 937 
senesinde 300.000 kilometre uçuş 
yaptıkları tahakkuk ediyor idi. Bu 
kadar uzun bir uçuş yapan tayya. 
relerin ancak 60 tonluk posta yü. 
kü taşıyabilmiş olduklarını nazarı 
dikkate alırsak o seferlerin daha 
ıiyad~ askeri maksatlar ile devam 
ettirilmiş olduğunu hemen anla. 
nz. 

I 

Yazan: 

Jllustration 'un 

'Askeri Muharriri 

bulundurabileceği zannedilebilir. 
Nazariyede akla müsait gelen bu 
kontrol tertibatını bir de hasmın 
taarruz silahlarının imkiınlarile öl
çersek neticenin büsbütün başka 
olduğunu görürüz 

T otaliterlere karşı silah kul. 
lanmağa azmetmiş ve bü. 

yük hava kuvvetlerine malik olan 
Fransa ile İngilterenin ayni Akde
nizdeki bugünkü vaziyetlerini bir 
gözden geçirerek netice halrl{ında
ki hükmümüze varalım: 

Fransa ile İngiltere bütün Ce. 
nubi Fransa ve P,.frika sahillerjn. 
deki hava üssü olmağa müsait 

yerlerden başka Malta, Kıbrıs gibi 
iki mühim adaya ve bütün bunlar. 
dan daha mühim olarak Akdenizin 
garp kilidi olan Cebelitarık ve 

şark kilidi olan Süveyşe sahiptir

ler. 
Bugün İngiltere ve Fransanm 

elinde bulunan ağır bombardıman 
ve avcı tayyarelerinin uçuş ve ta. 

' arruz sahaları akıllara hayret ve. 

1 talya evvelce daimi kontrolü recek kadar artmıştır. Değil Ak-
altında bulundurmak iste. denize civar ve Akdeniz içindeki 

diği Arnavutluğu fiilen işgal ede- üslerden, Londradan havalanacak 
lidenberi Akdenizin diğer sevkul. ağır bombardıman tayyarelerinin 

hillerini dövüp avdet etmeleri im. 
kan dahiline girmiştir. 

D enizlerdeki kahir faikiyetle. 
rine ilaveten hava kuvvet. 

leri ve üsleri bakımından İtalya
nın çok fevkinde vesaite malik o. 
lan Fransa ve İngiltere gibi iki 
milletin, bundan on sene evvelki 
hava silahlarına göre düşünülmüş 
tertibat içinde mahsur bir halde 
bulunacak İtalyanlara kolay ko. 
lay taarruz imkanları vermiye
ceklcri pek aşikardır. italyanlari 
Akdenizde mütearrız bir kuvvet 
olmak vaziyetini uzun sahilleri ve 
rakiplerinin hava silahları yüzün
den nazariyede dahi kaybetmiş bir 
millet olarak şimdiden sayabili. 
riz. 

Bu itibarla muhtemel bir har. 
bin iki tarafa muhtelif günlerde 
göstereceği müsait talihli saatlere 
rağmen kati neticenin Ak?enizde 
sulh cephesi lehinde tecelli edece. 
~ini bugünd n söylemek a:,keri 
hesaplara aykırı düşmez. 

I• talyanın Akdeniz vaziyetini 
bütün ihtimalleri hesaba a

larak şöyle bir tarif içine sığdır. 
mak en doğru bir hükümdür: 

İtalya Akdenizde kati bir bare. 
kete girişmek vaktini bulamadan 
sahilleri ve muhtelif şehirleri ha
va ve deniz bombardımanlarile 

harap olacak ve senelerce çalışa
rak meydana getirdiği havai terti
battan ancak bir taciz vasıtası gi. 
bi istifade edebilecektir. İngiltere 
ve Fransanın bugünkü kuvveti 
karşısında çizme şeklindeki kıta 

üzerinde oturan milletin Akdeniz 
semalarındaki mukadderatı bun
dan ibarettir. ceyş noktalarını mütemadiyen gö. bütün bomba yüklerile İtalya sa-

zönünde bulundurmak arzusile ------------------------------
bu denizdeki sivil tayyare postala- ı 

Babaeski de nnı daha kuvvetli makineler ile 
yapmak kararını verdi. Yakın za. r 
mana kada; Yunanistan ile adalar Arteziyen 
ve Korlu ve Brindizi arasında 

Açıllyor 

Kürenin 
Mahsul 

6 Köyünde 

Mahvoldu 
Caut Z 506 tayyareleri işliyordu. 
Geçende bu tayyareler Savoie • 
Marchetti tayyarelerile değiştiril. 
di. Bu suretle o hatlar üzerinde 
hava seferleri yapan vasıtalar harp 
vasıtaları kadar kuvvetlendirilmiş 
oldu. 

Ç izme şeklindeki bir kıt~ Ü

zerinde oturan bu mıllet 
Akdeniz gibi binnisbe dar bir su
ya doğru uzanmış binlerce kilo
metrelik sahillerini muhafaza et
mek üzere giriştiği bu teşebbüs
lerden maada Sicilya • Tunus ve 
Ceneve • Korsika aralarını emni-

yete almak üzere de Pantalerya a
dasını tahkim ederek iyi bir ha
va üssü haline koydular. Panta
lerya adası sayesinde Mcsina, Bo
nifacyo ve On nt kanalına bir de
receye kadar hfıkim olacağını ii
mit eden İtalyan erkanıharbiyesi, 
harp talihi döndüğü zamanlar bu
ralarda hiç olmazsa hasım seyrii
!eferine engel olabileceklerini u. 
muyorlar. İtalyanların bu hazır
lıklarına ilaveten 12 adanın bir· 
kaçında yaptığı tahkimatlA Akde
niz vaziyetini hayli takviye etti
ği ve haritada çizgiler ile gösteri
len mıntakalan kontrolü altında 

Babaeski (TAN) - Kasaba içinde. 
ki 11 çeşmeden 4 ü tama'llen kuru. 
muştur. Ôtekilerin de suyu pek az 
akmakta ve önlerinde halkın saat

lerce bekleştikleri görülmektedir. 
Belediye, istasyon yolu üzerinde 

bir arteziyen kuyusu açtırtmağa 

başlamıştır. 72 metre derinliğe inil

miş bulunuyor ve suyun 80 - 90 
metre arasında fışkıracağı tahmin e. 
diliyor. 

Eğer bu arteziyenden iyi rantlı· 
man alınırsa, belediye orada iki ar. 
teziyen daha açtırtacak ve sularını 
borularla kasabamızın muhtelif yer
lerine akıtacaktır 

-----<>--

Orman Yanqınları 
Çanakkale (TAI'J - Külahlıda çı

kun bir yangın neticesinde, 1500 
metre murabbalık sahada 700 z~ytin 
ağacı ve 100 çam fidanı yanmıştır. 

T etiri ormanında Yangın 

Küre (TAN) - Merkeze bağlı 

Çırdak, Şalgam, Mancıhk, Gölcüğez, 

Sinan, Selmanlı köylerine dolu yağ

mış ve bütün mahsulü mahvetmiş

tir. Köylülerin talebiyle :rerinde tet
kikat yapan komisyon, bu neticeyi 

tesbit etmiş, yemiş ağaçlarının dal. 

ları kırılmış ve devrilmiş olduğunu 
da görmüştür. 

Kaymakam Hallık Yergök, mah

sulleri hasara uğrıyan mükelleflere 

yardım edileceğini söylemiştir. Fe

laketzedeler, yardım beklemektedir. 
ler. 

---o---
Hopadaki Eczane 

Hopa (TAN) - Buraya gelen sıh
hiye müfettişi, eczahanenin bir çı

rak elinde kalmış olduğunu görmi.iş 
ve zabıtaya emir vererek, eczahane
yi mühilrlettirmiştir. 

Ötedenberi halk için bir nevi dert 
Kozan (TAN) - Tetiri ormanında olan eczahane işinin kökünden hslli 

yangın çıkmıştır. 1200 dönüm ka- ve yeniden açılmasına müsaade edil
dar orman yandıktan sonra, koruma elikten sonra, belediye doktorunun 

efradı ve köylü tarafından sondürü. kontrol vazifesini yapması bekle-
lebilm iştir. nilmektedir. 

==========================;;;:::==:=::=::~==============-= 1 

Hatay bayramında Hataylı genç kızlar büyük geçit reıminde 

Kı1ladaki F ranıız bayrağı indirildikten sonra 

Ve yerine Türk bayrağı meraıimle direğe çekilirken 

Son Fransız askerleri de Hatayı terketmek üzere ka myonlara biniyorlar 
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Yemişçi Vezirin Tecellüdü 
1 • 

SaelrCizamın Sipahilere Karıı Aldığı Vaziyet Oldukça 
Ciddileşmiş ve Elebaşlları Tereddüde Düşürl1üştü 
B ir gün evvel sipahilerin a. 

yaklanmalarını meşru gör. 
müş ve onların kendisinden nalıoş
nut oldukları sadarazam Yemişçi 
Hasan paşanın katline fetva ver. 
miş olan Ebülmeyamin Mustafa e. 
fendi hazretleri (!) hiç tereddüt 
etmedi, hiç sıkılmadı, hiç utanma- .. 
dı, şu şüah1 fetvayı vçrdi: 

- Cümlesi Bagidir. Kendileriy. 
le mukatele edilmek, cemiyetleri 
dağıtılmak, defterleri yırtılmak 
lazım gelir. ı. 

Sipahilerin cevabını getiren bö. 
lük kethüdaları da bu fetvayı din. 
ıemişıerdi. Onların sözlerini bir 
lihza önce dinlemiş bulunan Ye
~işçi, bu fetva üzerine yüzünü 
kendilerine çevifdi: 

- Betbahtlar, dedi, ~riatin 
emrini kulağmıe:la duydunuz, de
ğil mi? .. Haydi, öyleyse varın. Ol 
cemiyet eden1ere bu fetva hükmü
nü bildiri:!ı, matlubumuz olan şa. 
kileri alıp getirin. Eğer yine inat 

olunursa padişah ol zümrei güm
rah kulluğundan geçmiştir. Cüm
lesinin defterleri ateşe vurulmak 
mukarrerdir. Sonra nechmet !JlÜ
fit olmaz. 

Siz ki, o taife zabitler-siniz. 
Siz dahi bu babda himayedarı ih
mal edip taleb ve ikdamda ihti
mam etmezseniz şevketlıi efendi. 
miz sizin boyunlarınızın vurulma
sını da emreylemiştir. Cümleni
zin başı yere düşmek mukarrer
dir. 

Bölük kethüdaları; vaziyetin 
pek nazikleştiğine kanaat getire
rek sül;düm püklüm oradan çıktı.. 

lar, sipahilerin yanına gitmek ü
zere yola düzüldüler. Yemişçi 

de - zaferden emin bir tavırla - et
rafı şöyle bir gözden geçirdi, el .. 
pençe divan durup ferman bek
liyen kf.pıcılardan Davud ağayı i
~aretle yanına çağırdı: 

- Kulağını, dedi, bana ver! 

Ve berilin bu emre uyarak ku
lağını ağzına yaklaştırması üzeri
ne şu sözleri fısıldadı: 

- Şimdi kırk kapıcı al, sabık 
Şeyhülislam Sun'ullahın evine 
var, yakasından tutup en yakın 

iskeleye 'götür, bir gemiye at, Ro. 
dosa yolla. 

Davut ağa çekildikten sonra 
kapıcıbaşı Hamzayla orta defter
darı Muradı getirtti: 

- Şimdi, dedi, gidiniz, evini 
barkını bırakıp namcrtçz kaçan 
Güzelce Mahmut paşanın konağı.. 
nı mühürleyiniz. Yayabaşılan da 
çıkarın, bütün Istanbul kapılarını 
kapatın! 

Sipahi bölük kahyaları, müna
kaşalı hasbihaller ederek, At. 
meydanına dağru biraz yavaş yü. 
rürken yayabaşılardan bir kısmı
nın hızla yanlarından geçtiklerini 
görmüşler, şehir kapılarının kapa
tılmakta olduğunu öğrenmişler ve 
bu haberi de Hüseyin Kalfa ile 
arkadaşlarına bildirmişlerdi. 

Sadrazamın gösterdiği tecel.. 
lüt, sarayın aldığı manalı 

vaziyet değil, bu son haber sipa. 
h\lere işin çok ciddi bir renk al. 
dığını öğrettiğinden, clebaşılarda 

ve onlara yakın saflarda ıztıraplı 
bir teliş yüz gösterdL Yeniçeri
lerle boy ölçüşmeyi her sipahi bir 
erlik, bir fazilet severlik borcu 
sayıyordu. Onun için fırsattan is
tifade etmeyi istiyenler - arala. 
nnda - çoktu. Lakin bu yiğltlik 
mücadelesinde galibin kazanacağı 
şey, Yemişçinin başından ibaretti. 

Evet, sipahiler galip gelirse, sad. 
razamın kellesi düşecek, yeniçerL 
lerin galebesi halinde o kelle yine 

yerinde kalacaktı. Acaba o baş, 
iki büyük aSkeri zümreain kılıç 

kılıca, pala palaya, boğaz boğa7.a 
gelmesine değer miydi? .. Sipahi e
lebaşıları hem bu noktayı düşün
düler, hem yeniçerilere karşı be. 
şe bir nisbetinde bulunduklarını 

ve onların top, tüfek sahibi ol. 
mak itibariyle ayrıca kuvvetli bU
lunduklarını gözönünde tuttubr, 
soğ\ıkkanlı bulunmak istediler. 
Lakin mantığa, hesaba ve zama.. 
na çok uygun olan bu dileği açı. • 
ğa vurmak bir meseleydi. Çünkü 
neferler, erliğe taalluk eden işler. 
de sık dokuyup, _ince elemezlerdi, 
ulu orta daıvranırlardı. Bu sebep
le kendilerine "Sadrazam işini bı-

Melihatin de hakarete uğrayışı, bir aralık Mel&. 
hatin sözleriyle yatışacak gibi görünen li'itil Kad
riyi yeniden fitillemişti: Kendisini sımsıkı tutan 
Sakız Hasarun kuvvetli kollarında, kuyruğunu ka
pana kıstLL-mış fare gibi çırpındı. AğzınıR kenarla. 
rından salyalan akıyordu. Hırsından adeta kudu. 
racak gibiydi. 

Sakız Hasan. nihayet, Fitile çıkışmak lüzumunu 
duydu. Şakaya vurarak: 

rakmak gerekleşti. Oı.u yeniçerL 
lere bağrşlıyalım,, demekte tehli. 
ke vardı ve ayranlıkları kabarmış 
olan neferlerin rakip kuvvetle 
harp etmek istemeleri pek muh. 
temeldi. 

Elebaşılar - içten - muvafık 
gördükleri yolu birbirlerine de 
söyliyemiyorlardı. İleride korkak
lıkla, oyun bozanlıkla itham olun
maktan korkuyorlardı. Onun için 
bölük kahya ve ağalariyle koda. 
manlar - elleri bıyıklarında ası. 
lı <?larak - düşünüp duruytJrlar. 
dı. Nihayet Hüseyin Ka1fa, cesa
ret gösterdi, ortaya şöyle bir su
aı attı: 

- Yemişçinin kafası yeniçerL 
lerle boğazlaşmamıza değer mi, 

değmez mi?. 

Bu suale muhatap &tanlar 
- geniş geniş nefes ala. 

rak - dil birliğiyle cevap ver~
ler: 

- Bir değil, bin Yemişçinin 

kellesi iki ocak arasına kılı; tiüş-
mesine değmez. ....,.._ 

- O halde dağılmak gerek! 

Hüseyin Kalfa bunu söylemek. 
le beraber, hançeresinin bütün 

kuvvetiyle, sipahı kalabalığına şu 
tebliği yaydı: 

- Maslahat erteye kaldı. Her. 
kes yerine dönsün. • ' 

Tebliğ, sipahi gücünün hüsra. 
na uğradığını hissettirmediğinden 
o korkunç asker, davanın müza
kereye düştüğüne zahip olmuşlar, 
saraydan ve Atmeydanmdan uzak
laşmışlardı. Yemişçi Hasan paşa 
- pek te umulmıyan - bu rica.. 
ti haber alınca, son darbeyi indir. 
meğe kalkışmakta tereddi.it etme. 
di. Zaten Safo, adam üstüne a· 
dam ve tezkere üzerine tezkere 
yoUıyarak onu şevklendirmektey
di, "Şevketlıi:hünkan zorla ayak 
divanına çıkararak, edebe sığmaz 
sözler söyliyen, teklifler yapan 
ve saray baş hizmetkarlarından L 
kisile dört kadını öldürten asile .. 
rin mutlaka tepelenmesini,, istL 
yordu. 
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Segalılara gösterilen 
Çirkin Rakslar 

Beyoğlunde sazlı, çıılgılı kahvelerden Orhaneli sıhhat memuru 
birisine gitmi,ştim. Bahçe tenhaydı, der-

me çatma bir saz tııkımı çok taübali bfr hakkındaki takibat 
vaziyette fasıl yapıyor, tek tük masalar-
dan me.-tane ahlar, oflar yükseliyordu. 

Orhaneli sıhhat memurunun, fakir hal-Birdenblre bir u,J:ultu peyda oldu ve bah_ . . . . 
çe bir anda kalabalıkhıştı. Bir tercüman kın meccan_en teda\'~l. içın saı-fedıl':'ek ü
bağıra bağıra yer gösteriyor, peşine ta. ze:e de~letın verdlğı ılfiçları paro ıl; ~at
kılmış 150 kadar seyyahı boş masalara l tıgı sabıt olarak, 9 ay hapse mahkum e
yerle~tirmeğe çalışıyordu. ' dildiği. yazılmıştı ... Bu ~'.hhat ~-em_urun~n 

Bu yabancı müşterilerin karşısında saz kardeşı Mahmut Onel gonderdıgı bır me.,
takımı belki biraz ciddileşir, lıiübali mu. tupta: kardeşinin seyyar sıhhat memtı_ru 
hnvereler, sigara içişler, el §akaları niha- ol~u~unu, kendMn~ devletç~ .te~li_m edıl
yet bulur diye beklerken saz yerinin ho- mış ıltıç bulunm:ıdıgını ve hadıscnın, ı::atışı 
şaldığını gördük. Programa göre bir iki serbest mü.stırhzarattan ':anıncia bulu~
saat sonra baıılaınası icap eden Araplar durdu~u bır kutu ampulü altı ny e\"\ el 
faslı başladı ' dört şahsa bilrıı.a ve tedavi maksadile 

· şırınga etmekten ileri geldiğini ve bu ci-
Sahnede biraz da müstehcen bir şekil. 

hetin, dört buçuk aydır irtiküp suçundan 
de göbek çalkahyan, bel kıran ve bizim mevkufen muhakemesi yapılan karde~l 
eski düğün köçeklerinden hiç far.kı olmı_ tarafından temyiz mahkemesine arzedildi
yan bu Arap yo~maları seyyahlara Türk ğini, oraca meselenin tetkikinden son!'a 

i~ye, ~~bek. çalkalamaları da Türk rakc;ı 

1 
adaletin tecelli edeceğini bildirmektedir. 

dıye gosterıllyordu. Ben hicabımdan ora. * 
da duramadım. Bu Arapları oynatanlar Açık muhabere 
ile onları Türk· diye tanıtanların bun

lann numnr:ılıırını seyyahlara g6sterme. Muhabere s;avuşu Ne\·zat Güvene: 

meleri ve o gece için bu !aslı program .. 
1 - Tarihi bir Türk kahramanı - Bir dan kaldırmaları icap etmez mi idi? Sey. 

deniz. 

SOLDAN SAGA: - Hatayın kurtuluş bayramlarına ait 
resimleri ga7.ete fotoğrnfcılarından teda -
rlk edebilirsiniz. 

2 - Bayağı - Yazı yaT.ar. 
3 - Bir ınesa!e ölçüsü - Vüsat 

nota. 

yahlara Türk raksı seyrettirmek, Türk 

_ Bir musikisi dinletmek isteyen tercüman e-; 

fendi ne blleyim ben bir başka bahçede 

Okuyucularımızdan N. Remzi, F. Raif 
ve Ali Aydına: ,. 

- Bölge sanat okuluna, Ankara hukuk 
fakültesine, Eğitmen kurı:una girme şart
larını sual ve cevap l'IUtunumuzda bula -
caksınız. Bu siltunu herııün takip ediniz. 

4 - Tire - Kayt - Bir harf. 
5 - Canip - Bir sayı. 
6 - Sinir - Kafada bulunur. 
7 - Lezzet - Bir nota - Bir nehir. 
8 - A varı:ıı çok - Bir rabıt edatı. 
9 - Eski bir hububat ölçüsü - Erke4:· -

Bir harf. 
10 - Namus - Küçüclık torba. 

YUKARDAN AŞAGI: 

mesela zeybek d:ınsı, Karadenlz ayak o

yunları oYTJJyan bir Türk kmnı seyretti. 

rip, şöhret kazanmış kadın veya erkek 

solistlerden birinin konserini dinletemez * Gedikli erbaş M. Fahriye! 

mi imi? - Gedikli erba§lar hakkında blr ka -
Ve Türk rakı:ı, Türk musikisi namın:! nun hazırlanm~ ve l\Iecfüe verilmiştir. 

yapılan bu menfi propagandadan kimse Fakat henü:ı MeC"liste müzakeresi yapıl -
mesul tutulmaz mı? J mamışbr. Bu knnun J\ofn,.lls!n ISnümüzdeld 

Cihangir: Hüaeyln Aydırı devresinde konuşulacaktır. • -ı - Kili!;e değil - Atıcı, mübalağacı. 
2 - Edebiyatçı - Sirayet eden. 
3 - Bir nehir - Geceli mektep. ı ı 
4 - Bir hart - Traşta kullanılır - Altın. 
5 - LQtu! - Su - Bir 1'ınrt. 

lstiklcil Madalyası Kazanan Alay Sancağı 1 6 - Ziyaretçi - Ev bark. 
7 - Nihayet vermek, muattal kılmak ~ 

Soy. 

8 - Lahım - Şehir dışı - Bir sesli harf. 
9 - Tren istasyonu - Bir hayvan - Bir 

harf. 
1-0 - İspirto - Biiyük anne. 

· Dahiliyenin Bir Tamimi 
Danüıye Vekaleti, halen :i'Çık ma

aşı alan memurların mtinhallere ta
yin edilmek üzere hariçteff müracaat 
edeceklere tercihan vazifeye tayin e
dilmelerini ve bunlar yerleştirilme. 
dikçe kadroya yeniden memur alın. 
mamasını vilayet ve belediyeye bil-
dirmiştir. w 

--O---

Beden Terbiyesi Kampı 
Maarif Vekaleti, orta tedrisat mH

esseselerinde beden terbiyesi mual
limleri için 15 ağustoı;tan 15 eylule 
kadar bir ay devam etmek üzere bir 
kamp açmıya karar vermiştir. Kamp
ta, beden tert~esi tedrisatır.daki bü
tün yenilikler muallimlere l!Österile
cektir. 

İzmit (TAN) - Buradaki piyade 
kıtasımn sancağına istiklal madalya
sı verilmesi merasimi, Cümhuciyet 
meydanında icra edilmiştir. 

Merasimde vali namına emniyet 
müdürü, merkez kumandanı, bele
diye reisi ve Parti reis vekili, jan. 
'darmtr'"' kumandenı, ~kttTier mu 

messilleri ve binlerce halk bulun. 
muştur. 

General Rüştü Akın, c;ok heye
canlı bir nutuk iradetmiş, bu kıta

nın İstiklal Harbindeki kahraman. 
lıklarmı, kan ve ateş içinde kazan. 
dığı zaferleri anlatmış ve Reisicüm. 
hur namına, istiklal madalyasmı kı
tanın sancağına, alkışlar arasında 

takmıştır. 

Kıtanın kumandanı Kurmay Al
bay Raif Ar~un, duyduğu sevinç ve 
heyecanı anlatan bir. hitabede bu. 
Lunmuş ve son nefere, son damla 
kana kadar sancağın ve madalyanın 

General Rüştü Akın 
madalyayı takarken 

muhafaza edileceğine dair and iç. \ Bundan sonra, istiklal marşı dln
miş, bütün kıta bu anda iştirak et. Lenmiş ve kahraman kıta, göğüsleri 
miştir. kabartan bir resmi geçit yapmıştır: 

hoşluğuna rağmen - gizlice baktı: Kimseye çaktır
madan, balgamını muayene etmiş, kan bulur.up bu. 
lunmadığını tmlamak istemişti. 

Sakız Hasnn; ona bakıyordu. Sarı Bekir mendilL 
;ni cebine koyup, öksürüğün verdiği buhranı atla
tınca: 

"- Geçmiş olsun~,, Dedi, ve ilave eti: 
"- Hemen bir tane daha yuvarla: Oksürüğe, ak. 

sırığa birebirdir! 
Sarı Bekir, acılığını gizlemiye çalıştığı bir gü

lüşle: 

"- E, dedi, artık uzattın sen de .. Bu kaltak, sen. 
den evvel benim malımdı. Siz, beni boynuzladığınu 
zaman bile, ben ortalığı birbirine katmadım! · 

Sakızın bu sözleri, meyhanedekilerin hepsini kah. 
kabayla gilldürdü. Demindenberi söze hıç kanımı
yan Bücür de, Fitile sokuldu. Ve onun kulağına e. 

TEFRI KA No. 38 " - Doğru ... Dedi. Zaten hayli zamandır, rakı 

ile yaşıyorum! 

ğilerek. ı 

"-- Ayağını öpeyim, dedi, kısa kes şu çıngarı. 

Patırdıyı arttırırsanız, aynasız~n başımıza üşiıştü
receksir.iz. 

! 
Sesini biraz daha hafifletere~ ili ve etti: 
"- !çerisi kaçak mal dolu. Bır basıldık mlydı, ta. 

pumuz birden kodesi boylarız. 
Bu sonunw sözler, Fitili yatıştırdı. Onun sükıi

net bulduğunu sezen Sakız Hasan da, kollnrını gev~ 
şetmişti. Fitil serbest kalınca, yere bakarak g~ri 
döndü, ve hiç bir söz söylemeden masa&ına oturdu. 
Meliihat te yine eski yerini aldı. Ve parmaklariyle 
Fitilin dağılmış saçlarını düzeltmeğe başladı. Bunu 
bahane ederek, kendisi için her teblik~yi göze ala. 
rak ortalığa meydan okuyan sevgilisinin saçlannı 
okşuyordu. ı 

Fakat San Bekirin yüzü, kireç kadar beyazdı. 
Tezgaha sokuldu: 
"-- Mürüvvet, dedi, doldur şu kadehi! 
Sakız Hasan da yanına gelmiş, kadehini deldurt

muştu. Bck1r1 dolu kadehini kaldırarak, onun yüzii
ne baktı. Goz gözeydiler: Fakat ikisi de, birbirle
rine hiç bir ~y söylemediler. ~ira konuşmağa lü-
zum yoktu: Anlnşmışlardı. ' 

Sakız da lu&dehini kaldırdı: Tokuşturdular, ve 

birer hamlede Y\!Varladılar. San Bekir, kadehini 
tezgaha koydu, ve bir eline aldıtı teıtekc çatalla 
ufak tabaklara uzanırken, Mürüvvete kumandayı 
tekrarladı; 

"- Doldur şunları!.; 
İkinci, üçüncü kadehler birbirini takip etti: Be. 

kir, zaten, meyhaneye sarhoş gelmişti. Rakılar, 

hiddetli ve sarhoş başını büsbütün dumanlamıştı. 
Arasıra Fitile iUşen kanlanmış gözlerinde, müthic 
bir kin parlıyordu. 

Bir aralık, San Bekir, Sakız Hasıına sordu· 
"- Sen, şimdi ne yapmak niyetindesin? 
Sakız, damdan ... düşercesine sorulan bu mıale bir 

mana verememişti. Şaflun şaşkın sordu: 
"-Ne gibi? 
"- Yani Melihati burada bırakacak nusm? 
"- Ya ne yapayım? 
"- Yahu, ne yapayım ne demek? ~!Abat senın 

dostun, kann değil mi? 
l3u sual, Sakız Basana uzun bir kahkaha athrdı: 
"-Ne münasebet ulan, dedi ... Yabanın orta ma.. 

hna sahip mi çıkacağım? Ortalıkta benden başka 
enayi kalmadı mı? Canım çekerse, yine icabına ba
karım. Fakat belediyeye götürüp nikah kıyacak 
değilım ya? Hem kaltak, bana epey karıhk etti. 
Biraz da başkalarının basına musallat olsun da. iki 
rahat solilk alayım! 

Bu cevap, Sarı Bekirin uzun yüzünü ekşitmişti: 
"- Sen, dedi, sarhoşsun bu akşam! Yoksa bu 

kadar saçmalamazdın! 
Sakt~ Hasan, bir kahkaha daha attı. 

'·- Niçin sarho~ oluyorum yahu? Dctli. Sözle. 
rim anl<tşılmıyor mu? 
"- Ben!m aklım ermedi bu işe. 
"- Neden ermiyor? Ben cince, japonca bir lif 

~ 

etmedim Y.i?,. 
O sırada, prafa partileri iyiden iyiye kızışmıştı. 

Hatta masalardan bazılarında, hafiften çeki~meler, 
atışmnlar oluyordu. Mürüvvet te, tezgahın arkasın. 
daki sandalyenin üzerinde uyuyakalmıştı. San Be
kir, ona C'vvela seslendi. Duyuramayınca, uzanıp 

dürterek uyandırdı: 
"-- Banll bak, dedi, burası yatak odası değil, 

teıgıih ba~..,: Kendine gel de, rakı doldur kadehlere. 
Biz•ca"ll yalamaya gelmedik. 

Daldığı uykudan sıçl'J)"'arak uyanan Mürüvvetin, 
doldurduğu kadeh, Sarı Bekire bir yudum oldu. 
Fakat bu kadehi de yuvarladıktan sonra, az kalsın 
boğulacaktı. Zira berbat bir öksürük kasırgasına 

tutulmuştu. Öksürdükçe, göğsü sanki altında kahıt 
bir mukavva yırtılıyormuş gibi, kof kof ötüyordu. 
Kireçleşmiş yüzü de, birdenbire kıpkırmızı kesil. 
mişti. Boğazına gelen balgamı, kirli beya:ı; mendıli
ne tükürdü; ve cebine koyarken, mendiline, - sar-

Bir kadeh daha yuvarladı. Ve çok sarhoş oldu. 
ğ~ içiıı, biraz evvel açtığı bahse tekrar girdi: O 
mevzuu diline dolamıştı bir kere ... Bütün sarhoşlar 
gibi, diırağı, o mevzuun düğümünü çözme yoluna 
d1iiğil, bilakıs, büsbütün karıştırma yoluna ışli

yordu: 
0

- Bence, dedi, senin Malahati bu evde bırak.. 
man doğru cit:ğil. Çünkü sen ne kadar numara yap. 
san, ben, sem bilirim: Sen, Melahate bağlısındır. 
<J, eninde, sonunda, yine senin karın olacaktır! 

Sakız Hasan gülümsüyordu: 
"- Yahu, dedi, sen bana söylüyorsun, ıısıl sar-

hoş kendinsin: Baksana, karıyı zorla b.ma yama.. 

\ 
ya.caksın. Heni de ona zorla aşık edeccksın. 
"- O karıvı buraya sen getirmedin mi7 
"-- Getirdim. 
"- Şu halde, kan senindir .. : 
Sakız Hasan, bilmem kaçıncı kahkahayı da sa-

\'urdu: ' 
"·- Tuhafsın vesselam ... Dedi... Eğer benim ka

rı ile bir dalgam olsa, bu manzaraları yer miyim? 
Hem sen, benim hangi karıya takılıp kaldığımı 

gördün kı, bu kaltağa bağlanayım? Benim öyle, ka. 
1 

ra cıevday:ı aklım yatmaz: Hangi karıyı gönlüm 
çekerse, on3 bakarım. Hangi karının canı isterse, 
o da bana baksın! Biı:im mezhep malftm; Gi:lcnc: 

, "Güle güle!r (Devamı var) 
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Ei-beyli istasyonundaki Baskiıl 
MülCizim Kadri Bey Kumandasındaki Müfreze, Hangarı 

Bombalayınca Yarı Çıplak Adamlar Fırlamıştı 
B u iş tehir eailmiş, fakat, bir 

çok kararlar verilmişti. Ba
lıkesir ve Bandırma havalisinde 
bulunan Çerkeslcrin milli hare • 
ketlcre iştirak etmemelerini te
min için, Gönenli Bekir" Sıtkı, Ban
dırmalı Bira Sait, Söke tarafları
na, Sbkedc Koca Omer zade Hüse. 
yin iı.ı. beraber çalışmak üzer-e 
Kirmastüı Harun Reşit, Denizliye 
Burhaniyeli Halil lbrahim, Şaınlı 
Nuri: Muğlaya Trabzonlu Omer 
Fevzi, Izmir avukatlarından Sait 
ve Kütahyaya Ahmet Şekip, Kör 
Remzi Beyler münasip görülmü~ ve 
bu adamlar bol para ve vaatlerle 
tatmin edilerek bir kaç gün için, 
de mahallerine gönderilmişlerdi 

Erbeyli BaskınL 

Mülazim Kadri Bey de (lı 
Muğlada teşkil edebildiği 

küçük müfrezesinin noksanlarını 

Çinede ikmal ettikten sonra, Ay
dın, Menderes, Köprübaşı karar. 
gahınıı gelmişti. O esnada, Aydı
nın gatbindeki demiryolu iızerin. 
de ve dağınık bir halde bulunan 
düşman müfrezelerinin civardaki 
Islam köylerine taarruz ve halka 
tecavüz ettikleri haberi de gelnılş
t i. Fırka kumandanı, işgalcilerin 

bu azgınlığını gidermek ve emsali. 
1ıc de bir ders vermek vazifesini 
Kadri Beye havale etmiş ve müf
rezesini de münasip miktarda gö. 
nüllü erler ve makin~li tüfekler i· 
le kuvvetlendirmişti. 

1335 yılı haziranın 20 - 21 incl 

c"cesi idi. l\Iülazim Kadri Bey, 
~r biri oirer arslan olcı.n fedai er
leri ile, Aydının yirmi kilometre 

g. rbında rbey i istnsyonu civa. 
rındaki bahçelıkler arusına girmiş 

ve içinde düşman müfrezesinin ge
celediğini haber aldığı hangarı dört 
yandan çevirmiş bulunuyordu. 

Maksadı, hangarda yatnn miifre. 
zcye bir bomba bnskını yapmak ve 
bıı esnada kaça bilenleri de hangar 
c: varında haklamaktı. 

Sabaha dört saat bir vakıt 
vardı. Kahramanlarımız, 

sindikleri yerlerde. pnrmaklar te
tiklerde hımgarı gözlüyorlardı. l\lüf 
rezeden ayrılan dort gönüllii bom. 
bacı il<' klavuzlar, karanlıklara bii
ı ·ünmüşler, sinsi ve sessiz adımlar. 
l a hangara doğru ilerliyorlardı. Bu 
dört kahramanın sürünerek nöbet
ÇilE'r arasından sıyrılıp geçmeleri 
hiç fc güç olmamış ve uzun sür. 
mnmişti. Dördü de, tnyin olunan 
noktalıırı ayni zamanda tutmuş • 
larılı. Tabii karanlıktan hiç bir şey 
görememiş ve fakat, bir ses tc i. 
şitnıemişlerdi. Bu sessizliği han
garda bulunan diişmnn efradının 
derin lıir uykuda bulunmalarma 
haın)elmişler ve sevinmişlerdi. Ilk 
bombayı Çineli Ahmet adlı kahra. 
man ateşlemişti. Ansızın patlıyan 
bu boınbanıri llırçın ses ve sarsın
sını diğer bombaların ateşlenmesi 
takip etmişti. 

Biribiri arcTına pathyan bomba
ların korkunç gümbürtüleri hanga
rın içind~ hoğuk akisler yaparken, 
bombacılarla hangarı çevreliyen 
miifreze arasındaki ağa~Iıklarda 
birden bir yaygara kopmuş. çıplak 
denilecek bir sürü yarı giyimli a
damlar belirerek kaçışmıya ko
~·ulınuştu. Tam bu esnada da, mü
liıziın Kadri Bey ateş emrini ver
mişti. l\lı.ifrezenin piyade ve ma
kineli tüfekleri hep birden işliyor, 
öldürür.ii bir ntrş, sahayı, tıpkı bir 
Azrnil orat;rı gibi dişliyor ve biçi
yordu. 

Bunların kimisi yatıyor, kimisi 
kaçacak yer arıyordu. Fakat hepsi 
de korkmuş şaşırmıştı. "Teslim!,, 
diye bnğırışıyordu. 

B u kargaşalık çok siirmedi. 
Snğ kalan ve eli tutanlar 

oı'aba ımrılmış, etrafa dagılıp ya
yılm1şlardı. Uzandıkları yerlerden 
şiddetli bir ateşe başlamışlardı. Bu 

vaziyette, artık iki taraf ta hedef
lerini kaybetmişlerdi. Kimse kim
seyi görmi.ıyordu. Ağızlar tama -
mile susmuş ve sohbete silahlar ko. 
yulmu~tu. Patlıyor, ,\·tlıyordu. A
rada bir yükselen iç tırmalayıcı ve 
hırçın feryatlar silah takırtıları 3 _ 

rasında kaybolup gidiyordu. 

Müfrezeye muhbirlik ve kılavuz

luk edenlerin aldıkları haberler de 

bildikleri gibi çıkmamıstı. Sonra. 
dan, ani olarak değişe~ vaziyet, 
bu kahraman müfrezeyi kendinden 
çok muntazam ve kuvvetli bir kı
ta karşısında bulundurmuştu. Mal. 
koç köprüsü baskınından ~onra, 
Nazillideki taburunu Aydına reken 
düşmanı, bu kuvvetle Aydını~ gar
bında bulunan demiryolu üzerin. 
deki müfrezeleri çoğ;ıitmak ve 
kuv\·ctlerini arttırmak kararır.ı 
vermişti ve bu karar üzerine Er
beyli istasyonuna fazla olarak tam 
mevcutlu ·bir bölük göndermişti. 
Bu bölük, müUıı:im Kadri · Beye 
gözcülük eden muhbirlerin istaG
yon civarrn.Jan ayrıldıkları sırada 
gelmişti. Bundan haberi olmıyan 
muhbir de, Kadri Beye istasyonda 
bulunan ve mi~.tan malum olan 
kuvveti bildTrmi§tİ. Bu sebeple, 
kahraman müfrezemiıin karşısın
daki kuvvet, tam iki piyade bölü. 
~ndcn ibaret bulunuyordu. 

M ifüızim Kadri Bey, mukabi. 
tarafın adetçe üstünlüğünü, 

üzerine çevrilen ateşin şiddetinden 
anlamıştı. Fakat buna ehemmiyet 
bile vermemiş ve hatta bir aralık 

ihtasyonun üst katındaki pencere
lerden otomatik tüfeklerle de çok 
şiddetli bir ateş açılmasına rağ

men, müsademeye, cidden takdire 
değer bir gözü peklikle, sabaha ka
dar devam etmişti. 

Ortalık ağarırken, düşmana K3. 
.-apınar - Baltacıt< istikametinden 
imdada gelen kuvvetlerin yaklaŞ
ması, mülazim Kadri Beyi, müsa
demeyi kesmek mecburiyetinde bı. 
rakmıştı. Milfrezenin bir kısmı d.sğ 
yoluyla ve bir kısmı da bahçelik
ler arasından çekilerek köprü ba. 
~ına dönmüşlerdi. Bu müsademede 
miifrezemiz, hadise mahallinde ye
di şehit bırakmış ve miktarı pek 
az olan yaralılarını taşıyıp karar. 
gaha getirmişti. 

Mukabil tarafın yetmişten fazla 

znyiat verdici ve bu miktardan o
tuz ikisinin telct olduğu, bir kaç 

gün sonra haber alınmış ve bu za
yiat miktarı, itilaf devletlerinden 
birine mensup bir irtibat zabiti ta
ralından da bir münasebetle teyit 
olunmuştu. 

Erbeyli baskını, büyük bir tesir, 
hatta umulduğundan çok fazlasile 
yapmıştı. Düşmanın endi~clerini 

büsbütün arttırmıştı. Aydında bile 
telaş uyandırmıştı. Çünkii bu bas. 
kından sonra, bazı milli müfreze
ler Aydının bahçelerine kadar. so
kulmak cüretini ızöstermi~ierdi. 

[Devamı v:ır] 

( l) Kadri Bey Bakırköylüdür. Şimdi, 
mütekait ve Diyarbakır vil~yetl cezaevi 
mudurüdiir. 

DAHA BAŞKA Ti KLER 
'fiklerin ht•r tiir)fü:iinii bir ya. 

zıda anlatmak kahil olamadığı için 
bugiin de gene ayni bahis üzerin. 
de sabretmenizi rica edeceğim. 
Zaten onların hepsini birer birer 
tarife niyetim ;\·oktur. O kadar u. 
zun sabrı ne okuyucularımda. ne 
de kendimde tasavvur edemedi
ğimden ancak belli ba~hlarını ha. 
tırlatmıya çalışacağım. 

Yiizden sonra tiklere en zi~·ade 
tutulan taraf boyundur. Kimisi 
"Ah ah, seni gidi..." der gibi başı
nı sallar. Kimisi sadece selam ' 'e
rir gibi başını sık sık eğer. Bazısı, 
Ahfc~'in keçisi gibi, daima tasdik 
hareketi, bazısı da, her söze karşı 
"Yok canım! .. der ~ibi aksine ha
reket yapar. Ru tiirlii tiklerin de 
~·erine göre tehlikeleri olabilir. 
Her siizü tasdik eder ı:rihi görünen 
tiklilerc sadece ahmak derlerse 
de. başlarını sık sık arkava doğ'. 
ru hareket ettirenlerin me~fi ruh. 
ı.!' savılmalarına ihtimal vardır. 
0)·lelerini de, hilirsiniz dokuz 
köyden kovarlar. ' 

Bir de iğri boyunlular vardır. 
Soy ndı usulii çıkmazdan önce, i~
ri boyun nesilden nesle geçen bir 
lakap olurdu. O zamanlarda h~
kimler de iğri bo~·unluluğu bir tik 
sayarlar«!ı. $imdi hu, ayrı ve bel. 
li ha. lı bir hastalık sayılır. 

Omuzda da tik olduğu haylice 
c;oktur. Kimisinde yalnız bir fa. 
raftaki omuz birdenbire kalkar: 
Neme Jfızım, der gibi ... Fakat iki 
tarafta )irden olunca, daha kovu 
tabirle ifade edilen manava deia. 
Jet ettiğinden kar ısındakinin öf· 
kelenme ine sebep olabilir ... Böv. 
le iki taraflı omuz tikine tutula~
)ar. onun manasını kendileri de 
bildikleri ic,:in, bazıları hareketin 
manasını del?i tirmek için, iki o. 
muzlarını yalnız kaldırmakla ik. 
tifa etmiverek iki omuzlarını bir. 
den titretirler. Bu hareket te kırıt
mak mana<ıına gelmekle beraber, 
öt.-kin<f Pn rfaha ehven sayılır. 

Tik kolda olursa. bazıları sık 
sık "Arlam c;en de!" demek istiyor· 
muş J?ibi bir hareket yaparlar. 
Kimisi sık sık .rumrui!unu sıkar. 
Bö~·lelerine ''Zorlu adam" derler· 
se de inanma)'tnız, yumruğunu 

sıkması bir tikten ibarettir. Zaten 
iki yumruk birden sıkılınca zor. 
luhık ta kalmaz. o zaman hu hare. 
ket sabır kalmadığını ifade eder. 

Elde göriilen tiklerden biri. baş 
parmakla orta parmağı birbirine 
~ürtcrek şıkırdahnaktır. Bir mek. 
teptc Bayan öğretmenın t'ocukla. 
ra "Oturunuz ;yerinize!" · derken 
yaptığı hareket gibi... Bunun da 
tehlikesi t'ocuklardan birinin ken
disine sual sorulduğu' vakit "Bil
miyorum efendim!" derken par
maklarını !~kırdatmasıdtr. Tehli· 
ke ('OCttğun eğlenmek istemesin. 
de değil, onun da tik illetine tu. 
tulmac:ındad1", Çünkii tik gayet 
hulasıktır. Öğretmeni gibi · par
maklarını sıkırdatan za,·alh <'O<'llk 
hunu taklit idn yanmaz, kendisi 
de tik hastalığına tutulmmıtur. 

Elini ~·üziine yahut pek eski za. 
man oadi ahlarından birinin :np· 
tığı l!'ibl arkasına sık sık götiire
rek liizumsuz yere kasımak tıı bir 
tik sa~·ılır. Bunun tehlikesi de yÜ· 

zü sık sık kaşımaktan bir deri has
talığının gelmesidir. Bazıları par. 
maklarile bıyıklarından, sakalla. 
rından sık sık bir tel koparıl'lar, 
onları bulamayınca kaşlarından, 
yahut eski zamanda meşhur Me. 
celle horası rahmetli Büyük Mol. 
lanın yaptığı gitii ... 

Gövdede · tik. kollarını ka. 
\'U!?turup sallanmakla meydana 
c;ıkar. Bu tiirlüsü simdi hekimlik
te derin aptallığa alamet su·ılır. 

Tik. bacaklarda ''e a\·akla,rda !lZ 

J!Öriilür. Fakat görlildiilü \•akitte 
de ya tehlikeli :\'8hut pek c;irkin o
lur. Kimisi ~·iiriirken H" topuğl
le öteki ayağına vurur, kimisi ba. 
ca~ını sai!a, sola yahut öne, arkav:ı 
kaldırarak tekmf' atıyormuş · gibi 
hareket yapar. Bazısı do~ru dü. 
rüst yürlirken hirdenhire atlainıva' 
baı;ılar. Bazısı da vUriirkf'ln bir. 
denhfre durur ve bir müddet son. 
ra tekrar yilrUmeye hular. Yü
riirken d111"up bil' ayaklarlle yere 
vuranlar da vardır. 

Razı!'t «la yiirür)(en arada sırada 
• kimisi de sık sık - kal~ala1"ile kr
ntma harr.krti ~·apar. Fakat hu 
tiirliisii. tabiidir ki. valnız erkek. 
lerde olursa tik ııavtlır ..• 

Yeni Nesle Eski Hikayeler: 

SONSUZ MASAL 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Mehmet sürecek. Mehmet e
kecek: . Mehmet biçecek. 

Mehmet dövecek. Mehmet savura. 
cak. Mehmet salgın verecek ... Ve 
Hacı Ağa yarılamasına ortak ola. 
cak. Mehmedin bunlardan başka 
daha bir çok vazifeleri vardır: 

Mehmet buğdayını dünyanın en 
yüksek faizi ve en korkunç şart
ları ile ya tefeciden, ya bankacıdan 
almazsa; Mehmet saban demirleri
ni üç kat bedelle veresiye bulmaz. 
sa; Mehmet tırpanları bir kaç kutla 
zahraya biletmezse; harmanlar için 
çakmak taşlı döğenleri taksitle al. 
mazsa mahsulün aşarım ortakla. 
macasına. kendi kendisinden 
vermezse Hacı Ağa .Mehmetle or. 
tak olmaz! Çünkü Hacı Ağa Dayı. 
nın Mehmede gösterdiği sermaye 
ve menfaat pek büyüktür: Mehme
di korumak! 
Bağdaki haydutlardan\ dağdaki 

kurtlardan mı? Hayır! Ya neden? 
sadece hükümetten' 

* Ahmet kazdı. Ahmet evlekleri, 
ocakları tertipledi. Ahmet fidele. 
ri dikti. Ahm:?t ağaçları aşıladı. 

Ahmet her şeye baktı, koştu. Ah 
met kan tere battı. Ve A'hmet bek. 
ledi: Hacı Ağa Dayı yarılama or
tak olsun diye. 

Ahmet bu ortaklığa can atıyor. 
du. Küfeleri şimdiden ikiye ayır. 
dı, sağlamlarını ortağına götüre. 
cekti. Ahmet bahçesinin bütün ver. 
gilerini, anaforlarını da (kendi 
payımdan vereceğim) dedi. Tek, 
Hacıyı ortak alsın. 

Ve böylece, birazıcık ta nazdan 
sonra, Hacı Ağa yarılama ortak
lığı kabul etti. Çünkü Hacının gü. 
cü büyüktü: Ahemdi korumak~ 

Şundan bundan değil, sadece hü. 
kumetten!. 

* 
Hatırı her yerde sayılan Hacı 

Ağa Mehmedin omuzunu 
okşadı: 

- Göreyim 
lış. 

Ertesi gün 
okşadı: 

seni bu yıl iyi ça. 

Ahmed in çenesini 

- Göreyim seni bahçeyi huriler 
cennetine döndür. 

İkisi de ayrı ayrı, fakat bir bi. 
çimde cevap verdiler: 

- Sen tasalanma Ağa Dayı, 

yalnız beni Osmanlıdan koru! 
Omanlı, hükumet demekti. Ha. 

cı da ikisine ayrı ayrı bir tek ce. 
vap verdi: 

- Evelallah korkma, ben bura
dayım. 

* Ahmet, Mehmetli tanımıyordu. 
Tarlayı sulamak için bendi açtı. 

Mehmet, Ahmedi bilmiyordu. 
Bahçeyi sulamak için bendi ka. 
padı. 

En çetin zamandı; her karış 
toprak, su! su! diye için için hay. 
kırarak çatlayan hummalı dudak. 
lara dönmüştü. Şu son hafta için. 
de ikişer su daha verilirse ötesi 
kolay. · 

Ahmet sondan bir önce bendi çe. 
virdi. Meh!llet Hacı Ağaya güve. 
nerek Ahmetle ağız kavgası etti. 
Ertesi gün Ahmet işi Hacı Ağasına 
söyledi. Ağası: 

- Hiç korkma, dedi, yarın gene 
sula, aç bendi. Gelirse bas küreği 

1 kafatasına! 
Akşa~ · üstü Mehmet geldi, dün 

olanı biteni haber verdi. Hacı A-
ğası: 

. 
- Aldırma, dedi,• yarın aç ben. 

di, gene sula. Gelirse vur çapayı 
belinin ortasına! 

* •• Q bürgün oldu. Mehmet Hacı 
Ağaya güvendi, Ahmedin 

kafasını yardı. Ahmet Hacı Ağaya 
sığındı, .Mehmedin bileğini kırdı. 
Mehmet akşam ezanı karısını A. 
ğaya yolladı: 

- Aman Ağam! Mehmeclin e. 
linden kaza çıktı. Ama o Ahmet 
denilen herif önce vurdu, yoksa ..• 
Hacı ateş püskürdü: 
·- Mehmede selam sövle. hic 

meraklanmasın. Ben o Ahmet ke. 
ratasına gününü gösteririm. · 

Sabaha karşı Ahmedin küçük 
oğlu yetişti: 

- .Aman Ağam sen bilirsin, ba. 
ooın bir kaza işledi. Ama Mehmet 
derler biri varmış, ilkönce o vur. 
muş. 

Hacı coşkun bir hiddetle. 
- Baban Ahmede selam söyle, 

hiç tasalanmasın. Ben o Mehmet 
keratasına gününü gösteririm. 

Öğle üstü Hacı zaptiye karako
luna gitti: 

- Bu ne iştir çavuş Ağa? dedi, 
tarlamıza, bahçell'ize gidemez ol. 
duk. Ahmet derler bir eşkıya ya. 
tağı mukuat (\•ukuat) çıkarmış, 

kan gövdeyi götüreyazmış. 
Karakoldan çlkınca müddeiu. 

mumi muavinine gitti: 
- Bu ne iştir. muddum beg? de. 

di. İşimizden gücümüzden kaldık. 
Mehmet derler bir e~~nyabaşı mu. 
kuat çıkarmış, kelleler uçayaz. 
mış. 

Ahmedi de, Mehmcdi de önce 
hükumet hekimine, sonra dama· 
<hapisanc) sürüklediler, Ahmet 
içinden mırıldanıyordu: 

- Hacı Ağam sağ olsun, nasıl 
olsa çıkarır. 

Mehmet kafasından geçiriyor
du: 

- Ağa Dayım sağ olsun, nasıl 

olsa kurtarır. 
Hacı da ikisine ayrı ayrı, fakat 

bir anlamda haber gönderdi: 
- Hiç korkmasın, yalnız ağzı. 

nı pek sıkı tutsun. benimle birlik 
olduğunu kimseye bildirmesin. 

O radan hem tütüncü. hem ar. 
zuhalci, hem avukat Abdüs. 

selam Efendiye gitti: 
- Sana bir iş getirdim ama iki 

şartım var. Biri şu: Alacağına ya. 
rılama ortağım. İkincisi de bu: 
KarŞının abukatı ile ne yapıp ya. 
pıp uyuşacaksm. 

- Başımla beraber Hacı Efen
di Ağa. 

- Öyleyse Mehmet senin payı. 
na. 

Çıkınca hem çerçi, hem avukat 
Mahbup Efendiye uğradı: 

- Sana iş getirdim, ama şart 

iki. Birincisi: Alacağına yarıbeya. 
rı ortağım. İkincisi: Ne yap yap 
öteki tarafın abukatı ile uyuş. 

- Anladım, sen üzülme, hepsi 
tamam. 

Müstantiğe Mehmeİ:ii metetti, 
Ahmedi batırdı. Reise Ahmedi 
ballandırdı, Mehmetli çirkefe bu. 
ladı. Kaymakamın yanında ikisini 
de göklere çıkardı. Bölük ağasına 
(jandarma B. komutanı) ikisini de 
yirdi batırdı. 

Günler geldi geçti, haftalar geç. 
ti gitti, aylar uğradı göçtü. Meh. 
met kırkıncı defa haberci gön
derdi: 

- Ben halıl damda yatıyorum. 
- Hiç gusalanı'nasın, Ahmet ga. 

ıiba para yedirdi de iş ondan uzu.· 
yor. Biraz para da o t.edariklesin, 
malUma ..• 

- Tarlalar yüzüstti kalacak di. 
ye çok üzülüyor. 

- Hele öylelere hiç mi hiç gam 
yemesin, ben kendi işlerimi bıra. 

kır onlara bakarım. 
.Mehmet birincisinde otuz bes, 

ikincisinde on sekiz, üçüncüsünde 
dört buçuk kant lira gönderdi. Ha. 
cı tarlaları biçtirdi, harmanlattı, 
ve, kendi anbarına istif ettirdi. 

Ahmede gelince, o da ilkinde 
kırk, sonra yirmi altı, en son yedi 
kayma yolladı. Bahçenin işlerini 
de bitirdi. Avukatlar çok doğru 
adamlardı, sözlü anlaşma muci
bince vekalet ücretlerinin ve çe. 
şit çeşit mahkeme masrnfüırının 
yarısını Hacıya verdiler. 

F akat damdan ne Ahmet çık. 
tı, ne de Mehmet. İkisi de 

ikişer yıldan fazla yattılar. Meh. 
medin karısı sata sava çırçıpıldak 
kaldı, karakış ortasında hastalan. 
dı. Hacı Ağa ıhlamur falan gön
derdi amma felek yar olmadı, al. 
nının kara yjzısı böyleymiş, ilk. 
bahara çıkamadan mezara girdi. 
Dört yaşındaki kızını da göçebe 
çingeneler aşırdılar; çok kazanç 
getiren minimini, tombul yanaklı, 
elil gözlü bir dilenci oldu. 

Ahmedin oğlu ablasından yirmi 
iki gün sonra çiçeğe yakalandı. 
Karısını da hovardalar dağ~ kal. 
dırdılar. Bir daha köye dönmedi. 

Mehmet damda verem oldu. Çı. 
kınca öksüre öksüre meyankökü 
işçiliğine gitti. Kazancının yarısı 

ile Hacı Ağaya olan bo~cunu ödi
yecek. Ahmet Hacı Ağanın çiftliği. 
ne kazmacı oldu ve kalan borçla. 
rını ödemiye başladı, bile. 

Muhterem Hacı Ağa Dayı o yıl, 
yedinci defa olarak hacılık ıçın 

Mekkeye gitmiye davrandı, ve bü. 
tiin kasaba halkı onu ilahilerle, 
yeşil tekke bayraklarile vola cıka. 
rıp uğurladı. 

Ekmek Tevziatı 
Belediyenin almış olduğu biltün 

tedbirlere rağmen, şehirde ekmek 

tevziatına bir türlü nizam verileme

mektedir. Fırıncıların cmdalık bırak. 
maı :ıalarından dolayı, ynlnız Isüınl,,ul 

tarafında değil, Beyoğlu tarafında 

da mahalle aralarındaki bayıliklcr fa 
aliyetlerini tcrketmişlerdır. Bir cok 
semtlerde halk fırınlara kadar gidip, 
bizzat ekmeğini aramak mccburıye. 
tinde kalmaktadır. Bu vazıyc~ Be
yoğlıı t.ırat ı dn daha çok şikityetlere 
sebebiyet vermektedir. .Fırıncıların, 
şimdiye kadar bayilere terKettikl~ri 
ondalıkları kesmeleri, ekınet< fiyat •• 
nın azlığından ziyade, ::ıralnrında sir
ket kurmak ve bayilere ondalık ver
m<·mek için yemin etmiş olm~ların
dan ileri gelmektedir. 

Ekmek tevziatındaki bu müşkülat, 
nisbeten belediye kontrolünden aza. 
de kalan kenar semtlerde biisbüttin 
başka neticeler vermektt?rlir. Sarıyer 
ve Kavak gibi yerlerde ekmek 10 ku~ 
ru~tan satılmaktadır. 
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Böyle Sulh 
Daima 

Mümkündür 
{Başı 1 incide) 

pon mallarına kapamak, Japonyayı 
yola getirmek için kafi idi. 

Uzak Şarkta İngiltere ile Japony:;ı 
arasında başgösteren bu ihtilaf, der. 
hal hüyük bir alaka uyandırdı. Çün. 
kü İngiliz siyasetinde hakikaten e
saslı bir değişiklik vuku bulup bul
madığı ilk defa burada teerübe edi. 
liyordu. Chamberlain yatıştırma si
yasetini terketmişse, Japonyanın bu. 
rada kuvvete dayanarak İngiliz nii. 
fuz mıntakalarını tehdit etmesine 
mü;;aade etmiyecek, icap ederse kuv. 
·vete müracaat etmekten çekinmiye. 
cekti. Bu sebeple Tien • Sin hadise. 
sinden doğan ihtilaf mahalli olmak
tan çıkıyor, yeni İngiliz siyaseti için 
ıbir imtihan sahası olmak ehemmiye. 
tini ku·.anıyordu. 

İngiltere hü'kUnıeti, Uzak Şarkta 
Japonyanın küstahane sayılabilecek 
hareketine karşı itidal ve soğukkan
lılığını kaybetmedi. Japonyanın bu 
ihareketini Avrupada totaliter dev. 
;Jetlerin harp hazırlığı ile ali.kadar 
görüyordu. Onun için Uzak Şarkta 
bir harbe tutuşmayı da, bugün için, 
<ioğru bulmuyordu. .. \ 

B u düşünce ifo İng11tere, teuar 
Başvekilin meşhur yatıştırma 

ısiyasetine döndü. Japonyaya müza. 
kere teklif etti. Japonya müzakereye 
başlamak için dört şart ileri sürdü: 

1 - Japonyanın Çindeki nz!. 
yetini ve bu vaziyetin icap ettir
diği tedbirlerin alınmasında Ja
ponyamn serbest oldutunu İngilN 
tere peşinen kabul edecektir. 

2 - İngiltere, kendi menfaat. 
JerJnl himaye vesilesile. Cinlilere 
yardım etmiyecektir. 

1 3 - Çindeki İngiliz tebaası, Ja. 
pon harekatını ihlal eden hareket. 
]erden içtinap edecektir. 

'~ 4 - Çinin J'aponya tarannaan 
işgaline ve burada asayişin temi. 
nine İngiltere yardım edecektir. 
Bu teklifler kabule şayan değildi, 

!.tngiliz Başvekili Mecliste bunu açık. 
ça ilan etmekten de çekinmedi. Fa
kat Japonya dayandı, ve derhal bü. 
tün Çin sahilleri boyunca İngiliz 
nüfuz mıntakalarıru işgal hazırlıkla. 
rına başladı. O vakit İngiltere, tıp. 
!kı Münihten evvel olduğu,gibi, bu • şartlar dahilinde müzakereye yanaş.. 
tı. Bir kaç gün devam eden müzake. 
relerin neticesinde d.e iki tarafın an. 
laştığı ilan edildi. . 

Londranın neşrettıgi metinden an
lıyoruz ki bu anlaşmada İngilter~ 

J aponyanın bütün dileklerini kabul 
etmiş, ileri sürdüğü bütün şartları 
aynen imza etmiştir. Yani bu defaki 
Tokyo müzakereleri ikinci bir Mü. 
pih konferansı olmuştur. 

'\ ·---..-... 
K ISSADAN HİSSE: Ingiliz Baş. 

vekili, İngilterenin kendisine 
şart dikte edilmesine müsaade etmi. 
yeceğine, ve şimdiden sonra kuvvete 
kuvvetle mukabele edeceğine dair 
vaki kati beyanatına . rağmen hala 
yatıştırma siyasetini terketmemiştir. 
:Bu siyaset Avrupada totaliter devlet. 
]erin şımarmasına, Uzak Şarkta Ja
ponların İngiliz haysiyet ve nüfuzu. 
nu .kırmasına sebep olmuştur. Tota. 
liter devletleri dünyanın başına mu. 
sallat eden de İrudlterenin bu sivase. 
tidir. 

Bu son tecrube<ıen sonra Alman. 

:ya, İngilterenin yine Münib zihniye

ti ile hareket ettiğine kani olacak, 

ve belki de dünyanın yeniden büyük 

ve mühim hadiselere sürüklenmesi. 

rne saik olacaktır. 

Bir Kadın 
Bir Erkeği 

Vur.du 
Çanakkale (TAN) - Deybaı kö

yünde Ahmet Ayhan, buğday tarla· 
sında domuz beklerken, av tüfeği i
le bir başkası tarafu~dan ağır suret
te yaralanmıştır. 

Ayni köylü ve 50 yaşlarındti Ayşe 
Özdemir, Ayhanı yaralamak suçiyle 
wtulmuş ve adliyeye verilmiştir. 

TAN 26. 7. 939 

Maarif ŞUrasının 
Dünkü Toplantısı 
Münakaşalı Oldu 

(Başı 1 incide) ı cıoğlu, bir öğretmenin beş sınıfı bir 
lık ilk l?,hsil prensipine uygun değildir. arada idare etmesinin bir paradoks 

b - Uç yıllık köy okulu, umumi ve olmadığını bunu içimizde tatbik et 
mecburi ilk tahsil hedeClerini tahak- · l l ' • 
kuk ettirmeye \'e köy çocuğuna isteni- mı~ 0 an arın ve şimdi de edebilecek. 
len milli terbiyeyi \'ermege kafi değil- lenn mevcut olduğunu, muallim e. 
dır. nerjisinin bir dershanede ister avni 

c - Köy okullarının üç sınıflı olması sınıftan olsun, ister ayrı sınıfl~ra 
beş yıllık mecburi tahsilin istenilen şe- mensup olsun 40 talebe karşısında 
kilde tatbikine mani olmaktadır. 
Köy okullarının beş sınıflı hale sabit bir kıymet ifade edeceğini, an-

getirilmesinin faydaları raporda şu cak enerjinin sarf şeklinin değişebi. 
suretle tesbit edilmiş bulunmakta. leceğini söyliyerek bu usulün tatbi. 
dır: - .. _ kında hem zaruret, hem fayda bu

a - 380 bin Türk çocuğuna iki Yıl 

daha okula devam etmek imkanını ha
:r.ırlıyarak onları muhitine, yurduna 
daha faydalı bir unsur yapacakbr. 

b - Okul yolu ile verilebilecek milli 
terbiyenin tekamulünü temin edecek
tir. 

c - Köy çocuklarının daha ileri tah
sil kademelerini sırasile takip etmele
rine imkan VE'recektir. 

d - llalkeılık prensiplerimize maa
rifte yeni bir tahakkuk sahası teşkil 
edecek ve Cümhuriyetin köy - şehir 
farkı tanımadığına köylüyü bir kat da
ha inıındıracaktır. 
e - Öğretmenin meslekt şahsiyetile u
mumi ve mesleki malumatını kuvv~t
lendirmek lüzumunu duymasına yol a
çacaktır. 

f - Orduya daha uyanık, daha bil
gili r,~kerler gelmesini temin edecek
tir. 

lunduğunu ve hicbir imkansızlık 
mevzuubahs olmadıP.ını izah etmis
tir. 

Bunu müteakip söz atan K.onya 

Maarif Müdürü Halit Ziya Kalkancı, 

nazari olarak mümkiin görülebilecek 

olan hu usulün tatbikinden alınacak 

neticeler elde bulunmadıkça kati bir 

hükiim \'erilemiyeccğini söylemiş, 

Baltacıoğlunun hükme medar olahi. 
lecck ne gibi doneler verebileceğini 
sormuş, Konyadaki müşahede \.'e tef. 
t~şler~nde i.iç smıflı köy okullarında 
bile tek öğretmenden kafi randıman 
alınmadığını gördüğüne gfüe beş sı. 
nıfın bir öğretmene ''erilmesinden 
müshet neticeler istihsalini siinhdi 
görmüştür. 

Söz alan hatipler B ·· . unun uzerme nararetıenen muza-
1;Tmumı ~eyet üzerinde büyük bir j kere Profesör Saim Ali Dilemrenin 

tesır ve alaka uyandıran bu raporun kiırsüye gelmesile bir kat cinha he
okunmasından sonra birçok hatipler 1 yecanlı bir hal iktıs· ap etm' tı' 

"t l l .. · · ış r. mu a ea arını soylemışlerdır. Bu a. Saim Ali Dilemr b' ·· ~ t ı· . ··~ e, ır ogre men ı 
r~da ılk okul. ogretmenleri mümessi- ve müteaddit sınıflı mektebin mn. 
1ı Erzur~m ılk oku.l .öğre.tmenlerin. vaffak olduğuna bizzat kendisinin ve 
den. Tevfık Yıldız fıkırlerın esas iti. Şura azasından kendi yasrnda bulu
barıle pek doğru olduğunu, bununla nanlann misal teskil ett~~· · .. ı·-
berabe k.. ··ğ 1 • ıgını soy ı 

r oy yo retmen erinin mai- yerek Nakilbent mahalle mektebin-
şet .ve ~esken kaygusundan kurtarı- deki yetişiş tarztnı ve o zamana ait 
lıp ıdealıle başbaşa bırakılarak ve bu hatıralannı ali.kalandırıcı bir ifade 
yeni vaz~yete . göre mesleki bakım. ile canlandırmıştır. Bunu müteakip 
dan :echız edılerek muvaffakiyetin söz alan Adana lisesi direktörü Sa. 
mat~up şekilde istihsali mümkün o. hap Nazmi Coşkunlar kendisinin ·de 
laca ·· I · · p · · ' . gını soy emıştır. ertevnıyal Iı. vaktile beş sınıfı bir arada okutmak 
s~ı edebiyat ö~etm.eni ve Maarü suretile köy muallimliğ~ etliğbıi ve 
Şurasının orta oğretım komisyonu aldığı neticenin çok müsbet oldui;u 
~isi ~e":ik A:arat Jle ~.st.anbut tJ'- nu söylıyerek raporu teyit etmiş 
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v; 
n.ıversıt;sı terbıye profesorü Sadret. müzakerenin kifayetini ileri siir
tın Cel?l Antel meselenin bedihi ve müştür. Bunun üzerine Şura reisi 
zaruretın meydanda oluşuna binaen Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ha. 
hem.en r~ye müracaat edilmesini tiplerin sözlerini hulas:ı ederek reye 
te~lıf .e~.ışlerse de mevzuun ehem. müracaat etmiş ve komisyonun tek. 
mıyetı muzakereyi devama sürükle- lifi alkıslar arasında ittifakı k b ı · ·· ı İ . · a au 
'?ış ve soz a an smaıl Hakkı Balta- edilmiştir . 

Irak lngiltereden 

Kredi Ahyor 
Bağaat, 25 (A.A.) - Hükumet, 

parlamentodan, harp malzemesi ve 
mühimmat satın almak için 3 milyon 
251 bin Ingiliz lirası kredi istemis
tir. Ayni kanun projesi ile, 'l'oros eks 
pres hattının Bağdada kadar uzatıl. 
masını mümkün kılacak demir yolu 
inşaatı için de yarım milyon Ingıliz 
lirası talep olunmuştur. ' 

Bu kredilerin heyeti umumiyesi, 
halen İngiliz hükumeti tarafından J_ 
rakın emrine verilecek ve bunlar, 20 
senede ödenecek hazine bonoları ile 
karşılanacaktır. 

---o--
Fransız Hava Nazırı 

Londraya Gitti 
Paris, 25 (A.A.) - Bleriot'nun 

Manş denizini ilk defa olarak tayya
re ile geçişinin otuzuncu yıldönümü. 
nü tesit için Londrada yapılacak şen. 
liklerde hazır bulunmak üzere, Ha
va nazırı Guy la Chambre, yanrndn 
hnva ordusu genel kurmay reisi Ge
neral Testaut olduğu halde, tayyare 
ile Londraya hareket etmiştir. 

Ouy la Chambre, Londrada bu • 
Iunduğu esnada, İngiliz Hava nazırı 
Hingsley Wood ile de görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Pınarbaıında 
Hayvan SerCJisl 

}llnarbaşı, 25 (A.A.) - Her seme 
Puıarbaşında açılmakta olan Uzun
yayla at sergisi, bu sene de dün Kay
seri valisi tarllfmdan bir çok ı:evatın 
huzuru ile açılmıştır. 

Sergi davetlilerin ve yetiştiricile
rin büyük bir rağbetine mazhar ol
muş ve köylü yetiştiriciye 5130 iira 
mükafat tevzi edilmiştir. 
. Müteakıben kolordu kurmay baş. 
kanı tarafından da elli hayvanlık tay 
deposunun küsat resmi vanılmıştır. 

'skenderunda Yapllan 

Yüzme Müsabakaları 
İskenderun: 25 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Hatay Bayramı münasebetiyle An 
kara, Seyhan, İçel ve Hatay yüzücli
leri arasında yapılması kararlaşan 
yüzme müsabakaları dün çok parlak 
bir surette yapılmıştır. 

Müsabaka yeri süslenmiş, davet
lilerin oturmasına mahsus yerler ay
rılmıştır. Müsabakalarda Hataya ge. 
len heyet azaları, vali, vilayet ve 
parti erkanı ve kadın erkek binlerce 
halk hazır bulunuyordu. 

Çok alaka ile seyredilen yanşlarm 
mükafatlarını heyet başkanı Şemset. 
tin Günaltay vermiştir. 

Teknik neticeler şunlardır: 
100 metre serbest: 
1 - Ali Kapuk Ankara, 2 - Or. 

han İçel, 3 - Yaşar İçel. 
100 metre sırt ilstii: 
1 - Kamil Ankara, 2 - Abdullah 

İçel, 3 - Sırrı Hatay. 
200 metre kurbağalama: 
1 - Semih Ankara, 2 - Nejat 

Ankara, 3 - Edgar Hatay. 
400 metre serbest: 
1 - Turgut İçel, 2 - Ali Ankara, 

3 - Edgar Hatay. 
4 X 200 bayrak yarışı: 

1 - İçel takımı, 2 - Ankara ta. 
kımı, Ema Seyhan takımı. 

Neticede: 74 puvanla Ankara bi.. 
rinciliği kazanarak Hatay kupasını 
almıştm 70 puvanla İçel ikinci, 20 
puvanla Hatay üçüncü, 16 puvanla 
Seyhan dördüncü olmuştur. 

Thetis 'in Çıkarllması 
Londra, 25 (A.A.) - Avam ka

marasında Thetis tahtelbahirinin çı. 
karrlması ümidi mevcut oldukça, bu 
tahtelbahirin kurtarılması ameliyesi
ne devam edileceği bildirilmişitir. 

Çin61er, 3 Japon 
. Alayını imha Ettiler 

(Başı 1 incide) 
pek yakininde kain Kiang - Shan'a 
varmış oldukları haber veriliyor, 
şiddetli muharebeler, devam etmek. 
tedir. 

Kiangsu'daki Japon kuvvetlerini 
c;ekilmiye mecbur eden Çinlile~. 
Fonghisen'e kadar firarileri takip et
mişler, orada kanlı ve kati bir muha 
rebe yaptıktan sonra şehrin etrafın. 
daki küçük, büyük kasabaları ele ge. 
çirmişlerdir. 

Uzak Şarkta lngiliz 
Nüfuzu Zedelendi 

Loncira, 25 (Hususi) -- Ingiliz -
Japon anl<ışmasının imzalanmnc;ı, 
bnzı mahfillerde teessüf uyandırmıs
tır. Bugünkü Amerika gazeteleri de 
bu itilafın Ingiltereuin Uzak Şarkta 
prestijlerini kaybetmesi ve Japonya
nır. muhariblik sıfatrnın tanınması 

deınck olduğu mütaleasını serdedi. 
yorlar. 

Buna mukabil, .Japonlar, Jngilte
rcııin Uzak Şark siyasetinde yapmı:.
ğı taahl1lıl ettiği değişikliğin tatbi
katta fiilen tezahürlerini bekliyorlar. 
Nitekim, Tientsin'deki Japon kuman. 
danı, imtiyazlı mıntak::ılann abloka
sında h"rhnngi bir değişiklik yapıl
mıyacağını, kati neticenin nlınmasrn
dan evvel Japon efkarı umuıniyı>si. 
nin gevşemesine müsaade edilme. 
mek lazım geldiğini söylemi~tir. 

Japcın tazyiki aTtıyor 
~amen "Kanton imtiyaz bölgesi,,n

den bildirildiğine göre, bö1ge üzerin
deki Japon ta.,iki son günler zar. 
fında mahsus bir surette artmıştır. 
Nehir perşembe günü Şamendeki ya. 
hancı sakinlerin iaşesini temin ct
nıekte olan İngiliz, Fransız ve Ame
rikan topçekenlerine dahi kapana. 
caktır. Mıntakaya giren, çıkan her
kesin aranması için tertibat alınmak-
tadır. ıır 

----o----
iki Kardeş 
Biribirleriyle 

Evleneceklermi§ 

Türkiye Akdenizde Bir 
Harbe Girerse Iran 
Yardımda Bulunacak 

(Başı 1 incide) müşlerdir. Tayyarelerin çoğu 750 ile 
dirde, Iran Türkiyenin tarafını il. 1600 mil uzunluğunda uçuşlar yap. 
tizanı edecektir. Ve '1u keyfiyet tıktan sonra, karargahlarına uönmuş 
İngiltereye bildirilmiştır. nu yüz- bulunuyorlar. 
den İngiltere İrana yardıma ha- ı Bugün tayyareci Bleryo'nun 30 
zırlannu!?hr \'e iki taraf arasında sene evvel Manş denizini geçmesi
tayyare mübayaası iriıı müzake~e-1 nin yıldönümiı olduğu için, harp 
ler ba~lamıştır. 1 tayyarelerinin y a p t ı ğ ı uçu~. 
İranın İngilteredcki tay~ areci mü. ı tayyareciliğin bu seneler zarfında 

messili binbaş1 Payond~r Hovker,, geçirmiş olduğu tekamülrı de hatır
tayyare fabrikasıriın misafiri bulu., latmıya vesile teşkil etmiştir. 
nuyor. İngiliz tayareleri, Fr;:ı.nsız topn.k-

Petrol kaynağı olan İrak ta İngil- j larında, Fransız tayyareleri tarafın
tereden tayyare istemektediT'. Mısırn dan karşılanmışlar ve bu. uçu~un 
da kafi derecede tayyar~ gönderil- kıymetini bir kat dahq arttırmıştır. 
miştir. Uçuşa iştirak eden İngiliz tnyarele-

Bir Mısır heyeti geliyor ri Wellington tarzrndaki bombardı-
Diğer taraftan, Kahireden gı>len man tayyareleriyle Hamp'den tay_ 

haberlere göre, yakında 15 Mısırlı yareleri cinsindendir. 

z~~it~en mü~eşekkil askeri bir heyet, Sovyetlerin deniz inşaatı 
Turkıyeye gıdecek ve Türkiyenin as. Bugün Sovyet deniz inşaa'tı Ko-
keri mü~sseselerini ve askeri tahkL miseri beyanatta bulunarak, So'-"•et 
matını zıyaret edecek. Daha sonra, tahtelbahirlerinin Japonya ile Al. 
bir Türk askeri heyeti ziyareti iade manyanın bütün tahtelbahirlerine 
ederek Mısırın Garp hududuna ka. faik olduğunu, halihazırda yüz zırh. 
dar gidecek ve burada alınan müda- lı ve tahtelbahirin Uzak Sark sula
faa tertibatını gözden geçirecektir. rında tahşit edilmiş bulunduğunu . .. . * . söylemiş, daha sonra Mogolistan 

İngıltere hukumetı, Mıs•ra kafi hudutlarındaki hadiselere isaret e-
miktarda Hint kıtaları göndenneğe derek, Sovyet hududunu aşm~ğa im
karar vermiştir. Bu kıta~ar ancak kan bulunmadığını, Sovyet kuvv.:>t
ihtiyati bir tedbir olarak gönderil- lerinin her taaruzu karşılyacak va
mektedir. Yoksa beynelmilel vaz\. ziyette olduğunu anlatmıştır. 

yette bu yeni tedbiri almağa saik ye- Alman lilcnrrnun manevraları 
ni bir vahamet görülmediği ayrıca Berlin, 25 (A.A.) _ Alman donar. 
tasrih olunmaktadır. 

lngiliz aıkeri tayyareleri 
F ranıa üzerinde uçtular 

İki hafta içinde İngiliz harp tay. 
yareleri üçüncü defa oh.rak Fransa 
üzerinde uçuş yapmışlardır. Üçüncü 
uçuşa iştirak eden İngiliz tayyarele
rinin sayısı 240 tır. Bunlar kırkar. 
ellişer, altmışar tayyarelerden mü
teşekkil kollar halinde uçm:ışlar ve 
Paris, Liyon V'e Bordo'dan göriıl-

ması, Amiral Saeder'in huzurib 
Baltık denizinde mühim manevralar 
yapmaktadır. Bu manevralar, hali
hazırda Warnemunde il~ Swinemun
de arasında yapılmaktadır. 1'fanev. 
raların gayesi, tahtelbahirlere an. 
trönman yaptırmaktır. Manevranın 
planı, tahtelbahirlerin torpi1o muh. 
riplerinin himayesinde gitmekte o
lan bir kafileye taaruzları ~eklindı>
dir. 

lrlandallların 

,Ted~llı Hareketlerine 

Karıı Kanun 

Gene Köyünde 
iki Cınaye 

İzmit~ Yusuf adında 50 yaşla
rında biri, 16 yaşındaki k\iı Jt"'atma
nın, yine 16 yaşındaki oilu Kemal 
ile evlendirilmek için '.forbahda Ars 
!anlar köyünde oturan 29 yaşında 
Ayşe tarafından kaçınldığmı müd. ' 
deiumumiliğe bildirmiştir. 

Konya (T }~) .--- Yarma nahiyesi
nin Gene köyünde, iki kişinin ölü

LondrP, 25 (A.A.) - Avam Kama. mü ve birinih de yaralanmasile ne. 
rasında Sir Samuel Hoare, ci.imhuri. ticelenen müessif bir hadise olmuŞ
yetçi Irlanda ordusunun faaliyet ve tur. 

Ayşe, Kemal ve Fatma, Torbalıd:ı 
tutulmuşlar ve buraya getirilmiş. 
lerdir. 

Küçük Fatma, Ayşenin kendi öz 
ablası olduğunu ve annelerinin, ba
basının yaşattığı ızıtraplı hayatı yü
zünden öldüğünü, babasından çok 
fena muamele gördüğü için ablası. 

na kaçmak mecburiyetinde kaldığı
nı, Kemalin henüz 10 ya~ında ve 
ablası Ayşenin çocuğu oldu!unu, ev. 
lenmek ve sevişmek akıllarından bi
le geçmediğini söylemiştir. 

Müddeiumumilik, Torbalıdan mü
temmim mafumat istemiş, Yusufu 
çağırarak, kızına fena muamele et
memesini bildirmiştir. Tahkikata 
dP11am edilecektir. 

--o--
lzmirde Bir Suçlu 

Mahkemede Bir. 
Kadına Saldırdı 

Izmir, 25 ('l\n Muhabit'i bilaJTi. 
yor) - Bugün Asliye cen mah·.,,_ 
mesinde bir vaka oldu. Esr.ar tekke3i 
açılacağı vaadile Hasan karısı Sadi· 
yeden ~olis namına yüz lira rü~et 
alan sabıkalı silahçı Must&.fa, muha
kemesi görüldüğü sırada aJabileşti 

ve Hasan karısı Sadiyenin üzerine 
atılarak yumruklamıya başladı ve 
kadını bayıltıı. Bu sırada mü<ldeiu. 
mumi küı·süden atlıyarak müdahale 
etti. 

Mustafa, tekrar Sadiyenin üzerine 
atıldı ve boğazını sıktı. Dışarda bu
hınan bir polis tabancasını çekerek 
salona girdi ve namluyu ~ustafanın 
alnına dayadı ve kadın bu suretle 
kurtarılabildi. 

Suçlu tekrar yerine oturduktan 
sonra avukatı, müvekkilinin deli ve 
raporlu olduğunu iddia etti 

lzmlrde Su:ak Kırk Derece 
İzmir, 25 (A.A.) - İki gündenbe. 

ri yine boğucu bir sıcak hüküm sür
mektedir. Saat 14 te çarşı içinde ve 
gölgede term,,metre 40 dereceyi gös
teriyordu. Saat 18 de hafif bir rüz. 
garın tesirile sühunet 35 e düşmüş. 
tür. Sokaklarda dolaşmak imkansız 
hal almıştır. 

pUınları hakkında heyecan uyaadı- Köylülerden Nazif, komşusu Ne-
ran bir takım ifşaatta bulunmuştur. d. · k 

ımın arısı Raziye ile tarlada ça-
Mumaileyh, evvela tethişçilerin lışırken; Ali, Hakkı, Hik.met ve Be. 

harekatının Ulster'den lngiliz asker- kir isminde dört kişi gelmiş, kadını 
lerinin çekilmesini talep eden g~çen zorla alıp götürmek istemiştir. Na • 
ikincikanun ültimatomundan r.onra 

zif, bu çirkin harekete mani olmak 
başlamış olduğunu söylemiştir. istemiş, arada kavga çıkmıştır. Na-

Zabıta, cümhuriyetçi Irlanda or. 
zü, bir kurşunla mütecavizlerden 

dusunun bir vesikasını ele geçirmiş.. 
Aliyi öldürmüş, ikinci kurşunla da 

tir. Bu vesika, bir kundakçılık pla- Hakk ~ t 
. ıyı agır sure te yaralamıştır. 

nı?ı mu~t~vı b~k~n~k:ktaddır. bB~ Fakat Bekirin attığı kursunla da 
plan mucıbınce ı ıncı an un an erı .. lm .. t .. 
57 si Londrada ve eyaletlerde olmak 

0 
Su!_ukr.l .. . l 

üzere 70 su as ır ı ap c ı mıştır. d'lm' . ik t . t'k. d'l . . 

1 

ag a an mutecavız er tevkif e-
··1 .. 55 k' . 1 ı ıştır. Bir kişi o muş ve ışı yara an-

mıştır. Zabıta, binlerce ki~iyi öldür. --o- -
miye ve milyonlarca liralık hasara Yeni Parti Reislikleri 
sebebiyet vermiye kafi gelecek mik. Aydın (TAN) - Denizli. Aydın, 
tarda infilak edici maddelP.r meyda- Muğla vilayetleri C. H. Partisi böl
na çıkarmıştır. 

Hükümete cümhuriyetçi Irlanda 
ordusunun bundan böyle yalnız em
val ve emlake değil, ecnebi teşekkül. 
!erden teşvik görmekte olması hasa
bile eşhasa da taarruz etmek tasav

ge müfettişliğine tayin edilen Mar-

din mebusu doktor Rıza Levent, De

nizlidn buraya gelmiştir. Müfettişin 

reisliğinde toplanan Parti vilayet 

heyeti, belediye reisi Etem Mende-
vurunda olduğuna dair malumat gel- res, Parti reislikleri valilerden alı. 
miştir. 

nalıberi, vekalet ettiği bu ise asale

ten seçilmiştir. 

Parti müfettişi, Muı!taya ırumıs. 

Tethişçiler, az kalsın Hammers. 
mith köprüsü ile Southwark elektrik 
kuvveti istasyonunu ve şimal yolun
daki su bendini berhava edecekler- tir. 

Kırkıareıı (TAN> - ttal[{evı sa

bık reisi avukat Tahir Taner, C. H. 

di. Tethişçiler mühim demiryolları 
inşaatı yapılmakta olan mahallerin, 
mühimmat depolarının harp malze
mesi imal eden fabrikalann munta. Partisi bura reisliğine seçilmiıjtir. 

Vali İhsan Aksoyuıı lrnzuriyle. 
zam planlarını elde etmişler ve par-

halkevinde yapılan içtimada, Kızı. 
lamentoyu berhava etmek için de 
bir plan vücude getirmişlerdir. lay ve Çocuk esirgeme kurumları 

için yeni idare heyetleri seçilmiştir. 
Irlandahlann tethiş hareketlerine 

Kızılay birinci reisliğine belediye 
karşı hükümet tarafından tevdı edil-

doktoru Atıf İsmet Peksoy, ikinci 
miş olan kanun layihası, Green . . . . 
ur d' .. d h 1 .. 1 A 1 fır reısliğıne zahıreci Şevki, sekreterli-
n oo un mu a a esı ı e me e - ~. 

kasının da iltihakını temin eden bir 1 gıne muallim Ahmet Zeki Akşit, 
müzakereden sonra kabul edilmiştir. veznedarlığına tüccardan Helvacıoğ

lu Hamdi, muhasipliğine sıhhat mü-
Ammanda Bir Tevkif 

Amman, 25 (A.A.) - Abdürreza. 
kın sabık birinci muavini asi şeflerin
den Yusuf Ebudura Maverayüşşeria
da Gavur mevkiinde tevkif edilmiş. 
tir. Yusufun üzerinde müteaddit si • 
lah ve bin kadar da Ingiliz lirası bu
lunmuştur. 

dürlüğünden Hikmet intihap olun
muştur. 

Çocuk esirgeme kurumu idare he. 
yeti de, doktor Mehmet Canyeniley, 
Bayan Halet Ragıp. mebus Fuat lJ_ 
may'ın kardeşi Rıdvan Umay. Sü
leyman Gözlüklü ve kasap Receı: 
Özturandan terekküp etmiştir 
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MOTOSİKLETLERİ 1 

ı r-~-~-.. ~-~-~-~-?-~-.~-~,-~ .. -.ı · lktısadi, randımanlı ve fazla kullamşh 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

. HORJEX MOTOSİKLETİNİ 
• 

cf Viyana Oteli yanındaki 'lluayene-

Tercihen 
isteyiniz. 

1 tuııı,..,lnrl" t~Avl Nll"T Tr-l"f""' .,,..~ ............................ 
Beyoğlu Üçüncü Sulh ·nukuk Ha

kimliğinden: Nihabet tarafından Be. 
yoğlunda Sakızağacı caddesinde 38 

No.lu hanede mukim Ohannes Aba
cıyan aleyhine (164) lira 40 kuruşun 

tahsili hakkında ikame olunan ala
cak davasından dolayı gönderilen 

davetiye mübaşiri taufından verilen 
meşruhatta ikametgahını terk ile 

gittiği ve ikametgahı meçhul oldu
ğu şerhi ile bila tebliğ iade kılınmış 

1 
olduğundan ilanen 20 gün müddetle 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 

mahkeme günü olan 18·8-939 saat 10 
tarihinde mahkemeye gelmesi mu-

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI va bilh.assa UCUZLUGU 
ile PIY ASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

saddak bir vekil göndermediği tak. 
dirde gıyabında mahkemenin devam 

edileceği davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

A 

1939 model ,BİSİKLET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En miişkülpescnd biniciyi 

bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
Mamulatını yalnız, 

Türkiye Umumi 
Vekili: 

f.taiz Şifa ve Sıhhat Kaynakları 

İstanbul, Beyoğlu 

İstiklal caddesi 
No. 3D. 34 

M U PLICA A 1 
Romatizma, siyatik, böbrek, nikris, nefes darlığı, akciğer, ka

raciğer, ekzema, felç, nevrasteni ve sair sinir, hazım cihazı ve kadın 

hastalıklarım iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. 

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

Otelde ikinci ~ınıf odalarda ikamet (banyo dahil) 135 Kr. 
Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. 
Mudanya postaları her sa1ı, perşembe, cumartesi, pazar günleri 

' gidiş ve dönüşte uğrar. ' 

Bursa Belediyesinden: 
Bursa b~lediyesinin 55 lira m:ıaşı aslili veyahut 165 lira ücreti şehri. 

yeli ve en ziynde gıdai tahlilat ile meşgul olacak bir mütehassıs kimya· 
gerliği mi.inhaldir. 

Grdai tahlilôtta mütPhassıs kimyager vesikasını ve sair evsafı kanuni. 
yeyi haiz olup ta bu kimyagerliğe talip olanların tanzim edecekleri ter. 
cümeihal varakasile evrakı müsbitelerinin tasdikli birer suretini bir isti. 
daya bağlıyara!( dört kıt'a 4,5 - 6 eb'adında fotoğraflarile birlikte 15-
8-939 tarihin~ kadar Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilf.n olu-
nur. ''5302,, 

Ticaret ve Zahire Borsasında intihap 

İntihap Heyetinden: 
Yapılan intihabat neticesinde' bir azanın rey itibarile ekseriyeti mut

lakayı ihraz edeı:nediği anlaşıldığından bu bir azalık için 27 Temmuz 939 

tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 den 13 e kadar mütemmim in

tihap icra edilecektir. Hakkı intihabı haiz olanların mezkür gün ve saat
te Sorsa İdare Heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri rica 

T. A. Ş. de 

Kartal Sulh l\lahkcmcsinden: 

Pendikte Bağdat caddesinde 99 
No.da sakin iken 30-11.938 tarihin. 

de ölen Fuat karısı İkbalin hali ha. 

yatında tanzim ettirmiş olduğu vasi

yetnamesinin infazı talep edilmiş ol

masından dolayı kanuni mirasçılar 

1 

huzurile vasiyetname açılarak mi

rasçılara vasiyetnamenin iptali hak. 

kında dava ikame edebilmeleri için 

re vasiyetin tenfizi emrinde vesika 

1 verileceğinden şayet işbu vasiyetin 
1 
1 infazına dair itirazı bulunanlar var. 

1 sa tarihi ilandan itibaren bir ay zar. 

! fında Kartal sulh mahkemesine mü.. ı racaatla 939/ 34 No.lu dosyaya kayıt 
p ettirmeleri lüzumu iliı.n olunur. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden: 
Mcktcbiınize 939 y11ı zarfında talebe kayrt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mektf'bin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı se. 

hedir. Yatılı 've parasizdır. Gayesi ticaret gemjlerimize kaptan ve ma
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. 

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

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem d.e yüksek sınıfına talebe alı. 
naca!ttır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve yaş. 
ları on betşen küçük on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yü.<sek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları la
zımdır. 

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

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidalarına 
aşağıdaki vesika!arı rapteylemeleri lazımdır. 

A - HüviyP.t cüzdanı 
B - Aşı kağıdı. 

C - Mektep şahndetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut bunların mu-
saddak suretleri, 

D - Polısce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı, 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları 
F - 6 adet kartonsuz fotoğraflan "9X6 eb'adında.,: 
5 - Yazılın~ i~i 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

olanların 28 Ağustos 939 Pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah saat 
8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fa~7.la tafsilat için Ortaköyde Mektep müdürlüğüne müracaat olun. 
malıdır. İstanbuJdan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönde. 
rilmesi lıi7.ımdır "5272., 

ISTANBUL BELEDiYESi 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel isletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
23 - 6 - 939 tarihinde kapalı zarf ile eksiltmesi yapılan C. I. F. İstan

bul teslim şartile "48107.75,, kırk sekiz bin yüz yedi lira yetmiş beş ku
ruş muhammen bedelli 18 kalem muhtelif kesici, enversör ve enterüp. 
törler için alınan teklifler şartnameye uygun çıkmadığından teslim 
müddeti uzatılmak ve idari ve fenni şartnamelerde bazı tadilat yapıl
mak suretile ikinci defa kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 9 - 8 • 939 çarşamba günü saat 15 de Metro han binasının 
• beşinci katında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe aid şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden tedarik edi
lebilir. Muvakkat teminat "3608.08,, üç bin altı yüz sekiz lira sekiz ku
ruştur. Tekliflerin saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyon reis-
liğine verilmesi. Jiizımd~r. -= - · - r ... - "5521,, 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lütfü OÖROÜNCtl, Gazetecilik ve 

. ·-·· Ncsrivat T. L. S. Ra!Qldrih ver TAN MRthRRıçı .._ ....... 

BOtQn resimlerini%. 

böyle olur 

26. 7. 939 

''KODAK VERIKROM" 28-0 ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 
Muvaffak olacağınızı · lıiç amit etmediğiniz bir-zaman 

"VERIKROM 11 muvaffakiyetinizi temin eder 
Renklerle zengin mevzuları 

"VERIKROM 11 aynen Çeker 

Gölaelerdeki bOtün detayları 
"VERIKROM" aynen alır 

Kaoalı. bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VERIKROM" la muvaffak olursunuı 

Poz mOddetinde aldanmışsanız 
"VERlKROM" hatanızı d0ze1tir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
~ "VERİKROM" a emniyet edebillrsinli 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

~·.KODAK VERIKROM" 28° filmi 
DAHA UCUZA GELİR 

- Bütün K O O AK satıcılardan arayını2 veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Slrketl - Beyoitu. istanbul 

d poz da gazel 

lstanbul . a,ıediyesi ilanları 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

9,94 132,42 Fatih yangın yerinde Akdeniz caddesinde 101 inci a. 
dada 44,14 metre murabbaı Belediye malı arsa satışı. 

4,50 60,00 Aksarayda Laleli caddesinde 35 inci adada 80 Sm. 
yüzlü 12 metre murabbaı Belediye malı arsa satışı. 

6,00 80,00 Kasımpaşada Bahariye caddesinde 79 No. dükkan ö. 
nüne isabet eden 2 M. yüzlü 8 metre murabbaı Bele. 
diye malı arsa satışı. 

1,87 24.93 Aksaray yangın yerinde 28 inci adada 660 harita No .• 
lu arsanın solunda 8-31 M2. sahalı Belediye malı ar. 
sa satışı. 

11,25 150,00 Eminönünde Ahiçclebi mahallesi Peynirci sokak 8 No. 
Dükkan enkazının satışı. 

Senelik kira 

10,80 144,00 Üsküdarda Valicleiatik medresesinin kiraya verilmesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarır.a yazılı işler a
çık arttırmaya konulmuştur. İhale 1 O • 8 • 939 Per~embe gilnü saat 14 
de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat mü. 
dürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulun-
maları. "5593,, 

izmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: Kız Enstitüsü birinci kısım ikmali i.nşaatı. 

Keşif bedeli: 127718) lira (5) kuruş. 
Bu işe ait evr&k ~şağıda gösterilmiştiI . 

A - Kapnlr eksiltme şar~namesı 
B - Mukavele projl'si, · 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Kesif cetveli hususi sartname umumi fenni şartname ve proje. 
İstekHle; bu evrak1 İzmir,· Ankara, ve İstanbul Nafıa müdürlükle. 

rinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin ynpılac·ağı yer tarih gün ve saati: İzmir Nafıa miidürlii. 

ğü eksiltme komisyonunda l 1 / Ağustos/939 cuma günü saat 11 ;le ka. 
palı zarf usuliyle yapıhıcaktır. 

Eksiltmeye gi,rebilmek icin İzmir vilayet makamından bir ehliyet 
vesikası almış olmak mühendis veya mimar olmak. veya bu salahi
yette kimselerle teşriki meşai edPce~;ni noterlikçe musaddak t3nhhüt. 
name ile tevsik etmek 939 yılır.a mahsus ticaret odası vesikasını haiz 
olmak lazımdır. 

Muvakkat teminat <2R34l liradır. 

Teklif mektupları ·ukarıda yazılı saatten bir saat evv<?line kııdar 

İzmir Nafıa müdiirliiğiindl? miiteşekkil komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecek ve pcstada vaki gecikmeler kabul edilmez. -i---•· ~- -. . .... . ,_ - (5465) ..nl 


