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Cümhurrei.imiz, 'Clün Floryaaa BQfvekü ve Hariciye Vekili ile beraber .• -

GAZETESi 

Bu Akşam : Kadık.öyünde 
Hamza Okkan İdaresinde 

1 N C İ Gazinosunda 
Kıymetli San'atkar 

BAYAN 1\1 U AL L A ve Kemani 
SADİ ve Arkadaşlarını dinleyiniz. 

.. ...,., ... ... .. 
Hava tehlikesine karşı korunma ted~irlerinden: Memurlara gaz maskesi tevzi ediliyor .• 

Hitler •. Cian;-lMARESAL CAKMAK EDIRNEDE Tayyareye Karşı Korunun 

Manası Nedir;? 

Mitiver devletlerini meı· 
9ul eden ve Almanya ile 
ltalya arasında halli la· 
zım 9elen meseleler hak· 
• 1 • -:- . ,...._ - · --- • 

ğı henü:ı malum değJIClfr. 
Fakat, totaliter devletler 
bu meseleleri halletme· 
dikçe ve bu hususta katt 
bir karar vermedikçe 
harbe giriımekte acele 
etmiyec:eklerdir. 

. ' • • Ve Gunduz Ol~caS?"ına 
rakyaya Gıdıyor Göre Tedbirler Alındı 

Ordumuzun büyük Trakya manevrala
n, bugiin başlıyacaktır .. Manevra kun·etleri 
yarın şafakla beraber muharebe vaziyetine 
gcçeccJclerdir. Milli Şefimiz İsmet lnönünüu, 
bu manevraları takip etmek üzere bugün 
Trakyaya hareketleri muhtemeldir. Basv<>kil 
,.e Vekiller de Cümhurrcisimizin refafmtlc
rinde olarak Trakyaya hareket edeceklerdir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL Riyaseticümhur treni dün Haydarpaşadan 
Sirkeciye nakledilmiştir. 

İ tal ya Hariciye Nazırı 
Kont Cianonun evvela 

Alınan Hariciye Nazın Von Ri
bbentrop, sonra Hitlerle görüş
mesi ve görüşmelerin saatlerce 
sürmesi günün en mühim me
selesidir. 

Bu mülakatın, dünya hadi-ıelerinin 
fevkalade gergin olduğu ve yeni bir 
harbin patlamak üzere bclunduğu 
günlere tesadüf etmesi de, ona fazla 
ehemmiyet verilmesini mucip olmuş
tur. 

l\.Illli Şefimizi, İstanbulda hususi surette 
ziyaret eden Yunan hariciye müsteşarı l\fav
rucli8iyi Floryada kabul buyurmuşlardır. 

Baıvekil Şehrimize Geldi 
Ba"vekil Dr. Refik Saydam, dün sabah 

Ankaradan şehrimize gelmiş, Haydarpaşacla 
Hariciye, Dahiliye ve Maarif Vekilleri ile 
Parti Genel Sekreteri, Vilayet Parti müfet
tişi, Hariciye Umumi Katibi, Vali ve bir<;ok 
zevat tarafından karşılanmıştır. Refik Say
dam, İstanbul motoru ile Dolmabahçeye geç
miş, oradan Perapalasa gitmiştir. Başvekil, 
saat 11 de Floryaya giderek Cümhurreisimi-

ze mülaki olmuştur. 1Ui1li Şef, bir müddet 
Ila§vP.kille 1ıörüşınü :Ier ve öğle yemeğine alı
koymuşlardır. Refik Saydam saat 15 de deniz 
köşkünden ayrılarak otele dönmüştür. Hari
ciye Vekili de dün sabah Floryaaa Ciimhur
reisiınjz tarafından kabul edilmiştir. 

Genel Kurmay Başkanımız Mareşal Fev
zi Çakmak, dün sabah saat 9 da maiyeti erka-
111 \'e t stanbul kumandanı Halis Bıyıktayla 
birlikte Trakyaya hareket etmiştir. Mare~al, 
bugiin manevra sahasında son hazırlıkları 
t~f ti~ edecektir. 

Bütün Traliya Sevinç içinde 
Edirne, 1~ (A. A.) - Mareşal, bu akşam 

saat 19 da Edırneye gelmiş bütün yol güzer
gahında ve Edirnede halk tarafından hara
retle selamlanmıştır. Yarın da Milli Şef. bek~ 
lenmektedir. Milli Şefin geleceği haheri 
Tr~kyada ~üyük bir sevinçle karşılanmıştır. 
Edırne baştan başa bayraklarla ve elektrik 
ampuJlerile donatılmış bir haldedir. Halk 
bugünlerde büyük bir bayram sevinci yaşa
maktadır. 

Tehlike işareti Verilince Sokakta Bulunanlar 

En Yakın Sığınağa Gideceklerdir 
Trakya :nanevraları fill'as1nda İstanbulda yapılacak hava 

hücumu denemeleri dolayısile şehir, bugünden itibaren sefer
ber bir hale knnulmuş addedilmektedir. Gerek pasif, gerekse 
aktif korunma için :ccıp eden tedbirleri tesbit etmek ve bu sı
ralarda vazHe alacak ekipleri hazırlatmak maksadile kuru
lan komisyo11, dün sabaha kadar vermiş olduğu kararları bil~ 

tün'·alakadar kaza ve nahiyelere, it
faiye müdürlüğüne, içtimai yardım 
hususunda vazüe alacak olan sıhhi 

lerini k?ntrol pıaksadile b~. müesse. 
seleri bırer birer gezerek gozden ge
çirmişlerdir. 

Mülakatm sonunda resmi bir teb. 
liğ neşredilmediği için, bu görüşme
lerde konuşulan meseleler ve verilen 
kararlar hakkında şimdi bütün dün
ya matbuatı tahminlerle doludur. 

Fakat hadiselerin seyrini yakından 
takip edenler için bu mülakatın ma. 
nasını anlamak o kadar güç değildir. 

Hitler kati bir hareket arifesinde. 
dir. 2 eyhilde Nuremberg parti kon
gresi toplanacaktır. Bu kongrede i
rat edeceği nutukta ya bazı muvaffa
kıyetlerini tebşir etmek ve yahut i
lerisi için verdiği kararları tebliğ et
mek ihtiyacındadır. O vakte· kadar 
vaziyetin aydınlanmış olması ve Hit
lerin kararını vermiş bulunması ıa. 
zımdır. 

Salzburgta 

~nlaşmaya 
Varılmış! 

. 
-o--

Danzig ihtilafının Sulh 
Yolu ile Halli için iki 
Plandan Bahsediliyor 

Sığınaklar gözden geçirildi 
İlk evvel Beyoğlu ka~ası bu ba

kımdan teftiş edilmiş, gerek bu ka
za merkezinde, gerekse kazaya bağlı 
bütün nahiyelerde tesbit edilen u
mumi sığınaklar ve bu sığınakları 
gösterecek işaretler gözden geçiril
miştir. Bundan sonra . Eminönü ve 
Fatih kazalarile nahiyel~r:ni de aynı 
maksatla teftiş eden vali muavini ve 
Vekalet seferberlik müdürü, akşam 
geç vakit vilayete döne rek, bu hu. 

Halbuki vaziyetin aydınlanması 

(Sonu; Sa: 10, Sii.:. 1) 

Roma -Berfin Arasındaki 

ihtilafların Halledildiği 
iddia Ediliyor 

Londra, 14 (Hususi) - Mihver ga
zetelerinin bütün neşriyatı, Sahburg 
ve Berchtesgaden'de yapılan müla. 
katların mahiyet ve şümulü hakkm-

~:r_e_E_B_ E_K•••""•'ı' ::.;:{~:=~~;~:.m~~~~::~:~ 
• yalnız Almanyayı alakadar eden iş-

i l:
:ı lere müdahalelerinden dolayı İngil-

K 1 M D J R 1 tere ile Fransayı takbih ediyor. Bü-
tün gazeteler tarafından verilen ma. 1 l AHRAN Gülüdür. f lumat, Danzigin en mühim mesele 

E ISTANBUL Bülbülüdür. ,. sayıldığınt ve artık Almanyanın sab-

i
• rı tükendiğini anlatıyor ve Kont Ci- ı 

HA YAT Mersiyesldir. ano ile Fon Ribbcntrop'un daha faz-
- ............................ """'"" ... _ ... __ la .cenub'u' şarki Avrupa ile meşgul/ 

, · (Sonu Sa: 10; Sü: 4) 

'"' Londra, 14 (Hususi) - Dan· 

Danzig Ayan Reisi GREISER 

'( zig'deki Milletler Cemiyeti mü
messili Doktor "Burkhard" ın 
geçen hafta sonunda Berchtes
gadende Her Hitler tarafından 
kabul olunduğu teeyyüt etmek
tedir. Londra mahafili, bu ziya ~ 
retin gerek Londra, gerek Var: 

sustaki müzakerelere devam etmek Gaz temizleme grupuna Jahil 
üzere . memur edilmiş olan zevatın bir itfaiyeci maske ve elbisesile 
iştirakile toplanan komisyon konuş- r 
malarında hazır bulunmuşlardır. 1 ~----•·--· ..... -... -===---·---

Teftişler sırasında, tavzif ec'!.ilmiş 
bulunan ekiplere maskeler. elbiseler Hava Tehlikesine 

Karşı Nasıl , şova tarafından hazırlanmamış 
olduğunu ve iki hükumetin de 
l:>u ziyaretten malumattar olmu

tevzi edi.lmiş. tecriibelt: ·e esas olmak 
üzere bazı hareketler yaptırılmış, 

bunların sevk ve idareleri kontrol e
dilmiştir. 

Vali muavini ve seferberlik müdü-dıklannı bildiriyor. 
' rü bugün de teftişlerine devam ede

Doktor Burkhard Milletler cemive.. cekler, Beyazıt, Taksim ve Fatihte 
tine mensup Danzig komıtesinin ~r... d~neme taarruzunda vazife alacak o
port~ri~ olmak dolayısile bu ziyareti lan polis, itfaiye, sıhhi yardım, gaz 

'. yap:ığını sö!.Iemişti~ .• Tereşşi.ılı eden temizleme ve teknik onarma grup. 
malumata gore, mulakatta Danzig larını teftiş edeceklerdir. 

meselesinin sulhen halli konuşulmuş- Kazalarda ~e nahiyel~rde tesbit 
tur. Hatt~ .bir rivayete göre, Her Hit-ı edilen sığınaklar b~herinin kııç kişi 
ler~ kendısme meselenin nasıl hallo- alabileceği kavmakamlar tarafından 

(Sonu: Sa. 10, sü., 2) (Sonu; Sa: 10 Sü; 5) 

Korunmalıyız? 
Havaya karşı korunma de. 

nemesi belki bugün, belki yn
rın, hulasa şu günlerde yapı

lacaktır. Herkes, tehlike i~arc. 
ti verilince, nasıl korunacağım 
layıkile bilmelidir. 

Bu usulleri anlatan hir yazı 
bugün resimleri~· le birlikte .} e
dinci sa~·fnnnzdadır. 
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PENCEREMDEN 

Bir Tabiattir ki 
Kalmış .. 

Yazan: M. Turhan TAN 

B ızim gazetede ve hadiselerin 
iç yüzü sütununda dün şöyle 

bir haber vardı: "İtalyada faşist li
derler arasında ikilik başlamıştır. 

Kumandanlardan bir kısmı Kont Ci
yanonun huici siyasetine muhalif
tirler, İtalyan ordulan kumandanla
rından General Badagliyo, bu yüz
den son manevralara iştirak etmemiş 
n Mussotinl tarafından da iştira1' 
cttriJmemiştir. 

"Mussolininin ilk defa olarak ma
nevraları yanda bırakıp Romaya dön
mesi birçok dedikodulara sebebiyet • 
vermiştir. Duçenin mide kanserinden 
mustarip olduğu tahmin edi1mekte
dir.,. 

Tarihten de şu fıkrayı iktibas edi. 
~·otum: 

''Pon.t Kralı Mihridat aleyhine ha
rekete memnr edJlen Lucullus birı;ok 
zaferle, birçok da ganimet elde et
mişti. Adı dillerde gezen kudretli bir 
serdar seviyesine yükselmişti. Roma 
ahlakı, Roma ananesi ve Roma ruhu 
böyle bir yükseli§e - Silahla tazyik 
olunmadıkça, boyunduruğa sokulma. 
dıkça - tahammül edemezdi. Hal
buki Lucullus mihiridadc kayna. 
~ası alık Dikranı mağlilp etmiş, bir. 
çok memleketleri soyup soğana çe
"i.rmiş bulunmasına rağmen Roma
lıyı - l\lesela Silla gibi - zencire 
vuracak kudrette değildi. Onun için 
zekadan, namustan başhyarak bilek 
kuvvetine kadar maddi ve manevi 
her hürriyeti kıskanan, kendine ha
yır sunan elleri - Fakat fırsat bu
lursa - ısırmayı şeref sayan Romalı, 
Lucullüsü de düşürmek, hiçe çevir
mek için yol aramaya, çareler düşün. 
meğe koyuldu, o m~şhur Senato, hal
kın düşüncelerine ve duygularına ter
cüman olarak ön safta çalışıyordu, 
çareyi de o buldu, Luculliisün Kar
şısına Pompee'yi çıkardı. 

1 

Pompee mafevk kumandan sıfatile 
Lucullusü emri altına alacak, istedi

ği şekil ve surette kullanacak '\'e mü

nasip bir zamanda onun haysiyetini, 

şerefini yıkacak idi. Bunu bir Roma-

)ı olmak hasebile Lucullus da bili-

yordu. Fakat bilmez göründüğünd~m 

Pompeey1e temasları tam bir riya

karlık nümunesi teşkil ediyordu. 

Luculhıs kendine amir göstel"ilcn 

Pompeeyi her ziyarete gelişinde sük. 

Him püklüm bir vaziyet aludı. Pom-

Vekillerin 
Tetkikleri 

--0-

Tırhan Vapurunun da 

Görüldü Noksanları 
Şehrimizde bulunan Münakalat 

Vekili Ali Çetinkaya, di.in oğleden 
sonra mıntaka liman reisliğine gide
rek bir müddet meşgul olmuş, liman 
reisi Refikten işler üzerinde izahat 
a!mıştır. Vekil saat 17 ye doğru li. 
man reisliğinden ayrılmış ve refaka· 
tinde deniz yollan umum müdürü 
hırabim Kemal ile liman reiıi Refik 
olduğu halde All'l'lanyadan yeni ge
len Etrüsk tipi vapurlardan Tırhanı 
gezmiştir. 

Ali Çetinkaya vapurun her tarafını 
gözden geçirmiş, bilhassa üçüncü sı
nıf yolcularına mahsus kamaraların 
vaziyetile yakından alakadar 0larak 
geniş izahat almıştır. Münakalat Ve
kilinin bugün d~ tetkiklerine devam 
etmesi muhtemeldir. Yeni Tırhan 

vapurunun tayfalara mahsus banyo 
dairesinden istifade edilemediği söy. 
lenmektedir. Bununla beraber. va
purun diğer banyo daireleri kullanı
labilmektedir. 

Maari.I Vekilinin tetkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Ma· 

arif Vekili Hasan Ali Yücel, dün ya
nında maarü müdürü Tevfjk Kut ol
duğu halde. öğleden evvel Çapa kız 
muallim mektebine giderek tetkik
lerde bulunmuş, burada del's başın
da yeni şube açılması imkam mev
cut olup olmadığını tetkik etmiştir. 
Vekil kız muallim mektebinde::J. çık
tıktan sonra Mevlevihane kapısma 

gidersk burada açılmasına karar ve
rilen y eni orta mektep için tefrik e
dilen İstanbul 22 inci mektep bina
smı görmüştür. Hasan Ali Yücel, bu 
binayı orta melde icin muvafık gör. 
müştür. 2.2 i.n.ci mektep başka bır 

binaya nakledilecektir. 
Maarif Vekili Mevlevihane kam. 

dan ayrıldıktan sonra Yeşi1köye gide
rek buradaki çocuk kampını gezmiş, 
burada kamp hayatı ve kamp vazi
feleri hakkında kamp müdüründen 
izahat almıştır. 

Hasan Ali Yücel öğleden scmra da 
Kandilli klz lisesine giderek burada· 
ki kız leyli meccani talebe ile kız mu· 
allim mektebi kampını gezmiştir. 

Almanya Piyasamızda 
Propaganda YapıyoJ1 

Permi Dairesinin Emrinde Çalışan Gizli Ajanlar 
Piyasa Vaziyetini Almangaya BildirigorJar 

A1nıanya permi daireleri Türkiyeden ithal edilen 
malların her birinde kusarlar bahane eder'ek, fiyat
larından tenzilat yaptırmak istiyorlar. Almanyaya 
yapılmakta olan ihracatın fiyatlarını kırmak gaye
sine matuf olan bu hareketlerden dolayı tüccarlan
mız daima mutazarnr olmaktadırlar. Bu hlllin de. 
vamı takdirinde bazı firmaların Almanyaya ihracat 
yapmaktan vaz geçecekleri söyleniyor. Şehı·iınb: pi .. 

yasa51nm her günkü vaziyeti, Almanya hesabına 

çahşan bazı açıkgözler tarafından Almanyaya biJdi

rilmektedir, Bu glbi Alınan muhbiri sadıklaı=mm Al. 

man permi daireleri tarafından tavzi{ edildiği iddia 

edilmektedir. Bu adamlar, Almanya lehine propa

ganalarma devam ederek Almanya, Türkiye malla-

rını satın almazsa, bütün Türkiye ihracatının dura
cağını söylemekten hile çekinmiyorlar. Sovyeilerin, 
Fransa ve IngiJterenin Türkiyeden alacağı malların 
cinsleri ve fjyatlan hakkında Berline sık sık malft
nıat verilmektedir. Verilen malılmat üzeYine, der
hal fiyatlara 3 - 5 kuruş fazla fiyat verilerek, bu 
malların Almanyadan başka memleketlere gitmesi
ne nıiimana&t edilmesine çalışılıyor. Klering hesn
biyle pi~aı-.:ılarımızdan toplanan bazi mallaTin di. 
ğer yabancı piyasalara satılmasına ve Türkiye mal
ları için diğer yabancı memleketlerdeki mahreçle
rin kapatılmasına çalışan Almanların yapacağunı:ı 
muhtelif yeni ticaret anlaşmalarının muvaffkıyet. 
sizliğe uğraması için de hazırlıklara ltaşladıkları ha
ber verilmektedir. 

Akay Vapurlarını 
Kendimiz 
Yapacajız 

Devlet deniz ticaret filosunun tak· 
viyesi için bir program hazırlanacak 
1 

ve her sene bütçeye para koymak su-

i .............................. . 
ı Şehir Meclisi ı 
'i Bugün Toplanıyor • 
; t 
.. Şehir Meclisi bugün saat 14 S 

l 
de Vali ve Belediye reisi LUtfi 

1
• 

Kırdar'ın riyasetinde fevkalade 
olarak to_planacaktır. 

Meclis, bu fevkalade toı>lan- İ t tı devre~nde dört içtima yapa. J 
cak ve içtima giinlerini bugün t i bizzat ken!isi tesbit edecektir. f 

...................................... 

Mahkemeler 

Alt Kısmına 

Yeni 

Tapunun 

retile yolcu gemileri yaptırılacaktır. 
Bu meyanda bir de şilep filosu mey. 
dana getirilecektir. Üç Akay vapu. 
rHe ihtiyaç nisbetinde romorköttlerin 
kendi tezgahlarımızda inşası için de. 
niz fabrikalarımız esaslı şekilde ıs

lah edilecektir. Fenni personel yetiş. 
tirmek maksadile bir çırak mektebi 
aç-ılacaktır. Kamarotluk hir meslek 
haline sokulacak, bunun için icap e
den tedbirlere tevessül edilecektir. 

Kara hava yollarımızın tayyar~ ih- Yerleşecek 
~r,,-açnıı:ruu • ..-.. u.u "'"'1"'''-"'U .,.., ... ~ ~- Rakimi münferitTik teşkilatının rs. 
niz tayyareleri alııtarak Büyükd~re~ . . . 
d P. K .. t S t ı · tanbula da teşmıl edilmeı;ı kararlaş. en ıre, os ence ve ovyP. ıman- , , 
larına hava postaları tesis edilecek. tırıldığı için müddeiumumilık mü-

tir. 
_ _ ,,-u----

Yeni Yol inşaatına 

Ehemmiyet Veriliyor 
1.050.000 liralık yol injaatı do!ayı

sile belediye fen heyetinde dün vali 

sait bir bina arıyordu. Kadastro, es

ki gümrük binaları gözden geçiril

. mişti. Gümrükte yeni teşkılata yete. 

cek kadar oda bulunmadığı anlaşıl-

mıştır. 

Bu vaziyet karşısında , yine tapu 

dairesi üzerinde .durulmuştur. Tapu 

dairesinin alt kısmı mahkemelere 

Şehrimizde 
İki Süt Fabrikası 

Yapllıyor 
Belediye İktısat müdürlüğii kuru. 

lacak olan Süt Anonim şirketinin e
sas mukavelenamesinin tanzimine 
başlamıştır. Şirketin kuracağı fabri
kalara ait şartnameleri de, Ankara. 
da Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
idare meclisi reisi Cemilin riyasetin· 
deki komisyon hazırlamaktadır. 

Şirketin esas mukavelerıamesine 
göre 800 bin liralık sermaye ile İstan 
bul belediye hududu dahilinde siit 
levziatında bulunmak üzere biri 1',a
tihte, biri de Haydarpaşada olarak 
iki fabrika kurulacaktır. 

Fabrikalar. İİııtiltere hüktimetinin 
açmış oıaugu Krem.ye KarşmK Konuı. 

mak şartile İngiliz firmalarma yap. . 
tırılacaktır. Mütehassısların temimı-

tına göre Pastörize süt istihsalat ve 

tevziatı da yüzde 30 nisbetinde bir 
kar bırakacaktır. 

----()ww~--

E9e Cumartesi Günü 
Gidiyor 

pee de ona karşı son derece saygı Dahiliye Vekilinin tetkikleri ve belediye reisi L(ıtfi Kırdarın ri. 
tahsis edilmiştir. Bugünden itibaren 

Pazar günü İzmire hercketi ica·p 
eden Ege vapuru İzmir fuarı ınüna. 
sebetile bir defaya mahsus o]mak ü
zeve cumartesi günü kalkacaktır. 

gösterirdi. Konuşmaları - Her iki- Şehrimizde bulunmakta olan Da. 

sinin yüreğini okuyabilenler için - biliye Vekili Faik Öztrak dün de vi

kahkahalarJa dinlenecek bir şekilde !ayette meşgul olmuş, belediye sular 

idi. Lucullus boyuna Pompee'nin eş- müdürü Ziyayı nezdine çağırarak ba

siz bir dahi olduğunu söyler ve Ro- zı meseleler hakkında kendisinden 

rnanın bu dehaya istinat ettikçe bii· 

tün cihana hakim olacağına and içer. 
di. Pompee'de riyakarlıkta ondan ge
ri kalmryarak akla eelmez meziyet
ler isnad eder ve Lucullusü göklere 
çıkarmaya yeltenirdi. 

notlar almıştır. - -· 
Tfoaret Vekili geliyor 

yasetinde bir toplantı yapılmıştır. 
Belediye sular idaresi. tramvay, e

lektrik idareleri müdürlerile telefon 

idaresi, hava gazı şirketleri, kanali-

odalar başaltıla:ak müddeiumuı11iH

ğe teslim edilecek ve içlerine lazım 

gelen tesisat yapılacaktrr. Yeni malı. 

kemeler adliye tatili bittikten sonra 

işe başlıyacaklardır. 

---- o- --
Bugünden 

Bira 16 

itibaren 

Kuruş 
Ucuz bira satışı bugün başlıyacak, 

50 santilitrelik şişeler 16 ve ~2 san-

Askeri Heyetimiz Geliyor 
Bundan bir müddet evvel General 

Kazım Orbayrtı riyasetinde Londraya 
giden askeri heyetimizin bugün şeh
rimize dönmesi bekleniyor. 

Taksim Kışlasının Fiatı 
Maliye, Belediye ta·rafından Tı>k

sim kışlasına konulan 30,700 liralık 

kıymeti kabul etmemiştir. Hazine-nin 
ısrarı üzerine 50 bin lira üzerinden Fakat Lucullus Senatörler arosm

da yardımcılar bularak Pompee'den 
gelecek şerlere karşı kendini şöyle 
böyle emniyet altma aldıktan, Pom
pee'de opdan hediye olarak artık bir 
şey kızdıramıyacağına kanaat getir
dikten sonra vaziyet değiı,ti. İki ra. 
kip birbirini tezyife, istihzayla, tah
kire başladı. Lucullus, onu bitmez 
tükenmez bir hırs sahibi olmakla, 
o da rakibini iğrenç şeklide tamah
kar olmakla itham ediyordu. Bu 
karşılıklı hücumlar, iftiralı itham
far halkı eğlendiriyor, güldürüyor, 
neş'e içinde bırakıyordu.,, 

Ticaret Vekili Cezmi, beraberinde 

dış ticaret umum müdür muavini Ce· 

mal Ziya bulunduğu halde perşembe 

sabahı şehrimize gelecektir. Ticaret 
Vekili, şehrimizde iki gün tetki
katta bulunduktan sonra İzmire gi
decek ve İzmir enternasyonal fuarı.. 
nın açılma merasiminde bulunacak. 
t!r. Fuarı Ticaret Vekili açacaktır. 

zasyon şirketi ve diğer bir çok alaka

dar daire ve müessese müdürlerinin 

iştirak ettiği bu toplantıda yol faa

liyetinin gecikmemesi için kanalizas. 

yon bacalarının şimdiden inşasına 

başlanmasına, telefon, elektrik kab

lolari1e su şebekesinin de caddelerin 

tretuvarl~ı altına alınması.na ve yol 
inşaatına başlanmadan evvel bu fa
aliyetin ikmal edilmesine karar ve
rilmiştir. 

tiJitl'elik salon biraları şişesi 20 kur u- mutabık kalınmış ve devir muaı:ne · 

Şu halde "Bir tabiattır ki kalmış 

Nuh zamanından beri,, deyip İtalya
daki taze dedikoduları tabii görmek 
icap etmez mi? .. 

Evlenme Kağıtları 
Bedava Verilece)( 

Evlenme kağıtlarının parasız ola. 
rak alakadarlara tevzi edilmesi ve 
mal sandıklarının da evvelce alm~ş 
oldukları evlenme kağıtlarının kıy
metsizlendirilmesi, birinci sınıf ev
lenme cüzdanlarunn 300, ikinci sınıf 
cüzdanların 100 kuruş, üçüncü sınıf 
cüzdanların da 10 kuruş mukabilin
de evlenen çiftlere verilmesi hakkın
daki kanun dün alakadarlara tebliğ 
edi1mi§tir. 

Vekil İzmirde de iki gün kaldıktan ... 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Meclis Reisi Valiyi ziyaret etti 
Şehrimizde bulunmakta olan Bü

yük Millet Meclisi Reisi Abdülha1ik 
Renda dün belediyeye giderek vali, 
ve belediye reisi Lut!i Kırdarı ziya. 
ret etmiştir. ~ 

SUAL 
S - Güzel San'atler Akademi. 

sine nasıl girilir? 
C - Güzel San'atler akademi

sinin mimarlık şubesi yüksek de .. 
receli bir tahsil müessesesidir. Ta
lebesini bir mimara lazım ·olan 
fenni, ilm!, ameli ve bedit bi\gi
le-rle •:echiz eder. Bu şubeye, san
atkar} ık istidadını, yapılacak im
tihanc a ispat eden tam devreli U
se mezunları alınır. 

* S - Gedik1i erbaş hazJTlama ve 

şa satılacaktır. Gazinocuların ihtikar ! lesinin ikmali için tapu müdürlüğü. 
yapmamaları için bugünden itibaren 1 ne müracaat edilmiştir. 

Büyükadaya s-u veriliyor her taraf kontrol edilecektir. 

Önümüzdeki cumartesinden itiba- Hafta Tatili Ruhsatiyeleri 
ren Büyükadada su tevziatına başla· 
nacaktır. Şebeke tamamile ikmal e
dilmiş, şimdiye kadar abone kayde. 
dilmiş olanların da branşman tesisatı 
hazırlanmıştır. Branşman tesisatında, 

1stanbulda tatbik edilmekte olan for
mül tatbik edilmektedir. 

Hafta tatili kanunundan istisna e
dllen bazı dükkanların, tatil günle
rinde satılması memnu maddeleri de 
sattıkları görüldüğünden bu gibilere 
verilen ruhsatiyelerin istirdadına ka 
rar verilmiştir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

meslek okulundan alınan şahadet. 

name kültür bakanlığının orta 0° 

kullar şahadetnamesile müsavi mi. 
dir, böyle bir diplomaya sah.ip olan 

ne girmek hakkım, size tamamen 
vprir. 

* S ::... Orta mektep ikinci sımfın· 

orta tahsilini ikmal etmiş sayılır da ikmale kaldım; resmi, hususi 

ve devlet memuriyetine girebilir birçok memuriyetlerde bulundum 

mi? 

C - Gedikli hazırlama okulunu 
bitirenler orta okul derecesinde 
tahsil görmüş sayıldığından eliniz
deki şahadetname, bir orta okul 
rnezHnu sıfatile devlet memuriyeti. 

askerliğinii de yaptım, ha1en zira

at bankasında memurum. Güzel 
san'atlere çok istidadım var, bütiin 
ineeliklerine vakıf olarak resim ya 
panm. Bu istidadımı arttırmak i
çin Gihel San'atler Akademlsine 

Armatörler Birliğind~ 
Yeni teşekkül eden armatörler bir

liği idare heyeti dün toplanmış ve a
ralarında bir reis seçmi~lerdir. Birlik 
reisliğine armatörlerden Hakkı De
nizaşan intihap edilmiştir. Birlik bü. 
yüklerimize tazimat telgrafı çekmiş. 
tir. 

girmek istiyorum. Bu arzumu yeri
ne nasıl getirebilirim? 

C ....,.. Orta mektep mezunu oL 
madığınız için giremezsiniz, Güzel 
San'atlere heves ve istidadı olan
ları mektep, misafir talebe sıfati
le de kabul eder. Bu şekilde devam 
edenler, nazari derslerden atölye. 
lerden istifade ederek bilgilerini 
arttırırlar. Eğer memuriyetinizi 
İstanbula tahvil kabilse mektebe 
misafir talebe olarak dev·am eder. 
siniz. 
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YeniBarem 
Dereceleri 

--o-

Muaffim ve Memurlara 

Zam· Y·apılıyor 
Barem kanununa göre, bir eylt"ıl

den itibaren maaş derecelerinin yilk
selmeıııi icap eden bazı hususi mu
hasebe memıularile ilk tedrisat mu
allimlerinin, tahsisatsızlık yüzünden 
şimdilik bu terfiden mahrum edile
cekleri hatta maaş vaziyetlerini ye. 
ni kanuna uydurmak mecburiyeti do
layısile bunların birer derece aşağı
ya indirilecekleri hakkında bir ga
zete tarafından verilen haber doğru 
değildir. Vali ve belediye reisi LUtfi 
Kırdar, kanunun bu hükümlerine 
tabi olacak memunların mağdur ol. 
mamaları için icap eden tetkikleri 
yaprrı.ış ve vaziyeti memurların lehi
ne irca etmiye muvaffak olmuştur. 
Muallimlerin vaziyetine gelince, Ma
arif Vekili Hasan Ali Yücel, vali ile 
olan teması sırasında onların vazi. 
yetlerini de halletmiş ve bu hususta 
belediye reisi Lutfi Kırdarla muta. 
bık kalmıştır. Gerek memur ve ge
rekse ilk tedrisat muallimlerinin ye
ni vaziyete göre eylülden itibaren 
maaşlarının verilebilmesi için şehir 
meclisinden munzam tahsisat isteni
lecektir. 

Hazırlanan yeni maaş cetveline gö 

re şimdiye kadar 12 - 14 lira üze

rinden maaş alanlar eylUlden itiba

ren 15 liradan, 16 - 17,5 lira üzerin

den maaş alanlar 20 liradan, 22 lira 

üzerinden maaş alanlar 25 liradan, 

45 lira üzerinden maaş alanlar 50 lira 

dan, 55 lira üzerinden maaş alanlar 

60 liradan maaş alacaklardı~. 

Gerek hazırlanan bu yeni ma~ş C<'t 

v~i "'r"e""- ovJ.tılden itibarjn m;ı
aşları razlaıaşacak olan muaır m.ıerrn 

maa~ karşılığı olmak üzere hazırla

nan munzam tahsisat teklifi · dün va 1i 
ve belediye reisi LOtfi K1rdara veril

miştir. Teklif buaün şehir meclisine 

arzedilecektir . 

Maliyenin yeni bir tamimi 

65 yaşını doldurdukları halde dev
let, belediye ve idarei hususiyeden 
maaş alan odacı, bekçi ve saire gibi 
müstahdem vasfını haiz kimseler 
şimdiye kadar kazanç, buhran, mu. 
vazene ve sair vergilerden muaf tu· 
tulmakta idi. Maliye Vekaletinden 
gelen yeni bir emirle badema bu gi~ 
bi eşhasın da vergiye tabi tutulma
lar-ı bildirilmiştir. 

Defterdarlıkta imtihan 
Defterdarlık münhal memuriyet

ler için bir müsabaka imtihanı aç
mıştır. İmtihana 56 kişi girmiştir. 
Bunlardan bir kısmı lise, bir kısmı 
orta mektep mezunudur. Muvaffak 
olanlardan lise mezunları 20 lira 
maaş veya 60 lira ücretle maliye şu. 
belerinde çalıştırılacaklardır. Orta 
mektep mezunları ise, şimdilik teb
liğ memuru olarak istihdam oluna
caklardır. Netice birkaç güne kade.r 
belli olacaktır. 

T A K Y 1 M ve HAV A 

15 Ağustos 
S A L 

8 inci ay Gün: 31 
Arabi: 1358 
Cem. ahar: 29 
Güneş: 5.10 - Öğle: 
İkindi: 16.09 - Akşr>ım: 

Yatsı: 20.53 - İmsft.k: 

1939 
1 
Hızır: 102 

Rumi: 1355 
Ağustos: 2 

12.18 
19.11 
3.15 

_ Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malümata göre, yurtta hava Kocaeli 
ve Karadeniz kıyılarında çok buluttu ve 
yer yer yağışlı, Orta ve Doğu Anadolu 
bölgelerinin şimal kısımlanndıı. bulutlu ve 
pek mevzi! yağışlı, Ege ve Akdeniz sahil
lerinde açık, diğer yerlerde kısmen bulut
tu geçmiş, rüzgArlar orta ve doğu Anado
lu bölgelerinde garbt, diğer bölgelerde u
mumiyetle şimall istikametten orta kuv
vette, Ege denizinde kuvvetli eıımlştir. 

Dün İstanbulda hava kapalı geçmls, 
rüzgar şimalden saniyede 6 - 4 metre hız
la esmiştir. Saat 14 te hava t'l~ikı 1017 .O 
milibar idı. Sühunet en yük~ek 2i.8 ve en 
düşük 18.6 santigrat olarak kaydcdilmi;-;
tir. 
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1 BUGÜN 
Salzburg 
Mülôkatı 

Ya.zan: Ömer Rıza DOllRU L 

ı talya ile Almanya Hariciye Na
zırlarının Salzburg'da bulu

şarak uzun uzadıya konuşmaları ve 
ller Bitler tarafından da kabul olu
narak onunla da görüşmeleri günün 
en miihim ve en meraklı siyasi ha
disesini teşkil etmektedir. 
Konuşmaların mevzuu ve şümuli.i 

hakkında hiçbir müsbet haber veril. 
mcdiği halde konuşulan lıer mesele 
üzerinde tam mutabakat hasıl ol
duğu mütemadiyen temin olunmak
ta ve bir tek meselenin dahi talikına 
Jiizum görülmediği ila\•e edilmekte· 
dir. 

Fakat mutabakatın ne üzerinde 
temin olunduğu hakkında bir ipucu 
dahi verilmediği için aiakadar mah
feller ancak şahsi mütalealar ileri 
sürmekle iktifa etmektedirler. 

Hakikatte bu mülakata sebebiyet 
verecek birçok amiller vaı·dır. Ve 
bunlann en birincisi jki mihveı 
memleketinde hüküm süren gergin. 
Jik ve iki memleketin bütün nğırlıği. 
le bi5settiği tazyiktir. Bu gerginlik 
ve ta7yik, gelip geçici olmaktan çık
mış, bütün milli hayata zorlanan ve 
zorlandıkça yıpratıcı ve hırpalayıcı 
tesiri111i daha derinden hissettiren 
bir mahiyet almıştır. Bunun ne za
mana kadar devam edeceğini ve na
sıl bii eceğini anlamak, her halde iki 
mihvn dedetini de her ~eyden önce 
dilşiin düren mesele olsa gerektir. 
İhtimııl ki müzakerelerin uzun saat. 
}er de \"am etmesinin sebebi de bu
dur. 

Mfü~akcreler ~ıra~ında Danzig me
tı~lesil'lin, Almanyanın cenubu şarki 
A vrupada genişlemesi meselesinin 
Vll daha başka mcst'lelerin, Avrupa
~·a ait diğer meselelerin de konuşul
dt~ğu \'C bunların hepsi iizerinde 
tam nnıtabakat hasıl olduğu bildi. 
rilınek tedir. 

malumata göre mihverciler. Danzi
gin art tk, kati safhaya girmesi lazım 
geldiği ııe kanidirler. Bu yüzden İn
g1Jtere ile Fransa, yalnız Almanyaya 
ait i~le re burunlarını soktukları için 
mihver gazetelerinin tazirinc uğ
ramakf a, Lehistan da kendine ait ol
mıyan Alman topraklarının Alman. 
ya dm nda kalması makııadile vu:i
yet aldtğı için şiddetli hi.icumlarla 
karşdaşm ak tadır. 

Bu neşriyata bakılırsa. mihverd
ler bütün faaliyetlerini Danzig üze
rinde teksif etmek üzeredirler. 

Fakat diğer taraftan Danzig mese
lesi üzerinde barış yolu ile anlaşmak 
için de bir ta~ım planlar hazırlandı. 
ğından bahsolunmakta, hatta Her 
Bitlerin bu pl~lardan hirini hazır
lamış olduğu da söylenmektedir, 

Bu ylizden bu cephede harp ile 
sulh cereyanları ve ihtimalleri aşağı 
yukarı nyni kuvvottcdir. 

Mihverci matbuat, diğrr taraftan 
Macari~tanın ve Bulgaristanın taz
yik edildiğini tekzip etmektecHrler. 

Fakat bu tekziplere inanmamak 
her halele daha doğru olur. Çünkii 
ınihverr-iler, Avrupanın c,.nup şarkı
na karşı siyasetlerini açığa l"Urmuş 
bulunuyorlar. Şüphe götürmez bir 
hakikat varsa o da mihvercilerin bu 
siyasetlE"rini tatltik için fırsat kolla
dıklan, fakat bu siyaseti tahakkuk 
ettirmeğe yardım edecek elemanları 
avuçlarının içine alamadıklarıdır. 

Netice her ne ise, onu mih,·ercile. 
rin tutacakları siyaı1ette, fakat dai· 
ma uyanık, ve daima hazırlıklı dav
ranarak takip etmek icap etmekte
dir. 

Irak, Eski Musul Jngiliz 
Konsolosunun Karısına 

Tazminat Veriyor 
Bağdat, 14 (A.A.) - !rak hüku

meti, geçen nisanda, Kral Gazinin 
vefatı akabinde vukua ~elen karışık
lıklar esnasında Musulda deli bir A· 
rabın öldürdüğü İngiliz baş konsolosu 
nun dul kansı Bayan Masona yirmi 
bin İngiliz lirası tazminat vermeyi 
kararlaştırmıştır. 

Mısır Kabinesinin istifası 
Kabul Edildi 

Kahire, 14 (A.A.) - :Kral, Mu
hammed Mahmud paşa kabinesinin 
istifasını kabul etmistir. 

Mukabil Çinliler 
Taarruza Geçtiler 

Amerikada 
Müthiş Bir 

Tren Kazası 
1 --0-

Vagon\ar Birbirine Girdi 

Japonlar, 
Cephane 

Muhtelif Cephelerde 
Bırakarak Kaçmıya ve 

Yüzlerce Ölü 
Başladllar 

Hong - Kong, 14 (A.A.) - Chekiai Ajansı bildi
riyor: 

Peiping - Hankov ve Tientsin • Pukov şimendi
fer hatları uzunluğunda bulunan Çin kuvvetleri 
şiddetle mukabil taarrl]za geçerek, Tientsin'in Ce. 
nubundaki Japon kıtalarını büyük bir hezimete 
uğratmışlardır. Şimdi müdafaa noktaları arayan 
Japonları takip etmektedirler. 

Yangtze nehrinin Cenubunda tahaşşüt eden 15000 
Çin askeri bir kaç gündenberi Mongham ile Tailıu 
arasındn bulunan düşman kıtalarına taarruz ederek 
üç şehri istirdat ctmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Hupeh - Honan hududunda faaliyette bulunan 
ınerkezi Çin ordusu Tung - Pe ile Sinyang arasında 
düşmana şiddetle taarruz etmiştir. Mukavemet ede
miyeceğini anlıyan ve tamamiylc mahvolmaktan 

korkan düşman, bir çok cephane terkederek Şark 
istikametinde 20 kilometre ricat etmiştir. 

Uç 11aat aüngü süngüye harp ettüer 
Çhungking, 14 (A.A.) - Shekiai Ajansı bildiri. 

yor: 
Shımsi'nin Cenubu Şarkisinde bulunan Çin lmv

vetleri diişman mevzilerine karşı umumi bir taar. 
ruza geçmişlerdir. Süngü süngüye 3 saat devam e-

1' • 

den biJ." çaTpı~madan sonra Japonlar bir çok ölü bı
rakarak geri çekilmişlerdir. 

Japonların geri çekilme te,ebbüaleri 
Ifong • Koııg, 14 (A.A.) - Chekiai Ajansı bildi

ri~·or: 
Şimtıli Çinde Hopei eyaletinde Yuan • Tinı:- neh

rinin suları kabarması üzerine Japon kıtaları geri 
cekilerek hazı noktalarda toplanmakta iseler de, 
(in Jrnvvetleri taralından takip edilmektedirler. 

Sari haatalıklar ba1lculı 
Chung • King, 14 (A.A.) - Chekiai Ajansı bildi-

riyor: 
HayaJann pek sıcak gitmesi yüzünden Japon kı

talar arasında bir sari hastalık baş gösterınhjtir. 
Hastalan me!;hul bir semte taşıyan kıtalar, birbiri
ni t::ıkip etmektedir. 

Çinde A'merika aleyhine çıkan hadiseler 
Hong • Kong, 14 (A.A.) - Chekiai Ajansı bildi

riyor: 
Japonlann Çini istilasındanberi Japon askeri ma-

kamları Çindeki Amerikan emlakini 20 kere tahri-p 
etmişler n Amerikalılarla 600 kere hadise cıkar. 
nuşlardır. 

-Arita Vapuru 
İzmirden Ayrtldı 

Südet 1 
1 

1 

1001000 Çe 
Hududunda Mühim Bir ı 

lngiliz • Japon 
Müzakereleri 

İzmir, 14 (Tan Muhabirinden) - ' 
İçinde Çekya ve Almanyadan çıka
rılan 800 Yahudiyi hamil bulunan , \ 

Nümayiş Yaptı 
Prag, 14 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: 
Bu pazar giiniı, 100 bin kadar , 

1 
Tokyo, 14 (A.A.) - İngiltere elçi

.1. si Craigic, Kato'yu ziyaret ederek, 

.. Londradan talimatı iki güne kadar 
alacağını bildirmiştir. Arita vapuru büt~~. ih.tiyaçlar.ını ~~- ı 

mamile temin ettıgı cıhetle. bugun . i 
saat 13 te buradan ayrıldı. Iki .Polh 1 i 
mow1 u, va.pur-c1. !\Hl a suıanuuz n;u· - '· ":!'" • ) --... ._ "'l"9:u ........ • _.,.. __ , J'~ 1 

Biiyük elçi bu teahhurun işleri sü
rüncemede bırakmak zihnivetinden 
değil, münhasıran meselenin karışık. 

cine kadar refakat etti: Vapur lz. ' 
mirden hareket ederken pratika al
madığı cihetle nereye gideceği kati 
olaral' b)Jinmiyor. Maamafih Arita 
vapurunun :-"ilistine gideceği kuvvet-
le tahmin ediliyor. 

Türkiye • Fransa Anla§ması 
Milletler Cemiyetinde 

Südet nııntakası arasındaki hu- : 
dutta tarihi Çek merkezinden , 
birini teşkil eden Domazliceyi ' 
ziyaret etmiştir. 

Bu toplantıda bir nutuk söy. 
li~en Çek halkçı partisi şefle- 1 

· rinden Papas Stasek, bu teza. 
11 hüriin milli mahiyetini tebarüz ı. 

1 

ettirmiş ve sözlerini şöyle bitir- 1 

nıiştir: 

lığından ve Fransa ve Amerika ile 
istişarede bulunmak zaruretinden i. 
leri geldiğini temin eylemiştir. 

Japon murahhasları arasında nik
binlik gösterilmektedir. 

lngÜterenin fikirlerini 
değiş tirecekl ermif 

1 Çek memleketimize hiç hir 
Cenevre, 14 (A.A.) - Fransa Ha. 111 

ı ı zaman ihanet etmiyeceğiz. Ve 
riciye nazırı Bonnet, Türkiye ile Su- ı aziz Çek memleketimizi son 

Tokyo, 14 (A.A.) - Tiençin aske. 
ri makamlarının Tokyodaki görüşme
lere iştirak eden başmiimessili Ge
neral Muto, tayyare ile Tiençine ha
rt'ket etmiştir. 

riye arasındaki toprak meselesini nefesimize kadar seveceğiz. ı 

kati olarak halleden 23 haziran ta- ı Halk yemin ediyoruz, di~'e , 
11 General Muto, gazetecilere demiş. 

tir ki: 
rihli anlaşmanın metnini Milletler 1 bağırmışbr. 
Cemiyetine tevdi eylemi5tir. ''~~~~~!!!!!!!!iii_!!i. _!iiiii(iii! _. i!iiiii!~!!!!~!ı!!!~1 

"İngiltere. hattı hareketini ne za
man değiştirirse Tokyaya o zaman 
döneceğim. 

Çurçil Maiino Hattını 
Gezecek 

Londra, 14 (Hususi) - Eski Har
biye Nazın Mister Churchıll, Magi
not müdafaa hattını ziyaret etmek 
ve Fransa erkanıharbiyesinin misafi
ri olmak üzere tayyare lle Parise 
gitmiştir. 

Ha midiye lzm i rden İngiltereyi ister istemez fikirleri-
Ha reket Etti ni değiştirmeye icbar ederek doğru 

İzmir, 14 (A.A.) - Hamidiye mek. yola getireceğiz.,, 
tep kruvazörü İzmirde deniz gedikli I Nümayi~e mukabil selerberlik 
erbaş mektebine girmek için yazılan Tiençin, 14 (A.A. - Bugiin ya. 
talebelerden kabul edilenleri alarak pılması mukarrer İngiliz aleyhtarı 
bu akşam limanımızdan hareket e- nümayişler dolayısile İngiliz maka
decektir. matr imtiyaz mmtakasında motörlü 

Birisi de Nehire Düştü 
Reno, "Nevada" 14 (A.A.) - Chi

cago'yu garp sahiline 39 saatten da
ha az bir zaman zarfında bağlıyan 
ve en süratli lüks treni olan "Sout

hern Pacific,, sürat katarının yoldan 
çıkması neticesinde 19 kişi ölmüş ve 
60 kişiden fazla yaralanmışttr. 
Carlin'e 25 kilometre mesafede bu. 
lunan bir köprünün metha linde treni 
terkip eden 18 vagondan ücü yoldan 
çıkmıştır. Vagon Restoran Humboldt 
nehrine yuvarlanmıştır. 

Alınan son haberlere göre kaza bir 
suikast eseridir. Trenin makinisti 
Hocox. tren köprüye yaklaştığı es
nada üzeri dallarla örtülmüıi olan 

rayların lokomotifin tazyikı altında 
yerinden oynadığını fakat saatte 80 

kilometreden fazla süratle yol alan 
katarı durdurmağa vakit bu1.ımadı
ğını söylemiştir. 

Vagonların bir kısmı birbirine geç
miştir. Kaza mahallinin tenha ve 
dağlık olması yüzünden kazazedele
re derhal yardım edilememişti.r. Yol. 
cular bizzat yaralılara yardım et
mek ve vagon restoranla Hu-:nboldt 
nehrine yuvarlanan cesetlni sudan 
çıkarmak mecburiyetinde kalmıo:lar
dır. 

Londrada da bir tren 
kaza.11ı oldu 

Londra, 14 (A.A.) - Yeraltı treni 
bütün süratile giderken yoldan çık. 
mış ve iki vagon ateş almıştır. Bir 
çoğu ağır olmak üzere 20 ya.talı var. 
Qu. 

• 
Bükrcş, 14 (A.A.) = Pictoria'da 

evvelki gece bir trenin yoldan çık. 
ması neticesinde 13 kişi ölmüştür. 

bölük ile gönüllü teşkilatını seferber 
etmiştir. 

Amerika Rusyaya teklifte 
bulunmamış 

Moskova, 12 (Hususi) - Amerika
nın Japonyaya karşı Sovyetlerle teş. 
riki mesai etmek istediği hakkındaki 
haberler uydurmadır. 

/ ngiliz konsoloshanesinin 
camlarını kırdılar 

Çunking, 14 (A.A.) - Reuter a
jansı muhabiri bildiriyor: 

Bir çok Japonun da i~tirak ettiği 
bir Çin halk kütlesi. ellerinde sopa· 
lar ve kılıçlar ile, Çefuda!d İngiliz 
konsoloshanesine hücum etmişler ve 
bütün camları kırmışlardır. İngiliz 
makamları Japon makamları nez.. 
dinde hadiseyi şiddetle protesto et
miştir. 

HADİSELERİN - içvu·zu 

• 

Almanyanın Rutenyaya bir haltadanberi külli
yetli miktarda sevkiyat yaptığı teeyyüt etmekte
dir. Bu aevkiyat bir taraftan Polonya bir taraftan 
Romanya hududuna yapılmaktadır. Romanya 
dahi bu sevkiyat karşısında ihtiyat tedbirleri al· 
maktadır. 

* 
Mussolini, Krınt Ciano vasıtasiyle Bitlere, Danzig me-
selesinin Jıalli için şöyle bir plan teklif etıniştir: 
1 - Polonya Danzig'deki Yüksek Komiserini geri 
cekecek, 'hunun y<>rine oradaki Polon~·a menfaatlrriııi 
1'orlm1ak \'e PoloııJa azlıklarını müdafaa etmek iizere, 
diplomıı1ik bir mümessil gönderecektir. 
2 - .'.\!illetler Cemiyeti mi.imessili de çekilecek, biitün 
saHihi~ et Daıızig Ayanında toplanacaktır. 
3 - Danzig giinırüğü, Polonyanın haklanna dokun
maksızıtı Alman1arın bazı taleplerini tatmin edecek su
rette tadil edilecektir. 
4 - İrlare tamamen Alman olmakla beraber, Dnu. 
zig ı-erh'!st şt>lıir olarak kalacaktır. 
P.u suretle A lman~·a, ilhak ilan etmeksizin Danzi)l'e 
saPip olmuş olacaktır. 

ltalyanlar 
tah,idata 

* "Arnavutlukta Yunan hududunda acı 
başlamışlardır. Bu tahşidat bir harp 

• 

• 

vukuunda &Üratle Yunanistan üzerine inerek in· 
gilizlerden evvel hareket etmek maksadiyle ya
pılmaktadır. Tiranda bir ltalyan kumandanı, as
kerlere hitaben irat ettiği bir nutukta "yakında 
Usküp ve Ni~teki arkadaşlarınızın elini slkacak
ıınız.,, demiştir. 

* 
İtalya Arnavutluktr askeri sevkiyatta kull3ntnak üze
re siiratle otostravlar (Geniş ve büyük otomobil ~ol. 
ları) )aııtırımyca ba§lamiştır. Bu inşaatta günde 10 hin 
Arnnut ~alıştırılmaktadır. Dağlara çekilen Arnavut 
milli:retpervc-rfori ikide bir yol1arı bozduğu ve inşaata 
ın<mi Cllduf'u i<;iıı, yol inşaatında ayrıca 2,000 ımılrnfız 
asker k111Janılmaktadır. 

* ltalyada a.abiyet vardır. Halk manevralardan 
•onra bir harbe doğru gidildiği kanaatinde oldu· 
ğu için tela,tadır. Bütün ltalyan matbuatı, ma
nevralara iştirak eden generallerin halkı teskin 
elden beyanatını neşretmektedir. Generaller ita/. 
yanın kuvvetinden, düşmanlarından korkmadık
larından, harpte zarar görmiyeceklerinden hah
.ederek halkı te11kine çalışmaktadır. 

3 

B irkaç giin evvel, bir siyasi teş· 
bih yapmak için, son zaman. 

larda adına orta oyunu denilen zu
huri kolunun nasıl şey olduğunu ha
fif tertip izah etmiştim. Bu yazım
dan cesaret alan ir takım meraklı
lar bana yazı veya telefonla müra
caat ederek bu yolda ,.e doğrudan 

doğruya bu eseri ihya için kalem çal. 
mamı istediler. Eskidenberi muhibbi 
ve takdirkarı olduğum bu _giizel şe

yin artık ölmekte olduğunu en h'i 
bilenlerden olduğum için bu teklifi 
iyi telakki ettim. 

Avrupada, bir hayli zamandır ih~·a 
edilmiş açık hava tiyatroları var. 
Elen nefis sanatlar tarihini iyi bil
mem. Yalnız bu açık hava tiyatrola
rtnın kadinı tarihte güzel bir meYkii 
, e halkın terbiyesinde büyük rolü 
olduğunun da cahili değilim. 

Yunanistanda. Almanyada, Fransa 
ve diğer memleketlerde yeniden ye
niye ihya edilen bu tarz, (mizansen) 
siz tiyatrodan başka bir ~ey olmıyan 
ve her yerde, her salonda kolaylıkla 
tatbik edilebilen orta oyununun bu
gün beş on kişilik fakir crsnaftnn baş. 
ka bakayası kalmamıştır. Bunların 

da ya\•aş yavaş nisyan ve hüsran i
çinde toz olup gidecekleri muhak· 
kaktır. Halbuki yazık değil midir ki; 
asırlarca Türklerin zevklerine ha· 
kim olmuş, dilimizin sanatlarınd:ın 

olan nüktenin en seyyal niimunele
rini yaratmış ''e nihayet cok defa 
ahlaki zaafları giiHinçle~Hrnıek su
retile umumi huylarımızın düzelme. 
sine hayli yardım etmiş olan bir sa
natın ölmesine göz yummak, hele 
benim gibi onun zevkine varmış O· 

lanlar için ce,·az verilir bir ı-ey de· 
ğildir. Onun için burada ttınumi bir 
davet yapıyorwn: 

Kimlere karşı: 
Şehir Tiyatrosundaki nrti.;;tfore; 
&ehir Tiyatrosu idaresin~: 
İstanbul Valisine; 
Güzel Sanatlar Akademisine: 
Ankarada Tiyatro mektebine, 
Ve memlekette orta oyununu sey. 

miş olanlara. 
Bana bu mliessesenin tekrar ihya

sı için teklifler yapsınlar. 
Yazılı veya sözlii her tiirJü tekti. 

fi hüsnü telakki eder, şahsımı bu 
hizmete hasrederim. 

Bence bidayette bir "Zuhuri kolu
nu ihya cemiyeti,, kurmalı. Eski ''e 
ihtiyar esnafı hiıtıaye etmeli. Ama
törler arasındaki lıareketlcri tcş·dk 
,.e takdir etmeli ve işe bir sanat çeş
nisi vermeH:!ir. 

Bence orta o:vunu ancak gii.zel sa
nat olarak kabul ve himaye edildiği 
zaman kendi~ini kurtarahilecektir. 

"Uçan Deliler .. den Hiç 
Bir Haber Yok 

Londra, 14 (A.A.) ....:. 20 saatte İr
landaya gitmek üzere cuma günü 
Saint - Peters'den yeni f skoçyaya es
ki bir tayyare ile hareket eden ve c> 

zamandanberi bir haber alınamıyan 
Alex Loes ve Die Decker ismindeki 
N evyorklu tayyarecilerin akıbetin. 

den endişe edilmektedir. 
"Uçan deliler .. ismini alan bu tay

yareciler, 25 saatte havada kalabile. 
cek miktarda benzin almışlardı. Fa
kat hareketlerindenberi 50 saat geç. 
miştir. Deruzde telsiz telgraf cihazı 
olmıyan bir vapur tarafrndan kurta
rıJdıkları veya münakalfıtm pek mü~
kül şerait altında yapıldığı siınali 1r. 
landanm ıssız bir mıntakasında ka
raya indikleri ümit edilmektedir. 

Tayyare, tek satıhlı ve tek motör. 
li.idür. Telsiz telgrafı yoktur. 

t ' 
Bir Deniz Tayyaresi 

Ka7.ası 
Rio • de - Janeiro. 14 (A.A.) -

"Panair .. deniz tayyaresi kazasmda 
ölenlerin 12 ki~iyi bulmuş olmasın

dım korkulmaktadır. 4 kişiden ibnret 
olan bu tayyarede 12 yolcu bulun
makta idi. Kaza saat 16 20 de vuku 
bulmuştur. Tayyare denize ineceği es 
neda kanatlarından biri Cobras ada
sının dalga kıranına çarpmıştır. Bre. 
zilya bahriyesine mensup ekipler ka
za mahallinde çalışmaktadırlar. 

Rüştü Aras Lord Halifax 
ile Görüştü 

Londra. 14 (Hususi) - Türkiye 
büyük elçisi Tevfik Riiştii Aras, bu 
gün Lord Halifaksla ırörüstü. 
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~ahkerrıelera·e· 

Sinirli Kadın Suç 
Üstüne Suç işledi 

iki Defa Cürmü Meş.hut Zaptı Tutulunca da, "Beni 

Muayeneyeıı'Gönderin11 Diye Y alvarmıya Başladı 

A 

POLiS: 

Kalamış 

Köprüye 

Vapuru 

Çarptı 
Dün sabah saat 8 de Haydarp;ı~&

dan kalkıp Köpriıye gelen İsmı::il 
kaptanın idaresindeki Kalamı va
puru Köprünün Galata tarafındaki 

dubasına ~arpmıştır. 

Köprü dubası delinmiş, su 
ğa başlamış ise de Hizım 

tertibat alınmıştır. 
Kaza hakkında tahkikat ynpıl 

maktadır. 

Tapa Patladı 
Galatada Araboğlan sokağında 

Mahkum Olan Bulgar Casusu mmTl•I 
ANKARA. RA.OYOSU 

A. Q. 
A. P. 

Radyodifüzyon Posta1an 
Radyosu Ankara Rad)·osu 
Dalga Uzunluğu 
ı639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

19.74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m. 9•56 Kes. 20 Kw. 

Sah, 15. 8. 1939 

Beyoğlunda oturan Şöhret isminde' - Bırakın da şu adamı öldüreyim 
bir kadının çocuğunu ağzına yastık ka diyerek tehdit etmiştir. İş tekrar 
patmak suretile öldürdüğü müddej. meşhud suçlar müddeiumumiliğine 

umumiliğe ihbar edildiği için çocu- aksetmiş ve ikinci bir zabıt varakası 
ğun cesedi morga gönderilmiş ve tutulmuştur. Bundan sonra Keriman 
Şöhret de ikametgaha bağlanarak avazı çıktığı kadar bağırmaya başla
serbest bırakılmıştı. Morg henüz ra mış, halkı başına toplamıştır. Keri
porunu göndermediği için ölüm se. man kendisini yakalayan jandarma. 
bebi henüz anlaşılmamıştır. Bu ha- lara yalvarıyordu: 
diseyi müddeiumumiliğe ihbar eden 
İbrahim isminde bir gençtir. İbra- - Allah aşkına beni doktora gö-

Kurmeryanın karyola fabrikasında 

çalışan İbrahim ile Dimitri karpit 
kazanının tapasının :fırlaması neti,.e .. 
sinde muhtelif yerlerinden ağır su

rette yanmışlardır. Yaralılar Beyoğ
lu hastahanesine kaldırılmış. kazn et. 
rafında tfhkikata başlanmıştır. 

Otomobil Kazaları 

l8 eylül 937 de Edirnede y3kala. 
nan Kostantin ve Koli adlı iki Bul
garın casuslukla suçlu olarak lzm~rdc 
muhakemeleri neticelenmiş, bunlar. 
<ian Kostantinin suçu sabit göriile. 
rek beş sene hapse mahkum edi'mi~ 

tir Kolinin beraet etmiş olduğunu 

evvelki l:Ün yazmı Uk. Resmimiz 

Kostantin ile Koliyi karar tefhim e-

dilmek i.ızere mahkeme salonuna gö. 
türülürken göstermektedir. 

12.SO Program. 12.35 Türk mUr.lğl: ı -
Rast pes~vt. .2 - Lemi - Rnst şarkı -
Sazın gibi sinem d hl. 3 - .Lemi - Ni
havent .11arkı - Bir gül çıkarırdım. 4 -
Kemençe taksimı. 5 - 'Reşat Erer - Nl
hııvent şnrlô - Aşkınla ben ey ncvclvan. 
6 - Osman Nihat - HlcazkAr şarkı -
Ellere ıuıaktan bak. 7 - Saz seınaisi. 13 
Memleket saat ayarı. ~anlı ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - 'Pl.) 

ıs Progrıım. 19.05 Müzl'k fDans mnz!
ti - Pl.) 19.30 Türk müuğl (ince saz :fes 
b) :20.15 Konuşma.. 20.30 Mem1Cket saııt 
ayarı, ajans ve meteoroloji habCPlerf. 20.50 
Türk müziği (K!Aslk eserlerden mü!~ek ... 
kil program) 21.30 Konuşma (Verem 
ha'kkında - Doktol" Muhit Tümerkan ta
llllfından) 21.45 .Neşeli pl~klar - R. 21.50· 
l\'lüuk .(Bir operanın takdimi) Pl. 23 Son 
.ajans haberleri, zinıat, esham, tahvllAt, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 23.20 
Müzik (Ca:r.band - Pl.) 23.55 - 24 Ya .. 

türünüz. Ben hastayım. Bana bir şı· 
him Şöhreti çocuğu öldürmeğe sev. 
kedenin Keriman isminde umumi e\' rınga yapsın, şu buhrandan kurtula

yım. Yoksa beni Bakırköy hastahasahiplerinden birisi olduğunu da ih-
nesine atarlar, 15 yaşında kızım var. 

bar etmişti. Müddeiumumilik K~ri-
Sokakta kalır, namusu lekelenir, <liman hakkında da tahkikat yapıyor. 

du. Keriman dün sabah Beyoğlunda 
yordu. 

Takas İşlerinde 
Yanhş Anlaşllan 

. 
Küçük Memleket 

Haberlerl 

Bazı Noktalar Sivas, (Tan) - Tokat baytarı Ce. Biinyondca Yeni 
İbrahimi görmüş ve kendisine haka
ret etmiştir. Polis Kerimanı öğledPn 
sonra meşhud suçlar müddeiumumi
liğine vermiştir. Müddeiumumi mu. 
avini Orhan Künü kendisini dinle
dilcten sonra mahkemeye gönderiyor
du. Keriman koridordan çıkar çık. 

maz İbrahime tekrar sövmüş ve ve: 

Biraz sonra iki jandarma onu Sul. 
tanahmed üçüncü ceza bil.kiminin ö

nüne çıkardı. Keriman: 

Şoför Fuadin idaresindeki 3681 
numaralı kamyon .. Küçükçekmece ile 
Çekmece gölü arasındaki asfalt yol
dan geçerken Çatalcanın Kar:rn~ar 

köyünden Hasan oğlu 42 yaşında 

f smaile çarparak muhtelif yerlerin. 
den ağır surette yaralamıştır. Yara
lı jandarma marifetile baygın biı 

halde Cerrahpaşa hastahanesine kal
dırılmıştır. 

A k 14 (TAN) _ 'l.' k r .. mal, Zara baytarlığına. Kartal nam- leledlye tntlhabı 
n ara, a ns ımı t b t H rı G.. .. b t 1 ~ 

t i k ti . kk'"l" .. . b ze ay arı a ı , orun ay ar ıgı· Bünyan, (Tan) - Devlet Şurasınca et ş r e nın teşe u u uzerme a. 8. t b yt G" 
. na; ıvas namze a arı uran, f ed 1 · ı b led' · fh b t 

- Ben şuuruma malik değilim. * İnhisarlara ait olup şôför Saf. 
zı yerlerde takas muamelelermın es- ,.,.. . b t 1 ğı Dok S . esh i mış o an e ıye ın ı a a ı-
k's\ gibi serbestçe cereyan edip ct-ıma.r~ar~~ ay ar 1 na; . tor erı- nı yenıleme'k hazırlıkları bitmiştir. 

Evvela beni muayene ettiriniz dedi. 
Hakim muhakemesinin serbest ya
pılmasına ve kendisinin Tıbbıadlide 
muayene ettirilmesine karar verdi. 

Cet tarafından idare olunan 121 nu
maralı kamyon ile vatman Tevfüdn 
idaresindeki 196 numaralı .Kurtulu,.
Beyazıt tramvayı arasında Cümhu. 
riyet caddesinde bir çarpışma olmuş· 
tur. Her ikisi de hasara uğramış, nü
fusça zayiat olmamıştır. 

mediği hakkında tereddütler hasıl ekl.çıllı.'~~umune hastt~haı·~:~ı baş .he- T!>efterlet asılmış, intihaba anustosun 
.. . ım ıgıne ve opera or ugune Sıvas 17 . d 'b 1 1 ğı •ıA d'l 'sti olduğu ve bu munasebetle Tıcarct .. .. . . • .' . sın e aş anı aca ı an e ı mııı r. 

Vekaletine bazı müracaatlar vuku· vakıflar mudurıyetı baş katı~.1 .. R:- Kayseri valisi Şefik Refik Soyer 
bııLluğu haber verilmektedir. Vcldi- ~? da Zonguldak vakıflar mudurlu· ve 'C. H. 'Partisi mıntaka müfettişi 
ı l"k d 1 . d 1 .. b' gune tayin olunmuşlardır. b' H'l i ç k B" el i E't a a a ar ara gem ere ıgı ır ta. me us ı m oru unyana g m ş 
mimle vaziyeti uıun boylu izah et- 1\ * Konya (Tan) - .Muttan Nuri ler, belediye azalığına parti namına 
miş ve son tereddütleri ızale edecek 1

1.1ğ~tluay S~ydi~cı: ziraat mualli~- gösterllecek namzetler için yoklama Torpil Rıza Hırsızlık Yapan 
Tevkif Edildi Saka Mahkemede Satie işi Maznuaıarı 
· d b · F 'h B t E- Ahırkapıda İstanbul lastik fabri- Dün Adliyede Dinlendiler 

Dört ay an erı, atı • eyazı • ' Satle binasının satışından doğduğu 
minönü ve Gülhane parkı havalisi- kasında çalışan Mehmet oğlu Musta- iddia olunan suiistimal davasına ait 
ne bir hırsız dadanmıştır. 30 evden fa fabrikadan lastik ökçe çalmaya dosya Ağır Ceza mahkemesine inti
elbise, halı, kilim, ayakkabı, saat, karar vermiş ve bu kararını saka Sa. kal etmişti. Ayın yirmi üçünde Ağır 
makine ve saire çaldığı gibi Gülha- lih vasıtasile de tatbike muvaffak Ceza mahkemesine vekalet eden As. 
ne parkında uyuklayanların, yatan. olmuştur. Mustafa her gün fabrika- liye İkinci Ceza mffhkemesinde du
ların da ceplerinden cüzdanlan vesa- dan aşırdığı lastikleri su küpünün ar- ruşmaya başlanacaktır. Mevkuflar
ireleri aşırılıyordu. kasına toplar, saka Salih getirdiği su dan Eski Denizbank umumi müdiirü 

Polis şimdiye kadlll' bu hırsızı bu- tenekelerini küpe boşalttıktan sonu Yusuf Ziya Öniş ile Denizbank me-
lamamıştı. Nihayet d\.ın bunu .~aka- bu ~~-teneke e doldurarak çı. ı..-' ___ ~__.. ıır-•L H_,..-... .u 

lamaya muvaffak olmuş ve m~ddei- karırmı,. J:?:oyle iki ay ~evam etm~!}- klf kararlarına itiraz etmişler ve ite• 

il'ğ vermiştir. Bu Torpil Rı- ler ve fabrıkadan 600 çıft kadar las- fa\etle serbest bırakılmalarını iste. 
umum ı e 1 rd B ı· tikl . d 
za isminde bir sabıkalıdır. Sultan. tik çıkarmışa ır. u as erı ic mişlerdi. Dün mevkuf Denizb3ıık 
ahmet sulh birinci ceza hakimi dün Ahmet oğlu Mustafa isminde b r müdür muavini Tahir Kevkep tevkif 

sorgusunu yaptı. Torpil Rıza suçla- genç vasıtasile piyasaya çıkararak kararma itiraz etmiştir. Dün sabah 
nndan altısını bülbiıl gibi itiraf edi- satmışlardır. Üçünün ismi Mehmet Tahir Kevkeple Neşet Kasım ağırce 
yor ve: olan Karabet, Yusuf, Şaban, Musta. za kalemine getirilmişler ve itiraz-

- Aç ve işsiz kaldım. Bunları yap. fa, Yunus, Hasan ve Nuri, Halil adlı Iarı hakkında şifahi mahimatlarına 
trm. Fakat polis fallleri meçhul ka- 11 kişi de bu hırsızlık lastikleri satın müracaat edilmiştir. Mahkeme kara. 
lan dosyalan da elinden çıkarmaya almışlardır. Dün Sultanahmet sulh rını bugün verec~ktir. 
karar vermiş olacak ki otuz kırk birinci ceza mahkemesinde bunlanıı 
dosyayı bana yiıkletti. diyordu. Ha- duruşmalarına başlandı. Şahit olarak 
kim Reşit tahkikatın mevkuf olarak dinlenen fabrika müdürü Rüştü şun
yapılmasına karar verdi. Torpil Rı. ları söyledi: 
zayı tevkif ve dosyasile beraber müd _ İki aydanberi bizim fabrikanın 
deiumumiliğe iade etti. mallarının piyasada mutat fiyattan 

Uç Adam Öldürmüı 
Dün iki jandarma müddeiumumi. 

liğe elleri kelepçeli Hasan oğlu Os
man isminde, bir delikanlı getirdiler. 
Osman, Rizelidir. Rizede bir kıwg:ı 
neticesinde üç adamı birden öldftr
ınilştür. Osman muhakeme esnasın. 
da delilik arazı gösterdiği icin Rize 
Müddeiumumiliği İstanbul Ttbbıad
li müessesesinde müşahede altına alın 
masına lüzum göstermistir.1 Osm ... n 
diln T1bbıadli müessesesine teslim e. 
dilmiştir. 

aşağı satıldığını görüyorduk. Tetki. 
kat yaptık. Bunların fabrikadan ça
lındığı neticesine vardık. Tertibat al
dık. Nihayet saka Salih lastikleri 
fabrikadan çıkarırken cürmü mcş. 

hud halinde yakaladık, polise teslim 
ettik,, 

Hırsızlık suçluları suçları birbirle
rinin üzerine yüklüyorlardı, satın n· 
lanlar, bunların hırsızlık malı oldu. 
ğunu bilmediklerini söylüyorlardı 
Bir kısım şahitler de gelmemişlerdi. 
Bu şahitlerin çağrılması için mahke
me başka güne bırakıldı. 

Cağaloğlu Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde ~ 
Bu Akşam Kıymetli San'atkar 

MUNiR NURETTİN ve 
Arkadaşları --- Kapı Cünıhuriyct Matbaası karşısındadır. 

lstanbul Valiliğinden : 
3 Atölye Ustası Allnacaktır. 

Çocukları Kurtarma Yurdu Marangozluk, Demircilik ve Terzilik 
Atolyeleri için kırkar lira ücretle ustabası alınacaktır. Marangoz ve 
Demircinin Sanat mektebinden, Terzinin Terzilik Okulundan mezun ol
maları lizımclır. İsteklilerin her gün saat 15 ten sonra 25 Ağustos 1939 
tarihine kadar Darülacezede Yurt Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

"6208 .. 

Darpane ve DamtJa Matbaası Müdürlü4ünden: 
ı _ 120 ton Alman kokunun açık eksiltmesine muayyen gilnde ıaııp 

Maarif Vekiline Teıekkür 
Lüleburgaz orta okulu kurma ve 

koruma cemiyetinden gönderilen 
bir mektupta Maarif Vekili Hasan 
J 

Ali Yücelin son Trakya seyRhatindc 
Lüleburgazda bir orta mektep açıla
cağını vadetmiş olmasının l.ülebur
gazlıları çok sevindirdiği bildiril. 
mekte ve bu vadinden dolayı Hasan 
Ali Yücele teşekkür edilmektedir. 

İstanbul Üçiıncü İcra Memurlu. 
ğundan: 

İstanbulda Çorbacı Han 29 numa· 
rada veya Galatada Kemer altı cad 
desinde 90 numarada GÜGASY AN'a 

Çekoslovakyada Ruhlis şehrinde 

mukim D. Glazere İstanbul Asliye 
İkinci Ticaret Mahkemesinden sadır 
20 • 4 - 938 tarih ve 938 • 130 sayılı 
ilamla borçlu bulunduğunuz 798,61 
liranın faiz masarif ve ücreti veka
letle beraber tahsili talebi ile alarak· 
lı tarafından vaki müracaat üzerine 
dairemizin 938 • 5401 sayılı dosya i
le gönderilen icra emrinin hali hazır 
ikametgahmızın meçhuliyeti hasebi· 
le tebliğ edilemediği mübaşirin meş. 
ruhatından ve polisin tahkikatından 
anlaşılmış olduğundan İstanbul İcra 
hakimliğince tebllgatın bir ay müd· 
detle ilAnen ifasııaa karar verilmiş. 
tir. 

k 'ld . d' k 'fl . . ı ıne, Eskışehır ıstasyonunda aynı. 1 d N t' ed 26 lık ŞE· ı e yenı ıre tı er vermıştır. yapmış ar ır. e ıc e, aza -
Pu mevzu üzerinde kendisinden y~t memuru. Ce~~l Tolgar Bozkır tan ibaret olan l!ıelediye meclis nam

malômat istediğim salahiyet sahibi zıraa~ muallımlığıne, Ankara Malı· zetler1 'tcsbit olunmuştur. Halk, nam 

b. b 1 .. 1 d' köy ziraat muallim namzedi M. Tev· t 1. t . • b ~ . b 1 ır zat ana şun arı soy e ı: Ö ze ıs esını egenmış ve un arın, 
••-- Takas primleri piyasa icap ve f~k. zen Kadınhan Ziraat muallim. kasabamın imar edebilecek şahsiyet. 

ihtiyaçlarına göre eskisi gibi ser- lığıne, İstanbul ziraat mektebi me- ler olduğu kanaatini izhar cylemiş
bestı~ takarrür edecektir. Takas li. z~nlarından .Na~~k Bulaş Karaman tir. 

mitedin rolıi takarrür eden bu fint- ::;::t muel1I.ım~ığıne; Ko~ya merke~ Nazilli Köy Bürosunda 
!arı piyasa ica ))arına gore sad~ce t mual ımı Recep Silıfke. Ereğlı Y 1 1 k 1 - ' ziraat m i z kA. p 'k K o suz u 
tanziınden ibarettir. Bınaenaleyh, m~a m e ~ı . a~ on~a Nazilli (TAN) - Köy bürosunda 

1 . . lı merkez zıraat muallımlığıne tayın 
takaı; muame elcrının a cı ve satıcı . • . . . yolsı.ızluk yaprldığı ihbar edildiğin. 

. gfb h' edılmıştır. Bu tayınlerle, vilAyetımiz 
arasında eskısi i cereyanında ıç Hl .. .. . . den, müddeiumumilik tahkikata bak: 
h • • • L e • alarınAan rlnl'iluntl~ ven1nı>n .~7"'• -- --- J ·~-~•'-' , ır nu•n• vn.-i··- . v-ı--- -· ·-:-- L ıııUDTıunıIKn!?'ı -ınoas -etnımış • . . 
ki, ih'raçtan evvel ıthal yapılabılme. b 

1 
köy sandıklarına aıt usulsuz sarfı. 

s\ hakkı evvelce ınüteferrik ellerde u unuyor. yata, vaktiyle köy bürosundan muh-
ik . d' k 1. • d .1 . Karaman Ziraat muallimi Hikmet .1 . 1 l\![ 1.-..1 G .1 en, şım ı ta as ımıte e vcrı nıış· tarlara verı mış o an · a u razı C>r 
tir. de merkeze alınmıştır. Cemiyetine ait takvim satışlarına, 
İhraçtan evvel ithal yapılmak is- * Erzincan, (Tan) Burada vilayet askeri hastanesi için geçen 

tendigi takdirde, sadece Jstanbulda elektrik tesisatı yapılmak üzere be- yıl köy bürosundan köy ıdarelerine 
takas limitet şirketine müracaat ka. lediyeler bankasından yüz elli bin satılan bilet paralarına vesaireye 
fi gelir. Ayni zamanda takas mua- lira borç alınması hakkındaki mua- taalluk etmektedir. 
melelerinin tescili eskiden oldu~ı mele bitmiştir. Para yakında alına. G K.. .. d Y 

cak ve Erzincan elektrik tesisatı, eçmez oyun • angın 
gibi, işin mahiyetine göre ya takas Kon'-'a. (TAN) .....- Tac:kenc nahiye-Dahiliye vekaletince münakasaya çı- .J ır 
tetf:.ik heyetleri veya Merkez Ban. sı'ne b•alı Gel'mez kövünde, Mehmet 

karılacaktır. -e ~ J 
kasınca ifa edilecektir. Tescıl ile ta- . i Çakırın evinden yangın çıkmıştır. . * Aydın, (Tan) - Halkevm n lS· 
kas limitet şirketmin bir alakası Köylünün azami "alıc:masına ra'-men 
yoktur.,, 

Yabancıların ikamet 
Tezkereleri Hakkında 

Bir Tamim 
Ankara, 14 <TAN) - Yabancı mu. 

tehassısların ikamet tezkerelerini' 
değiştirmedikleri hakkında Dahiliye 
Vekaleti alakadarlara şu tamimi 
göndermiştir: 

"Vekaletler ve Vekaletlere bağlı 

fabrika ve müesseselerde istihdam 
edilmekte olan yabancı mütehassıs
lar ile eşlerine verilen ikamet tezke· 
relerinin muayyen vakitlerde değış
tirllmiyerek, günlerinin geçırildiği 
görtllmektedir. Memlekette bulunan 
ecnebilcrın bu vazıyetlerini tesbit e
den kanunda bu gibi kimsPler hak
kında cezai müeyyideler mevcuttur 
ve tatbik zaruretı hasıl olacaktır. Bu 
gibi znrurı~tlerı onlemek için alaka. 
darların hassasiycl gostcrınelcrı la-
zımdır.,, 

Spor Kur.su 
Ankara., 14 CA. A.) - Spor yurtları 

açılmış bulunan okullarımızın beden 
terbiyesi öğretmenleri spor ku:-su 
Gazi terbiye ·enstitüsünde dün tedri
satına ba lamıştır. Kurs bir ay de
vam edecek ve oğretmenler burıuia 
daha ziyade atletiım, futbol, Hand· 
1-.ol spor kazaları ve mektep sporları 
organizasyonları mevzu lan üz "'rindP. 
çalışacaklardır. Tedrisat c.:-neH ve na 
zari olacaktır. 

Maarif vekilliğince bu ~ lkt kursa 
61 öğretmen çağrılmış bulunmak~a. 
dır. 

marladığı son sistem seyyar sesli ~ r·· 5 

sinema makinesi gelmiş, tecrübeleri yangın sekiz saat sürdüğti için her
ve kabul muamelesi yapılmıştır. kesi korkutmuştur. Maamafih, yalnız 
Bundan bilhassa köy gezilerinde is. Mehmet Çakırın harmandan yeni 
tifade olunacaktır. kaldırdığı bütün mahsulü ile evinin 

Nevşehir Bağlarında 
Hastahk Var 

Nevşehir (TAN) - Üzumleri çu. 
bukları üzerinde kurutan bir hasta. 
lık bağlarımıza arız olmuştur. 

Nevşehirlilerin hemen hepsinin 
geçimi üzüm yuzünden olduğu için, 
şimdilik meçhul olan bu hastalık, 
herkesi koı-kutmıya başlamıştır. 

Gürele Köprüsü Çöktü 
Gorele, (TAN) - Soför Ahmet A

lacanın idaresinde bulunan "Gire. 
sun 49,, plnka num; ratı ve üç tonluk 
kamyon, içinde 26 yolcu olduğu hal. 
de Giresundan Vakfıkebire giderken 
kazaya uğramıştır. Görele deresi Ü· 

zerindeki ahşalJ köprü, kamyonun a
gırlığınn dayanamamış. çökmü~tür. 

Kamyon da dereye yuvarlanmıstır. 

Son günlerdeki kuraklık yüzünden 
dere suyunun az olması, kl;)prilnün 
yüksek olmaması ve yuvarlanışın 

kayma şeklinde vukuu. kazanın za. 
yiatsız atlatılmasını temin etmiştir 

Şoför, meşhud suçlar mahkemesine 
verilmiştir. 

Çankırı Parti Reisliği 
Çankırı {TAN) - Belediye rcisl 

Rifat Dolon. C. H. Partisi bura reis
liğine intihap olunmuştur. 

eşyası tamamen ktil olduktan sonra 
yangın söndürülmü tür. 

Acıklı Bir Ölüm 
Maruf Tüccarlarımıuian Ali Fuat 

Doğancı müptela 
olduğu hastalık

tan kurtulamıya· 

rak rchmeti rah· 
mana kavuşmuş

tur. Cenazesi bu. 
gün Lalelide tram
vay caddesindo A
li Fuad Apartıma
ıaından saat 11.:iO 
da kaldırılarak Be

yaut Camiinde cenaze namazı kılın
dıktan sonra Edirnekapı Şehitligin

deki ailesi makberesine defncdilc. 
cektir. Mevla Rahmet eyliye. 

Polisler imtihan Edildiler 
Ankaradaki polis enstitüsüne tale

be kaydına başlanmak üzere oldu
ğundan dün emniyet müdürlü~Unde 
bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

imtihana 256 polis iştirak etmistir. 
Muvaffak olanlar derhal Ankaraya 
gönderileceklerdir. 

Yarsubayları Davet 
Fatltı Aııkerllk Şubesinden. 

1 - Şubemizde kayıllı bulunan ve 45 
~ün stajını yapmıım1$ olnn <y lnıt piya
de) yarımbay (asteğmen) rutbe ind,. bu
lunanlar her sene olduiu ııibı bu sene de 
•fılim yapmak üzere 5 eyini !139 da kıtaya 
.. evkedllml' olacakl&rdır. Cıkmadıdından bu eksiltmenin icrası mübayaa komisyonumuzca 21 - 8 -

- b 
939 saat on dört buçuğa uzatılmı$tır. 

Binaenaleyh işbu ilanın neşri tarihin 
den itibare bir ay zarfında il - 938 • 
5401 dosya numarasile daire~ e 
gelip borcu ödemeniz ve ödemediği. 
niz takdirde ayni müddet zarfında 

mal beyanında bulunmanız lüzumu 
ihbar ve aksi halde icra ve iflas ka
nununun 76 ve 337 inci maddeleri 
mucibince haps ile tazyik edileceği
niz ve tetkik merciine veya temyiz 
yahut iadei mı.:hakeme yoliyle aid Orduda Spor Binası 
olduğu Mahkemeden icranın geri bı. Ordu (TAN) - Spor mın.~a~nsı 

Halkevleri mufettlşlerinden Meh
met Ali Çamlıca, buraya gelmiştir. 
Mumaileyh, "Çankırı halkevinin he. 
nüz faal bir hale gelemediğini. bilha~ 
sa ön safta görünmesi lazım gelen 
temsil şubesinin hiç bir faaliyet gös. 
tercmedlğini, bunun sebeplerini a
raştırdıgını, bundan sonra halkevı
nin çok faal bir hale geleceğini ümit 
cvledii!ini,. söylemiştir. 

2 - Bunlardan devlet mr.murlyctfnde 
rnilstahrlem olup da mnaşı uıllleı1 25 !ıra 

ve dnhn yukarı ol::ınlar S!'V~ dılereklf'rın
den bu evsafı hal~ subayların nuru 'e 
vcsiknlarilc blrllktt' 4 eylCll 939 gün ı 

ş<ımına kadar şubemize muraca::ıtları il n 
olunur. 

2 _Muhammen bedel 2580 ve ilk teminat 193,50 liradır. Şartnamesi 
muhnsebecimizcc verilmektedir. 

3 _ Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mnddc1e
rindc yazılı vesaikle birlikte tayin olunan eksiltme gtin ve saatinde ko-
mis~ ona müracaatları. "6261,, 

rakılmasına dair bir karar getirme- başkanlığı. mıntakaya ve klup.ere 
dikçe cebri icra yapılacağı tebliğ tahsis edilmek üzere, beledi~·e civ~
makamına kaim olmak üzere ilan o-\ rındaki ?ir bin~y~ satı? almı?tır. Bı. 
lunur. na, tamır ve tadıl edılecektır. 



• 
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ltalya, Türke dost ne kadar memleket varsa hepsini aianları ile doldurmu§, ltalyan ağzı her yer• 

TAN 
ABONE B .EDELI 

de yalnız aleyhimizde konuşmak için açdmıya baılamıştır. Muharrir bu yazıda ltalyan prop_a9an• 

dasının içyüzünü açık misallerle Anlatıyor: 
Türkiye Ecnebi • • • 1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" .. 
,, 

ır 1 Sena 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. ,, 
,, 
• 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan mıımleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adre9 deği~Urme:k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 ku~lu.k 
pul iltıvesi lfızırndır. 

ltalyan Propagandasının 
Bütün iddiaları Yalandır! 

GÜNÜN MESELELERİ 

lstanbulda 
Pasif Korunma 
Tedbirleri 

T rakyada başlıyacak manevra· 
Iarla birlikte bugünden itiba

ren şehrimizde de tayyare hücumla
rına karşı pasif müdafaa tecrübele · 
ri yapılacaktır. 

Bütün büyük Avrupa şehirlerinde 
senelerdenberi bu tecrübeler yapıl. 
makta, halka bir harp vukuunda 
kendilerini na_sıl koruyacakları öğ

retilmektedir. 
İstanbul, Avrupa harp sahasına en 

yakın ,.e en kalabalık şehrimiz ol
duğu iç'İn, burada da bu tecrübelerin 
yapılması ve halkın kendisini t~iyyarc 
den ~tdacak bombalara ve zehirli 
gazlara karşı korumayı öğrenmesi 
tabii ve zaruridir. 

Fakat şehrimizin diğer Avrupa şe· 
birlerine nisbetle zehirli gazlara ve 
tayyare hücumlarına karşı tabii bir 
masuniyeti vardır. Zehirli gaz kesif 
ve kalabalık şehirlerde halka zarar 
verebilir. Fakat İstanbul dağınıktır ve 
Boğaz sayesinde daimi surette cere
yana tabidir. Zehirli gazın İstanbul 
sokaklarına yayılarak uzun müddet 
kalması mümkiin değildir. Tabiatın 
bu yardımına, biz de sayımın elcler
sek zehirli gaz İstanbul içjn tehli· 
keli bir silah olmaktan çıkar. Bizim 

1ah"1.-. w • • J db' 1 · de bu hafta 'll}Jllm.W'ml2i Scıt!'l tlle ogı-etec~A· 
tir. ~ 

Onun için halkımı:ım btt tecri.ibclc
re, telaş göstermeden ve endişeye 

düşmeden iştirak etmesini, her va· · 

1 çimizde, İskenderun ile An
takyanın Türk hudutları 

içine girişine it.alyanlar neye bu 
kadar sinirlendiler?: 

Diyen olmadı. " 
Zira Hatayın ana vat:ırıa bağla

nışilc İtalyanın ne dehşetli bir ha
yal kırıklığına uğratılmış olduğu. 

nu kestiremiyen, bilmiyen y9ktu. 

Siyasi çarşı fiyatlarının her za
man evdeki pazarlığa uyacağını sa: 
nanlar, Türk hakikatinin balyozu 
kafalarına inince, elbette, şaşırıp 

kızacaklar, sinirlenip haykıracak
lardı. Türk milleti, siynsi rü~tü 
ve şuuru tam olan o millettir ki, 
dostunu düşmanını, dostunun dost
luk ve düşmanının düşmanlık se
bep ve bahanelerini miikeınmelen 
bilir ve hele düşmanlarının tema. 
yül ve tabiyelerini zamanında anla
mak imkanlarından asla mahrum 
değildir. 

Biz İskenderuna Türk bayrağı 

çekildiği gün koyu çeviren sarp 
dağlarda hangi hulyaların param 

parça olduğunu bilmiyor değildi!t 

ki, İtalyan gazetelerinin yaygara

larını ve Romanın her tarafta is. 
t~hfaf ile karşılanan muhtelif si
yasi teşebbüslerini bir sürpriz gi
bi görelim. 

B ununla beraber İtalyanın 
bilhassa bir iddiası üzerin

de durmamak ve bunu cevapsız 

bırakmak hatasına da sa pJanamaz· 
dık: 

T.,.-_ ..., _ _ , '-.! CU.- .. -!-4-!---, \o.,..,. -• 

lüm etmiş ve etmekte oevam et.. 
miş bulunmamız. 

Laik, insan ve medeni ~fürk 

cümhuriyetinin, vatandaşları ara-

Yazan: 
Nizam ettin Nazif 

. . 
:)05 

ents · . 
ık la Socieıe · 
ıca \'llne note 
httlque eı" mi 

Venaot da Sandlak 
le lamentable troupeau . , . 

des rifugies _-cOuvre t de adi ac· 
dn Ch6eQh 

oıanqıaarıı ·· · toUtes les routes... . 
• trad~etiorı . . . ~ 
es commerı· il• fuient... oque fois qQ'~• 'fon• ~rleo.I dı 
"' ı . _ b .l · f · ; d ıverger ou d~ la mal1oarıette ot - ooc re '4• re ug~e• ı;ı • . 
ı peul obıer· S.no"ık crott de: jour:'en J(lUr.Oo ~~ ptüt rh~ınp ~Jı6~.' ~qc ban 
..... ft..-.;ı;.:.,__.._4._~ •I J. \ 

Echos de Syrie gazeteıindeki mahut yazı •• 

sında din, içtthat ve hatta kan far
kı gözeten iptidai devletlerden ol
madığı ve bu vasfı üzerinde me
deni dünyayı hayran eden ne has
sas bir dikkat ve titiz bir itina gös
terdiği meydanda olduğuna göre, 
bu sakat iddianın red ve cerhi as
la güç değildi. Nitekim güç olma
dı da. Mukabil neşriyatımtz me
deni dünyada tahrik edilecek etıli 
salip taassubu arıyanlarm yayga_ 
ralarını akissiz bırakmıya ka!l gel
di. 

Lakin bir hadiseyi en mukni de-

lillere dayanarak uzaktan isbata 
tra1ı.. ......... ı.- n .. Hn .... velev sathi ol. 
sa bile yakından görerek mevkiin-
de tahkik ederek izah etmiye ter
cih edilebilir mi? 

Ben edilemiyeceği kanaatind~. 

yim. Bunun içindir ki, cenup vil8.. 
yetlerimizde yaptığım son seya. 
hatten istifade ede»ek Hataya ka
dar uzandım. 

İskenderunu, Antakyası, Harbi
ye, Kırıkhan. Belan ve Süveydiye. 
si ile bütün Hatayı, köy köy, dağ 
dağ, kasaba kasaba dolaştım. Halk

la konuştum. Resmi dairelerle te

mas ettim, giden gemilere, htıd:.ı! 

noktalarına yollanan otomobiller.:?, 

otobüslere bine~eri :;!Özden geçir

dim ve sanki dürüst, bitaraf tet. 

kikleri şıar edinmiş bir Türk mu.. 
ha .... irİ n•lfihni<:im f'ip hAVı> hnlını. 
'dırmak için azami şeytanatl:ı tah
rik edilmiş bir yabancı gazeteci i. 
mişim gibi idaremizin her hareke
tine şüpheli ve inanmaz gözlerle 

tandaşın kendi hissesine düşen ko- ~----------~--~~~~~------------~-----------------------~--------------~-------~~-

runma vazifesini ogrenmesını bir T e e k e 
vatandaşlık borcu ve bir emnh·et si. u r ı y e 
lahı olarak telakki ederiz. 

* Hazırlanmak demek, harp demek 

değildir. Akd e e D \ııl ede 
H F;:;~:e:e b~~~:;::~efa~~c!~~=~ enı zın estegı ır 
::: =~ii:l~i !azz t!~7:~~::!:ek::ş7:;:::: 
danberi tedbir almakla meşguldür· 

Bütün ''.atandaşlara zehirli gaz 
mukeleri dağıtılmıştır. Bu maskele
ri na~ıl kullanacaklarını öğreten kil· 
çük bro,Urler hazırlanarak evlere 
kadar gönderilnıiştH:. 

Şehirleri boşaltmak için de lazım 
gelen tertibat alınmış, her vatanda. 
~ın bir harp vukuunda nereye sev
kedilecefi kendisine bildirilmiştir . 
Vatandaılara evlerde üçer aylık er
r:ak bulundurmaları tavsiye edilmiş. 
tir. 

Hülasa, yannki harbin en mühim 
sillhını te~kil eden tayyarelerin cep
he arkasında vücude getirmeğe çalı· 
14cağı paniğin ve zararın önünü al. 
mak için lazım gelen bütün tedbirle· 
re baş vurulmuştur. 

Biitün bu tedbirler oralarda te13~ 
uyandırmaktan ziyade emniyeti art· 
tırmış, halkı harp ihtimaline alıştır
mıştır. 

Bizde de bugiinden itibaren başlı
yacak olan ko.,.mma tecrübeleri, bü
tün dünyanın yapmakta olduğu i~in 
bir t-t!kranndan başka bir şey değil. 
dir, bu tecrübenin melhuz bir tf"hli. 
ke, veya hir harp ihtimali ile hiç bir 
alakası yoktur. 

Adapazarında Bakımsız 
Bir Kaphca 

Adapazarı (TAN) - Buradan 30 
kilometre uzakta olan Kozluk kap. 
lıcasından istifade edilememektedir. 
Bunun sebebi, kaplıcanın mühmel 
bırakılmış olmasıdır. 

Sıhhiye Vekaletince kaplıcaların . 
ıslahına karar verilmiş olduğu ha-

M ihverdlerin beynelmilel dip
lomasi oyununda amatör ol· 

duklarını antlkomintern pakt ha. 
ricindeki devletler arasındaki hat. 
tı hareketlerinin hep yan ş oldu. 
ğunu sanmak, biiyilk bir hata ic:'5-
kil eder. 

Mesela mlhverciler, Tilrkiyenin 
sulh cephesine iltihakındaki ehem· 
nıiyeti derhal kavramııı ve dik· 
katle teşhis etmişlerdi. Mihverd. 
ler, Lehistana, Romanya ve Yu. 
nanistana teminat verilmesine 
pek te ehemmiyet vermemi.~lerdi. 
Fakat Türkiyenin İngiltere ve 
Fransa ile ittifakı mihver('ileri, 
ta teınellerinden sarsmıştL Çünkü 
Alman~·· da, İtalya da, büyük bl.r 
harp vukuunda Türkiyenin bita
raf kalmasını istiyorlardı. Şimdi 
ise, Tlirkiyenin, A\•rupa, As_y a ,.e 
Afrikada kendilerine karşı dikil
diği engelin mahiyetini takdir e· 
diyorlar. 

Tilrklyenin askeri bir kudret 
olmak bakımından Avrupadald 
rolü, pek aşikafdır. Türkiye, Bal. 
kan antantının bir riiknü elınak 
haysiyetile ortakları olan Roman-

ı ya ve Yunanistana yardun etmek-
1 l~ kalmaz, b~ndan başka Bulga· 
1 rıstanı da bıtaraf kaim.ağa icbar 

eder. 
Türkiye, Cenubu Şarki Avrupa. 

da hakikaten sulhun mesnedidir. 
Onun kuvvet ve kudreti üzerinde 
şüpheye düşmeğe yer yoktuY. 

Türkiyenin harp çıktıtı takdir-
de, Asyada ifa edeceii role gelin-

için Türkiye, kendi yurdu baricin• 
de polislik vazifesini, gayet esaslı 
bir surette ifa edebilir. Bazı bed. 
bin Araplar, harp zamanımla Suri
ye ve Filistinin TUrkiyeye bırakı
lacağanı tahmin ediyorlar. Bu ııok· 
tai nazarın mühalağah ve karan. 
hk olduğu şüphe götürmez. Garbi 
Asya devletlerinden olan İrak, İ
ran ve Efganistan Saadabat pak· 
tiyle Türkiyeye bağlıdır. Bu ba. 
kımdan Türkiye, hem A vnıpa, 
hem Asyada, en yüksek kıyıııeti
haiz nüfuzlu bir mevkidedir. 

Afrikaya gelince, Ankara ile 
Kahire arasındaki samimi dustlıtk 
büyük bir ehemmiyeti haiz oldu
ğu gibi, mihverciler de bu ehem. 
miyeti idrü etmit bulunuyorlar. 
Büyük Harp 11rasmda Süvey:ı ka· 
nalana taarruz ederek, Filistin ve 
Suriye muharebelerine sebep olan. 
lar bugiin Süveyş kanalının da 
bilkuvve nıüdafil arasına girmiş

tir. 

Ve lilzumu takdirinde, Türk 

kuvvetleri Mısırın Garp hududu
nu müdafaaya iştirak edecektir. 

Yakında bir Mısır askeri heye. 
ti Türkiyeye gidecek ve anlaşılan 
Mısırdaki İngiliz • Mısır tahkima. 
tını teftiş edecek bir Tikk erka

nıharp heyetiyle Mısıra dönecek· 
til'. Gerçi Türkiye ile .Mısır ara. 
sında bir ittifak yoktur. l<,akat in
giltere ikisinin de müşterek mHt
tefikidir. Mısır ile Türkiye birbi
rini çok yakından anlıyor, miişte. 
rek menfaatlerini biliyor ve bu 
menfaatleri müdafaaya hazır bu. 
lunuyor. 

Türkiyenin sulh cephesine ilti
hakiyle Şarki Akdenizdeki strate
jik vaziyet, mühim bir inkılap ge
çirnıiştir. Türkiye, coğrafya bakı. 
nundan harikulade bir vaziyette. 
dir. Bunun sebebi, yalnız limanla
rının çokluğu değil, bundan baş
ka boğazlara hakim olmasıdır. Ro
nıanyaya verilen teminat , .e Rus
ya ile yapılan müzakereler dolayı. 
sile bu son nokta hayati bir kıy
meti haizdir. 

Rusya sulh cephesine katılırsa, 1 
1915 de Çanakkaleye asker ihra
cından murat olunan her şey, sulh 
cephesinin emrine müheyya ola
caktır. 

Türki:renin bu stratejik vaziyc.. 
tine mukabele edecek başka hiç 
bir şey yoktur. Mihverciler iste. 
dikleri kadar uğraşabilirler, fakat 
bütün uğraşmaları boşa '=idecek
tir. 

"Grcat Britain And The East" 
mecmuasından oeri. Kozluğun da ihya edileceği ü

~idiyle sevinç uyandırmıştır. 
i 

ce, Türkifrenin karadan taarruzA 
uğramasına ihtimal yoktur. Onun 

--------------------·-------------------------------------

bakarak çalıştım. Elde ettiğim ne
tice şudur: 

Bir politikacı gibi d~ğil, bir in
san gibi, vicdanımda en ufak bir 
yalan söylemiş olmanın azabını 
duymadan göğsümü gere gere söy
liyebilirim ki. İtalya tarafından ge. 
len pütün ıddialar yalandır. 

B una neden lüzum görüyo
ruz? 

İtalya tarafından yapılan tahrik
lerin medeni dünyada müsbet bir 
akis bulmalarına bir imkan seze. 
bildiğimiz için mi? 

Hayır. 

İtalyayı tatmin etmiş olmak içjn 
mi? 

Asla .. : 
O halde niçin? 
Akli ve mantıki bir icap ile ver

ıniş olduğumuz ilk cevapları ob
jektif bir tarzda tahkim etmiş ol
mak için. 

İtalyan iddiaları on beş gün ev
vel nasıl dipsiz kile boş bir ambar 
idise bugün için de öyledir ve ya. 
rın da öyle kalmıya mahkumdur. 

1 talya Türke dost ne kadar 
memleket varsa hepsini a

janlarile doldurmuştur. Her taraf
ta İtaJy'n ağzı yalnız a\eyhimize 
konuşmak için açılıyor. İtalyan ka. 
lemi durmadan aleyhimize tahri· 
kat yapıyor. 

Piyemonte dağlısıpı davarsız, Po 
vadisindeki tarla sahiplerini ek
meksiz bırakmak, Venedik, Mila
no, ve Floransa sokaklarını d:len. 
clleı.le doldurmak bahanesine pL 

hasına para bulan İtalyan hazinesi 
bilhassa Suriyede mütemadiyen a
leyhimize neşriyat yaptırJyor. Iş
te Toros ekspresi vagon restoranın. 
da Halepli bir yolcunun bıraktığı, 
yahut unuttuğu bir Echos de Syrie 
nüshasının ikinci sayfasının beşin
ci ve altıncı sütunundaki bir ma· 
kaleden bazı parçalar: 

ı - Serlevha: "Sancaktan ge
len, acınacak halli mülteci silrü
lcri bütün )' Olları kaplıyor .. ,, 

2 - Kaçıyorlar. Sancaktan Su
riyeyc iltica edenlerin sayısı giin 
gllçtikçe artıyor. Evvela kırk beş 
bin kişi oldukları söylenmişti. Bu· 
gün sanıyoruz ki, bu rakaın daha 
çok yükselmiştir. Şimalden gelen 
yollar uzunluğunca, gözün gfrre. 
bildiği kadar insan akın akın ka
çıyor, bize geliyor. Bunlar çocuk
alrını beşikleriyle sırtlarına vur
muşlar ve küçücük el arabalrına 
eşyalarını yüklemişlerdir. Bazıla

rı da ellerinde mini mini bir da. 
ğucık taııımaktadtrlar ki, bunun 
içindeki üç beş kırık dökük eşya 

kurtarabildikleri son varlıklarıdır. 
Bu insan dalgaları Halebe \'e Luz
kiycye doğru gitmektedir. Bu i
ki ınıntakadaki otobüsçüler bu za· 
vallıları ücretsiz nakletmeyi ka
bul etmişlerdir. Her tarafta kilise. 
ler, manastırlar, mektepler hınca. 
hınç dolmuştur. Kendilerine: 

- Canım niçin kaçıyorsunuz? 
Deyince, müştereken şu cevabı 

veriyorlar: 
- Niçin mi? Mektepletiınizin 

kapanmaması ve kiliselerimizin 
çanlarını başımıza yıkmamaları 
için ... 

3 - Altıncı sütunda ise şu ara 
serlevhaları okunuyor: 

A - Tarlalarını bırakarak ... 
B - Evlepni yakarak .... 
C - Öliilf rinin kemiklerini ve 

küllerini alarak.. ilh.,, 

B u yazı baştan ba.şa yaland1r. 
Meçhul bir kAbustan kaçan 

bu mevhum mülteci kafilelerini 
Echos d~ Syrie muharririnin huJ. 
yasında doğurtan şey yalnız İtal. 
yan parasıdır. 

Bunu isbat için u~a~a gitmiye 
lüzum yoktur. Makalenin son ı;a

tırlarına bakmak kafidir. İşte: 
''Ö~rendiğimize göre İtalyanlar, 

ca\))z.m;m 
Biz de Bizar 
Olduk 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ekmekçiler cemiyeti reisi, hal
kın, İsfanbu) ınebuslarınm, 

belediyenin ekmeklerden ~ikayct et
mesinden artık bizar olmuş. 

Biz de bizar olduk. 
Amma, bu şikayetlerden değil, ek

meklere en yiiksek fiyatı ödediğimiz 
halde, en kötü ekmeği yeyişimizden .. 
Ekmekçiler cemiyeti reisi, Üskiidar
da fırınların tröst elinde olduğunu, 
İstanbul tarafındaki fırıncdarın bir 
şirket teşkil ederek Belediyenin ıs. 
rarlarına rağmen, fiyatları düşiir

mediğini, ekmeğin kalitesinin bozuk 
olduğunu, buğday ve un fiyatları 
düştüğü halde, ekmeğin 9,5 kuruş· 
tan bir santim fazlaya mal olduğu
o u itiraf edi~r. Fakat bu kalite ho. 
?;ukluğunun nıesulü olarak Befodiye. ... 
yi gösteriyor. Belediye fiyatlara zam 
yapmak istemiyorsa, bu halkın is
tihlak kabiliyetini, ve ekmeklerin 
maliyet {iyatı~ıı yükseğe mal eden 
fırıncıların tröst karını hesap ettiği 

içindir. Un ve buğday fiyatlan dü~
tüğil halde, fırıncılar, fiyatları dii
.,ürmemekte, eknıek kalitesini boz
makta ısrar ederlerse, bu işte hiisnii
njyet değil, fırıncıların halkın zara

rına ve Belediyenin ısrarlarına kafa 
tutmasından b_!Jşka mana veremeyiz. 

İptidai maddelerin fiyatı düşti\ğü 
halde, mamul maddelerin fiyatı diiş

mezse, ya maliyet kıymetle.rinde ida
resizlik, yahut kar nbbetlerindc oıu-

vazenesi.ılik \'ar demektir. Ekmek 
ve su gibi insanın en tabü ve en za
ruri ihtiyaçları üzerinde spekiilıis

yon yaparak. tröstleştirmek, balkın 

yaşama hakları üzerine vergi tarh 
etmektir. Bu sebepledir ki, bu gibi 
wnumi ihtiyaçlara cevap veren nıii

esseselerin, gı.dıı nıadde1erinin husu
si kar müessesesi halinden ~ıkıp b<'
ledileştirilmesi c~reyanı büEin diTn-

yada son süratle ilerliyor. 

Gutasızlıktan b.-arnı şişmi!j sıska 

çocuğu, evinin en büyük gıdasını 

dört somun ekmek te~kil eden i~i

yi, de\·lete \'e Belediyeye borcu olan 
vergileri ödeyen halkı, bu sirketledn 
keyif , .e arzularına baı~çe edeme
yiz. 

Belediyenin istikbalde fenni fırın

lar .tesis ederek, bu ticareti millilc~

tirmcsi, ekmekçiler şirketi reisini bi. 

zar eden bu şikayetlerin öniihiı al

mak içindir. 

Sıhhi, fenni şeraiti nazar1 itiba
ra almadan, en pis, en iptidai şekil· 

de cknıek imal eden, halkın yaşama 
hakları üzerinden izami kb temini
ni r:özeten tröst reislerinin, zarar 
ettiklerine inanmak için, adet ve 
mantık ölçiisünü hariçte bırakmak 
lazım. Tıılkı fırıncıların temizlik ,.e 
sıhhat telakkilerini fırının dışmda 

bıraktıkları gibi .. 

muhacir kafilelerine yardım eden
ler arasında en cömert hareket e
denler olmuşlardır. İtalyan baş

konsolosu, ermeni ortodoks lıaş. 

papası Surıneyana yetmiş beş bin 
franklık bir çek vermiştir. 

İtalyanlar katolik ermenilerin 

başpapası Hindiye'ye de yirıni beş 

bin frank vermişlerdir.,, 

Acaba Echos de Syrie muharri

rine ne vermişlerdir? Maaleseİ ma

kalede izah edilmiyen hakikat, bü. 

tün b1:1 lanetnamenin biricik haki

kati olacak olan hakikat '!:ludur. 
Bu iddiaların yalan old11ğuı1u 

kabul etmiyenler: 

İskenderundan Belana uzayan as 
falt yolun kenarındaki bütün hl. 
ristiyan mezarlıklarını tetkik ede. 
bilirler. Burada içinden kemik a. 
lınmış tek mezar yoktur. 
Hatayın her tarafındaki köyleri 

ve kasabaları dolasabilirler: 
Yakılmış. yıkılmış tek ev, tl"k 

kulübe yoktur. 
So~koluk ve Atik gibi Ermeni 

köylerine gidebilirler ve görürler 
ki, Ayvazyan otelinin pistinde hı
ristiyan gençleri neşe içind~ dans 
etmektedir. 

Ermeninin beşiği, Türkür.. Ru
rnun. Arabın, Suriyelinin ve her 
l'ürkiyelinin beşiği ~bi mesut bir 

(Devamı 1 O uncuda) 
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B unlan Tuz çölünün bir 
gölgesiz kuyu başındaki 

odundan oyulmuş yalağına o
turup not ediyorum: 

Zorluğundan veya ftkdanı hase
bilesinden değil, fakat kış olsun 
yaz olsun, bütün tatillerde sadece 
hoşlanmadığımdan dolayıdır ki, 
Avrupa, İskandinavya, Uimalaya 
seyahatlerine çıkmam. Hele A vru
pa gezintileri benim için çok tat
sız, çok yorucu şey. Sterling, do
lar, frank tarafından serbest dö. 
vizleri portföye istif edeceksin .Her 
nasılsa kiralıyabildiğin birinci sı
nıf yataklı vagonun köşesinde pi
neklerken (portföydekileriın ter
den bozuluyor mu, bozuldu mu?) 
diye üzüntü çekeceksin. Vagon 
restoranın dondurulmuş şampan. 

yalarile mideni üşüteceksin. Buda
peştenin yazlık lokallerinde dans, 
Berlinin Adlon otelinde reverans 
zahmetine katlanacaksın. Klariç o
telin orkesrasile kafa patlatacak
sın. Ostand plajlarında entarisiz 
madamaların kasaplık... Geçelim. 
Biyariçten Kana, Kandan Midiye, 
Mididen Nise, Riviyeraya, Lido
dan Tirollere, Tirollerden Lakle
man yoluyla Karlsbada ... 

Dolaş bire dolaş, yorul bir~ yo
rul. Hele o alış verişler büsbütün 
üzüntülü. Yaptırdığın kostümleri 
gününde vermezler, ısmarladığın 

ipekli gömlekleri; sadakor pijama
ları saatinde dikmezler, yılan sır. 
tı, gergedan kuyruğu, dağ horozu 
derisi iskarpinleri dakikasında ye
tiştirmezler. Tanesi bir sterling'! u
cuza bulup aldığın iki düzin\? kra
vatın bu otelde kalır, arkadan b!r 
adamla mı yetiştirecekler, posta i. 
le mi gönderecekler'? iht'ıl. Tav
şan tüyünden canım pardestılerin 
öbür otelde kalır, ona da üzül. Pa
ran biter, haydi Danimarkaya u. 
zan veya Cenevreye in. Bankalar. 
da hırgür: Be adam vaktile ben sa.. 
na altın olarak yatıd.ım! Ne diye 
şimdi kağıt dolar vermiye kalkışır
sın? Taşınması hafif olurmuş ta. 
altın piyasasının yükselmek ihti
mali varmış ta ondanmış, diye bir 
sürü özürlerle, münakaşalarla yo
rul. 

işte bütün bu sebepsiz üzün
tüler, münasebetsizlikler i. 

çin ben oralara ne yaz azadında gi
diyorum. ne de kış. 

Bununla beraber Ankaranın Ke
çiöreninde de pineklemek bir me
seledir. Gerçi kalabalık ama, 1s
sız. !ssız, ama kalabalık. Bir aca
; ip yer. Akşama kadar çalış, yaz, 
oku. Akşam oldu mu? Radyo. Bir 
iki alaturka dinle. Bari iki üç da
kika çalsalar. Sonra konferans traş
larına kulak çene kaptır. Sonra Bet 
hofenin senfonik gazellerilc, Vag. 
nerin flarmonik çüte tellileri. Bi
raz da bahçenin fenerlerini yakıp 
göz oyala. Bunlar da bir gCına Ü· 

züntü. 
Bayan Sultan egzemamı oldu ne? 

Köşesinde kaşınıp duruyor. Ba. 
yan Vaybi artık ihtiyarladı. Ne. 
şesizliğe neşesizlikten başka bir şey 
katmıyor. Mister Bilgin biraz türk
çe öğrendi ama ne de olsa. ace
mi. Eski adı Bibi idi. Mesleğinde 
pek alim olduğu için adını Bilgine 
değiştirdim. Bu av mevsimi üçün
den de hayır yok gibi. 

Bu üzüntüler içindeyken bir te. 
lefon: 

- Bala - Tuzçölü yoluyla Kon
yaya gider misin? 

Körün istediği bir göz. Tilkiye 
(Tavuk yer misin?) demişler (Du. 
rup dururken güleceğimi getirme~ 
yin!) demiş. 

Tümsek Bala, yeşil Altılar, gü
zelim Tuzçölü... Can mı davanır" 
Hem dağ safası, hem çöl. Üstüne 
üstlük te ne döviz. dolar telaşı, ne 
de otel, kaplıca, yataklı vagon yor
gunluklan. 

üstü açık servis kamyonu, se
kiz kisilik. Biz dört kişi. Bundan 
rahat nakil vasıtası mı olur? Hem 
kamyonun tabanına iki yatakla bir 
kaç yastık serilmiş. Dört tane de 

Yazan: 

AKA GÜNDÜZ 

soğuk sulu termos. Açık, mavi bir 
gök içinde ve parlak bir ağustos 
güneşi altında Ankaradan Kon • 
yaya ... Hemen cevap verdim: 

Geleceğime yemin bile ede-
rim! 

Tü~.ekler yantmızda alesta. 
Uveyk mevsimi. Gece yol

da geldi. Daha ilk adımda ve kam
yonun iki projektörü ortasında ~ir 
tane babaç kurt kaçırdık. Sonra 
avcı tesellisine koyulduk: 

- İyi ki vuramadık. Bu mev
simde tüyleri dökülür, derisi mak
bul değildir! 

- Eski fişeklerden attım, belki 
barutu bozulmuştur da ondan vu
ramadım. Evvelki yıl yine bu fi-

Çanakkale-1 

İmar 
Ediliyor 
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Çanakkale Belediye Reisi 
Nazım Demircioğlu 

Çanakkale (TAN) - Yeni Belediye 
reisi ve C. H. Partisi Reisi Nazım De
mircioğlu, şu beyanatta bulunmuş

tur: 
"- Gayri fenni olan elektrik tesi

satını ıslah için makine ısmarladık. 

Bu suretle şehrimiz yakında bol ışı
ğa kavuşacaktır. 

Su ihtiyacını nazar ıdikkate aldık, 

su vaziyetini ıslah edeceğiz. 

İtfaiye teşkilatı, şehrin ana cadde
lerinin parke taşile döşenmesi, muh. 
telif mahallerde dört asri fınn, ye
niden bir balıkhane ve umumi hela

lar inşası için teşebbüsatta bulunduk, 
münakasalar açtık . İtfaiye için bir 

takım levazım sipariş edilmiştir. 

Çanakkalenin haritasını ve müs
takbel imar planını yapmak işleri de 
münakasaya konulmuştur. • .... 

İngiliz konağı denilen binayı dört 
bin liraya aldık. Burasını Belediye 

dairesi yapacağız. Pek yakında in

şaata başlanılacaktır." 

Belediyemizin iyi çalıştığı görül

mektedir. Bir çocuk bahçesi ve hal 
inşasına da karar verdiği öğrenil. 

miştir. Caddelerdeki kaldırımlar ve 
dükkan önleri kamilen betondan 

yaptırılmıştır. Esnafın temizliğine 

çok dikkat edilmektedir. Belediye, 
posta kutularının yanlarına ayrıca 

şikayet kutuları koydurtmuştur. Be
lediyeyi alakadar eden şikAyet}er 

hakkındaki mektuplar bu kutulara 
atılacaktır. 

Çankırıda Piyan90 
Çankırı <TAN) - Kızılay bura şu

besi, Cümhuriyet bayramında çekil
mek üzere bir piyango tertip etmiŞ
tir. Piyangoya on bin liralık ikrami. 
ya konulmuştur. 

şeklerle bir sağa, bir sola, iki anaç 
kurdu bir çırpıda sermiştim!! 

Bu yollan karış karış bildiğimiz 
halde nedense şaşırdık. Balada yat. 
tık. Ertesi gün kalacaktık, fakat 
müfettişler varmış. ~irmi iki gün
denberi senelik teftişi yapıyorlar

mış! Yooo! dedik, iki arslan bir 
küçük tümsekte hüküm süremez, 
biz çekilelim. Sabaha erden: Müba
rek çöl, ver elini! deyip sürdük. 

Herkes tasavvur edebilir ki, bir 
çöl daima geniş bir yerdir ve 'sa. 
nılabilir ki, oraya girmesi pek ko
laydır. Halbuki bazı defa hiç ko
lay olmuyormuş. Karşımızda gü
müş renkli ve pörsük benekli bir 
çarşaf gibi yayılan çöle bir yol bu
lup ta giı-emedik. sevgilisini kar
şıdan görüp te bir türlü kavuşa· 
mıyanların hasretile kızıyorum. İş
te çöl be adam! Giriversene! Söy. 
!emesi kolay. Giremiyoruz işte. Çat 
laklar, hendekler, bostan harklan, 
şöyle dursun, birinci madde olarak 
biteviye yolu şaşırıyoruz. Anka
rayı yeşil Ankara eden, şimdi de 
Konyaya yardıma giden bahçeler 
müdürü Bay Ali Rıza ben bilirim 
diye tarü ediyor. Gidiyoruz. Na
file çıkıyor! Ben, daha iyi bilirim 
diye tarıf ediyorum. Büsbütün sa
pıtıyoruz. Şoförümüz Bay Avcı 

Fethi bir topoğrafya profesörü tav
rile (müsaade buyurun) deyip ga
za basıyor, beş dakika sonra stop! 

Ah çöl~ Bakışları sıcak, dudak
ları hasretimizden şahrem şahrem 
çöl, nah karşıda! Çöl bize gülüyor, 
çöl bizi çağırıyor, çöl bütün sine
sini uryan püryan bize açmış, bi
zi bekliyor. Nafile üstü nafile! 

Son bostanlar ortasına kakıla 
kaldık. 

Derken, üç tane imparator ta. 
vırlı çoban çomarı peyda oldu. <;o
ğu bu kaplan yapılı, arslan :yeleli 
mahluktan korkar. Hız aksıne, pekj 
sevindik. Çünkü duman olan yer
de ateş vardır, dedikleri gibi ço
mar olan yerde de çoban vardır. İs
sızlığımızı giderdik. Çobanlar dö
lekten çıka geldiler. İkisi de hem 
çoban hem mal sahibi. Beş yüz be
sili koyunu Ankaranın midesine 
sunmak için yola çıkmışlar. 

Birisi kamyonun basamağına bin
di, ve bizi, bizim klübün orta mu. 
h~cimi şüt atar gibi kolaycacık çö. 
lün kenarından içine kapıp koyu
verdi: Gol! 

Bende bir sevinç, bir sevinç! 

Tuz ve toz kaplı, bodur di
kenli, ötede beride seraplar 

görünen pırıl pırıl çöl, ufuklar, 
göklerin ulaşmazlığına doğru öyle 
yayılıp gidiyor ki, göğü çöl, çölü 
gök sanıyorum. 

Sağımız gerisinde kalan Altıla. 
ra sapmadık. Koyu maviye, güneş 
sarısına ve ter döşiyen brüleye gi
derken Ankarada her gün gördü
ğüm yeşile sapamam doğrusu. Ne 
vakit olsa beraberiz. Fakat çöl böy
le: değil. Yılda bir azat olacak ta 
çölün zevkini şöyle bir tadacağım. 
Feda edemem bu zevki. Hem bu 
öyle bir çöl ki. baştanbaşa bizim. 
Gökü bizim, renkleri bizim, böcek. 
leri bizim, ufukları bizim. Fakat, 
develeri yok. Develeri nerede? 

(V) boyunlu, (W) gövdeli, ter. 
sine (İ) bacaklı, virgül kuyruklu, 
mahmur gözlü develer hani? 

Develer darılmışı Develer kam

yona, otomobile ve motosiklete küs
müş. Gördüğümüz bir kaç dekolte 
eşeğin mahzun duruşları da bun. 
dan olsa gerek. Çünkü eşek deve
yi pek sever. Devenin de ona dost
luğu ve itimadı büyüktüt'. 

Acaba bir gün bir lüks otomo. 
bile ip takıp emektar bir dP.ve ka. 
tarı eşeğine çektirsek sevinir mi? 
Hiç ummam. 

İşte iki tanesi hiç yadırgama
dan bu tarafa geliyor. Belli-ki, çok 
susamışlar. Köşesine oturduğum 

boş yalaktan su içecekler. Not def
terimi kapayım, sonra yazarım. Şu 
acı suya susamış asil mahlUklara 
iki üç kova su çekeyim. İyil~k yap 
yalağa at, hallak bilmezse Kara-
kulak bilir demişler. ••at 

- I kinci kuım yann -= ,,. 

Bizde Hakem 
Meselesinin 

Hal Şekli 
Hakem meselesi senelerdenberi bir 

türlü halledilemiyen hal yoluna gir. 
mek şöyle dursun her gün daha fe
na bir vaziyet alan başlıca dertleri
mizden birisidir. 

Spor sahalarımızda ne zaman bir 
hadise ile karşılaşsak bu dert gün
lerce münakaşa mevzuu olmaktadır. 
Bu meselenin halli için bir çok çare
lere başvuruldu. Kurslar açıldı. Es
ki futbolcüler vazife başına davet e
dildi. Maalesef hiçbir netice elde e
dilemedi. Futbol sahasından eski ha
kemlerimiz çekildikten sonra maa
lesef bu dert kendini daha ziyade 
gösterdi. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü de bu işin fena bir yola sürük
lendiğini görerek, esaslı bir şekilde 
halli için çarelere başvurdu.~Talimat
nameler hazırladı. Biz maalesef bu 
işin bu gibi tedbirlerle de halledile
ceğine kani değiliz. Onun içindir ki, 
daha esaslı tedbirler alınması lazım 
geldiğini şimdiden hatırlatmak isti
yoruz. Bu tedbirler alınmadığı tak. 
dirde futbolümüzün çok fena yollara 
sürükleneceğinde şüphe yoktur. 

Teşkilat, bundan evvel bir çok mas 
raflar ihtiyarile verdi. sekiz tane an
trenör getirtti. İçlerinde Hanter müs 
tesna, hiçbirisinden istifade edileme
di. Kontratları bile bitmeden geriye 
gönderildiler. Antrenörlerin milli ta_ 
kımımız için faydasız olduğu görül
dü. Fakat hakem derdimizin halli yo
lunda ortaya atacağımız fikrin fay. 
dalı olacağında, bu işin ancak bu 
şekOde halledileceğinde kanaatimiz 
olduğu için Genel direktörlüğün bu 
fikrimizi samimiyetle karşılıyacağın
d2. şüphemiz yoktur. 

Bundan evvel bir milli küme şam
piyonasından Fenerbahçe - İzmirspor 

maçı Ankara.da akim kalmıs ve İz. 
mirde teH:rarına karar verildik ten 
sonra futbol federasyonu bu maçın 
idaresi için çok yerinde bir düşünce 

ile Viyanadan bir hakem getirtmiş
ti. Bu ecnebi hakem günlerce spor 
efkarı umumiyesini işgal eden, asa-

bi bir hava içinde oynananı bu maçı 
on bin kişi önünde hiçbir sızıltıya 

meydan vermeden bir tarafın çok 
farklı bir galibiyetine rağmen her i
ki tarafı da memnun edecek bir şe
kilde idare etti. Hatta maçtan sonra 

arada klas farkı olan iki takım ara. 
smda yapılan bu maç için neden da
vet edildiğini anlıyamadığını söyli
yen bu ecnebi hakeme "Viyanada 
hangi klübe mensup olduğu,, soruJ. 
duğu vakit v~rdiği cevap şu olmuş· 
tur: 

- Hakemin klübü olmaz. 
Verilen bu cevap, Avrupada ha

kemlik telakkisini bütün açıklığı ile 
meydana koymaktadır. 

Genel Direktörlüğün Türk sporu
nu kurtarmak için bu işi hal yolunda 
yapması lazım gelen en salim yol şu 
olabilir: 

Avrupadan hiç olmazsa bir sene 
için iki ecnebi hakem getirtmek ve 
bu seneki müsabakaları bunlara ida
re ettirmek ve nezaretleri altınd& bir 
kurs açarak hakem yetiştirmek. 

Belki bu düşüncemiz baZl kimse
ler tarafından munis görülmiyecek. 

tir. Fakat bu işin başka türlü halle
dilmesine imkan yoktur. 

Takas Limited Şirketi Piyasaya Müdahale Ederek 

Fiatları Tanzim Edecek ve İthalat Yapacak 
Takas muameleleri için takas ano

nim şirketine yapılan müracaatlarda 
tescil işinin yapılması talep edilmiş 
ise de, şirketin bu işi yapm1yacağı 

tüccarlara bildirilmiştir. Dün Tica. 
ret Vekaletinden telgrafla alakadar· 
lara bildirildiğine göre; takas prim
leri piyasa ihtiyaç ve icaplarına gö
re, eskiden olduğu gibi serbestçe 
takarrür eder. Takas Hmitet şirketi
nin rolü takarrür eden bu fiyatları 
piyasaya müdahale suretiyle tonzim 

etmektir. Binaenaleyh takas muame
lelerinin alıcı ile satıcı arasında sa
bıkı veçhile cereyanına hiç bir mani 
yoktur. Yalnız ihraçtan evvel ithal 
hakkı takas limitet şirketine veril

miş olduğundan, bu gibi ithalat için 
İstanbulda takas limitet şirketine 

müracaat lazımdır. Takas muamele
lerinin tescili eskisi gibi takas tetkik 
heyetleriyle Merkez Bankası tara. 
fından yapılacaktır. 

Deri Tüccarları 
Sızlanıyorlar 

Anadolu ve Trakyadan şehrimize 
getirilerek muhtelif hanları'l depo
larına konularak işlenen yaş ve az 
kurumuş muhtelif derilerin sıhhate 
zararlı olduğu iddia edilerek, bunla· 
rın hanlardan kaldırılması için Be
lediyeye şikayet edilmiştir. Belediye 
işi Sıhhiye müdürlüğüne havale et. 
miştir. Sıhhiye idaresi bir doktoru_ 
nu bu işi tetkike memur ederek, bir 
de rapor istemiştir. Doktorun rapo
runa göre, bu gibi depolarda bulu
~an derilerin sıhhate zararlı olaca
ğından, hanlardan kaldırılması tav
siye edilmişse de, derilerin nerede 
ve hangi semtte depo edilmesinin 
muvafık olacağı gösterilmemiştir. 

Dericiler, kendilerine yapılan teb
ligattan endişeye düşerek alakadar 

makamlara şikayette bulunmuşlar

dır. Dericilerin iddiasına göre, sene
de üç milyon lira tutan bu ihrac::lt 
maddesi, gelişigüzel piyasa merke-
.. -.1-:..1-- ,,.,.01.-1--.ı.....__1 • .___ -1-- ! -!1:' .ı.! 

careti öldürülmüş olacaktır. Sıhhi 

mahzur varsa, bunun hcr"vakit önü

ne geçilebilir. Deri ticareti başka 

malların ticaretine benzemez. Bir 
çok ekonomik hususiyetleri olan bu 

işi körletmemelidir, diyorlar. 

Giresunda ve Tireboluda 
Fındıklar Toplandı 

Giresun (TAN) - Fındık toplama 
ameliyesi hemen yarı yarıya bitmiş. 
tir . İstenildiği kadar, fındık toplama 
amelesi bulunamamaktadır. 

Ameleye bir lira gündelik veril
mektedir. Toplanan fındıklar pey
derpey piyasaya gelmektedir. Tire
boluda bu yıl fındık mahsulü çok 
bereketlidir. Pazar mahallerine geti
rilecek fmdıkların muayenesi için, 
8 memur tayin edilmiştir. 

Karpuz, Kavun Bollaşh 
Şehrimiz sebze ve meyva haline 

her gün bir çok motörlü kayıklarla 
bol karpuz ve kavun getirilmekte<lir. 
Dün gelen karpuz ve kavunlar, be
dava denilecek fiyatlarla topta:::ı. sa
tılmıştır. 

En büyük karpuzlar 10 - 12, or
talar 5 - 8, ufaklar 1,5 - 3 kuruş
arasın.da verilmiştir. Kavunlardan 
Kırkağaçlar 13 - 35 kuruştan, top. 
atanlar 1,5 - 7 kuruştan satılmıştır. 

Posta Pulu 
ihraç Ediyoruz 
Alivre olarak kilosu 52 kuruştan 

Ana.dolu malı seksen bin kılo yapak 

ve kilosu 55 kuruştan on beş bin ki
lo kırkım malı keçi kılı satılmış ve 

beş bin liralık kullanılmış posta pu
lunun Almanyaya ihraç için muame. 
lesi yapılmıstır. 

* Dun Tıcaret ve Zahire Borsasına 

1330 ton buğday, 55 ton arpa, 75 

ton çavdar, 15 ton ketentohumu gel
miştir. Sert buğdaylar 4,35 - 5,20, 
yumuşaklar 5,22,5 - 5,32, kızılcalar 

ise, 5,05 - 5,32 kuruştan, çavdar 

4,05, çuvalla kuşyemi 5,25 kuruştan 
satılmıştır. 

---o---
Londra ya ilk Yaş Üzüm 
Yarın Gönderiliyor 

İzmir, 14 (TAN) - Yarın Lon-
nravA ilk VA<: İi7İim Hır<ıl"Ab '\.r<1n1l.,_ 
ı!°aKtır. 

---o---
Sındır91da Tüt ünler iyi 
Sındırgı (TAN) - Çok fazla sıcak

lar devam ediyor ve bundan tütün 
zürraı memnuniyet gösteriyor. Bu 
sene Sındırgı tütünleri çok nefistir. 

RORSA 
14 - 8 • 939 

\;EKLEI' 
Londra Y" 5.93 
Nevyork 126.675 
Paris 3Jl55 
MflAno 6.66125 
Cenevre 28.595 
Amsterdam 67.7325 
Berlin 50.835 
Brüksel 21.5175 
Atina 1.0825 
Sotys 1.56 
Prag 4.34 
Madr!d 14.035 
Varsova 23.8425 
Buda peşte 24.4525 
Bükres 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohııma 34.62 
Stok..>:ıolm 30.57 
Moskova 23.90 

ESHAM VE TAlJVtLA'f 
Türk borcu I ve II peşin l!l.35 
Türk borcu il! peşin l:l.325 
Ergani 19.39 

Türk sporunun mukadderatı mev
zuubahis olduğu zaman Genel direk. 
törlüğü ikaz etmek ve tedbir alma
sını iıtemek te bizim hakkımızdır. 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 

Siyasal Bi19iler Okulu Direktörlüğünden : 
Kayıt 25 ağustosta başlar 23 eylülde biter ve yalnız pazartesi per. 

şembe günleri mesai saatlerinde yapılır. 
Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul. 

da yüksek Öğretmen okulu direktörlükleridir. Müracaat bir istida ile ve 
bu istidaya bağlı aşağıdaki evrakla yapılır. 

** 
lstanbul Hakem 

Komitesi Toplandı 
Fethi Başarandan inhilal eden İs

tanbul hakem komitesi başkanlığına 
tayin edilen Abdullahm başkanlığı 

altında komite dün akşam İstanbul 
bölgesinde ilk toplantısını yapmış

tır. 

Komite İstanbul hakemlerinin va
ziyetleri hakkında uzun uzun göriiş
tülden sonra mühim kararlar vermiş
tir. Bu kararlar genel direktörlüğe 
bildirilecektir. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları nüfus cüzdanı asılları 
2 - S tane 4, 5 x 6 boyunda fotoğraf 
3 - Aşı kağıdı. 
İmtihanlar 25 • 9 - 939 pazartesi günü saat 8,30 da başlar tafsilô.t 

mtiracaat yerlerinden alınabilir. (3672) (6117) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhğından: 
1 - Bu yıl Deniz lisesine alınacak okurların müsabaka sınavları 4 ve 

5 eyllı.l 939 giinlerinde yapılacaktır. 
2 - Kayıtlı okurların sabah Köprüden kalkan 8,45 vapurile okula 

gelmeleri lazımdır. Bu vapurdan sonraya kalan okurlar sınava sokul
mazlar. 

3 - Okurların yanlarında kalem, lastik ve kalemtras bulundurma. 
ları mecburidir. "6240 .. 
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Tehlike işareti verilince, katiyen telAşa 

kapılmayınız, paniie uğramayınız. Ci

varınızda bulunan en yakın . sığınağa 

çabuk gidiniz. Eviniz yakınsa eviniı.in 

ıığınağına giriniz. 

Tehlike işareti verilince, katiyen ne 
sGkakta, ne de evinizin peneeresinde 
durup düşman filosunu böylece seyret
meğe kalkmayınız. Bu, katiyen tehlike
lidir. İlk iş olarak sığınağa gireceğinitl 

katiyen hatırdan çıkarmayınız. . 

Gaz bulutuna tutulursanız, mendilinizi, 
yahut elbisenizin eteğini ıslatınız. Göz
lerinizi ve yüzünüzü kapatınız. Rüzga
rın geldiği istikamete doğru koşunuz. 

Sığınaktan uzaklaşmanız icap etse bile, 
olduğunuz yerde durmayınız! 

HaVa Tehlikesine 

U mfim11iarliin son sene~ · 
lerine kadar ceplıe ge

risinde korunma ve müdafaa 
meselesi mevzu bahis değildi. 
Hava silahlan bugünkü hali
ne gelmemişti. Harbin son se-

1 

nelerinde tayyare filolarının 
uçuş sabalan çok artmıştL. 
Bombaların envaı icad olun
au. 

Harptenberl geçen senelerde . 
devletler en ziyade hava silahlarma 
ehemmiyet verdiler. Denebilir ki, 
muhtelif silfilılar içinde en :ziyade 
terakki eden ve en çok yeni ke· 
şifler yapılan silah hava silahıdır. 

Bugünkü hava silahları cephe
lerde göreceği işlerden maada cep
he gerisindeki tesirleri bakımın
dan bilhassa ehemmiyetlidir. Mil
letler. cephe gerisindeki sivil hal
kın hava silahlarına karşı kendile. 
rini müdafaa edebilmeleri için ttp
kı askerler gibi yapacakları ~eyle
ri öğrenmelerini, vazifeleriııe alış
malarını elzem görmüşlerdir. ( 

Tecrübelerle sabit olmuştur ki; 
nazari bilgi ve sığınaklardan isti. 
f ade hususunda verilen talimat pa
sif müdafaa denemelerine alışma
mış kalabalık için kafi gelmemek
tedir. Sivil halkın da herhangi bir 
vaziyette bir asker gibi işini mü. 
mareseli ve idmanlı bir şekilde ha· 
şarması lazımdır. 

T elaşlanmcıclan İf görmek 

Pasif müdafaanın ilk şartla
rından olan telaşlanmıyarak 

vazifeyi başarma imkanının bi~
kaç tecriıöe ile elde edilebildiği an. 
!aşılmıştır. 

Şu birkaç gün içinde ilk tecrü. 
besini göreceğimiz pasif mUd3;f~a , 
denemeleri Avrupada bir kaç ke
re yapılmış, ilk gün görület? kus9r
larla fertlerin vazifelerini taksim 
hususundaki acemiliklerin ikinci, 
üçüncü tecrübelerde düzeltilmesi 
imkan hasıl olmuştur. 

Pasif müdafaayı Avrupalılar ha
yatlarının her sahasına, hatta zevlt
lerinin her saatine .sokmuslardıı:. 
Plajlarda eğlenip yüzenlerden tu
tunuz da barlarda dans edenlere 

kadar teşmil edil~n pasif müdafı:ıa 
tertibatına halk alıştırılmaktadır. 

Bugünkü başlanınçla her milletin 
kendini alıştırmakta buiunduğu pa~ 
sif korunma gibi mühim ve hayati 
bir işin içine girmiş olacağ!~. 
• Bu ilk tecrübede vazifelerimizi 
mümkün olduğu kadar kolaylıkla . 
yapabilmemiz için muhtelif vazi. 
yetlerde ilk hatırımıza getireceği
miz tedbirleri kısaca aşag1ya hula
sa ediyoruz. Ancak. d:ıha evvel 
tehlikenin mahiyeti ve bize tev
cih edilmesi muhtemel silahların 

ehemmiyeti hakkında toplu bir ka. 
naatimiz olmak gerektir. 

ilk iş: Sığınağa girmek 

Bugünkü bombaların cins ve 
ağırlıklarına nazaran yapı

lan tasnifte, havadan Htılacak pat
layrcı maddelerin sıklet itibarile 
yaptıkları tahribat pratik bir şe. 
kilde ölçülmüştür. 'l'ecrübelerle tes. 
bit edilmiş olan o ölçüler, bize ha
va hücumu tehlikesi haberini alır 
almaz, yahut işaretini görür gör-

ilk iş Telô.şsız, 
Paniksiz Sığınağa 

Girmektir 

Hava tehlikesi işareti verilince, muhakkak sığınağa giriniz. Çünkil hava hücumla
rına karşı en emin yer topra!t sevıyesinden aşağısıdır. Bu resim şunu gösteriyor: 
~ kiloluk bomba kil.gir bir evin 50 metre uzağına düşerse hafit çatlaklıklar yapar. 
~omba 300 kilo olursa binayı sarsıp dU\·arlarını çatlatır. Eğer 2000 kiloluk olursa 

ba~tan a§ağıya çökertir. Fakat sıgınağa tesirsiz kalır. Onun için tereddütsüz 
sığınağa giriniz. ' 

Eğer sinemada veya tiyatroda iseniz, 

gene telAş etıniyeceksiniz. Sokağa fırla

mağa hiç teşebbüs etmeyiniz. Çünkü 

hem çıkarRen birbirinizi ezersiniz, hem 

de dışarısı daha tehlikelidir. Çünkü et

rafa bombalar düşmüştür. Zehirli gaz 

vardır. Boğulmak ihtimali mevcuttur. 

mez, ilk işin telaşsız sığınaklara 
girmemiz lüzumunu anlatmaktadır. 
Çünkü hava hücumlarına karşı en 
emin mahallin toprak seviyesinden 
aşağısı olduğu sabit olmuştur. 

Onun için sinemanın sığınağına girmek 
en baş tedbirdir. Sığınağa girerkE'n de 
telaş etmeyiniz. Çünkü tehlike işaretini 
müteakip sinema içinde bir paniğe 
meydan vermemek zarureti vardır. Aksi 
halde, bunun da neticesi vahim olabilir. 
Sığınağa herkes sıra ile, te.lfışsız, takat 

biraz çabuk yürüyüp girmelidir. 

Avrupada yapılan müteaddit tec
rübelerden çıkan neticelere göre: 
50 kiloluk bir bomba kagir bir kat· 
1ı yapının 50 metre uzağına düş
tüğü zaman bina duvarında hafit 

Böyle rüzgarın istikametinde ve elleri
nizle yüzünüzü kapatarak koşarsanız, 

yahut olduğunuz yerde durursanız gaz-

bir çatlaklıktan başka bir tesir ya
pamamaktadır. Ayni binanın yine 
50 metre uzağına düşen 300 kilo. 
luk bir bomba binayı epey sars
makta ve duvarlarını adamakıllı 

çatla tm aktadır. 
Düşen bomba ilci bin kiloluk ol

duğu takdirde elli metre uzaktan 
yaptığı hava tazyikı ile binanın 

toprak üstündeki kısmının tama • 
men yıkıldığı, halbuki zeminden a
şağı olan mahzenlerinin hiçbir şey 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu tecrübeler pasif müdafaada 
bize kafi bir fikir vermektedir. 
Anlaşılıyor ki. bulunduğumuz bi
nanın üst katlarında olduğumuz 

takdirde elli metre uzağımıza di.i. 
şecek 300 kiloluk bombanın hava 
tazyiki ile bina yıkılmasa dahi. 
pencereleri ayr'ılacak, duvarları 
ç-atlıyacak bu suretle gazların içe
ri dolmasına mani olmak güçleşe. 
cek'tir. Hele düŞ'en bomba üc; bin 
kiloluk ise, bulunduğumuz katın 

yerinde yeller esecektir. 
· Şu halde hava tehlikesi işitir i

şitmez ilk yapacağımız hareket. üst 
katların camlarını ve kapılarım sı
kıca kapayıp aşağı mahzene veva 
tayin edilmiş olan mahalle sığına· 
ğına koşmak olmalıdır. 

l 1ıkların örtülmeıi 

Eelektrik lambaları gece hü
. cumlarında maskelenmeii

dir: Hük'.umetler bütün evlerdeki 
lambaları teker 'teker maskeliye • 
cek ne zamana, ne de imkana ma
liktirler. Fertler bu husustaki ko
runma işinin teferruatını kendi
leri halletmekle mükelleftirler. 

Elektriklerin maskelenmesi ba
sit bir iştir. Koyu renkli kağıtlar· 
·la derin külahlar yapmak ve aba
jur gibi üzerlerine geçırmek ka. 
fidir. 

Eğer yapılan külahların altı:ıa. 

tabak şeklinde ikinci bir kağıt par
çası kesilip iplilclerle tutturulursa 
ziyanın yere aksi de ortadan kal
dırılmış ve maskelenme tam şek. 
lini bulmuş olur. 

Hava hücumlarında halkın sığı
naklara koşacağına. sokaklard~ ve
ya pencerelerde durup hücum eden 
filoyu seyrettiği tecrübelerle anla
şılmıştır. Hatta değil pasif korun. 
rna tecrübelerinde, hakild harpte, 
mesela İspanya harbinin en kızgın 
zamanlarında bile halkın hücum 
eden filoyu seyretme tecessüsüne 
mani olmak müşkül olmuştur. 

Bu haleti ruhiyenin önüne geç
mek için ferdin kendi kendine tel
kin yapması ve tehlikeyi diğer ~ey 
redenlere de anlatarak sığınaklara 
girilmesini temin etmesi elzemdir. 

Sinemalarda ve tiyatrolarda 

s inema ve tiyatrolarda iken 
hava hücumu işareti ve. 

rildiği vakitlerde de ekseriya hal
kın çıkış kapısına koşuştuğu tecrü
be ile anlaşılmıştır. Halbuki çıkış 
kapısından kurtulmak imkanı tesa
düfe bağlıdır Çünkü dışarıda pat. 
lıyan bombaların gazl:ırı veya ha. 
va tazyikleri en korunulacak şey
lerdendi1 

Sinema ve tiyatrolarda tehlike 
işareti duyulur duyulmaz oranın 
sığınağına iltica etmek lazımdır. 

(Devamı 9 uncuda) 
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Havaya Karşı Korunma Hazırbkları 

Mahalleler için kurulan itfaiye gruplarından biri.. 

Vazife görmiye hazır vaziyete getirilen gruplardan birin.. 

Halka, umumi sığınakların yerlerini gösteren işaretler 

Bir umumi sığınağın önünde hazırlıkları takip eden nu!raklılar 
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Mütarekeden Sonra Sıvas 1 
e 

' 
YilCiyeffe 500 Haydut 

Mütarekesi Asayişe 
Vardı 

Dikkati 
Halbuki Mondros 
KatmerleşlirmİJIİ 

9 
lf 

ttUGO~ KÜ BULMACA 
ı ı ı t a e ' e ı 10 

Vilayeti naıl bir vaziyette 
._ bultlwn? -

Bir idare amiri için her şeyden 
önce gerekli olan cihet "Asayiş., 

dir. İdarenin temelini de zaten a
sayiş teşkil eder. Çünkil bir idare 
mıntakasında sükun ve emniyet ol
mazsa çalı~mak imkanı da yok de. 
meldir. Böyle bir vaziyette idare 
makinesi adeta felce uğrar. 

Mondros mütarekesi bu asayi· 
şe dikkat zaruretini katmerleştir
mişti. Çünkü rnütarekenamenin 
bir maddesinde: "asayiş dolayısile 
lüzum görülürse,, Türk toprakla. 
rının her hangi bir parçasının iş
gal olunabileceği sarahatle yazılı 

idi. Şu halde benim, Sivas vilaye
ti asayişile candan meşgul olmak. 
lığım yalnız idari değil, vatani de 
bir vazife oluyordu. O tarihte san
caklar bugün olduğu gibi vilayet 
adile anılmıyordu. Ve her vilayete 
bağlı birkaç sancak bulunuyordu. 
Amasya, Tokat ve Şarki Karahi
sar livaları da Sivas vilayeti~ 

ne ba·ğlıydı. Bu suretle vilılyetin 
bir milyona yakın nüfusu vardı. 

Ben mutasarrıflara ve kayma
kamlara birer telgraf çekerek, vi
lıiyet jandarma kumandanına da 
bir tezkere yazarak asayiş vaziye .. 
tini sordum. Aldığll'l'l cevap akla 
durgunluk verecek mahiyette olup 
vilayetin eşkiya karargahına çev
rilmiş olduğunu gösteriyordu. 

Milli mücadelenin ba~amak üze 
re bulunduğu sırada Anadolunun 
nasıl bir yui ette bulunduğu an
laşrlabilrnek için - Beni derin bir 
elem içinde bırakan - o cevapla. 
rın bir hülasasını işte yazıyorum: 

larımın da rnütalea1arını aldıktan 
sonra dahiliye nazırına §U telgrafı 

yazdım:· 

''ViHlyet dahilinde bugUnUn en mü
him meselesi olan fı iyiı ve in:ı:ibat 
hakkında nazarı dlkkatl nsaCanelerinl 
celbetmeAi vazife! memurlyct ve lıh:l

mcl hamiyet tanıyorum: ~sAylşl en zi
yade bozuk olan mahal Amasya snnca
fıdır. Bu livanın müstakil Canlk san
cağlle hemhudut olmasındıın dolayı 

mUteaddit siyast Rum çeteler! mevcut 
olduğu gibi bunlara mukabil mUsellah 
asker kaçaklarından mUte~ekkll İsh\m 

çeteleri de vardır. Katil :ıUfuıı, gaebil 
garet, dağa adam kaldırmak, ya kas
den veya kayltsizlik yilzünden hapl~
hanelerden firarlar Amasya ınncaıtı i
çin hergUn gdrlllen vakalardır. AsAyiş 
ve !ntlbatın temlnlle mUmasll Mdisele
rln izalesi hakkında ciheti askeriye ve 
millklyece şimdiye kadar tedbir alınmak
ta ihmal ve tekA!ılil vukuu inltar oluna
mamakta beraber bu halin devam edip 
gltme..~ine en ziyade saik olan ~ey vesaiti 
inzl'latlye ve takibiyenin keyfiyet ve 
kemiyetçe noksan olduğunıı kanaati 
kllmlle hAsıl ettim. 

"Bes on gUndenberl yUz ıöstercn ~e
kavet vakaları faillerinin kovalanıp tu
tulması için yapılan teb1lgatn karşı jan
darma kadrosunun noksanı, mevcut er
radın bu gibi işlerdeki kab!J.iyetsl:dikle
rl ve iki Uç aydanberl aylık alamamak
tan ileri gelme ııevkslzllklerl ileri sUrU
lerek cevap verilmesi bunun en b6h1r 
delllldlr. 

"VllAyet jandarma alayı kadrl'l!U egas 
ftlbarlle 1452 piyade ve ·180 ıUvarlden 
ibaret olup bugUnkU mevcudu ise 936 
piyade ve 350 süvariden ve bunların ço
iu dn hiçbir işe yaramıyan bakaya ve 
firar! efrat ile kl!men gönUllillerde::ı i
barettir., Hapishane ve poıta nıuhafa.h-' 
lı, emlrberllk, yazı \1\arl ılbl muhtelif 
hl:ımeUera ayrılan mlktar teın.11 olun
duğu takdirde mevcut 523 plyacl!"ye -,re 

205 süvariye maksur ke.hyrır ki 
arzettiğim kabiliyette bulunan bu 
efrat ile bir milyona yakın nil-

!usu bulunan, üç livaya, yirmi 
iki kazaya, altmış nahiyeye bölün
müş bir vilayet asfıyişinln ne dereceye 
kadar temin olunabileceği temmfüe şa
yandır. Fakat bir taraftan nçlığın, bir 
taraftan türlil 'tirlü emellerle, maksat
larla kargaşalıktan lsti fade etmek iste
yen muhtelif Amlllerln tesirlle şiraze• 

den çıkarak fevkalfıdelik kesbetmiş olan 
mahallerde bu kadro ile iş görülmek 
kabil deği!dlr. Nlsbeten sükün ve asa
yiş bulunduğu zannolunım Knstamonu 
ve Konya gibi civar vl!Ayetıerchm alı
nacak kıymetli efrat ile kadro ihtiynç 
derecesinde genişletilir veyahut buraca 
işe yarar zabit ve efrat tedarik clunn
bilmek için aylıkların - znmlarile be
raber • her ay verilmesi temin edilir ve 
kadronun genişletilmesi mi.imkün ol
madığı tnkdirde şimdiki nok~anının ta
mamlanması için rnaa~ ve za~lt mesel~
si temin edilmekle beraber takip işlerin .. 
de meleke kazanmış muktedir ı>:abitler 

kumandasında tam rrievcutlı.ı iki bölük 
asker daimi surette jandarmayc\ küvve· 
tUzzııhr olarak tayin ve izam buyurulur 
ise tısAyiş meselesinin başarılabileceğ(nl 
ve aksi takdirde bu vesait ile hiçbir sey 
yapılmak imkanı. olmadığını anl•dım. 

Arzettığim asker meselesi için kolordu

ya veyahut millhakattaki fırkalara mü

racaat hususu hamra gelirse de askel"in 

terhisinden dolayı bunların da mev
cudu sıfıra indiği gibi §imdiye kııdar vU

cutlarından asll.yiş itibarile hiçbir istifa

de temin edilemediği de bugünkü hal 
ile me7danda bulunduğundan buralar
dan fazla bir şey beklemek fikrimce a
bes olur. Binaenaleyh maruzgtıını layık 
olduğu ehemmiyetle telAkki buyurarak 
harp musibet ve O.fetıerlnden zuten pek 
ziyade müteessir ve mutazal'rlr olan bu 
hnvall ahalisinin mal ve caa \'e namus
larının mı,ıhafaz.ası çaıesinin bir an ev· 
vel lstlkmali zımnında icap edenlere 
cmrJ kati verilmesin! ~ureU mahııwmda 
arı. ve istirham eylerim." 

eıv .. Va\lıl 
REŞiT 

(Devamı var) 
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SOLDAN 8A~A: 
1 - Bir renk - Çevik. 
2 - Zekll. - Dumıın çıkar. 

3 - Kazımaktan emir - Mamlı.· etmek. 
4 - Bir uzvumuz - Kuşlatın yediği. 

7 - Akar su - Çünkü. 
8 - Gaye - Köle. 
9 - Bir hayvan - Büyük taş parcası. 

10 - Henüz - Yaymak, blldlrınek. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Sucu - Büyük baba. 
2 - Ters okunursa boyuncı:ı ouıunan 

bir şey olur - Gaye. 
3 - Bir erkek ismi - Uyı'<:, caiz, 
4 - Ne sıcak, ne soğuk - Bir mille., 
7 - İbadetle mşgul o1an - Akıllı. 
8 - Hırs - Vasletme. 
9 - Kiraya vermek, yapmucık, sahte

kfırlık. 

10 - Zevce - Aranmnktnn emir. 

Devlet Oem!ryofları ve Umanları işletme U. idaresi ılanları 

Amasya kazası: Daray nahiyesinde 
Cerkeı İbrahlmln beş, Fındıklıda Rum 1-
Atnnaşın yirmi, Karaağaç k'öyünde / • 
Kostlnln yirmi, Abacıda Le!tel'in vlrrni 
kişilik çeteleri. • 

Menl!on kazaııı: GUrcU Ahmedin 
- Gilrcü ve TUrk karısık' - altı kişilik 
bir çetesi. 
GOmUıhacıköy kazası: Maden mınta

kasında Hampo ve KUçilk Hıımpo ile 
Kadıköylü Angilosun idore ettikleri kırk 
kişilik bir Rum çetesi. 

Havza kazası: Havzalı Adrlynnın on 
be mevcuUu çetesi. 

KöprU kazası: Arsadoklu flya ve Ml
nıının orl sekiz, Karlok köytu Favlosun 
kırk kişilik çeteleri. 

LAdlk kazası: Yüzde yirmisi tslAm, ilst 
tarafı Rum olmak Uzere üç yUz mevcut
lu çeteler. 

Tokat sancağı: Merkez kazasında !l
yasi çete yok. 

Erbaa kneası: Hacıbcy karyell Lette
rln, Kozlucaalan köylü İstllln, I<ırkhRr
man köylU Anastasın, Karamuklu Çakı
rın, İklpınarlı başka bir Anıııta1Jın idare 
ettikleri - en az yirmi, en çok kırk 

mevcutlu - oeteler vardır. 
Sıvas sancağında Yenlfar kazası: 

Çerkes Kara Mustafanın beli kişilik çe
tesi. 

Hafik kazası: Otuz kişllJk blr Ermeni 
ı;etesl. 

Darende kazası: Ufak mlkyaııta çarık 
bırsııları. 

Tenos kazası: Boğazlıyan datlarmdan 
inerek köy basan ve yine o dağlara dö
:rıcn e111 klılllk bir Ermeni çetesi. 

Dlvriıl kazası: Siyası çete yoksa da 
Kasım oğlu İsmail, Süleyman C1ğlu İzzet, 
Hamuçlu Ali, Zurnacı Hüseyin !;'etelerl
n in yol kesenlik yaptıkları. 

Görülüyor ki vilayet hudutları 
jçinde en azından beş yüz haydut 
vardı, bunların çoğu siyasi maksat
la şekavet yapıyordu ve hepsi 
Rus, Osmanlı, Avusturya1 Alman, 
İngiliz tüfenkleri taşıyordu. Müta· 
sarrıflar ve kaymakamlar bana 
verdikleri cevaplarda - sanki dil 
birliği yapmışlar gibi - Bu hay. 
dutlardan Rum olanların jandar
ma müfrezeleri tarafından sıkıttı
nlmalan takdirinde civar Rum 
köyleri halkının hemen birer sillh 
yakalıyarak çetelere yardıma ko. 
fuştuklarını ve bu suretle faik kuv 
vetler karşısında kalan müfrezele
rin geri çekilmek mecburiyetine 
düştüklerini yazıyorlardı. Telgraf 
başında mütasarrıflarımı, kayma
kamlarrmı ayrı ayrı bir kere daha 
dinledikten, jandarma kumandan. 

Acentalarımız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük işle.. 
rl ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne ait 
her hangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yapılacak şifahi ve tah. 
riri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalarımıza yapıl. 
ması icabederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu 
gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada 
eski Merkez Rıhtım Han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Te
lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde. 
de doğrudan doğruya mahalli acentalarımıza yapılması lüzumu ilAn o
lunur. (6175) 

* * Muhammen bedeli 10.000 lira olan bir adet ziya ile çaksan tabı ma. 
kinası 29 - 9 - 1939 cuma günü saat 15.15 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 liralık muvakkat teminat fle kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 15.15 e kadar komis
yon reisllğine veıımelerl lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar· 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (6289) 

@oö"EON@ 
BeycQıu. lstıkıaı cad No 48·1 
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KAYIP - Andros (101) sefer va
purile namıma gelen ACG - My mar
kalı ve 865 - 67 numaralı üç sandık 
pamuk ipliğine ait İst. İthalat güm
rüğüne tanzim olun~n 10393 numara
lı beyannamenin her iki nüshası ve 
ordinosunu zayi eyledim. Yenisini 
alacağımdan zayi olanların hükmü 
olmadığını ilan ederim- Moiz Yahni 

* KAYIP - Egitto vapurunun 29 
sef erile namıma gelen SATAR mar. 
kalı ve 9270 • 71 numaralı 2 sandık 
pamuk ipliğine ait İstanbul İthalat 

Giimrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul gömriiğünden tanzim olunan 10389 
Levazım Amirll§I Satınalma Komisyonundan: No. beyannamenin her iki nüshasile 

1 - Teşkilat eratı içln satın alınacak 1552 çift yün, 1552 çift tire ordinosunu zayi eyledim. Yenisini a-
çorabın 21/81939 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltmesi yap1hcaktır. lacağımdan zayi olanların hükmü ol. 

2 -- Tahmin tutarı 1024 lira 32 kuruş ve ilk teminatı da 67 liradır. madığı ilan olunur. - İsrail Satar. 
Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. * 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile Ga- KAYIP - Çelyo vap. 1 seferile 
lata Rıhtım caddesi V!!i Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelme- namıma gelen H. B. marka ve 6259 
}eri. (589'1) numaralı bir sandık pamuk ipliğine 

ait İst. İthalat gümrüğünde tanzim o· 
Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: ıunan 10526 numaralı beyannamenin 
Kuru~eşmede Tramvay caddesinde kain işletmemize ait amele her iki nüshası ve ordinosunu zayi 

yurdu binası dahilindeki büfe ve kahve ocağı 1 _ Eyltll • 939 tarihinden eyledim. Yenisini alacağımdan .zayi 
Mayıs 940 sonuna kadar olmak üzere dokuz aylık kirası açık arttırma olanların hükmü olmadığı ilan olu
usulile müzayedeye çıkarılmıştır. Dokuz aylık muhammen kira bedeli nur. - Kamer Levent 
"135" lira ve ilk teıninatı "10" lira 13" kuruştur. İhalesi 28 _ 8 • 939 * 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat "15" de Rıhtımda lima;n işlet. KAYIP - 28 - 7 - 937 tarihinde 
ille blnıısrnda mübayaa komisyonunda yapılacaktır. Estonyaya gönderdiğimiz 190 balya 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. (6142) tütüne ait İstanbul Ticaret odasın-
----------------------------- dan almış olduğumuz 10150 sayılı 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüjünden: 
İşletmemiz ihtiyacı için otuz üç kalem muhtelif defter ve matbu ev. 

rak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(6300) Ura ve muvakkat teminatı (472) lira (50) kuruş olan bu evrakı 
matbuanın ihalesi 25 • 8 • 939 tarihine rastlayan cuma günü saat on beş. 
te Galata rıhtımında k&in liman merkez binasının b~rinci katındaki mu. 
bayaa komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin evrakı matbua nümuneleriyle !artnameyi her gün le. 
vazıtn kaleminde görebilecekleri gibi ihale günü azami saat on dörde ka. 
dar teklif mektuplarını sözü geçen komisyon reisliğine tevdi etmeleri 
lazımdır. (6082) 

ve 26 • 7 - 937 tarihli menşe şahadet-
namesinin kayıp olduğunu ve yeni
sini çıkaracağımızdan eskisinin hük· 
mü kalmadığını ilan ederiz. 

Abdi Fuad Akev Ltd. Ş 
Bostanbaşı 161, İstanbul 

._r. SUPHI SENSES 

1 tıfrar yol1an ha~talıklan mtıtehas~!' 1 
~eyoğlu Yıldı? ıılneması k:ar$ısı Lek
,..,. 11n11riımnn. Fakfr1"""' .,.,,..,.,, 

' reı: 43!l24 1 

15. 8 - 939 

lstanbul Belediyesi llCinları 
İlk 1\fuhammen 

teminat bedeli 

53,25 

3,31 

t,80 

225,00 

710,00 

44,10 
• 

3000,00 

Senelik 
kira 

Cihangir yangın yerinde Tavuk uçmaz ~oka
ğında 71 metre murabbaı sahalı Belediye ma
lı arsanın satışı. 

Cihangir yangın yerinde 4 üncü adada 8,82 
metre murabbaı sahalı Belediye malı arsa sa
tışı. 

Cihangir yangın yerinde 4 üncü adada 4,80 
metre murabbaı sahalı Belediye malı arsa sa
tışı 

Bebek • İstinye yolu üzerinde Emirgan cad
desinde 58 numaralı sahilhane enkazmm satışı. 

2,70 36,00 Eyüpte Oyuncakçılar sokağında Sokullu kü
tüphanesinin kiraya verilmesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarda yazılı işler ayrı 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 17 • 8 - 939 perşembe günü saat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartmmıeler Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğii kaleminde görülebilir. TaliP,lerin ilk teminat makbuz veya 
:mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulun-
maları. :'5815., 

* * İlk !\luhammen 
tcmlnnt bedell 

--
37,73 503,00 Mezarlıklar müdürlüğü için alınacak tabut. 

luk kereste. 
107,27 14.30,20 Mezarlıklar müdürlüğü için muhtelü tec

hiz ve tekfin malzemesi. 
Muhammen bedelleri ile ilk teminat mlkdarları yukarda yazılı i§ler 

2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre terndiden ayrı ayrı a:
çık eksiltmeye konulmuştur. İhale 28 - 8 - 939 Pazartesi gü:ıü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
melotuplan ihale günü muayyel\ saatte daimi encümende bulunmaları. 

116292,, 

* * J Erenköy - Saşkın Bakkal iltisak yolunun katranlanması işi 2490 nu-
maralı kanunun 46 ncı maddesinin B fıkrasına göre açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 579 lira 10 kuruş ve ilk teminatı 86 lira 
87 kuruştur. İhale 21 - 8 - 93~ Pazartesi saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Sartnamesi Nafia müdürlüğünde görülebilir. •ralipleriıı 
939 yılına ait Ticaret Odası ve buna benzer en az 500 liralık iş· yap tıkla· 
rına dair Nafia müdürlüğünden alacakları vesikalar ve i1k teminat mak· 
buz veya mektupları He ihale günü muayyen saatte dai.rni encümende 
bulur.malan. "6235,, 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazt izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları: 
l - Hastabtakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu .. açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

memur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmP.tlerini Ordu h~sta

hanelerinde yapacaklar. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tün sıhhi teşekkül'ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddetj 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait ola
cakttr. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma· 
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu Zliman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olac,aktır. 

6 - Okul 15 Eylôl 939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 1 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve 'Jürk ırkından 
bulunmnk. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazifı! 
görmcğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra-
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır . ., f 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmamak: 
D - Kendisi, ana ve babası illet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lisçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 
E - En az orta okul tahsilim bitirmiş olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir .. , 

F - Evli veya nfşanh bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan~ 
larla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir ... 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terketti~. yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibait sebeplerle okuldan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 
veyııhut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
etti~ilecek mektep rr.nsrfalarım tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesıka1arın tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada

kiler M. M. V. SJ:ıh ls Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali· 
likierine, kazadakiler kaymakamlara takdi~ edecekler ve bu vol tıe 
M. M. V. Shh. İş. O. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu ahnmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmelerJ 
ayni makamlar tarllfından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya hdar 
sarfedecek1eri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M V. Shh. İş. 
D. no hitaben yazacaklan dilekçede bunu tasrih edeceklerdir." 

"1Oi6.. ..~!1~!1.: 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Yüz kilometre harici kapalı bronz tel kapalı zarf usulile mübavaa e

dilecektir. l\fohammen bedel on bin ilk teminat (750) lira olup eksiİtmesi 
30 - 9 - 939 Cumartesi 2ünü saat 11 de Müdürlük binasında yapılA<'aktır. 
İstekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni 

vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat ona kadar Komisyona Vei'-

meliclirler. Şartnamesi Levazım Amirliğimizdc görülebilir. ([)2!'1} 
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•kt• B j •b 1 B Bu meselede Vobdka Zavi. ~-~~~~ r...dlı ladı. Fazla beklemiye lüzum kal. 

aı •• u tı ar a ergamayı Muhafaza Edemedik tuşkin kabahatli idi. Çünkü madan, Vo1odka, genç bir kızın ge· 

f akat, mevcut cephanenin kıs. 
mı azamını nakle muvaffak 

olmakla beraber mukabil kuvvet
lerin tekrar Aydına taarruzları do
lcıyısiyle bir kısmını şehirde bırak. 
mak mecburiyetınde kalmışlardı. 

Bu faaliyetlere devam edildiği 
sırada, muhtemel bir taarruza 
karşı cephe kurulmuş ve icap e. 
den mevkiler de tutulmuştu. Tel
siz telgraf sırtlarına sahra batar
yamızla yüz otuz beşinci alayın 
üçüncü taburu ve Topyatağı mcv
kiine de yüz yetmiş altıncı alayın 
birinci taburiyle yüz yetmiş be
şinci alay yerleştirilmişti. Bütün 
gözler, tekrar taarruza geçmek ü. 
zere oldukları haber alınan muka. 
bil kuvvetlerin gelecekleri istika
metlere dikilmişti. 
Menteşe sahil muhafazasında 

bulunan yüz yetmiş beşinci ala • 
yın ikinci taburile Antalyada bu
lunan yüz yetmiş altıncı alay ku. 
mandanlıklarından gelen bu taar. 
ruz hazırlığı haberlerini, şehrin 

tarafımızdan işgalini teakup eden 
günlerde, Aydın üzerinde gezen 
tayyareler de teyit eylemişti. 

Artık, nizamiye kıtalarımız ,,..e 
milli müfrezelerimiz, yeni bir 
harbe hazırlanıyor, Aydın halkı 

da bu hazırlıklar karştsında kara 
düşüncelere dahyordu. 

M ukabil kuvvetlerin, Berga
mayı tekrar işgal için bü

yük hazırlıklar yaptığını haber ;ı
lan kolordu kumandanlığı, keyfi. 
yeti Bergama kumandanlığına he. 
men bildirmiş, tedbir ittihazı lü
zumunu tavsive etmi i. Fakat, 
altmış birinci fırka kumandanı 

Miralay Kazım Bey, cephenin L 
daresini almak üzere, henüz So
maya gelmiş bulunuyordu. 'l'edbir 
ittihazına vakit ve imkan bula. 
mamış, Bergama üzerine yürüme. 
ğe başlıyan mukabil tarnfm faik 
kuvvetleriyle karşılaşmıştı. 

O sırada, bu cephede, Somadan 
Bergama üzerine ilerliyen Cemal 
ve Akif Bey müfrezelerınin tek
mil mevcutları altmışar neferi bi. 
le geçmiyordu. Bu azlığa rağmen, 
fedakarlarımız harbe atılmaktan 
çekinmemişlerdi. 

Cemal Bey müfrezesi, Dikiliden 
ilerliyen uç bin mevcutlu ve ağır 
eslihalı bir piyade alayını Sancı 

köyü civarında karşıladı. Muka. 
yese kabul etmiyecek olan bu fa. 
ikiyet karşısında, pek tabiidir ki, 
mukavemet edemedi. Fakat, adım 
adım harp ederek Çamkciyü, Ala
calar yolu ile Çakırlı üzerine çe_ 
kildi. 

Akif Bey müfrezesi de, Mene
men yolunu kapamak için bulun
duğu Kayıkköprüsü ve Burhanı. 
sebil tepelerinden çekilmek mec
buriyetinde kaldı. Tabii, yolu ser
best bulan mukabil taraf ta 20 ha
ziran 1335 tarihinde Bergam:ıyı 
tekrar işgal etti. 

Bu vaziyette, Cemal Bey mü!. 
rezesi Ayvalıkta bulunan kıtasına 
iltihak etmek üzere (Yukanbey) 
ve Akif Bey müfrezesi de K~ık 
istikametine çekildi. 

B ergamanın bu ikinci işg:ı. 
linde, başta kaza kaymaka

mı olmak üzere ahaliden iki yü
ze yakını şehit ve bir o kadarı da 
mecruh düşmüş, bir haylisinin de 
akıbetleri meçhul kalmıştı. 
Şube reisi Hakkı Bey, hayatım 

ancak tesadüfün yerinde bir yar
dımcı ile kurtarabilmiş ve Berg2. 
manın maruz olduğu acıklı akı. 

beti alakadarlara bildirmijtL 
Bergamanın ikinci defa işgali 

ve bu yüzden maruz olduğu acıklı 
hali civar kasabalar halkının dik
kat nazarlarından kaçmamıştı. He. 
men herkes, başta padişah olduğu 
halde, İstanbul hukumetinin salta
nat ve mevkilerini korumak kay. 
gusu ile, her gün ve taraf taraf 
tevessü eden bu işgal bcliyyesine 

karşı göz yumduklarını görmüş, 
memleket ve istiklalinin kendi si. 
liı.hlariyle muhafazadan başka ça
re olmadığını da anlamıştı artık. 
Bu kanaati kati surette hasıl eden 
millet, bir işaret ve irşa'.i bekli. 
yordu. 

A ltmış birinci fırka kuman-
danı Miralay Kazım Bey, 

millette uyanan bu mucadele ar
zusunu takdir etti ve bıı mınta. 

kada işe, Akhisardaki <Reddi lş
gal) cemiyetini harekete geçir. 
mekle başladı. Az zamanda müf
rezeler kuvvetlendirildi ve adet 
leri arttırıldı. 

Bu kuvvetlerin bir elden idare 
edilmesini temin için, binbaşı Hüs
nü bey mıntaka kumandanı tayin 
edildi. Akhisarda, ilk mı.ifrezcyi 
teşkil ve idare ve hattiı. memleket 
ve istiklal uğruna şahadet ı;erefi
ni Manisalı Kara Osman zadeler. 
den Halit Paşa kazandı. 

Bu cephedeki ilk milli alayımı
zın kumandanlığını yapan Halit 
paşa, Aydın muharebelerinin vu. 
kuu sırasında Harmandalı - Ter
keş cephesinde bulunuyordu. Bir 

akşam, müfrezesinin iaşe işi için, 

beraberinde on kadar gönüllü bu. 

lunduğu halde bir çiftliğe gitti. 
Paşanın bu tarzda çiftliğe gelişi, 
yanaşmalardan bir rumun şüphe-

sini uyandırdı. Türkler hakkında 
ötcdenberi beslediği kinin teşvik 
ve hırsı ile çiftliğin cenubunda bu
lunan Papazlı köyündeki rum çe
tesine koştu. 

Papazlı, beş altı yüz haneli bü. 
yük bir rum köyü idi. l\lanisdnın 
mukabil kuvvetler tarafından iş.. 

galinde, bu köyün nankörleri si
lah deppoyunu yağmalamışlardı. 

Yaptıkları çetelerle civardaki 
Türk koylerine taarruza başl::. 
mışlar ve çok ta can yakmışlardı. 

P apazlı çetecilerinin hazırJa

dıkları baskından, tabıi ha. 
beri olmıyan Halit paşa, o geceyi 
çiftlikte geçirdi. Ertesi gü.-ı, para. 
siyle almak üzere ısmarladığı ba
zı erzak ve eşyayı beklerken, gü. 
pegündüz haydutların baskınına 

uğradı. Şark tarafında büyükçe 
ve geçilemiyecek gibi çamurlu bir 
bataklık bulunan çiftliğin üç yanı 
da, Papaslıların yardıma çağırdık
ları (mütevelli) ve (Kuldere) Rum. 
ları tarafından sarıldı. Miktarları 
iki yüze baliğ olan bu haydutlar
dan bir kısmı da çiftliğe atıldı. 

Halit Paşa, uğradığı bu kahpece 
baskın kar ısında hiç de bezginlik 
ve yılgınlık göstermedi. Yanındaki 
on kişi ile birlikte bu yüzlerce hay
duda karşı silah çevirmekten çe
kinmedi. 

(Devamı Var) 

DOSYADA BULUNSUN, DiYE ••• 
Sayın okuyucularımızdan BRy 

A. Taneri, ga7.eteye göndcrdigi 
mektubunda, her gün '.l'an oku
dukça, lokman hekimin ynzılarını 
gözden geçirdikten sonra, onları 
keserek mahsus bir dosyaya yer. 
leştirdiğini haber ~·eri~ or. Bu :ta
tın, dos)·asında yer bulmasını ııck 
arzu ettiği ,·arını~: O da Andarte
l'it hastalıi;ı ... 
Sayın okuyucumuzun her giin 

bu gazeteyi okuması soyadmın §a
nından olduğu şüphesizdir. Ancak 
lokman hekimin yazılarıncı karşı 
gösterdiği teveccüh, bu :ı azılarııı 
değerinden pek çok fazladır. Ken
disinin yarı adaşı olan üst.adımı. 
zın yazılarını kesip onları husıbi 
bir dosya~·a ~ erleştirmiş olsaydı, 
elbette daha haklı olurdu. 

Bununla beraber, haksulık be
nim lehime olduğu için, sayıu o
kuyucumuzun arzusunu yerine ge
tirerek, dos;\'anın cksikliğıııi ta· 
marnlamak bana borç oldu ... Ba~
ka okuyucularımız arasında da bu 
hastalık adını işitip, ne olduğunu 
merak edenler buJunacagını zan
nettiğimden, yazılarıma bu kadar 
büyük iltifat gösteren bir oku~ u
cuya ınahsus bir yazı yazmak hak. 
sızhk sayılmasa bile, bununla ha!i· 
ka okuyucularımı sıkmamıya calı. 
şacağım. ~ 

Andarterit, bir zaman daima 
fence söylemek istiyen hekimle
rin ağzılarında çokça gezen bir tiı· 
bir olmakla beraber inuli biraz 
eksik sa) ılır. Ondan 

1

dolayı biraz 
da eskimiştir. Çünkü a~d~rterit 
kırmızı kan damarlarının üstiistc 
üç zarından ta içerdekinin iltihap 
peyda etmesi demektir. Eskiden 
iltihabın ynlnız bu içerdcki znrda 
bulunduğunu zannettiklerinden 
hastalığa hu ad verihnlsti. Halbu. 
ki bu zarın yalnız baş~na iltihap 
peyda etmesi mümkiin olmadı~ın
dan, şimdi hastalığa artel'it y~ni 
tekmil kan damarlarının iltihabı 
derler. Vakıa bu hastalıkta iltihap 
en ziyade içerideki zarda ise de, 
ötekiler de az çok bulaşmış bulu. 
nur. 

Tabir farkından dolavı sayın o
kuyueuınu7la ihtilaf rıkarrmyaea
ğım tabiidir. Ancak hn hnı.talık, 
ii7crine - mektubunda hir sayfa. 
lık )·er tutan - derin faf..,ilat "öOl'· 

ması heni hayliee diisündürdii. 
Bay Taneri'nin hekimliğin en in. 
,.e noktalarına kadar meraklı ol-

duğu anla~ıhyorsa da, ba~ka oku
yucularımın bu kadar derin me. 
rakta olduklarını tahmin edemi
yorum. Onun i~in, o suallere <'C· 
vap1an biraz kısa keseceğim. 

Kırmızl kan damarlarının ilti
habı bir kere, had yahut milzmin 
olur. Had cinsi en ziyade kara 
hümma hastalığından sonra sa~ 
bacağın damarlarında görüllir. A
lametleri Ye neticesi hu dosyaysı 
giremiyeeek kadar acıklıdır. 

Zaten sayın oku) ucumuzun su· 
allerine göre, dosyasında daha zi. 
yade bu hastalığın müzmin şekli 
için yer ayırmış olduğu anla~ılı. 

yor .. Bu müzmin damar haııtalığı 
pek moda olduğu zaman ona 
arteriyo iskleroz derlerdi. O za. 

manlarda bizim rahmetli Ahmet 
Rasim ona bir kaç yazı tahsic; et· 
miş, adını da Arteri:\ os • kloros 
deıni~ti. Rahmetlinin koyduuu hu 
güzel adı yalnış itile olsa o:u de. 
ğiştirmeğe insanın dili varmazsa 
da, şimdi hekimlerin çoğu buna 
aterom derler. 

Bu müzmin şeklinin alametleri 
de iltihaba tutulmuş olan kırmızı 
kan damarlarının bulundukları 
yere göre başka başka olur. Fa. 
kat hastah&'a tutulan damar nere· 
de olursa olsun, bu hastalık en zi· 
yade erkeklerde görülür. Ve he· 
men daima ihtiyarlık alameti sa
yılır. Henüz ihtiyarlık sayılamı. 
Y~~ak bir yaşta da meydana çıka· 
bılırse de, o zaman da insıtnın 
Yaktinden önce ihtiyarladıO.ına de
lalet eder... Onun için h;kinıler
dcn hanları , insanın ya5ı niifm 
defterinden değil, damarlarının 
halinden belli olur, demislerdi. 

Bu alametlerin göze gö~iinf'nle. 
rinden biri, i c yaramıyacak \'azı. 
ları gazeteden kesip ~ıahsus · bir 
dosyada toplamaktır, denilebilir. 
Bir hastalık alametinin kaybolma
sı, hastalığın kökünden geçtiğine 

her vakit mutlaka delalet etmez
se de, alamet kaybolunca hastalı
ğın da biisbütün geçmesi kolayla. 
şır, Onun için, sayın okuyucu
muzdan hu yazı ile dosyasını ta· 
ınanıhyarak arzusunu yerine ge
tirdikten sonra, dosvasının tekmi
lini yakma5ını çok riea ederim. 
Okuyucunun tevecciihU vazıların 
muharririne karşı biiyük iltifat ol. 
ınakla beraber, kendisinin afiyeti 
elbette daha üstündür. 

bu kadar acele etmiye hiçte lüzum lip yanına oturduğunu farketti. Vo. 
yoktu. Maamafih hakça sôylemf?k lodka yanına gelip oturan genç kı. 
lazım gelirse Volodka bir defa ol- za bakınca yüreği ferahladı: Çir. 
sun gelinin yüzüne şöyle alıcı gö- kin olmak şöyle dursun, kız ada-
zile bakmamış, bir defacık olsun makıllı güzeldi. Şapka altında iken 
onu paltosuz ve şapkasız görme. biraz iri ve kırmızı görünen burnu 
mişti. Bütün bunlara sehep te, her bile, şimdi iriliğini ve kırmızılığı-
işin sokakta cereyan etmiş olma. nı kaybetmiş gibi idi. 
sıdır. Volodka karısını bulmaktan ve 

Volodka Zavituşkin müstakbel beğenmiş olmaktan doğan bir se. 
karısını tramvayda tammı~tı. ili. vinç içinde. kendi kadehile yantn· 
liyor musunuz. hem de ne zaman'? dakinin kadehini doldurdu. Kadehi 
Ancak nikahtan beş gün önce .. Bu 
hadise şöyle olmuştu: 

Bir gün Volodka tramvaya bin· 
miş gidiyordu. Tramvayda genç 
bir kız dikkatini çekti. Kızın ~ır
tında palto, başında da geniş ke. 
narh bir şapka vardı. Kız, akça, 
pakça, giizel bir şeydi. 

Tramvay tıklım tıklım dolu idi. 
Bu akça pakça kızcağız, tam Vol"d 
kanın karşısında ayakta duruyor· 
du. Düşmemek için bir elile kayışa 
tutunuyordu, diğer elile de, göğ. 
süne bastırdığı bir paketi tutuyor. 
du. 
Volodkanın gönlü, hu güzel kı. 

zın rahatsız olmasına bir türlü r2-
zı olmadı. Münasip bir fırsatını 
kollıyarak kıza: 

- İsterseniz, dedi, bir dizime 
oturabilirsiniz! Belki bu suretle da
ha iyi rahat edersiniz. 

Kız bu teklife razı olmadı: 
- Teşekkür ederim, dedi, fakat 

lüzumu yok! 
- Fakat hiç olmazsa paketinizi 

bana veriniz! 
Kız. çalarlar diye mi, yoksa bir 

başka sebepten ötüru mü bilmi. 
yorum, fakat paketi de vermedi. 

V olodka, alıcı bir gözle bir de. 
fa daha kıza baktı; sonra 

da kendi kendine: "Şu tramvay· 
hırda ne güzel kızlara rastlanıyor. 
muş~., diye düsündü. 

Kızla delikan1ı, bu minval üıere 
iki tramvay durağı uzunluJ!uncn 
gittiler. Üçüncü. hatta dördüncü 
durağı da geçtper. Nihayet beşin. 
ci durakta kız kapıya yakfastı. Vo. 
lodka da ayağa kalktı. İşte burada 
kapının ağzında ahbap oldular. Kı
saca, kim olduklarını biribirlerine 
anlattılar. 

Tramvaydan inince de beraber 
yürüdüler. Kızın evine gelinciye 
kadar, en ufak teferrüutına kader 
her noktada biribirlerile anla tılar. 
Bu hadiseden iki gün sonra da Vo
lodka kıza evlenme teklifinde bu. 
lundu. 

Kız Volodkanın bu teklifine he
men "peki,. dedi mi? Orasını pek 
bilmiyorum. Fakat bildiğim bir §ey 
varsa, o da tanışmalarının üçüncü 
günü nikah dairesine giderek kay· 
dolunduklarıdır. 

Nikahtan sonra ~enç evliler, kr. 
zın annesinin elini öpmiye gittiler. 
Kızın evi misafirlerle dopdolu idi. 
Herkes sabırsızlıkla gelinle güve. 
yinin gelmesini bekliyordu. 

Volodka daha evin kapısından gi. 
rer girmez karısını gözden kaybet
ti. Delikanlının etrafınr bir takım 
anneler, teyzeler sardı. Her kafa
dan ayrı bir ses çıkmıyn başladı. 
Önüne gelen delikanlıdnn çalıştığı 
yer, ve ailesi hakkınua bin bir çe. 
şit izahat istiyordu. 

Volodka bu zamana karlar hiç 
görmediği bu kalabalıktan adeta 
serseme dönmüştü. Göriiyor, işi

tiyor, fakat hiçbir şey anlamıyor· 
du. 

Bu vaziyetten fena halde sıkılan 
Volodka şiddetle karısına ihtiyrç 
hissetti. Gözlerile etrafı aradı. Fa
kat bulmak ne mümkiin? Evin i. 
çlnde yüzlerce kız vardı. Bunların 
içinden, kansının hangisi olduğu. 
nu ayırdetmek cidden bir mesele !· 
di. Bahusmı karısını bir defa ol
sun paltosuz ve şapkasız görme. 
rnişti. 

Volodkayı bir düşüncedir aldı. 
Kendi kendine: "Vallahi çattık doğ 
rusu,, diye söylenmiye başladı. 

Ömrümde başıma böyle bir iş gel-

memişti. Bunların içind~n hangisı

nin karım olduğunu, nasıl anlıya. 
cağım?,. 

v olodka odalara dn1ıp çıkrm. 
ya, kızların arasında dolaş. 

mıya başladı. 

Karım zannile birinin kolunu bı· 
rakıp diğerinin koluna sarılıyor

du. Fakat kollarını tuttu&'U kızların 
hiçbirinden en ufak bir iltifat bi. 
le göremiyordu. 
Volodkayı derin bir üzüntü kap

ladı. İçinden: "Gördüniiz mü fela· 
keti, diye söylenmiye başladı. Ka. 
rımı bir ti.ırlü bulamıyorum.,, 

Bu arada, delikanlının bu g<1yri 
tabii vaziyetini gören kızın akra. 
baları arasında da bir hoşnutsuzluk 
başgösterdl. Öyle ya, daha bugün 
evlenen bir delikanlının yabanc! 
kızlara bu kadar sırnaşıklık yap • 
rnası muvafık mı idi? 

Karısını bulmaktan ümidini ke
sen ve bu mütemadi aramalardı:m 
başı dönen•• delikanlı kapının ağ
zındaki sandalyalardan birine cök. 
tü ve kendi kendine düşünmiyt' 

başladı: 

"Allah vere de bir an evvel ye
meğe otursalar.. O zaman karımı 

- bulmak işi bir hayli kolaylaşır. Na. 
sıl olsa karımı yanıma oturtacak. 
!ardır, bu suretle ben de onu bul. 

Casuslar 
Nasd 

Çahşırlar? 
Casuslar. Casus şebekeleri. l'asus

lann tevkifi. Bugiınlcrde butun dün
ya matbuatını casuslara alt !.aberfor 
dolduruyor. Fransa ve İngiltere, 
memleket iclnde yaknladıklnrı Al
man casuslarını hudut hnrici!lC au
yonar. 

Fakat, modern harbin en bil)uk 
unsuru olan casusluk hakkında pek 
az bilgimiz vardır. 

TAN , yarından itıbarc-n bir seri 
casus hlkfıyesi neşrine başlı) or. Bu 
hikflyelerın kahramanı f ngıliz casus 
teşkiUlbndn çalışan bir kadındır. Bu 
kadının hayatı baştan ba5a meraklı, 
heyecanlı mnceralarln doludur. Mo-, 
dem casusluğun içyüzünfi onlamak 
için bu hikayeleri okumanızı tavsi
ye ederız. 

Yarın Başlıyoruz 

muş olurum. Bari. şu şimd! önüm. 
den geçen sarışın kız karım olsa .. 
İster misin karım tapon bir şey çık
sın? Ondan sonra işin yokc:a böyle 
bir karıya gel de kocalı}( et!,, 

B u sırada odadakilerden bi-
ri yemek masasının kurul. 

duğunu haber verdi. Misafirler, a· 
deta biribirlerile yarış edercesine 
yemek masasına hücum ettiler. Kı· 
zın annesi her ne kadar biraz da
ha beklemelerini. daha sofraya o. 
turmamalarını misafirlerden rica 

ettiyse de aldıran olmadı. Herkes. 
bir an evvel yer bulmak düşün. 
cesile masanın başına koşup yer
leşmiye koyuldu. 
Damadın yeri önceden ayrılmış

tı. Sofranın itibarlı yeri ona tahsis 
edilmişti. Volodkayı yakalayıp bu 

ayrılan yere oturttular. Volodka. 
büyük bir sabırsızlık içinde yanına 
oturacak olan kızı bcklcmiye baş. 

bir hamlede boşalttıktan sonra da 
kızı tebrik etti, hatta dah:ı ilerisi. 
ne giderek sarılıp öptü. 

Ve işte kızılca kıyamette bu za. 
man koptu. Her taraftan feryatlar, 
küfürler, tehditler yükselmıyc baş. 
ladı: 

- Bu ne rezalet: 

- Böyle bir edepsizlik dünya-
rıın hiçbir yerinde görti!m~mi~tır. 

- Daha birinci günü herkesin 
gözü önünde karısını aldatmıya 

kalkan böyle bir hergeleden hayır 
mı gelir? 

Volodka, sağdan sold:ın yapılan 
hücumlardan adeta şaşkına dön
dü. Meseleyi izah etmek için her 
ne kadar bir kaç söz söylemek is
tedi ise de, bu sırada beynine inen 
bir bira şişesi zavallıyı büsbütün 
serseme çevirdi. Aklını başından 

aldı. Volodka, abuk sabuk söyl~n. 
miye başladı: 

- Ne bağırıp duruyorsunuz, kal
taklar? Hep biribirine benziyen bu 
kadar karı içinde hangisinin karım 
olduğunu ben ne bileyim? Karımın 
boynuzu yok ya! O da diğer karı. 
lar gibi karı .. 

v olodka bu minv~l üzere J. 
!eri, geri söylenirken, çi. 

çekler takınmış ve beyazlar giy -
miş olduğu halde gelin, kapıdan 
içeri girdi. Volodkanın kendi hak
kında söylediği son sözleri işitin
ce feryadı bastı: 

Evin içi mah ere dönmüştü. Kı
zın akrabaları Volodkanın kolların· 

dan. bacaklarından ya':<aladıl;:ları 
gibi onu kapı dışarı ettiler. Volod. 
ka hem çırpınıyor, hem de bağır.ı. 
yordu. 

- Allah hepinizin balfınızı ver. 
sin! Karınız da, eviniz de her şe
yiniz de sizin olsun! Fakat hiç ol
mazsa karnımı olsun doyurmam::ı 

müsaade ediniz. Sabahtanberi ağzı. 
ma bir lokma ekmek s"kmadım. 

Tabii Volodkanm hu sözlerine 
kulak asan bulunmadı. 

Volodka ertesi gün hemen ni
kah dairesine ko~ar&k karısından 
ayrıldı. 

Hava 

Karşı 

Tehlikesine 

Korunma 
(Başı 7 incide) 

O takdirde de telaşa hiç mahal yok 
tur. Zira telaş korunma tertibatını 
altüst eder. Sürat elzemdir, fakat 
intizamlı bir süratle hareket edil. 
melidir. 

Gaz bulutundan kurtulma 

Sığınaklardan uzak bir yerde 
bulunduğunuzu tasavvur edin. Ya
hut muayyen sığınağınıza doğru 

koşarken civarınızda bir zehirli gaz 
bombası infilak ederek etrafınızı 
gaz bulutuna boğmuştur. 

Bu takdirde ilk yapılacak iş. riiz· 
garın geldiği istikamete doğru ko • 
mıya başlamak ve cebinizdeki men. 

dili çıkarıp gözlerinizi de kapaya. 
cak şekilde yüzünüzü muhafa7.a et
mektir. 

Rüzgara karşı kosm::ık sizi s1;}ı. 
nağıntzdan uzaklaştıracak dahi ol. 
sa gaz bulutundan kurtulmnnın 

yegane çaresi olduğundan tered· 
dütsüzce yapılması lrızımdır. 

Rüzgara karşı koşulmadığı ve 
yüz. göz mendille kapanmadığı tak. 
dirde teneffüs edeceğiniz gazla sı. 
ğınağa varmadan yolda kalmanız 
muhtemeldir. 
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Levazım Amirliği Satanitlma Komisyonundan: 

104,000 kilo meşe kömürü alınacııktır. Açık eksiltmesi 16 - 8 - 939 
~rşamba günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tı::ıhmin bedeli 4680 lira, ilk teminatı 
351 liradır. Şartnamesi komisyondA görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (104) (5773) 

*. Harp akademisi için 6300 kilo kuru soğan alınacaktır. Açık eksiltme· 
si 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satın al
ma Ko.ela yapılacaktır. Tahmin bedeli 283 lira 50 kuruş, ilk teminatı 21 
lira 26 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülebilir. İsteklilerin kanuni ve. 
si.kalarile beraber belli saatte Ko.nagelmeleri. ''109,, "5873,. 

* * Maltepe askeri lisesi ocaklarının tamiri 16 - 8 • 939 çarşamba günü 
saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 539 lira 92 kuruştur. Kati temi. 
natı 81 liradır. İsteklilerin nafiadan alınmış vesika ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair gösterecekleri vesaikle belli saatte Komisyona gel-
meleri. "116,, "60229,, . )/. 

5000 metre kefenlik bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 • 8 - 939 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin kefenliğe elverişli bez nümunelerile ve 
kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (118) (6050) 

• * 
6600 kilo ince makine yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17-8-939 

perşembe günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1452 lira ilk teminatı 217 lira 80 kuruştur. Şart· 
name ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesi.kelarile bera-
ber belli saatte Ko.na ielmeleri. (135) ~6268J 

* * Düzine 

200 13 X 18 Röntgen filimi 
400 18 x 24 " " 
500 24 x 30 ,, " 
400 30 x 40 " ,, 
Yukarda eb·adları yazılı 1500 düzine röntgen filimi alınacaktır. Ka. 

palı zarfla eksiltmesi 31 - 8 - 939 perşembe günü saat 15 de Tophanede 
İst. Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahinin bedeli 8235 lira ilk teminatı 617 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. "141 .. "6274., 

* * 2500 adet tüylü deri alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 31-3-939 
perşembe günü saat 15.30 da Tophanede amirlik satın alma Ko.da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 5500 lira ilk teminatı 422 buçuk liradır. Şart

Jllame ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme-

"142" "6275" leri. 

* * 791 çift köhne !otin, 165 çift köhne çizme ve 5 çift yemeni pazarlıkla 
satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 25 .. 8-939 cuma günü saat 14 de Top
hanede İst. Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 112 lira 35 kuruş kati teminatı 16 lira 85 kuruştur. Fotinler A
yazağada Süvari binicilik okulunda görülür .. İsteklilerin belli saatte 

1 1 . "137,, "6270,, komisyona ge me erı. 

* * 7500 metre kadar anbalajlı.k bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
21 - 8 - 039 pazartesi günü saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin 750 lira kati te--
minatlarile belli saatte Ko.na gelmeleri. "140,, "6273,, 

* * 20.000 metre kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18 - 8 • 939 
cuma günü saat 14.15 de Tophanede İst. Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati 
teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. "139,, "6272,, 

* * 20 adet yangın söndürme makinesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
23 - 8 - 939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. aRlirliği satın 
alma. komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. ts
teklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri. "138 .. "6271,, 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimize 939 yılı zar!ında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
ı-.:. Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere aitr se. 

nedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize 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 de yüksek sınıfına talebe alı. 
nacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve yaş. 
ları on betşen kücük on dokuzdan bilyük olmamalan ~arttır. 

B - Yü:tsek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmalan JA. 
zımdır. 

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

4 - İsteklilerin mekte}!I müdürlüğüne karşı yazacakları istidalanna 
aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahadetnamesi, veya tasdıknamesi veyahut bunların mu. 
saddak suretleri, 

D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı, 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları, 
F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9 x 6 eb1adında,,. 
5 - Yazılma i~i 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

olanların 2S Ağustos 939 Pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah saat 
8 de mektepte bulunmaları lazundır. 

6 - Fa~da tafsilat için Ortaköyde Mektep müdürlüifuıe müracaat olun. 
malıdır. 1stanbu1dan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılgl!linden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönde. 
rilmesi lıizımdlr "5272,, 

lstanbul Komutanlığından : 
4 - Piyade alayından zayi olan cilt 1 varak 6 "6172,, numaralı vete. 

.uıer ayniyat makbuzunun hükümsüz olduau ilan olunur. "5782,. 

TAN 

İstanbul Levazım . Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Milas Küllük, Bodrum garnizonları için 1,060,000 kilo odun kapalı 
zarfla 21 - 8 - 939 günü saat 15 d~ Milas askeri garnizonunda ihalesi 
yapılacaktır. Muhammen bedeli rn,900 lira, muvakkat teminatı .. ı~?O 
liradır. İstekliler ismi geçen garniı:onda saat 14 de kadar mal mudur· 
lüklerine yatırdıkları muvakkat tf:mfnat makbuzlarile ve Ticaret Odası 
vesikalarile birlikte teklif mektuplarını Komisyona vermiş olacaklar
dır. Milas Küllük ve Bodrum garnizonları odunları bir müteahhide ve
rileceği gibi Milas, Küllük birlikte Bodrum odunları da ayrı müteahhi
de ihale edilebilir. Şartnameyi görmek isteyenler Milas'da as. satın al-
ma komisyonuna müracaatları. "5"151,, 

Manisa tümen merkez birliklerinin ihtiyacı olan 775,300 kilo yulaf 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat 
10 dadır. Hepsinin tutarı 38,765 lira ilk teJ!linatı 2307 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi komisytmda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat mAkbuz v~
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesı
kalarile beraber ihale günü ve ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarım Manisada tüm satın alma komisyonuna vermele· 
rt. (201) (5771) 

* * Lüleburgazda bir adet gaııaj kapalı zarfla yaptırılacaktır. İhalesi 
24/ 8/ 939 Perı::embe giinü saat 16,30 da olup ilk pey parası 3783 lira 25 
kuruştur. Sartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satın~lma komisyonuna müracaatla 253 kuruş mukabilil'lde alı
nabilir. 
İstekliler kanunu!l 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mktuplarını Çorluda Kor Satınalma ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları. 

Edirnede Saray içinde harici taş duvarları mevcut dört tavlanın ye. 
niden tamiri münakasa~ı kapalı zarf usulile 25/8/939 Cuma günü saat 
16,30 da Çorluda yapılacaktır. İlk pey parası 12,195 lira 9.5 kuru~tur. 
Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda Kor Satı· 
nalma komisyonuna müracaatla 10 lira 95 kuruş mukabilinde alabilir· 
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte bel. 
1i gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satı
nalma komis:yonuna vermiş bulunmaları. 

Çorluda iki adet hangar kapalı zarf usulile yaptırılac~ktır. İhalesi 
22/8/939 salı günü saat 16,30 da olup ilk pey parası 10,502 lira 95 ku
ruştur. Şartnar.l\"Sinl görmek ve almak istiyenler 926 kuruş mukabilin. 
de her gün Çorluda Kor Satınalma komisyonuna müracaatla alabilir
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte bel· 
1i gün ve saatten bir saat evvel teklif mktup!.."trını komisyona •rmiş bu
lunmaları. 

Lüleburgazd:ı bir adet garaj kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. İhalesi 
23/8/939 Çarsamba güniı saat 16,30 da olup ilk pey parası 4208 lira 56 
kuruştur. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satınalma komisyonuna müracaatla 295 kuruş mukabilinde alabi
lirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupla·rını komisyona ver-
miş bulunmaları. (227) (5922) 

* * Beher adedine tahmin edilen fiatı 350 kuruş olan 40.000 adet kilim 
kapalı zari usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 28/ağustos/939 
pazartesi günü saat 11 dedir. hk teminatı 8250 liradır. Evsaf ve şart
namesi 700 kuru~ mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan alınabilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaik.iP. teminat ve teklif mektuplarııu ihale saatinden be.. 
hemehal bir saat evveline kadar M. M. V. satınalma Ko. na vermeleri. 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 37 kuruş olan 560,000 metre ya· 
tak kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25 a
ğustos 939 cuma günü saat 14 dedir. İlk teminatı 11610 liradır Evsaf 
ve şartnamesi 10 Jira 36 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. 
dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden behemt-hal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satı-
nalma komisyonuna vermeleri. (5878) (217) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuruş olan elli bin metre 
kaputluk kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 
4 'Eylul/939 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 8875 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 770 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalına Ko. dan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin. 
den behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma 
Ko. na vermeler. (216) (5877) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 50,000 metre 
kışlık elbiselik kunıaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İ
halesi 31 ağustos 939 perşembe günü saat 11 dedir. tık temir:ıatı 8250 
liradır. Evsat ve şartnamesi 700 kuruş mukabilinde M. M. V. satınal
ma Komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 savılı ka. 
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tekllf mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada \I. M. v. 
satın alma Ko. na vermeleri. (218) (5879) 

• • Beher metresine tahmin edilen fiyatı 37 kuruş olan 130000 metre 
Y~stık kılıflıt'.?ı bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. thale
sı 25/ağustos/93q cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3607 lira 50 
kuruştur. Evssf ve şartnamesi 241 kuruş mukabillııde M. M. v. satı. 
nalma Ko ... dan alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2,. 3 cu ma.ddt'-Jerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup· 
larını ıhal saatınden behemehal bir saat evveline kadar M. M. V. sntı-
nalma Ko. na vermeleri. (220) (5881) 

* .. Uşakta yaptırılacak bir pavyon ile iki top han~arınııı bedel kesif mu: 
vakkat teıninatlarile ihale gün ve saatleri aşağıda yazılmıştır. Pavyo
nun. :enni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kuruş mu
kabı~ınde A?7onda inşaat şubesinden alınabi1ir. Bir pavyon ve iki han. 
g.ar ınşaatı ıle tediye !inrtlan hakkında mufassal malUmat edinmek is
tıyenlerle keşü ve ı:;artnanıeyi okumak ve projeleri görmek istiyenler 
he~ gün ve isteklilerindc arttırma eksiltme kanununun 2. 3 cil madde
lerındeki bel~eleriJe teminatlı teklif mektuplannın fhaleden bir saat 
evvel Afyonda askeri satmalma Komisyonuna vermeleri. f226> (5921) 

Uşakta bir pavyon 
., İki hangar 

Keşif bedeli İlk teminatı ihale günü 
Lira Ku. Lira Ku. ve saatı 

42.341 61 
60,659 00 

* 

3176 61 
4232 95 

* 
22/8/939 salı 11 

u " ,, " 10 

İzmir müstahkem mevkii komutanlığınca gösterilecek yerde 118554 
lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon ve bir mutfak bir ahır inşası 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. İhalesi, 21 • Ağustos • 939 
pazartesi l(ilnü saat 16 da İzmir levaıun A·nirliği satınalma Ko. da ya • 

11 

inhisarlar U1num Müdürlüijü Hanları ·.- " 
I - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 30 • VI • 939 tari

hinden 30 - VI - 940 tarihine kadar bir sene zarfında birikeceği tah
min olunan 350 ton kaat ve karton kırpıntıları kapalı zarf usulile sa. 
tıiacaktır. 

II - Muhammen bedeli (7000) lira ~ 15 muvakkat teminatı 1050 
liradır .. 

Ill - Arttırma 21 - VIII - 939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım satım komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Nümune ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız a
lınabilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte % 15 gü. 
venme parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. "5965., 

pılacaktır. İlk teminatı 7177 lira 74 kuruştur. Şartname, keşifname ve 
projesi her gün müstahkem mevki inşaat Ko. da ve Ankarada M. M. V. 
emakin inşaat şubesinde görebilirler. İstekliler Ticaret Odalarında ka
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden en az bir 
hafta evvel İzmir Ndia ren heyetinden alacakları vesikaları göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu. 
nun 2 3 cü mat<ldelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah. 
kem ~evki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yap
tınlmış tezkiye vesikalarile teminat ve tekJif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ko. na vermiş bulunacaklardır. 

~'229,, "5972,; 

* • . ' 
Kütahyada iki pavyon ve iki cephaneliğe muayyen günde talip ~u!).ur 

etmediğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Keşıf be
deli 60,035 lira 38 kttruş olup ilk teminatı 4252 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 2 - 8 - 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname proje ve planları 320 
kuruş mukabilinde her gün Ankarada komisyondan alınabilir. İstekli. 
!erin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesalkle birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde An.karada Komisyona vermeleri. '245) (6057) 

* * ' İzmir müstahkem mevki birliklerinin 50,400 kilo sade yağı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26 - 8 • 939 cumartesi günü sa. 
at 12 de İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin edilen tutarı 47,880 lira ilk teminatı 3591 liradır. Şartna. 
mesi her gün İzmirde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret oda. 
srnda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını iha. 
le saatinden en az bir saat evveline kadar komisyona vermeleri . {6107) 

(248) 

* * ,)--Aşağıda miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı 
benzin ve yağlar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 28/S/ 
939 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Çanakkalede müs
tahkem mevki satınalma Komis~·onunda yapılacaktır. İsteklil'?:iıı 2490 
sayılı knnunda yazılı belgele:de ve 939 senesi ticaret vesikaları ve mu. 
vakkat teminatları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel iç ve dış 
zarflar mühürlü olduğu halde komisyona makbuz mukabili t~slfm et
meleri fenni evsaflan Ankara, Jstanbul ve İzmir levazım Amirlikleri 
satmalma komisyonlanr.da ve Ç&nakkalede müstahkem mevki satı. 
nalına Komisyonunda görülebilir. ç. 

Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmedir (232) (6039) 
Cinsi Kilo Tahmin be. Tutarı "' Teminatı Saati 

Benzin 
Vakum yağı 
Valvalin 

200,000 
20,000 
5,000 

deli Kuruş Lira Lira Ku. 

46.000 
( 7,000 
( 1,750 

3450 11 de 

81750 656 17 de 

~ * )<• .. , 

Denizlideki kıtaatın ihtiyacı olan 84,000 kilo sığır etinin kapalı zarf
la eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. Son pa
zarlığı 28 - 8 - 939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Sığır etinln 
şartnamesı İspartada Tüm. satın alma komisyonundadır. İstekliler gö. 
rebilirler. 

Muhammen tutarı 16,800 lira ilk teminatı 1260 liradır. İsteklilerin 

belli gün ve saatte İspartada komisyonda bulunmaları. ~'263,, "6279,, 

* * 26 · fl • 939 tarihinde An.karada M. M. V. satın alma komisyonunca 
eksiltmesi yapılaC'ak olan 2230 adet karyolanın alınmasından şimdilik 
sarfınazar edilmiştir. Ayrıca ilan edilecektir. "261,, "6235,, 

Teslim yeri 

Babaeski 
Pınarhisar 

Miktarı 

ton 

1040 
770 

* * Tutarı 

lira 

9360 
5775 

İlk teminat İhale saati 
lira 

----~ 

710 15 
433 16 

Vizedeki tümen birlucıerinin yukarda yazılı odununa talip çıkmadı
ğından tekrar 4 - 9 - 939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Vizede tümen satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel Vizede komisyona vermeleri. "266,, "2676,, 

* * 523.000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltme ·e konulmu. tur. Eksilt-
mesi 30 - 8 - 93!) çarşamba günü saat 10 da Diyarbakır levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 18.319 lira ilk 
teminatı 1373 lira 92 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. Taliplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar te· 
minat ve teklif mektuplarını kanunun 32 ncl maddesine uygun olarak 
Diyarba.kırda komisyona teslim etmeleri. "6277,, 

* * Cinsi I\Ilktarı l\luhamnten ilk ihale İhale tarihi ,.c 
kilo fi atı teminat şekli saati 

Ku. Sa. Lira Ku, 

Un 540,000 13 50 5467 50 Kapalı 4-9-939 15 
zarf 

Bulgur 72,000 8 50 459 
,. .. 15.30 

Kuru fasulye 36.000 15 405 ,, ,, 
Hl 

Pirinç 9,600 24 50 176 40 Açık 
,, 

16,30 
eksiltme 

Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın ihale tarih 
ve saatleri yukarda gösterilmistir. Şartnameler garnizon lı!vaz1m mü
dürlüğünde her ııün görülebilir. Kapalı zarf münakasasına girecekler 
mühürlü teklif mektuplarını 2490 sayılı kanundaki vesaikle berabc.>r 
ihale saatinden bir saat evvel Dör.tyolda askeri satınalma '<omisvC1nuna 
vermeleri. "262,. "6280 .. 
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bu harikülade hurma ve 
zeytin yaS}larile yapılmıJ 
ıabunla c köıele gibi» bir 

ciltden ıakınına% 
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IRÇOI MANTl~ICINIZI MUHAFAZA ETMEK 
. ';i·.. tenmlZUI tatb tue Te pnç olmamu temin 

edinız. 86t6n zerafeti ve romantizmliti 6ldana 9lel't 

.e cansa bir cilde aahip olmak tehlıkesine ftl'llla1Jn. 
:"~'"-:€keadi bile zerafetinizi el.uma muhafua etmek 
IÇID •İalere yardım edtıcek - iyi ,a.nik mad81eri 
yarabıuftir_ okfayici m61eyin hurma 'nl zeytin 
)'~~· Cildi yumUfllk tatla ve senç brakau.k ic:ia 

..;::;:::ıı::ı hıc bir MY oalara mnlrav-. edilemea. 

----TÜRKiYE , 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
Kavak. Tuzla, Sirkeci ve Marmara ~lu.t Göçmen qbanelerl için 

mahaJJenacle teslim edilmek üzeN. 

e ODUN 1 cı 

saç boyalan saçların tabi! renk· 
terini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, dalma sabit b
hr. Kumral ve liyah renkli 11h· 

hl .. , boyalandJr. 

tNotLtz JCANZUlt l>CZANESt 

BEYOOLU • lsTANBUL 

Tel: 11114 

lıta•bul Or111aı Mi dlrllliü•cl•• : 
1 - Orman Umum Müdürlüiü için prtname ve nümunest veç. 

hile 1000 adet devlet ormanı çeJdct ile 1500 adet orman çekici bpab 
zarf mulile münakasaya vuedilıniftlr. 

2 - Mezk6r çekiçlerin muhammen ftatı ceman 24000 liradır. 
3 - Eksiltme 939 afultoa 23 üncü çarpmba ıünü saat 15 de İltanbul 

orman çevirp müdürlülfl odamda yapılacaktır. · 
4 - Muvakkat ıemıut 1800 Ura orman m.W muhaslpllllJıden a. 

lınacak ~W• *• henl5• .. ı tM1üa sd"ntk*., 
5 - Şartname ve nlmuneJer lstanbul orman çevtrp mGd6rltilflnde 

görülebilir. 
8-

.-..~-
tblUL 

'1 - Teklif mektuplan yukarıda üçilncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar İstanbul Orman Müdüriyetinde mütefe]tkil iha. 
le komisyonuna ıetireceklerdir. (6109) 

Bir çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,Soo,ooo olur 

ıs ••• 931 

Malarya, trahom, 11tma, çiçek, diza nterl, kara humma, verem, prbon 
kolera gibi bir çok salgın hastalık lan taşıyan sinek, tahta kuru1u, 

'l>!re, güve ve bütün hqaratı 

FAYDA 
ile imha Edlllla. 

,.. 
I' AYDA bütün bapratı öldürücü mayilerin en iyisi ve müessirldlr. 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kok111u JAtif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile karıt
tırara1r ve ıüslü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak 

FAYDA yerine satmak latiyenler vardır. Sakınınız. 

50 Lirallk 
llr ıı•ııeyl 
Ter Mahv• 
Cleblllr. 
Terin ıalattıtı 
elbise ima 
tilr s•mancla 
liarap olıİlap 

ter, bilhaua 
ipekli kumq. 
lan bozar, 
Elbise ve iç 
çanrafn-lannm 

ve Tarih · Coğrafya Fakültesi 
... te'91in Yemek Münakasası: 

~kara Dil ve T..ıll • Coj rafya Fakilteıl 

, __________ , .. ______ , tere kartı muhafaza etme~ için 

RA DJO L
• SUDOIONO DiKKAT: "ludorono 1tertev .. terı, k•m•a. •· ı 

Dlrektirlli l ncle•: 
A = J'akültenın yatılı talebnhıin ubah öile ve akpm yemeklerinin 

bpah zarf usull1' müna1ruası 10 ailn daha temdit edllmifti,r. 
B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kUl'qf olup bıİnun bir _. 

aelik umumi yeltdnu 34218 Ura 75 kunqtur. 
C - % 7,5 m~ı t,mtnat bedeli 2586 lira 41 kunıttur. 
Ç - bıale 18 • VDI • 939 cuma Jiinü saat 1' de Ankarada mektepler 

ın'CdıuebecWlinde yapllacütlr. Teklif mektuplannın ihaleden bir saat 
eline kad&f meıld\r m~'t»ecUlkte mü~fekkil komisyona teslim 

eillmif bulunman lbımdır. 
D - !ateklllerin pttnameyi ,&~ek ve izahat almak üzere fakülte 

.,._.P memuı'lutuna mütaeaat etm.elerl. "3785,, "8255,, 

---- ----

1 
1 ,BTIY deoe meorunu dellttlrlr. lundan dolaya vbouda 

Kullanma. · hl9 bir tenalıtı yoktur. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . ·- 11'----·~-

•• ltlylll .......... il cltpı .. 

••• 48 ••tl•lyc "*-••ıı+.r. 

iAD'vOLt·N 
i11ll••••l•rın dlılerldlr. 

Diı taltiblerl dfyor ki: 
·~naiam~~Qleft ... mlller,..._ 

__. ıüade 3 defa difleii t81Dbi1...-ı. lmWlclir.,, 

HükG111et Konajı 1 ıaatı 
&. A..., Vlldyell Paaı •llr 1 .. 11 M•hnlcllrllil ... : 

Puarcık bıa11nda yapılacak 28743 Ura 42 kUl'llf btlf bedelli hükta. 
met konelı lnpatı bpıalı art uaullle " on bin- Una bu yıl baldJell 
940 malt J'lhnda &lemnek priile ÜllHIMfe çıkan)aaqbr. 

1 - Doquındakl nrak fUD)udır~ 
A - HUIUll prtıwne 
B - Mukavele projtı.t 
c - 1 inel Jmmı lletlfnameB 
D - 2 inci Jomn ~ 

2 - Dosya G. Antep Nafia KOdiirlqGnden ft Paumk ...ıiıltıdür
lülüııden a6rülebrur. 

3 - MuYakkat teminat 1 '780 Uncbr. 
4 - lnekınertn ihale pmündea .qul ..tiz.atin evvel G. Antep Vl

liyetlne ~ itler ............. mGncut ederek ~ veren ko
misyonda alacalı ehliJet nmlke.U. .. Jllı TlGatet Oduı veslb11 ib
raz etme.ı. 

5 - J:blltme 8 - 9 - - lla&.mtiadlf'cnzma dnil IMt 11 ela Pa
zamk malmflclGrlQlnde matıııMrtJ ebl1tme kom.llyonmula ~ 
caıı:tır. 

8 - isteklilerin 2490 uyılı bıauna unun ollarak... Jad'tı;acaıüan 
mekt\ıPlaıuu saat 15 e kadar kamtQon rlyuetlne vennit- olmalan. 

Postada vuku bulacak pcilmıelw ırauı eclilemez. 

lıtanb•I Telefo• Midirllğinclen : 

Müsabaka tle Memur Alınacaktr. 
MüdürJ.üiümilade münhal bulunan memuriyetlere müsabaka ile me

mur alınacaktır. imtihan 18-8--939 tarihinde saat 1' de yapılacaktır. 
Kı:ıanınlar aldıkları derece sırasile tayin ve Lise ~le lisan bl· 
lenler tero1h edlleeektir. İateklilerin aşağıda yazılı §altlan haiz olmalan 
lizmidır: 

1 - ~k olmak, 18 yapııı bitirmiş veya 30 YBfUU ıeçmemif ve eeııebl 
ile evli veya Y..-r' olmamak, 

2 -Aıkerlilinl ikmal etmif veya tamımile alikası keallmlt bulunma1r, 
3 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyet olmamak, 
' - Daire cloktorlutunca yapılacak sıhhi muayeneatnde (788) sayılı 

memurin kanununun (') ncü maddesinin (V) fıkrası mucibince hizmete 
emritU oldukları aıılafl}mak. 

1ateklilerln nilf111 hüviyet cüzdanı ve mektep phadetnamesl, ~erlik, 
fJl bal~ Veiilta:lan ve ap klğıdı ve altı kıt"a vetlkalJk fotojrafmı 
bir cli1ekçeJe bqhyarp 11-8--939 tarihine kadu İstanbul Tele.forı.. Mü
dirlqbe müracaatlar. (5889) 

s,-.~lar v• ka111plara 
aidmlerin 

Naan Dlkkafl•• : 
Anupad~ bUJilk ratbet kazanan n 

.... ,.ıara s6k ,.arayan 3 renkli 

DAIMON 
Asla fenerleri gelmifUr~ 
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