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5 .. l(URUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Moskovaya Geniş 
Salahiyetli Askeri ı 

H G .. d ·ı· i eyet on erı ıyorı 

........................... ! 
lngiltere ile Franıa araıın- İ 

claki ııkı ifbirliği clolayııiy-

le ıon yapılan aıkeri tema.- i 
larclan bir intıba: lngiltere İ 

Hava Nazırı Kingıley Woocl i 
(Solda) ve Frannz Hava f 
Erkanı Harbiye Reisi Gene· i 

Chamberlain. Temasların 
Siyasi Müzakerelerle 
İlerliyeceğini Bildirdi 

Kamarada Hatipler, Başvekilin 

Siyasetinden Vazgeçmediğini 

Hala Tatmin 

Söylediler 

Londra, 31 '(Hususi)' -Mister Chamberlain, b~gün A
vam Kamarasında sorulan bir suale cevap vererek Ingiltere 
ile Fransanın Moskovaya askeri heyetler göndermeğe karar 
verdiklerini askeri konuşmalarla beraber siyasi konuşmala
rın devam e

1

deceğini söylemiş, daha sonra İngiltere amiral Sir 
Reginald'ı hava mareşal muavini Sir Şarleti, Pluntett'i ve bin
başı Jhon Haywood'u bu işe memuretti~ini anlatmıştır .. He
yetin bu hafta içinde Moskovaya hareketı beklenmektedır. 

/ngiliz 
Filosu 

Geliyor 
~ 

"Malaya.. lzmirde 
5 Gün Kalacak 

-, Moskovaya hareket edecek o1an 
Fransız askeri heyeti Orgeneral Dou
menci riyasetinde Ha\•a ordusundan 
General Valin, Bahriyeden Albay 
Vilauna, Süvari alay kumandam 
Kreibs ve daha bir kaç subaydan te
rekküp edecektir. 

Bu heyetler, fevkalade sa18hiyetli 
olacaklardır. lngiliz heyeti, daha ev. 
vel Patjse gelerek Fransız he.vr.ti iln 
tcmasllrda bulunaca .r. 

Hôla Tatmin Siyaseti 

Daha sonra harici siyaset üzerin. 
de müzakerelere geçilllliş, muhalif li-

ral VUILLEMIN ı : 

Dost ve müttefik tngilterenin Ak· beraller namına Archirbald Linclair 
deniz donanmasına mensup bir füo Başvekilin hala tatmin siyasetinden 
yann limanımıza gelecektir. Filo, bir hayır umduğu içinHariciye nazırı r-
Verstik dritnotile dört torpido muh- Lord Halifax derecesinde tecavüze! • ..., 
ribinden müteşekkildir. Misafir İngi. karşı gelmiye azmetmr.miş vaziyette T k d 1 · ı · 
liz filosu limanımızda büyük mera- bulunduğunu söylemiş, daha sonra O yo a ngı iZ 
simle karşılanacaktır. Bu merasime Moskova müzakereleri neticelenince. 
ait program hazırlıkları bu sabah ta- ~e ka.dar m~~li~in t~til eıunmaması~ı 
mamen ikmal edilecektir. . ıstemış ve hukumetın Moskovaya bır Al ht 1 

B -r t ünasebetil d - hürmet alameti olarak yüksek bir ey ar ar 1 u ~yare m e omm h . t' .. d . ih 'ğ' . 
d - t ·ıten liınan şa sıye ı gon ermeyı mal ettı mı 

mamız un zmı ımıza ge- . . • . • 
ı k S 1 ıklannda d . 1 ve bu ihmalı tclafı etmek lazım gel. 
ere a ıpazan aç em1r e. d·-· . 1 k h"k" .. 
iti t gil' n u yarın bah ıgını an atara u umetin sulhu N •• • y 

m ş r. n ız ı os , sa Sa· korumak için Danzigin ilhakı ilan umayış aptı at 9.30 da limanımıza muvasalat e-
d kt. B t • 1 gemıs· · 1 k olunduğu takdirde alacağı vaziyeti ece ır. aşa amıra ı oma . • . • . •.. 
Ü h . 1 .. atarak =h . açıkça ılan etmesı lazım geldıgını i-

zere mu rıp er, ·~op ~- rı se- h t · f ... ı ,..... 
limlıyacaklar Selimiyeden ve harp za e mış ır. 
gemilerimizd~n atılacak toplarla se. Daha ıonra Dalton, ıöz a.l-
lamlanacaklardır. mıf, meclisin uzun bir tatile 

Saat 10.30 da Amiral Şükrü Okan. ııirmemeıi icap ettiğini, çünkü 
İngiliz zırhlısına giderek filo kuman. muhalefetin hükfunete itimat 
danı amirali ziyaret edecek ve Türk etmediğini ve hükumetin ica. 

lngilterenin Japonyaya Karşı Ciddi 
Tedbirler Alacaqı Bildiriliyor 

donanması namına kendisini selam- b d ı· · h l ın a mec ısı emen. top an- Londra, 31 (Hususi) L- Mis-
layıp "Hoş geldiniz" diyecektir. d · • 

mıya avet edeceğme ınan- ter Chamberlain, bugün Avam 
İngiliz amirali saat ll,30 da Dol· madığını ıöylemif, hükfıme- Kamarasında sorulan bir suale 

mabahçe rıhtımına çıkacak, 12 de 
Valiyi ve müteakiben Amiral Sukrü tin hala ıiyaıi taallül ile ıulhü cevap vererek İngilterenin Ja-
Okan ile kumandanı ziyaret edecek- tehlikeye koymakta olduğunu ponya ile olan ticaret muahe-
tir. Saat 16.30 da Dr. Lutfi Kırdar anlatmıf ve hükumetin Lord desini ilga etmesi için meseleyi 
Amiral gemisine giderek bu ziyareti Halif akıı Moskovaya gönder- derince düşünmek ve domin-
iade edecektir. meai, yahut B. Molotofu Lon- yonla.rla istişare etmek lazım 

Londradan öğrenildiğine göre, !n- draya davet etmesi lazım gel- geldiğini söylemiş, İngilterenin 
giliz filosu bAşkumandanı Amiral diğini aöylemittir. Uzakşark siyaseti hakkında da 
Sir Kaninghan, dün, Maltadan ls-
tanbula hareket etmiştir. Chamberlain'in Sözleri şöyle demiştir: 

"Malaya,, yarın l:zmircle l "İngiliz hükumeti Uzak Şark siya. 
. . . Bunun üzerine Mister Chamber • setini deği tirmiyccckar. Eğer .Jn. 

İ~mır, ~1 (TAN ~uh~bırınden) - lain beyanatta bulunmuş, Moskova • ponların i gali altında bulunan 
İngılterenın Akdenız fılosuna men- da yapılan müzakerelerin inceliğin • Çin mıntakalarında İngiliz alc~ h-
sup Malaya ıırhlısı, çarşamba saba.hı den bahsederek ~enüz bu müzakere- tarı harekat dc\'am ederse hiiki'ı" 
s1aa~ .ıı de . ~imanımı~a gelece~tır. lerin tafsilatını anlatmak sırası gel- met \'azi~ eti ı:ok ciddi telakki c· 
ngıliz gemısı, 1,5 mılden şehrı 21 d'ğı'ni ifade et · H . · dccektir." • me ı mış \'e arıcıye 

pare topla selamlıyacak, kışladan Nazın ile arasında hiç bir ihtilaf bu. 

muştur. Polis bir çok kişileri tevkif 
etmiştir. 

Hibiya Parkta top!anan ve İngiliz 
siyaseti aleyhinde hazırlnnan karar 
suretlerini kabul eden muhtelif va
tani teşekküllere mensup 150 bin ki. 
şi Ingiliz sefaretine doğru yi.ırümiye 
başlamıştır. Nümayişçiler ellerinde: 
"lngilizlcr, siyasetinizi değıştiriniz.,. 
"Kahrolsun Büyük Britanya,, ve 
"Craigie Asyanın düşmanıdır., iba
relerini havi levhalar taşımakta idi
ler. Japonların işgali altında bulunan 
ve Shantung'un merkezi olan Tsing
fou'daki Ingiliz aleyhtarı komite bu 
şehirde oturan Ingilizlcre bir r.ıek. 
tup göndermiştir. 

Mektupta şoylc denilmektedir 
"l O Ağustostan sonra vukua gele

cek hiidıseJerden mesul değiliz. ls
terscniz Çangkayşek'e yardım ctmi. 
ye devam ediniz. Fakat Çangkayşe. 

NEŞ'ELI BiR GECE: 
Bu Akşam Kadıköyünde 

Bay Hamza Okkan İdaresinde 
iNCi GAZiNOSUNDA 

Bayan MUALLA ve 
Kemani SADl'yi dinleyiniz. 

Sivil Devlet 
Bareminin 
izah namesi 

1 • Ücretli Memurlar Ticaretle Uğraşamıyacaklar 

2 • Dil Bilen Memurlar lmtih~ın Edilecek 

3 • Muvakkat Tazminat Eylulde Verilecek 

4 • Mütehassıslar Ayni Ücretle Kalabilecekler 

Ankara, 31 (Tan Muhabirinden) -· Bir müddettenberi 
Maliye Vekaletiyle Divanı Muhasebat tnrafından müştereken 
hazırlanmakta olan devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan kanunun "sivil devlet baremi" izahna
mcsi bugün tamamlanmıştır. Çok uzun olan bu izaı. name . k rr 
yarın tab ve teksir ettirilecektir. Izahnanıede anunun her 
maddesi icabına göre muhtelif tatbikat misalleriyle izah olun
makta ve kanunun bu izahat dairesinde tatbik edileceği tas
rih olunmaktadır. 

Yabancı dil bilenler /-
Kanunda tahsil derecelerine göre 

barem derecesi verilmesi esası kabul 
edilmiş olduğundan hangi tahsil de
recesine, hangi okulların tekabiıl ey. 
lediği izahnamede geniş tarzda gos. 
tcrilmiştir. Yabancı dillere vakıf o • 
!anlara temin edilecek üstunlukler 
hakkındaki hükümler ise şöyle izah 
olunmuştur: 

"Kanundaki hükümlere göre 10, 
11, 12, 13, 14, 15 inci dereceye gire. 

'bilecekler arasında mesleklere gore 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek dillerden birine ve dokuzuncu 
dereceye alınabilecekler arasında bu 
dillerden ikisine hakkiyle vakıf ol -
duklannı yine 1cra Vek iller i Heyeti 
kararıyle teşkıl edılecek komısyon 

huzurunda imtihanla isbat edenler 
tahsil derecelerine göre girmek hak. 
kını haiz oldukları derecenin bir üst 
derecesine alınabilirler. .Maddenin 
sarahati ilk defa devlet memuriye • 
tine girecekleri, bu hükümden istifa. 
de edebilmeleri için, yabancı diller-, 
den bir veya ikisine vakıf oldukları. 
nı komisyon huzurunda imtihanla is. 
batı zaruri kılmaktadır. İmtihan ko
misyonlarının daima müçtemi ve fa. 
al bir halde bulunamıyacaklan gö _ 
zönünde tutulunca tayin muamelele. 
rinin imtihanlardan sonra yapılması 
cihetine gidilmesinin kadro boşluk • 
}arının zamanında doldurulmaması 

gibi idcari bakımdan mahzurlu tev • 
lit edeceği de aşikardır. Bu sebeple 
yabancı dillerden bir veya ikisine 
vakıf olduklarını ileri sürmek sure. 
tiyle memuriyete talip olanların ko. 
misyonun ilk içtimaında imtihana 
sevk ve muvaffak oldukları takdirde 
tayinleri icra edilmek üzere tahsil 
derecelerine göre girmek hakkını ha. 
iz oldukları dereceye alınmaları ca. 
izdir. 

Bu suretle tayin edilmiş olanlar. 
dan herhangi sebeple olursa olsun 
komisyonun ilk içtimaında imtiha • 
na iştirak etmiyenler bu madde huk
münden istifade edemezler.'' 

Vcretli memurlar ticaret 
yapamazlar 

İzahnamede ücretli memurların 
da ticaret yapam1yacakları hakkın • 
da şu dikkate değer mütalea vardır: 

"Memurin kanunu hükümleri 
ücretli memurlara da şamil olduğu, 
kanunda yazılı bulunduğundan ba • 
derna ücretli memurlar da ticaret ve 
sanatla iştigal edemiyecekler, kendi 
emlak \'e arazilerini bizzat veya bil. 
vasıta işletebilecekler, şirketlerde, 

ticaret ve sanayi müesseselerinde va. 
zife deruhte eyliyemiyeceklerdir. An 
cak kooperatif şirketlerinde meclisi 

(Sonu: Sa ıo, su. lJ 

, 

Haıtane'de tedavi altına alınan 
gen~ kadın .• 

Güzel Bir 
Kadın Ağırca 

Yaralandı 
-o--

Kocası Kaynanasını da 

Tabanca ile Vurdu 
Evvelki gece, Küçükpazarda genç 

ve güzel bir kadın kıskançlık yuzün. 
den kocası tarai"1iıGan tabnnca ile a· 
ğırca yaralanmıştır. Carih, kaynana
sını da hafifçe yaraladıktan sonra 
kaçmıştır. 

Her iki hadisenin fani olarak ara-
nan Ismail, bundan iki sene evvel. 
Hikmet isminde hır kadınla evlenmiş 
fakat geçimsizlik yüzünden 14 ay son 
ra karı koca ayrı yaşnmıya başla.nı~ 
lardır. 

Fakat İsmail kıskanç olduğu için, 
sık sık mektup göndermiş, yine be
raber yaşnmalnrını karısına teklif 
etmiştir. Cevap alamayınca da k&
dının ba kaları tle diişup kalktığına 
zahip olmuş, nihayet evvelki gece 
Hikmetin evine gelmiştir. 

mukabele edilecektir. Malayanın bu (Sonu; Sa: 10 Sii; 5) 
ziyaretinde zırhlıya başka torpido 

Anlasılan, Japony&da tngilte~eye 
karşı aiman son vaziyet, yeni ve 
mühim ~dbirler alınmasını icap etti
recek ve belki de pek yakında ~Ta
pon - İngiliz ticaret anlaşmasının !eş. 
hine sebep olacaktır. 

kin idaresi altındaki Çine giderseniz =-============= 

Kadın, kocasının hiddetini farke. 
dince kaçmıya savtışmış, Ismaıl ta
bancasını çekerek uzerine iki el ateı 
etmiştir. Kurşunlardan biri kadının 
başına rastlamış ve onu kanlar içinde 
yere sermiştir. Ism"il, bundan ıı:onra 
kaynanası Meleğe hucum etmiş bir 
el ateş ederek onu da kolundan ya
rnlıyarak kaçmıştır. 

Hastaneye kaldırılan yaralıların 

sıhhi vaziyetleri biraz ağırc11 olma1'
la beraber şimdilik teh\ikeli değildır. 

refakat etmiyecektir. 

Gemi kumandanı Albay Tover, 
11.30 da karaya çıkarak vilayette va. 
liyi, kumandanlıkta müstahkem 
mevki kumandanını ve Beledi~eyi 

ziyaret edecektir. Öğleden evvel bu 
aiyaretlcr iade olunacak, vali ve ku-

(Sonu Sa: 1 Sil: 6 da) 

lzmirde Cinayet 
lzmir, 31 (TAN) - Dün gece ya

rısından sonra Bahribabndaki hapis. 
hane binası önünde bir cinayet oldu. 
S ndalyacı Bursalı Mehmet oğlu Z..fos 
taf81.rkadaşı dökmeci Mehr.ıedi bı
c;akl~albinden yaralıyarak cildürdü. 

Tokyoda büyük nümayi,ler 
Tokyodan bildirildigıne gore. bu 

sabah lngiliz sefnrethanesinin 15niın
dc halk şiddetli tezahürlerde bulun· 

daha iyi edcrs,iniz. 

Görüşmelerin ıon vaziyeti 
• Japon Hariciye Nezaretinin bir t-:?b 

li,ğinde, ekonomik meselenin tetkiki
ne memur komitenin bugün yapıl
ması icap eden toplantısının, iki ta
raf delegelerine hazırlıklarını daha 

(Sonu, Sa: 10; Sü: 4) 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 31 (A.A.' - Vekiller he- Polis. Ismaili aramaktadır . 

yeti bugün saat 16 dan saat 18.30 a Hikmet, hadiseden sonra lt~nıı:ile 
kadar Başvekalet dairesinde Baş\'e- arasında sadece geçimsizlik buıundu
kil Doktor Refik Saydamın.riyaseti~-, ğunu, bu yüzden kendisine kin bRğ· 
de toplanmış ve ruznamesıne dahıl ladığını ve bu sebeple öldiırmeğe 
meseleleri görüşmüştür. •esebbüs ettiğini söylemiştir. " 
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p ENCEREMDEN 

Hemşire 
Bıçaklamak! ... 

Yazan : M. Tur han TAN 

TAN 1 - 8 - 939 

B Jzde muaIJimler gibi IUyık ol -
dukları yeri ve değeri henüz 

hulmıyan fedakar bir zümre de has • 
tabakıcılardır. Onlara - frenkçeden 
tercüme ve iktibas suretiyle - hem • 
şire adını vererek büyük bir . evgi, 
büyük bir saygı göstermişiz. Fakat 
tek bir hnstabakıcıya hemşire mua
melesi yapmamı ız. Çünkü ömrünü 
hastanelerde ''e !iC§İt çe it hastalar 
arasında geçiren, uzun yıllar yere in. 
miş bir sıyanet meleği. insan şeklin
de tecessüm etmiş bir ~fkat perisi 
gibi her derde derman ve her ıztıra
ba sükun \•ermeğe çalı an hemşire -
lerin dinlenmeğe ihtiyaç hissettikle
ri, ihtiyarlık çanının zaJim zalim çal. 
dığı gün ne olacakları heni.iz vuzuh lstanbul mebusları Eyüp Halkevinde Halkın dilek ve temennilerini dinliyorlar. Jandarma Subay Okulunda evvelki gün yaprlan diploma tevzii töreninden bir görünüş 
ile taayyün etmiş değildir. 

Onlarm - ne büyük tahammül! • 
ır;esleri de çıkmaz. Hallerinden aza
nıi derecede memnun görünürler ve 
bu memnuniyetle cılk yaralar, taaf
fiin etmiş dertler, kan kusan ağızlar 
arasında bil" şifa ışığı gibi dolaşırlar. 
Bunları..,., msireden daha aziz, anne. 
den daha şefkatli mahluklardır. Zira 
kan dolayısıyle hem irelerimiz ve 

inhisar işleri Mekteplerin 
Açllma Zamanı 

ima~ işleri 
40 Derecelik Rakılar Bugünden İtibaren, Ucuz 

Satılacak Bira da 15 Ağustostan Sonra 

Bu sene mekteplerin açılma 
zamanı hakkında gazetelerde 
~ıkan haberlerde, birbirini tut -
mıyan noktalnr bulunmaktadır. 
Malfım olduğu üzere ilk mek -
teplerin knpnnmıı ve açılma za. 
manını her sene vilayet ilk ted. 
risat meclisi tespit eder. Meclis 
imtihanlardan evvel de bu se • 
neki kapanma müddetini 26 ha
ziran, açılına zamanını da, gc -
çcn senekinden bir hafta evvel, 
yani 12 e' JUi olarak te bit et -
nıişti. Bu karara tevfikan 12 ey. 
IUlden itibaren ilk mekteplerde 

Evkaf, Belediye 

Şehrin İmarına 

ile Teşriki 

Çalışmayı 

Mesai Ederek 

Kararlaştırdı 

annelerimiz nihayet kendi hastala • Inhisarlar idaresinin yeni imal et- leri ellerinde pahalı alınmış bira kal. 
rına bakarlar. Bu hemşireler ise bil - tiği 40 derecelik rakılar dün satış masından korkmaktadırlar. 
tUn Y}ltdun hastalarını teselli ve te. depolarına sevkedilmiştir. Bugünden İnhisarlar idaresi bu hususta ica
davi etınek, onların acılarını dindir- itibaren yeni çeşit rakıyı her yerde beden tedbirleri almaktadır. Küçük 
mek yükünü iizerlerioe almışlardır. bulmak mümkün olacaktır. 40 dere- satış yerlerinin teliışına imkan bıra

Şimdi siz bunlardan, bu fedakAr celik rakılar 25-50-100 santi1itrelik kılmıyacaktır. Ucuz bira satışı baş -
şişeler içerisinde üç boy olarak ha - ladığı zamnn ellerinde pahalı alın - 1 

zırlanmıştır. Yeni çeşit rakının fi -ımış bira kalanlar olursa İnhisarlar 
yatları da sır asiyle 42-84-168 kurus.. İdaresi bunların zarar görmelerine 
tur. meydan vermiyecek, icabeden kolay. 

hem~irelerden birine bir gafil ,.e ca

hil erkek tarafından bıçak çekildiği. 

ni, yaralar sarmak için gençliğini ,.e 

bütün hUlyalannı feda eden o zaval. inhisarlar Idaresi rakı ile müca- lığı yapacaktır. 

lı hemşirenin yara içinde bırakıldı - deleye devam ederken ileride yeni - Serbayilik lağvedildi 
den bazı tedbirler alacaktır. Bu me-

ğını işitirseniz ne dersiniz? 

* 
yanda 23 dereceye kadar rakı ~ıka
rılacak ve bir taraftan da yük~ek de-

Bir hemşruyi yaralayacak kadar receli rakılar piyasadan çekilecektir. 

insafsız olan elin şu kaba hamlesi Halk hafif alkollü içkilere alıştırıla. 
bana meşhur hkrayı hatırlattı: Ak- caktır. Derecesi düşük üzüm rakıla
rebln biri ötedeberide dolaşırken bir n da çoğaldıkca derecesi yüksek ra
!U ile karşılaşır. Hayvan, yolunda kılann tedariki güçleştirilecektir. 
devam etmek ''e yeni yeni muhitle. Bir müddet sonra yüksek alkollii iç -

Bugünden itibaren bira imalinin 
İnhisarlar idaresine geçmesi müna • 
sebetiyle Ziraat İşletmeleri Kuru -
munun istanbuldaki ser ı. .. ynıgi 
lağvedilmiştir.. 

Diğer bütün müskiratta olduğu 

gibi bira satışını da İnhisarlar İda • 
resi mevcut teşkilatiyle yapacaktır. 

kaydükabule başlanacak ,.e ey. 

lôliin son haftasında da tedri -
sata bn~lanncaktır. 

Urtn tedrisat müesseselerine 
gelince, bunların açılma ve ka. 
panma zamanlarını her sene 
l\fanrif Vekaleti ve ayrı ayrı za
manlarda tcsbit etmektedir. Ge
çen sene orta tedrisat miiesse -

Evkaf idaresi, istanbulun imarı 
hususunda Belediye ile elbirliği yap
mağa karar vermiştir. Evkaf idaresi 
bu kararını tatbik etmek için iki şe
kilde hareket edecektir. 

1 - Şehrin imar planına tevfi _ 
kan açılacak olan büyük ana cadde-

j ıer üzerinde vakf~ ait bina_Iar y~ni 
caddenin ve semtın kıymetıyle mu -
tenasip bir sekilde esaslı olarak ta -
mir etmek, 

2 - Bu caddeler üzerindeki arsa

larda, Evkaf bütçesinden tefrik edi. 
ıeceJC para ile yeni modern ve sıhhi 
binalar yaptırmak. 

Şehrimizde bulunmakta olan Ev
kaf müdürü Fahri, idarenin bu hu -
susta programının tatbikatına geçil
meden evvel Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdarla birlikte dün şehri ge. 

zaran. Dolmabahçe gaz kumpanyası
na ait büyük gaz tanklarından birisi 
stadyomun sahası dahilinde kalacak
tır. Bilahare gazhane başka yere nak
ledildiği vakit bu tank da beraber 
nakledilerek yeri stadyoma terkedi
lecektir. 

Stadın iç sahası 105 metre uzun

luğunda, 70 metre genişliğinde ola -

caktır. 

İçerisinde on altı bin ki~ilik otu-

racak yeri buunacakhr. 

Merih Y lldızı Her 
Akşam Görülüyor 
Üç, dört giindenberi ayın biraz 

uzağında ~ok parlak ve büyükçe bir 

yıldız görülmektedir. Bu yıld1z dün-

re kavuşmak istediğinden bu engeli 
kiler tamamen piyasadan kaldırıla -
caktır. Bira ucuzladıktan sonra rakı 
istiblakinin azalacağı muhakkak gö. 

Satie Tahkikatı 
seleri tcşrinicvvelde tedrisata 
başlamışlardı. Bu sene daha 
erken haşlayacaklanna dair Ma
arif Vekaleti tarafından henüz 

:ı:erc1c büyük ~ddeler gıizer2ihında-
ki vakıf binaları gozden geçirmış - • " .. --~ ...... tfon onrlic::o orHl--

Merih yıldızıdır. • • 
görünce mUt~es ir olur, kötü kötü 

dii~ünmeğe koyulur. ileri gitmek 

mümkün değil, geri dönmek nahoş. 

Akrep, şarıl arıl akan suya ba -

karak gamlı gamlı kıvranırken bir 

kurbağa boy gösterir Ye akrebe so • 

rar: 

- Ne düşüniiyorsun arkadaş? 

- Şu suyu geçmeyi! 

- Kolay bir iş. Sırtıma binersin, 
güle güle öte yakaya geçersin. 

Akrep, teşekkür eder, kurbağa -

nın sırtına yerleşir. O da suyu kulaç

lamağa ve centilmence bir diişünce 

ile yüklendiği mahlUku ırmaktan 

geçirmeğ'e giri;?ir. Fakat tam su~"Un 

ortasında beline yakıcı, acıtıcı bir şe

yin girdiğini duyar, ıstıraplı bir hay. 

retle akrebe sorar: 

- Canım acıdı. içime bir ateş 

yayıldı. Yoksa en bir şey mi yaptın? 

Hain mahliık cevap verir: 

- Evet, seni oktunı! 

- Neden? 

- Tabiatimin icabı budur! 

rülüyor. 

Yeni bira fiyatı 
20 kuruştan aşağı olması esas iti. 

bariyle kararlaştırılan bira fiyatı he. 
nüz ilim edilmemiştir. Bu husustaki 
tetkiklere bitmiş nazariyle bakıl
makla beraber fabrika tesisatının İn
hisarlara devri münasebetiyle mey -
dana gelen intikal devresi ucuz bira 
satışına başlanacağı tarihi biraz ge -
ciktirecektir. 

Bira imali bugünden itibaren ln
hisarlara geçmiş bulunuyor. 15 gü -
nü geçmemek üzere bira yine eski 
fiyattan satılacaktır. 15 gün zarfında 
yeni bira fiyatı ve b\{ fiyattan satışa 
başlama tarihi gazetelerle ilan edile
cektir. Devlet varidatı ile yakından 
aliı.kndar olması münasebetiyle yeni 
bira fiyatları Vekiller Heyetinin tas
dikinden iedikten sonra ilan edile
cektir. 

İddianamesi Hazır 

Satie binasının satışına ai! talı -
kikat hakkındaki iddianemesini ha
zırhcyan müddeiumumilik bu mesai
sini bitirmiş. dlin iddianamenin teb
yizine başlanmıştır. İddianame 75 
sayfa tutmaktadır. 

Bugün tebyiz işi biterse iddiana
me dosya ile beraber sorgu hakimli
ğine verilecek ve yarın da mevkuf 
ve gayri mevkuf suçlulara teblig e
dilecektir. Kanuni hüki.imlere göre 
mevkufların üç günde bu iddianame
ye itiraz etmeğe hakları vardır. Eğer 
itiraz ederlerse sorgu hakimi bu iti
razlarını tetkik edecek, etmezlerse 
üç gün sonra kararnamesini hazırla. 
yarak mahkemeye verecektir. Mev -
kuf suçluların mahkemeye verilir 
verilmez kefaletle tahliye talebinde 
bulunacakları söylenmektedir. 

----o 
Süt işi 

Bira buhranı mı? Belediye İktısat müdürü Saffet 

!erdir. 

bir karar ,·erilmcmi~tir. 
Gocuk bahçeleri 

Belediye İmar İşleri Müdürlüğü. 
===============- Vali konağı caddesinin alt tarafında 

Bir Motosiklet 
Denize Uçtu 
Bir Genç Öldü 

yapılacak çocuk bahçesinden başka 

Nişantaşında 51 ve 15 inci ilkmektep 
lerin civarında ve bir de Taksim bah
çesinin arkasından geçecek olan Me
te caddesinin alt tarafında yaptınla
cak bahcelcrin planlarını hazırlama-. . 
ğa başlamıştır. Bu bahçelerin en 

Dün Kire1;i.Jurnu ile Tarabya ara- geniş olanı, Mete caddesinin alt ta -
sında bir motosiklet denize uçmuş, rafında yaptırılacak bahçedir. Bura
ehliyetsiz olarak motosikleti idare e- da çocuklrıra tahsis edilecek kısmın 
cien genç te boi!ularak ölmüştür. Ha- genişliği ve uzunluğu ellişer metre o-
dise sudur: lacaktır. Ayrıca 7 yaşındaki çocukla-

. . . . ra mahsus bir meydan, bir kum ha-
Galutasaray lısesı tnlebesınden 1 k d 1 ı rı olacak . . . , vuzu. at ı arınca o ap a -

Habıl ıle aynı Iısedcn cırKadaşı Saba- t B h . ··ı bakı" kt~mı kade 

l ır. a cenın mu e - -
hattin, kiraladıkları bir motosikletle meli ola~ak ve bu kademelerde otu. 

Boğaziçine gezmiye gitmi~lerdir. Iki rulacak yerler bulunacaktır. 

arkadaş tam Tarabya ile Kireçlıurnu Dolmabahçe stadyomu 
arasından geçerlerken Hıtbil mot(l- Dolmabah e stadının maketıni 
siklctin idaresini kendisi alma'< iste- ı tadilen hazırl~yan İtalyan mimarı 
miştir. Sabahattin de arkadaş1nı kır- Viyeti Violi maket i.ızerinde mesaisi
mak istemediğinden onun bu arzust~- ni ikmal etmiş ve Belediye İmar Mü
nu reddedememiştir. dürlüğüne göndel'Iniştir. Makete na-

Kurbağa bu öz üzerine gazaba 
gelir, "Benim de yaradılı ım iktizası 
budur" deyip suya dalar ve akrebin 
boğulduğunu uzaktan seyreder. 

Bir çok küçük bira satış yerleri Sezen ile :;Üt m~selesini tetkik eden 
ucuz bira sat1şının Ankara bira fab- komisyonun reisi doçent Ekrem Rüş
rikası ve tesisatının inhisarlara geç- tü, sİ.lt işi etrafında Ziraat Vekale -

d · 1 t k .. er b g·· An Nihayet motosiklet, Habilirı idarc-
tiği tarihten başlayacağını zanne e- tıy e temas e me uz e u un - Sabahattin. yüzerek sanilı.? çıkmıs, 
rek ellerindeki biraları sarfederler _ karaya gideceklerdir. Bu temaslarda. sinde olarak bir virajı döneceği sıra-

Ne yazık yaralanan hemşirenin 

tabiati, mesleği n terbiyesi icabı, 

hedef olduğu muameleyi affetmek -
tir. Keşke öyle olma aydı da kendini 
yaralayan eli kopar.saydı! .. 

Fırtına Var 
Karadeniz ve Eg: denizinde şiddet 1 

li fırtına ba lamıştır. Kuçük merakip 
Karadenize açılamamaktadırlar. Fır
tınanın sükunet bulmasına intizaren 
Boğaz methalinde demirlemişlerdir. 

Karadenizde yolda bulunan bazı 
küçük merakip ciddi tehlike atlat • 
mış, en yakın limanlara iltica etmiş.. 
lerdir. Bu merakipten, İstanbula gel.. 
mekte olan Behzat isimli motör Fe
ner Adası açıklarında şiddetli bir fır. 
tına)'a tutulmuş. ticaret eşyasından 

ibaret olan bütün hamulesini denize 
atmağa mecbur kalmıştır. Motör dun 
sabah limanımıza bomboş olarak ge. 

lebilmiştir. 

1 k l "'t · k t• v k'l da direksiyonun iv. i idare edilememe- Habil boğuJ3rak ölmüştür. Habilin 
ken yerlerine yenilerini almamışlar- kuru aca o an su şır e ıne e a e- hil k 1 

· tl d d g· · t bı•t sı yiizündcn denize uc.:muıjtur. f\.Ioto- cesedi biraz sonra sa e çı arı mış-
dır. Bu yüzden bir çok yerlerde bira tın ne sure e yar ım e ece 1 es - 'k t d l k d · siklet kullanmak için ehliyetli olan tır. Tahkı a a evam o ıınma la ır. 
bulunmamaktadır.~K.:=ü:çu="k~s=a~t~ış'._.:'._y~e~r--~e-d_il_e_c_e_k_tı_r_. ______ -_' _____________ ~------------------------------------

S· U A . L 
S. - Yatılı orta okul ''c lise

lere girme ~nrtlan nelerdir?. 

C. - Yahlı orta okul ve liselere 
girebileceklerin Türk olmaları, be
den ve ruhça sakat bul•ınmama
lan, para ile okuyamıyacak kadar 
fakir, zeka ve çalışkanlıkları, öğ. 
retmenleri tarafından resmi bir 
surette tasdik edilmiş ve sınıftı> 
kalmamış olmalan lazımdır. 

Seçme imtihanları ti.ırkçe, ma. 
tematik, tarih, coğrafya derslerın
den yazılı olarak yapılır. Imtiha
nı, Maarif Vekaletinin seçeceği 
bir komisyon yapar. Imtihanm 
hangi okulda, hangi tarihte ve 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

hangi derslerden yapılacağı gaze. 
telerle bildirilir. İmtihanı knza
nanlarm isimleri yine gnzetelede 
i1ap edilir. Imtihanda ayni dere
cede muvaffak olanlardun şehit 

çocukları tercih edilir. Istanbul -
da kızlar, kız lisesinde, erk'?kler, 
erkek lisesinde imtihan edilirler. 

* ~- - Universitedc fakir tale .. 
beye yardım yapılı~ or mu? 

C. - Liselerden pek ıyi dere
cede mezun olan veya üniver.,ite
de pek iyi derece ile terfi eyliycn 
talebe arasında hic geçimi olmı. 

yanlara, Üniversite. tahsillerine 
devam için bir burs verır. 

Her burs ayda 15 lira olmak ii
zerc senede 150 liradır. Bur., alan 
talebenin, derslerinden başka bir 
işle meşgul olmamaları şarttır. 

Derslere, laboratuarlara, seminer
lere devam etmiyen veya çalışmı
yan, imtihanda dönen, inzibati ce
za alanların bursları geri alınır. 

Liselerden pek iyi dereca~lQ me .. 
zun olmamı~ veya terfi edememiş 
yoksul talebeye kitap almak ve
ya tedavi olmak gibi zaruri hal
lerde bir defaya mahsus olmak 

üzere 15 ile 20 lira arasında bir 
yardım yapılır. 

Hiç geçimi olmayıp ta, sıınator
yoın veya prcvantoryomun teda. 
vileri icap eden talebenin parası, 
üniversite tarafından verilır. 

Yoksul olup ta, burs alab\lmek 
şartlarını haiz olmıyan talebe a
rasında her yıl 15 kişi Kadirga ta
lebe yurdunda, yurt bedeli veri
lerek yatırılır. 

Keza yoksul talebeye Üniversi
tenin bastırdığı kitaplar parasız 
verilir, kamp masrafları ela üni
versite tarafından ödenir. 

:Merih, kamerle aynı nıstunnehar 

üzerinde bulunmaktadır. Halihazır -

da yedi seyyarcden üçü kamerin pek 

yakınında bulunmaktadır. Bunlar -

dan en büyüğü ve kamerin alt tara

fında gözükeni Merihtir. Ayın biraz 

üsti.inde ve sol tarafında bulunan 

Müşteri. bunun biraz daha solunda 

da Zühal bulunmaktadır. 

Merih, bu şekilde daha yetmış 

gün kadar gözükecektir. Dünyaya 

çarpması tehlikesi mevzuubahs değil 
dir. 

~o--

Dünkü Zelzele 
Dün saat 15,33,11 de şehrimizde 

hafif bir zelzele olmu~tur. Zelzele 

4.5 saniye devam etmiştir. Dün ak -

şam Kandilli rasathanesinden ald1 -

ğımız malumata göre, zelzelenin 

merkezi İstanbuldan 125 kilometre 

uzaktadır. Henüz kati bir haber alı

namamış olmakla beraber merkezin 

Bursa veya Gemlik civarında oldu. 

ğuna ihtimal verilmektedir. 

T A K V I M ve HAVA 

1 
s 

AGUSTOS 
A L 1 

8 inci oy 
Arabt: 1358 
Cem. ahur: 15 

Giin: 31 

Güneş: 4.56 - Öglc. 
İkindi: 16.16 - Ak~am: 

Yatsı: 21.19 - imsak: 

Hızır: 88 
Ruınt: 1355 

Temmuz: l!l 
12.20 
19.27 

2.50 

Hava Vaziyeti -
Yeşilköy ınetcornlojl istasyonundan nlı

nan malumatn ııörc, hava yurttn Kanıde
nizin şark kıyılan ile Doğu Anadohıda 
çok bulutlu ve mevzJl yağışlı, Cenubi E
ge ne Akdeniz kıyılarında açık, diğer böl
gelerde bulutlu ve pek mevzii yağışlı 
ıeçmiş, rüzgarlar butun bölgelerde şimalt 
istikametten Ege bölgesinde kuvvetlice, 
di~er bölgelerde orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstıınbulda hnva az bulutlu geçmiş, 
rüzgar şimali ~arklden saniyede 6 - 8 met
re hızla esmiştir. s~at 14 de hava tazyikı 
1018 milibar ırli. Sühunet en viik~ek ~!l.~ 
ve en düşük 17.4 santil(rot olarak kavde
dllıni~tir. 
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jBUGüNI 
Japon 

Tecavüzüne Karşı 
Ya.zan: Ômer Rıza DOCRUL 

A merika Birleşik Cümhurlyefü:. 
ri hükumetinin Japonya ile 

Amerika arasındaki ticaret muahe
desini ilga etmesi, Japonyanın Çine 
karşı takip ettiği ve Amerikan men
faatlerine de te milinden çekinilmP-. 
diği teca,·iiz siyasetinin gördüğü en 
mühim mukabeledir. 

Japonyanın Uzak Şarkta devam 
ettirdiği tecaviiz harbinin mesnetle· 
rinden biri, Amerikadan kolay kolay 
elde ettiği maddelerdi. Bu maddeler, 
Japonya tarafından top, tii(ek, kur
şun, bomba ve mermiye çevriliyor, 
sonra hem Çinlilere kar~ı, hem A· 
merika menfaatlerine karşı kullanı· 
lıyordu. Amerika efkarı umumiyesi, 
buna razı değildi ve rızasızlığını Ja. 
pon mallarına karşı boykotaj tatbi
kile gösteriyor ve bu suretle Japon
yanın bu maddeleri elde etmek için 
para bulamamasını temin etmek is· 
tiyordu. Bu senenin başında daha dL 
rekt metodlarla hareket lüzumu his. 
scdilmiş ve "Japon tecavüzüne işti· 

rak etmemek,, için bir komite viicu· 
de getirilmiş ve bu komitenin ri;\'ll· 
setine eski hariciye nazırı Mister 
Stimson getirilmişti. Bu komitenin 
hedefi Japonyaya tayyare. demir. 
ttetrol, çelik, kamyon gibi askeri 
maksatlar için kullanılacak maddele
rin verilmesine mani olmaktı. Fakat 
1911 tarihli ticaret muahedesi bütün 
bu teşebbüsleri ve faaliyetleri aksa. 
tıyordu. Sonra şimdi meriyet mevki
Jnde olan bitaraflık kanunu dahilin
de hareket edilerek Japonya ile Çin 
arasında harp hali bulunduğuna hük
medildiği takdirde, hem Japonya;va. 
hem Çine silah, mühimmat, harp a
lat ve ede,·atı göndermemek icap «'· 

decekti. Bu yiizden bitaraClık kanu
nunun tadili istenmiş, buna imkan 
hasıl olamayınca hu güçliikleri yeıı· 
mek için muhtelif çareler diişüniil

müş, en nihayet, en tesirli ~arenin 
Japonya ile Amerika arasındaki ti-

- .... rnun~ılf'c;inl .. :1-- ~ .. .-s 
laşılmıştı. Fakat aradaki ticaret mu-
ahedesi ancak altı aylık ihtardan 
sonra feshedileceği ıçm Amerikıt, 

Japonyaya verdiği maddeleri birden 

bire keseıtıiyecektir. Fakat , ·erilen 

kararın şiındidqn ffühiki i~·in ima

latçılara ve ihracatçılara Japon te

cavüzüne iştirak etmemek için şahsi 

ve hususi nıiiracaatlar yapılmaM 

bekleniyor. 

Fakat Amerikanın hattı hareketin

deki ilk ehemmiyet, Japon tecavüzli. 

nün çekilmez bir mahiyet aldığuu 

tebariiz ettirmesindedir. 

Belki de daha başka de,·letler de 

ayni hattı hareketi takip ederler ve 

böylece Japon istilasına karşı ilk ınü. 

essir çareye başvurulmuş olur. 

Gerçi İngilterenin ayni çareye bnş 

\'urup ,·urmıyacağı heniiz ta,·azzuh 

etmiş değildir. Fakat Amerikanın 

teşkil ettiği c)rneğin, hadiseler sevki

Je başka devletler tarafından da ka

bul olunması, istila ve tecavüz ·4ya • 

tıetine karşı insanlık vicdanının sa

mimi hissini kısmen olsun, ifadeye 

imkan ''erir. Bu da teca\'iizün bak 

kazandığı muameledir. 

Mihverciler ve Mısırlılar 

B erlinin arap~a konuşan mahut 
propaganda dilinin bugünlerde 

başarmağa uğraştığı işlerden biri A
rapları :;\ftsırhlardan soğutmaktır. 

Mesela l\lısır hükumeti rebinin ya
knda Londrayı ziyaret edeceğinden 
l'e oradn Fili:.tin davasile alakadar 
tcşcbhiislerde bulunacağından hah· 
seden hu propagandacı, bu te~ebhfüı_ 
Jeri küçültmeğe çalışıyor, ve l\11-.ır· 

lıların Filistin dfn·asile ancak İngiliz 
bakımından alakadar olduklarını ,·e 
Arapların hukukunu ihmal edegel
diklerini sö)·lenıekten çekinmiyor. 
Arapları, Mısırlılardan soğutmağa 

Özenmenin sebebi, l\fı ·ırın, mihver 
iğfaline ramolmıyarak Mısırı müda
faa için tedbir alması. mihver propa
ganda. ına karşı mukavemet göster. 
mesidir. 

Fakat mihYCrcilerin l\fısır aleyhin· 
deki hu propagandası da boşa git· 
ıncğe mahküındur. 

Amerikan-· 

Donanması 
~ 

Kuvvetlendi 
·-··0--- ,ıi 

Yeni Planın Tatbikine 

Milyar Harcanacak 
Vaşington, 31 (A. A) - Ameri

ka bahriyesine 48 sene hizmet eden • 
ve ağustosta tekaüt edilecek olan a. 
miral Leahy, Reisicümhura verdiği 

senelik raporda Amerikan donanma. 
sının herhangi bir deniz devleti filo
sunu mağlUp edebilecek vaziyette ol-

Kral Karo/ ve Veliaht, lzmirde iken Selçuktan avdette Alsancak 
istasyonunda otomobile biniyorlar .• 

duğunu kaydettikten sonra diyor ki: R 1 M • ı 
"A.merikanı~_,deniz siyasetini~ ta. umen., er acarıstan a 

mamıyle tedafuı olmasına ragrnen .w. J 
harp zuhurutıda donanmamızın düş-ı 1 b 1 1 k 
manı sahillerimizden uzakta bulun • ş ı· r ı· g"" ı· ne m a" n 
durması ve onu mümkün olduğu ka. 

dar az bir zaman içinde hezimete uğ. K 
1 

d 
ratması lazımdır. Sulhü muhafaza a ma g"" K ı· d 
etmek imkanı hasıl olmadığı takdir • 1 1 ana a 1 n e 
de deniz sevkulceyşimiz taarruzi ol. 
malıdır. Amerikan donanması düş • 
man donanmasile her yerde ç&.l'pı

şarak onu mağlUp etmelidir. Bu işi 
görebilmek için bahriyemizin bütün 
elemanlarının kuvvetli ve kafi mık
tarda idmanlı olması zaruridir." 

Amiral Leahy, Amerikan donan. 
masının azami derecede müessir ola. 
bilmesi için üç tavsiyede bulunmak. 
tadır: 

"1 - Kongrenin kabul ettiği do -
nanmanın inkişaf planının biran ev
vel tatbiki. Bu planın tahakkuku bir 
milyar dolara mal olacaktır. 

2 - Derpiş edilen yeni deniz tay. 
yare üslerinin ve deniz komisyonun. 
ca ihdasına lüzum görülen destroyer 
ve denizaltı üslerinin süratle inşası. 

Kral Karolun 
Görüşmesi 

Bul9ar Krah İle 
İhtimali Var 

Bükreş, 31 (A. A.) - Kont Csa. Dobricede yapılan hafriyat 
kynin nutkundan bahseden gazete- Bükreş, 31 (A. A.) _ Dobricada 
ler bu nutkun "Macaristanm samimi Pazarcık şehri yakınında Romalılara 
olarak ve bütün tehlikelerini göze a- ait Britus sitesinin meydana cıkarıl. 
larak Roma Berlı"n rnı"h · ·1ı· ~ ,, . - verıne 1 1- ması için başlanan hafriyatın küşat 
hakı na daır olan fıkrasının ehem- l merasimi yapılmıştır. Merasimde Zi
miyetini bilhassa kaydetmektedirler. raat Nazırı ile mıntaka valisi ve bir 

Yarı resmi Romanya gazetesi bu 
hattı hareketin Budapeşte tarafın • 
dan Polonyaya yapılmış olan ezeli 
dostluk beyanatlarıyle nasıl telif e
dilebileceğini soruyor. 

çok zevat. yerli ve yabancı gazeteci
ler ve kalabalık bir halk kitlesi ha. 
zır bulunmuştur. Bu hafriyat Roman. 
yalıların latin olduklarını gösterme. 
ğe matuftur. 

Mıntaka valisi Ottesko söylediği 

İn9ilterede 
Müdafaa 

-0-

da 5,000 Hint Mısıra 

Askeri Gönderiliyor 
Paris,. 31 (A.A.) - Journal gaze

tesinin Londraya gönderdiği hususi 
muhabiri Yves Morvan yazıyor : Bir 
kaç gün zarfında bütün ihtiyat filo 
1924 tenberi vaki olmamış bir şe. 
kilde teçhiz edilecektir. Şimdiye ka
dar halli tamamlanmıyan yegane me
sele mürettebat meselesi idi. İngiliz 
hükumeti bu meseleyi de hal için bü. 
tün ihtiyat sınıflarına mensup 10 bin 
efrat ve subayın 31 temmuzda celbi-
ne karar vermiştir. -

Danzige askeri heyet gitmedi 
Londra, 31 (Hususi) ::_ Dün bir 

Alman askeri heyetinin General Bo
denşans'ın riyaseti altında Danzige, 
giderek teftişler yaptığı haber veril
miş ise de bugun Berlin bu haberi 
tekzip etmektedir. 

Danzigte neşrolunan bir propagan
da. risalesi yığın yığın Londraya ve 
Fransaya gelmektedir. Bu risalelerin 
biri Ingiliz generallerinden Grant'a 
gönderilmiş, o da gazetelerde yazdı
ğı bir mektupla bunu bildirerek ken
disi gibi vazife başında bulunan ve 
tam maaş alan bir askere böylf! bir 
risaleyi göndermenin ifade edeceği 

nıananın her izahtan müstağni oldu
ğunu anlr..tmıştır. 

Mısıra Hintli askerler 
gönderiliyor 

Kahire 31 (Hususi) - 5000 Hir..tli 
nutukta, bir Roma vilayeti olan Dob. askerin ağustos ortalarında Mısıra 

inek ve 
Hesabr 

3 

Süt 

Yazan: B. FELEK 
• 
1 nsanların aslı maymun oldu • 

ğunu ispat için merhum Dar. 
vcn'in uzun uzadı ileri sürdüğü de -
!illere hacet yok! Buna inanmak için 
adam oğlunun bütün işlerindeki 

maymun iştahlılıklarına bakmak ve 
ibr:?tle bakmak kafidir. 

İnsanlar aralarında bir türlü an. 
!aşamamak için, kah put kavgası, 

kah din kavgası., kah post ka,·gası, 

kah ekmek gavgası, kah toprak kav • 
gası, kah ideoloji dedikleri si~·asi ka. 
naat kavgası çıkarmış ve bunlara 
da türlü türlü adlar takmıştır. 

Katolik, Ortodaks, Proteston, An. 
glikan, BCıdi, Brahman gibi adlar 
din ayrılıklarına verilen isimler de. 
ğil midir? 

Bizde de Hanefilik, Şafiilik, 

Malikilik, Hanbelilik denilen şeyler 

mezhep kavgalarının isimleri değil 

midir? 

Daha sonra, Bektaşi, l\fevled, 
Kadiri, Rüfai, Bedevi, Halveti, 
Nakşbendi gibi t ar ika t adlan 
da hep bu çe it ayrılıkların ifadeleri 
değil midir? 

Şimdi de insanlar - bereket her 
tarafta değil • Sosyalist, faşist, na • 
zist, komiinist diye bir takını siyasi 
kanaat (!) partilerine ayrılmışlar. 

Birbirlerini afiyetle yemektedirler. 

Bu yukarıdaki dört ismin İspan • 
yada yapılmış tariflerini bir frenk 

mecmuasında okudum. Size naklede. 

yim. Bakalım nasıl bulursunuz? 

Sosyalizm: 

İneklerinizden birini komşunuza 

veriyorsunuz. Fakat en iyi ineği ken. 
dinize alıkoyuyorsunuz. 

Faşizm: __ 

İki ineğinizi de hükumete veri . 
3 - Donanma efradının ve bah. 

riye silahendazları mıktarının mü • 
him mıktarda artırılması." 

Macar naztrmın, Macarlstanın bir 
taraftan tadil isteklerini idame et _ 
mekle beraber diğer taraftan da bü. 
tün komşularıyle bir iyi komşuluk, 
anlaşma ve yaklaşma havası ihdası i· 
çin teşriki mesai eylemek istediği 

hakkındaki beyanatına temas eden 
bu gazete diyor ki: 

yorsunuz. O :.ize bir bardak süt veri 
ricede Roma medeniyeti enkazının muvasalat edeceği bildiriliyor. Hint yor. 

* 
hemen her tarafta görüldüğünü ve askerleri Süveyş etrafında yerleşe- Nazizm: 

vaşıngton, 31 (A. A·J - Manassas mıntakanın İtalya ve cenup Fransası cek, yalnız topçular Ehram civa!'ında İnekleri siz besliyorsunuz. Sütti • 
(Virjinya) da beş ağustosta ve Plat
tsburg (Nevyork) ta 13 ağustosta 

başlayacak olan birinci ordunun ma. 
nevralarına elli bin asker iştirak e
decektir. 

gibi eski Roma eserleriyle dolu oldu- mevki alacaklardır. nu hüki'tmete. :veriyorsunuz. Bu sütü 

"Macaristanın bu usullerle, ne 

topraklarından, ne de haklarından 

ğunu kaydettikten sonra latin olduk- Ingilterenin Ingiliz • Mısır muahe- hükiımet size satıyor. 

Büyük devletler askeri ataşeleri. 
ni göndermeğe davet edilmişlerdir. 

İtalyadan başka bütün devletler bu 
daveti kabul etmişlerdir. 

zerre terkini istemeyen Romanya 

larıru tamamen müdrik olan Roman
yalıların bu Roma ruhunun varisi 
olduklarını keydeylemiştir. 

desi mucibince Mısıra göndereceği 

kuvvetlerin 10 bini geçmemesi la· 

zım geldiği halde, hali haz1rda bu 
gibi memleketlere yaklaşabileceği. kuvvet iki tarafın rızasile iki misline 
ni samimi olarak ümit edemjyece- 1 Milyar lngiliz Lirası varmıştır, 
ği aşikardır." 

Diğer taraftan son zamanlarda Değerinde Bir Hazine * Londra, 31 (A.A.) - Harbiye Ne-

Romanya ile Bulgaristan arasındaki Londrn, 31 (A.A.) - Daily Mail zaretinden resmen bildirilmiştir: 

münasebetlerde hafif selah görüle - gazetesi yazıyor: Hapisanede Para 
Basllıyormuş 

Londra, 31 (A.A.) - Son zaman
larda Ingillcrenin cenup mıntakala
rtftda 10 şilinlik sahte banka kaime
leri dolaşmakta idi. Yapılan tahkikat 
neticesinde bunların Wight adasında 
kain Parkhurst hapishanesinde basıl
dığı anlaşılmıştır. Sahtekarların cü
rüm şeriki olan iki gardiyan tevkif 
edilmiştir. 

bilmiştir, Veliaht Mişelin Sofyadan Arkeologlar Jpswich "Suffolk,, 
g:çerken pre~.s Kiril tarafından se -j yakınındaki Sulloıı Hoo'da bir Anglo 
lamlanması Bükreşte az çok hayretle sakson krnhnın mezarile muazzam 
karşılanmış ve matbuatta geniş tef- kıymette altın ve gümüş hazineler 
risata yol açmıştır. meydana çıkarm1şlardır. Bu r.rada, 

Bükreşte dönen şayialara göre. kıymetli taşlarla işlenmiş masif al

Hindistanla Malezyaya bir miktar 
asker gönderilmesi kararlaşmı;;tır. 

Bir müddettenberi düşünülmekte o
lan bu tedbir ihtiyati bir mahiyette 
olarak tatbik edilmektedir. 

Filmlerin Kontrolü için 
Kral Karolün, doğu Akdenizdeki se. tından bir kask mevcuttıır. "Britiş Ankara, 31 (TAN) - Filmlerin ve 
y~ atinden dönünce Bulgar kralı ile muzeum,, kıymeti bir milyar tngi- ı film senaryolarının kontrolüne dair 
mülakatta bulunması müstebad de - , ~i7 lirası tahmin edilen bu hazineleri J nizamnamenin meriyete konulması 
ğildir. ı ıtına ile tasnif etL\· miiştir. ti• Vekiller heyetice kararla~tırılmıştır. 

• 

• 

• 

HAD i SELE R İN i Ç Y UZU 
Israrla dönüp dolaşan şayialara göre Mister 
C hamberlain, Almanyaya sunulmak üzere yeni 
bir tatmin projesi hazırlamıfttr. Bu şayialara gö
re Mister Chamberlain, Moskova müzakerelerini 
kasden geciktirmektedir. Çünkü, Hitlerin 
Moskova müzakerelerinin neticuini öğrenmedik
çe Lehiatana karşı hareket etmiyeceğini öğren· 

miştir. Mi.ter Chamberlain, bu fırsattan istilade 
ederek askeri hazırlıklara ehemmiyet vermek, 
ayni zamanda Danzig meşeleıinin •ulhen te•viye
si için teşebbü•lerde bulunmak arzusundadır. 

* Bu ~a~'İP, Avam Kamarasının kulağına da erifjtiği i-
~in libc-rr.lkr, ikinci bir l\lünihe karşı gelmek için, 
ınecli-.in tatil ~·-'ıımamasını istemişler, fakat Mister 
ChaınlH~rlain buna razı olmamış, bunun üzerine Par. 
lfıınento;\ u icabında hemen davet için daimi bir Dt'v. 
Jet Şur:ısının tesisi kendisine teklif olunmuş, fakat 
l'unu <lu kabul etmemiştir. 

Hul.ikntte Mister Chamberalin'in ~imdilik Almnn. 
~aya ~ npılacak hiç bir teklifi bulunmadığı, bir teklif 
~·apılac2ksa, hunun Bitler tarafından yapılması lazım 
gdrliği kanaatini beslediği anlaşılıyor .. 

* İngiHcre Başvekili 'Mister Chamberlain ağusto~un 
4 ihıde hHhk avı için İskoçyaya giderek, dinlenmek 
fikrindediı. Mister Chamberlain geçen eyhilde de, Av. 

• 

nıpada 'aziyetin müsait olduğunu sanarak balık av!· 
na çıkını~, fakat bu sırada Almanlar, Südetler yur
dunu işgal ve Almanyaya ilhak etmişlerdi. Bu '>ene. 
nin pu5.kalyasında a~·ni sporla meşgul olmak iizere 
çekilen CJıamberlain, İtal)·amn Arnavutluğu işgal et. 
mı>c,i)fo karşılaşmıştı. Mister Chamherlain'in daha son. 
J aki tatilini mühim bir hadise bozmamış, fakat o za
ıııandanberl de sinir harbi başlamıştır. 

l\listeı· C'h<lmh<>rlain sinir harbinin b~r müddet daha 
<ll'\'am edeceğine inandığı için, sonbaharda \'nkuu 
muhkın<'l hadiseleri kar~ılamadan önce bir nebze 
dinlenmek fikrindedir. 

* Diğer taraftan 'Almanlar Ağustosun ortasında 
yapılacak konuşmalara hazırlanıyorlar. Bu sırada 
Berlinde ispanya, ita/ya ve Japonyaclan gelen üç 
heyet bulunacak ve bu heyetler Roma - Ber
lin - ispanya ve Japonya arasında askeri itti
faklar yapmak için müzakerelere girişecek ve 
harp vukuunda takip olunacak müşterek strateji
yi tetkik edecektir. Japonlann başında eski Har

biye Nazırı General Tranhi bulunacaktır. 
Bu heyetler daha sonra, EylUl ayında Nuremberg' 

te yapılacak fırka toplantısında hazır bulunacak

lar ve o zaman Her Hitler, Askeri ittifakı ilan 
edecektir. 

Komünizm: 

Her iki ineğinizi de sizden alıyor. 
lar. 

Göriiyorsumız ki; mesele bir ide. 
oloji davası olarak değil, bir sağmal 
inek işi olarak mütalea edilmektedir. 

Bu şakP.yı yapanların belki de 
hakları Yardır. İsmini burada zikret. 
mck istemediğim totaliter ıneınle • 
ketlerden birinde, vatandaşlar bir • 
birine: 

- İşler nasıl? Diye sorduğu za -
nıan: 

- Daha iyice! Cevabını alıyor ve 

bunu söyleyen derhal: 

- Tabii dünden değil, yarından 
daha iyi! Diye ilave cdi)·ormuş. 

Siyasi umdeler, zoraki hamiyetler, 
inadına inanmaklıklar haddi gayesi. 
ne gelince; şakaya boğulurlar ve o 
zaman bütün o sırça saray şangır 

şangır yıkılır. Hüner, halkı böyle 
muazzezat ile alay edecek hale getir. 
memektedir. 

İsimleri, izın ile biten biitün bu 
propagandalarda dikkat edilecek ci • 
het Doz yani mıktarını i;vi tayin et. 
mektir. Bunlar tıpkı afvonlu ilaçla
ra benzerler. İhtiyaç mıktarını geçer 
de hastaya zevk ,·ernıeğe ~aşlarsa i
laç olmaktan çıkıp içki halini ahr. 

O zaman da böyle ala~·a boğulur 

ve hiirmetini kaybederler. 

170 Saattenberi 

Havada Kalan 

Tayyareciler 
Springfeeld "Illinois,, 31 (A.A.)

Dün akşam saat 17 de (mahalli saat) 
iki genç tayyareci Mootly kardeşler. 
hafif bir tayyare ile bu nevı tayya
reler için 218 saat olan mukavemet 
rekorunu kırmak üzere 170 saatten 
beri havada bulunmakta idiler. Tay
yareciler kendilerine lazım olan ben· 
zin ve yiyeceği hava meyrlanrnda 
bütün süratile dolaşan bir kamyonun 
üzerinde bulunan teneke ve paketleri 
ucu kancalı bir iple çekmek suretile 
tedarik etmektedirler. · 
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BiR 1' 1 Ağultal 938 DEYLY TEL&RAFIN YAZISI -DOLAY IYLE 
1 FIKRA 1 ' TA 

ABO .. E BEDELi 
,TDrklye 

t400 Kre '°ir- , .... 

Eonül 

llOO Kr. 
1500 • 
800 • 
100 • 

Türk Müstahsilinin Cihan "Kendi Kendimizi 
De Mi Tercüme 
Edemiyoruz? .. 

710 " 1 Ay 
400 " 1 Ay 
150 • 1 Ay 

MWetıeraruı posta ittihadına dabll 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ııırulJle ao, 18, ı, 

1,1 JlradJr. Abone bedtll peelndtr, 
Adres deliltlrmek 15 lrunıltur. 
c.np tcln mektuplan 10 lı:urulluk 
pul DAvesl lAzımdır. 

Piyasası Fiyatile Mal Satması Yazan: Şülmle Nilaal 

ı ki tlç yıldanberi, memlekette 
bir tercflme sallJlll baıladı, 

çoiu Fransızcadan olmak tlaere dlll
mbe yıfın yıim eserler çevrildi. 

GUNÜN MESELELERİ 

Gürültü ile 
Mücadele 
Geçenlerde bir uç seyyah Ka

raclenize pdip ıeldiler. lnti-
''balarmı anlamak istedim. Hemen 
htllma8'eeeilnb tbeH tablati ve ibl
delerl methettiler; fakat tlç pyden 
acı acı flliyet ettiler: Her tarafta 
1(1lrilltll, otellerde tahtakurusu ve 
mal6m pislik! 

Bin hafız prtlaiı kuvvetinde ho
parlör, yalnız Bofuiçi vapurlarında 
ıuel okumuyor: Btittin pmilerln 
!feDlek salonlarmda, parklarda, ~h
çelerde, meydanlarda mütemadiyen 
a)'l!i yaypra! 'l'eaadtifen oteller de 
bu· ..,ıdar veya HJıçeler keaanna 
dilfmektedir. Perapalutan Trabzon. 
dald otele kadar, dk&& ve sessizlik 
haram olnuqtur. Türkiye, biç ıüphe. 
sis, ellence ve muaild y.erleri, en ldi
çük Balkan memleketi alabetiyle da· 
hi, en u olan yertlfr. tltence yerleri 
lçln herhaall 1tic t8)ulit istemek ak • 
Jımızdan ıeçmez: Bilü.is halk için 
pvk ve .... imkb1arDua tef•ik e. 
dilmesi Jhımdır. Fakat bir ıuino 
nihayet ...mi keatll müşterilerine i. 
şlttirmek kltllltr. Umumi park w 
bahçelerde ise konser saatleri muay • 
yendir. Ondan soma sflkh ve rahat 
saatleri ıelir. Gemilerde radyo, mu
ayyen bir salonda bulunur ve prla 
ıuel dlalemek lltemlyenlerin isti • 
rahatına htlrmet e«lilmek şartı ile 

kul~· ~a ai.~in klibe• 
çaldırmı1orm! Çhldl bu tedbbi, 
~ -- w _ -r unn;ınıcıe eaen mem. 

leketlenleıl taklit Herek aiti. Her 
tarafta hoparllr l~in de nizamlar 
konmuttur. Pencerelerini ve hopar • 
lörlerini nihQete kadar açan bir 
kolDJU, btitila müalleaia a;rlm hak.; 

kıaı nesed'emea. Heı. çarklı ve haca. 

1ı bhn bir p'lak halin•• deableri 

D eyli Telgrafın İstanbul 
muhabiri "Türk mus

tahsilinin cihan piyasası fiya
tıyle mal satması,, meselesine 
dokunmuş. Gazetede çıkan bir 
yazısında Türk - İngiliz işbir
liğinin iktısadi sahada da ta
hakkuku için bu noktada, his
solunur bir ısrarla, tevakkuf 
ediyor ve diyor ki: 

"- Türkiye ihracatınm yüzde 
elli dördü Almanyayadır. Al • -manya, Türk toprak mahsulle. 
rini cihan piyuasımn yüzde 40 
fetldnde fiyatla satın almakta, 
bu mUbayaadan mütevellit za. 
rannı Ttirkiyeye sattıit masnu
at fiyatlarına yaptlfı zamlarla 
ka11ılamaldadır. Bundan 'baş • 
ka TürJdyeden aldılı mahsuli -
tm bir kısmını daha •talı fiyat
larla serbest piyasalarda sata -
rak divb ihtiyaenu da temine 
çahımaktadır. 

D eyli Telgraf muhabirinin or. 
taya attığı bu hakikatler 

1932 iş yılınqanberi bizce malum • 
dur; şu farkla ki pamuktan başka, 
toprak nıafısullerimbden ~ biri • 
sine şimdiye kadar, cihan piyasa • 
sına 1lazaraat fiiıd• kırk fazla fi
yat veri,lmemiş ve verilen f~lalık 
bütün mahsUllerfmlz için yüzde 
pmi beti apwmftıı'. 

Almanyanın Türk mahsullerl
nf mübayaa ffyatlanndan daha 
noksan bedellerle Polonyaya ve ti
mal memleketlerine sattılı ise AL 
manyanın müteaddit resmi tekzip. 

lerlne rağmen, maalesef bir haki • 

kattlr. Bj.lqessa tütün ve üzümde 
\:~ ~bu muametMen ih • 
racat evlerimizin ve binnetice müs
tahsillerimizin hissolunur büyük -
lükte zarara girdiklerini hepimiz 
biliyoruz. 

Ancak ticareti klirinıle qleyen 
bir piyasanın serbest bir piyasaya 

tek taraflı §81'tlarla, intıbakına 

arbedeye verea nparlan ••tar- imkan yoktur; harici ticaretlerin -
mü, yahut kODHlll 1eferleri aadlr de ayrı yollar tutan iki memleket, 

gnintllere hasretmek dotra olar. ahenkli vaziyette, çalıpmazlar, 

Yenecek eti ain.eie karp miidalaa çabfDıalarına ticaret fllriları ve 
e4ea tel tertibatı 7apwlınadakça bir para vaziyetleri mümanaat etler. 

U..p dHkkAnı ap••••a mtiaude Bu itibarla toprak mahsullerine 
etmlyoras. Bakkallar " ıfltçtiler ı . ve ham maı!delere muhtaç olan 
çhı bin tarlti byKlar kOJ'IDUfaldur. Almanya ile mainuata muhtaç o
Tahtakuralu veya muayyen yerleri- lan Türkiye ayni sistem ahı veri§ 

ni akar ıa ile dalına temiz tutnuyan yolunda yürüyerek i§lıı dü§ük ta. 
otelleri, mfitteıÔeriDi uyatm-.ınakta raflanm fazla fiyatlarla kompanse 
veıa lkrU etmekte ... d serbeat bı • ediyorlat ve bunu en hurda teıer. 

raka'blllrls? Bis balan arbk eeae • • ruatma ~ar bilerek, bilmez glbl 
biler .. dflttlnml)'Ond· Tfirk idare tavırlarlti yapıyorlardı. Almanya 

•• aerllelt metlekler kadrosunun iç • ile aramizda lttuadt bir lhtilif ve. 
tı..ı ve meienl seviyesi, bir .._ ya bit huşumet hali olmadığına 
ınaalar 1.ı.m fnak1er1a hakkı •d • aöre va7Jyçt bili da böyledir. 

............ ttlrltl llhhat " rahat 
prtlamu kelHllmls lpa lateyeeek bir 

hadde plmiftlr. Anadol~de seyahat. 
tea dinea 'bir mtlfettlf, Ankara veya 
latan•al• plcUll vakit, iptld .. mem. 
lebtlerdea dlmntlf 'bir adamuı intı
balaruu anlauyor. Feu uyumuştur; 
ciinlerce yıltana11W111ftlr; gürültü -
den dairleri yı)tftlUIUftlr. v. ı. ' 

Belediyeler imar vuifelerinln ya
mada medeaiyetçi hbmetlerini gör
mek, hatta •• hbmetleri t e s i s 
etmek ve devamlaruu murakabe et
mek aıecbari;retln•Mlrlar. Bir yay. 
cara parkı, tahtakarula ve pis bir o
tel herhaDli bir Belediye için vazife 
bilmemalliin Uk phitlerini t8f)dl 
eür. 'l'arlaml bırakma: Onuıı tart • 
lanaı hatta ı.t.alaalda WJe tamam • 
lamak ipa bir laqU .tlmiyet teUnafi 
le ta.un? Füat MJahatleri ve ib • 
metleri memleketin laer kipahule 
kendimiz lpa bir uap olmaktan sil. 
ratle brtuahm. Bir masraf dejil, 
terbiye ip! Bli bflal ve murakabe ı. 
ti! 8& btltçe m ... ıes1 defil, bir me. 
deal seviye meselesi! 

F alila Rılln ~TAY 

Türk - fngiıiz siyasi ve askeri 
i§birliji Almanlan lüzum -

suz yere ve tamamiyle haksız bir 
tekilde slnirlendirmiftfr. Diktatô • 
ralann, çıkar yolu bqkalarma ani 
taarruzlarda aradıktan bu devir -
de TürliJe için varhtını emniyet 
altına alacak ve bilvesile cihan 
sulhUnti koruyacak çareye baf vur. 
maktan daha tabil hiç bir ,ey ola • 
mazdı. 

Evet, Aınum dOltlanmız sinir -
lendiler; hıtttl asabiyet izhannda 
İtalyanlan bile geçtiler. Şimdi bu 
vaziyeti ele alarak mahsullerimi -

zin Akıbetiril, her ihtimal cephesin

den, tetkike m.ecbUfUl'Z· 
Bea ''TAN" stltunlarmda, 1'a 

vadideki, kanaatlulmi sarahatle 

........... •u.talnl ....... . 
Fakat aldandığıma hWmıede -

rek kalem kullanırsam, aziz Türk 
müstahsilini ve alikadar yüksek 
makamlan teyakkuza davet etmek 
bakımından, faydanz bir hareket • 
te bulunmıvacalunı zannediyorum. 

YAZAN: 
z • ., •• , leılm SUN 

D lyelim ki Almanya mal almı. 
yor veya pek mahdut mık -

tarda mübayatta bulunuyor; İn -
gillı piyasalan mahsullerimlze a • 
çık mıdır? Meseli 7G bin ton. 
hık üzüm rekoltemizin yirmi bin 
tonunu Almanyaya gönderirsek 
mütebakisi ne olacaktır? Buna tn
gilterenln normal mübayaat vasa • 
tisi olan on bir bin tonla Holan -
daya giden· sekiz bin tonu ilave e
dersek umumi yek~n 39 - 40 bin 
ton eder; geriye kalan 31S bin to -
nu ne yapacajız? 

Sonra, elimizde 1937 - 938 iş 
yılının fena bir tecrübesi vardır: 

Geçen it yılında, fiyatlarurJZlll cL 
han piyasası seviyeıinden yüzde 
25 fazlalığı sebebiyle, İngiltereye 
sattığımız mabn mıktan iki bin to. 
nu bile bulmadı .. 

Cihan piyasası seviyesine dü • 
şeaek müstahsile idare etmiyor; 
o seviyeden biraz aynlırsak ser • 
but pi)'asalarda malımız aatılmı -
yor. Nihayet bu iflerde rakipsiz 
dejiliz; ttupmızda 220 bin tonluk 
rekolteliyle Kalllomlya, 4& bin 
tonluk rekoltesiyle Avustralya, 30 
bin tonluk rekolt..iyle İran. 25 
bin tonluk t'ek.oltesiyle Yunanistan 
vardır. Büyük mıkyasta istihsala -

tıyle, muazzam kooperatif teşki -
Wlyle Kalitornf1a çiftçisi mah. 
sulü çok ucuza mal ediyor ve ci • 

han piyasasını arkasından iürük • 

lüyor. Avustralya müstahsili sır • 
tını Ottava konferansının mııkar

reratma dayamıştır; karıısında İn
giltere gibi mecburi bir alıcı var

dır. franda, hayat icabı, istihsal 

ucuzdur. Yunanistanda iae itina. 
ve nefaset büyült rol oynuyor. 

B izim vaziyetimize ıelince, du
rum şudur: 

ISir döaünıden vasati iki çuval 
mal alanuyorua! .• 

Halbuki bir dönümde vasati 
J50 kilo kuru üzüm vermeyen ba
ğın kapladığı toprak sahasına ya
zıktır; böyle aruide baj kütüjü 
yerine ıojan yeti§tiraek daha iaa
betli hareket etmf.t oluruz. 

Evet, bir dönümden vasati iki 
yüz kilo kuru üzüm alamıyoruz ve 

onun için cihan fiyat seviyesine u
yamıyoruz. Bağlarımızın dikim tar
zı bozuktur, umcalann arasından 

traktör itlemez. Bu sebeple trak. 
tör masrafının on misli fevkinde 
çapa masrafı yaparız. Daha mü. 
himmi şudur ki bizdeki bağlar 

köylü elinde değildir; bajcılıjı şe
hirli yapar, daha doğru bir ifade i
le, bafkasına ücret vererek yap • 
tınr. Bu şartlar içinde bocalayan 
bağları Jllasıl organize ederek istih. 
sal masraflarını düfilrebillriz ve 
nasıl maliyeti küçülterek cihan pi
yasa fiyat\tnna mal aatanz? 

İıfcfrin le vaziyeti, aşağı yuka. 
n, budur. Ejer hububatta ve pa • 
rnukta incir ve üzümün vaziyetine 
düşmüyorsak bunun sebebini bil -
yük istihsalde aramalıyız. 

Zeriyatı, adam ba,ına muayyen 
bir dintlmle, tahdit ettiğimiz 

ıUn onlarda da ayni akıbete ui
rayacaflmız muflakkaktır. Çift. 
ilk sisteminin aleyhinde bulu·. 
nanlar bu milhimme1i ula unut. 
mamalı ve itin delil, mal sahi • 
blyle ortakf! arasındaki milna • 
seltatm qnsbnl larinde dar • 
m'dırlar. 

B Umiyorum; umumt tekiJde, 
vaziyeti arzedebildim mi? 

Şimdi meselenin 'Türk - İnliliz 
münaaebatını alikadar etten tara -
fına geliyorum: 

Deyli Telgrafın İstanbul mu. 
hablrl; 

- Türk hüklımetı.,. müstahsili 
cihan piyasası fiyatlar! ile mal 
satmağa teşvik etmelidir. 

Diyor; dolrudur, fakat bu ta. 
lep hiç mühletsiz ve çok acele ya. 
pılmıştır. Biz inanıyoruz ki istihsal 
sistemimizi deii§tlrm$, kredi ve 
satış kooperatiflerimizi karikatür 
halinden kurtararak hakiki ve 

matlup vaziyetlerine yükseltmek, 
fuzulen yapmakta ve ödemekte ol. 

dujumuz. ıualiyete müeulr mas • 

raflan ortadan kaldırmak mecbu • 

riyetindeyiz. 

Biz bunlara saaece ınanmış ta 

dejlliz; inanışımız hakiki, hayat 
sahnesine intikal etmiş ve hareket 
baflamıtbr. Fakat, İngiliz dostla • 
nmız da takdir ederler ki, dava 

------------~-------~~ içten - Dıştan (•) 1 

• •••• 
350 Yıl Sonra 

Yazan: Hasan - Ali Yücel 

K uh~leri birer kflre parça
sı, kemerleri elelfm HIDll

lar, sarayları mut çlltinb aerap
lan olan bir llem... 'tuna Y,alıla
nndan Paland3ken etekleriae, Ka
radeniz lnyılanndan Arabistan 
çlWerlne kadar Türk diyarının 
har bacafına dehiaını canlı birer 
Abide De mflh8rleyen Mimar Si. 
ıuuı'ın llemi... Ba ilemde ahenk, 
zekanın teı olmuı sesi; hatlar ve 
19killer aaaat heyecanlDID tunç. 
lapnq hendesesidir. Yflksek kub
belerinden seri dönen ilAhl inilti
lerfle onlan halked•n bflylk hıaa. 
mn ruhmıu dinlb'oras. 

Vatan ufaldaruaı, 1arafflla .. r
lerba mayu •ilaelerble birlblrbae 
........ M•m•r Sinan, t.isl keMI 
eU11e lnmlap mui kervamara
~ ıenlı aaçaklan altında de. 
ria bir tiir ve ınmat huzuriyle din
lendirmektedir. O, bll)rilk tabiat 
önünde dallara nasire yapacak 
bir vecd ile nuwl titremlpe itiz de 
buıtln onun aaaatı laibule ayni 

derin " ..... la1if'nl tl117U)'mlL 
Tabiattan OM· ve ...ua ... tından 
b1- batlbl edea 1na senaleain 
yaratıcı umarlarmü milli delaa
DllD buld11itunn lçbatllr Jd Mimar 
Sinan'uı luıtınll ltidm için ub ve 
muhterem ol8)'or. 

YU. yıl bile rahn .. ld hayat 
kudretlain teeelllalae aanld yet
memif slbl, Koca Sinan, öltlmfla. 
den soniaki ytll yillana kendini 
ve devrini yok olmutan korumak 
için mi bu um 1'01 •• •• kadar 
ölllmıflz eser verdi? Şe,kspir için 
Allahtan sonra ea ço• iman yara. 
tudır derler. Mimar Siaan da 
uınilerl, llMICltleıl, kiprUJeri. 
-deri, .......... lalQlaa .. 
kemmsaraylai'ı, imaretleri ve da. 
rlfflfalarlyle anm koca •tr latL 
aının ytlstine'lklncUlr )'aradan gi
bi yeni bir tabaka lllve etmemiı 
midir? 

C.) H ... n Ali Yücelin (lçten-Dıştan) 
adlı eserinden. 

günlük davalardan delildir, üze. 

rinde yıllarca çalıfmak isteyen me. 
selelerdenc:Ur. Binaenaleyh bize bu. 
gtın için ve derhal cihan fiyat se • 

vt,..sııe uyınak tavsiyesi gibi, tat

bikmcla zarar göreceilıniz veaaya. 
dan uuk kalmalannı, İngiliz doat
lannnıdan, rica etmek hak ve mev. 

kilnde bulunuyoruz. 

bıUtea hflk6metl, Türk nıah • 
alttı lthalltfdanna devlet büt

r-1 .... bir kes Hile için mu • 
mn• bir prim vermek suretile 

bi• iktısaden yardım etmelidir· 
Ortada yıllardanberi teeuüs et-

mif bir sistem vardır. Bütün istlh. 
sal prtlarımız bu sisteme göre 

tanzim edilmfftlr. Yıllardanber.i 

teessüs eden alatemln birdenbire 
değiştirilmesi, süratle yürüyen bir 
otomobilin ani frene ~ilmeli gibi 
sarsıntı yapar. Biz bu sarsıntının, 

dost freniyle vukubulacaima asla 
ihtimal veremeyiz. 

Hükumetin toprak mahsulleri 
işiyle çok yakından ilgilen

diğine inanıyoruz. Bilhassa incir, 

üzüm üzerinde alivre satış yok gi. 
bidir. Almanlarla yeni bir ticaret 
mukavelesi müzakeratından hah -

sediliyor; hiç şüphe yok ki İngiliz. 
lerle de bu v~ide konuşmalar de. 
vam etmektedir. Fakat mevsj.ın 

ı•lmif, çatllll§tır; ajıutoeun ilk on 
befinde ihracata baflaJf•k vaziye
tiyle karp karpya blacqız. Bina.. 
enaleyh neticeleııin cezri yollar • 

dan istihsali mecburiyeti vardır. 

Harp çıkacafına ihtimal •eren • 
lerden dejilim. Böyle oldujuna 

ıöre Almanya, veİev u ço.k naz. 
}anacak aibi davransa da, his • 
den toprak mahsulleri almakta& 
katlyen mtiatapl kalamu; beL 

ki - uabiyet fulahfından • sö

fe, saya; fakat behemehat bize 
• mllfterllltınde devam edecektir. 

Fakat bu böyledir diye İngiliz 
iktısadi yardımından da müataini 

kalmamalıyız. İngiliz pazarları, her 

ihtimale karşı, satılamamak tehli

kesine maruz kalacak Türk toprak 
mahsullerine, cihan piyasa seviye. 

sine göre yüzde yirmi betten her 
sene muayyen bir derece inmek 
şartiyle, alışılmış fivatlardan alı • 
cı olmalıdır. 

Unutmamalıyız xı sıyası aost. 
luklar iktısadt yardımlarla kuvvet 

bularak tnıli.şaf ederler. 

Bir Cami• Yddınm Düıtii 
Unye (TAN) - On beı, yirmi gün

denberi devam eden yalmurlar, ar. 

dı arası kesilmedill için, faydalı ol

maktan çıkmış, zeriyattan endişe e
dilecek bll' bale gelmiftlr. Yağmur
lar, aruıra fırtınaya da çevirmekte. 
clir. 

Geceleyin düşen bir yıldınm, bü. 
yük camiin minaresini tamamen ha

rap etmiştir. Sahildeki sıra kahve
hanelerinden birinin de elektrik si-

Her i1d lisana tamamiyle Ahlp 
olanların elinden çıkanlar ayrıhna, 
bu eserlerin tercümesi, yalnız ulın. 
dan bir hayli uzak delil; buı defa 
da manundır. Kelimeler hakiki hfivl 
yeti arqtınlmak sahmetlne katlamL 
madan, plip aüzel yuıldıiı için, ba. 
un hiç yeri olmıyan bir cümlede n
ntıp kabverirler. Meseli bir yerde 
(irade) manasına ıelen (ihtiyar) keli. 
meal, (y&f) ... ..,.. •lmdtlı için 
cümle maıkarabpıı Wda pla ka • 
lem yasan muharrir, .__ farkında 
bile olmu. Buı elmleler atlanır, 

bur da illve ohmar. 
Lisan bilmeyealeria, yahut iki e

seri brplqtarank lilanlarmı Der • 
letmek lateyenlerln bu derbeder ter. 
ctimelerle ne Ur ettiklerial siyle • 
mele lflnm ar ma? 

&nebi dtllerinl ya h•ldld vukuf. 
sazluk, yahut kayıtsızlık ytiıünden, 

değiştıre deiiıtire bir baıka kıhia 
koymak, ı,ten değildir. Bundan, vic
dani bir muuliyet te duydufınuz 

yoktur. Ya kendi dilimizi ok11711p an
lamakta da yanbılara diqersek buna 
ne diyelim! 

Edebiyat lisanının türlü t6rlil 
anlaylflara yel açan; anlaplması 
yüksek, edebi ktilttlre, sevke baih 
olan imajları, sembolleri dquıu da, 
bugünkü yazı dilimiz, halkm konut • 
ma dilinden uzak delildir· Guete 
satunlaruıuld her makale, her fak• 
ra •iı 1ukan öı, kon11f1U dllbnis.ı 
le yUılmış~r. Yazı dilinde (Ne...W), 
(Veysi) çaprapkhiuu çoktan unut • 
hak. Böyle olduiu halde yan yaun. 
lar ikide bir türlil türlü hücumlar 
karpsında kalırlar: 

- Canım, yine neler 
neler söylemipin? 

Şaşalayarak soranınıa: 

- Ne ,14'IDUIJIP, ne söyle~! 
- Ben okumadım, ama, itte fÖJ• 

le tö1le sö;rltlyorlar. 
Ve, iliz, sisin yaan•za, •üfÜllllfL 

nüu, mabadının hiç .aymıyan w 
size isnat edilen bu deiifmit fikir, t.. 
fatle, mabat karpaında bir daha ptoı 
181'· kahnum. Denlinbi anlatm 
yaa•ıllJI fiiyle delil, böyle yudmıt 
o1411i'aaa brpandakinl inandlrluk 
için çırpum dararaunm. Ya o 
teyi bularak okur, 1ahat o cümlele 
fikirleri aynen luıtırlamafa çallp 
rak liyleniniz. O zaman kaqmm 
dald: 

- Bunda bir teY yok ki, der. 
bukl bana büsf,Uttln yanht anlattı 
lar. 

Demek ki, kendi keadlmbi bla 
bili tefttime edemiyoruz. ÖZ 41illınl.i 
ai de, bir yabancı dil sibi okur 
yanlış anlıyoruz. ~z oku 
lar hiç yoktan, yuanlan mahkha 
yorlar. 

Adapazan11da 
Adapazan (TAN) - Sıtm11 m 

le teşkilitı bir çok gölcüklerı ve 
taklıldan kuruttuğu, belediye de 
sahamız içinde mücadele açıp 
eden yerlere mazot ve diler zelııil'Q: 
maddeler döküldüjü halde, Ada 
zarı bu MDeye kadar görülmemi§ 
nllecek feldkle sivrisinek iat' 
ujramıf bulunuyor. Herkes, bum 
zır haşereleren flkayet etmektedir 

gortasım yakarak müşterileri karan- K•latacla Zararll Fni111a 
bkta bırakmıf, ba§ka zaran olma- KAiıta (TAN> - Havalar iki, 
mıştır. gün fırtınalı geçmiftir. Burada 

-o- tına fiddetli olmaınlf88 da nahl 
lzmir Çocuk Hastanesi !erde, bilhassa Narmcada pek 

lzmir (TAN)_ :Belediyenin yap- detll olmU§tur. Orada yeıü ya 

tırmatta olduju çocuk bastaneslnln makta olan iki karakol blna 
85 bJn liralık son Jmmı da yak}Dda çJ.nko damlan 1191DUttur. Sebze 
1np edDecektlr. Bu pera.yla bata- meyvalar da zarar gormuştur. 
nenin 11va, dahili bölmeleri, abpp 

lmmı, elektrik ve kaloriferleri :yapı. lozlnrda Jandarma 
lacak ve lnpat tamamlanacaktır. Tabuna 
Türkiyede ilk defa lzmirde kurulan. Bozkır (TAN) - Kazanuzda j 
çocuk hutanesi, yalnız lzmirin de. darma tabur kumandanlıtı tefkil 
ji1, bütün mıntakanm ihtiyacına ce. dilmiş, kumandanhtına da b 
vap verebilecektir. Kenan Tezcan tayin olunmuştur. 
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~EKONOMi~I 

.. Yazan: Naci SADULLAH 

Almanlar Bizden 
Şarap Alıyorlar Spor 

Ufkumuzda 
Garibeler 

Yüzme sporları başladı. Galata:;a. 
ray iştirak etmiyormuş. Sebebi ba
sit: Yüzücülerinin çoğu mektepli i
miş: 

Genel Direktörlük, yüzme sporuna 
çok erken yaşta başlandığmı ve en 
iy: randımanın 18 - 22 yaş aralarında 
alındığını düşünerek tedb:r almalı i
di. 

* Bir buçuk, iki sene evvel, malum 
sebeplerle, ortaya Averaç usulü atıl. 
mıştı. Bu sene de milli küme maç1aıı 
başlarken, federasyon, puvan müsa
vatı olacak olursa, bu usulün tatbik 
edileceğini ilan etmişti. Aksi tesadüf, 
Galatasarayla Demirspor puvan pu
vana kalınca, usulün nasıl tatbik e. 

B azı cümleleri hezeyana benzi. 
yen o tutkal macunu gibi ya

pışkan üsltibile bana da bulaşn1ak 
isteyen şu Necip Fazıl Kısakilrektt:ki 
hayal zenginliğine bakın ki, karala
dıklarınını ciddiye alınabileceğini de 
vehmedebiliyor. Vakıa ben onu hiç
bir zaman kendisile ciddiyetle konu· 
şulabilecek bir muhatap sayamachrn. 
Fakat bu telakkide olduğum için, 
ondan bahsetmiyeyim mi? 

Pazarola Hasan Beyden, Filorina
Iı Nazıma kadar, bir yığın vatandaş 
vardı ki, yazdıklarını, veya söyh•· 
diklerini ciddiye alamazdık. Fakııt 

bu, o vatandaşlardan bahsetmemize 
mani değildi ya? 

Bugün, onların yerlerini dolduran
lar arasında müstesna ve geniş hir 
mevki sahibi olan Necip Fazıl Ktsa
kürek tc, bize ara sıra, istimale elve· 
rişli bir mevzu teşkil etmektedir: 
Bu bakımdan, kendimizi ona hayli 
minnettar saymaktayım. 

Hususi Firmalarm 

ilk Parti Olarak 
Yüksek Kaliteli Şaraplarrndan 

100.000 Kilo Gönderilecek 
Tekirdağ, Mürefte ve Istanbulda ı:= 

yapılmakta olan yerli şaraplarımız ------· 
Almanya piyasaları tarafından beğe. r -~-·-·) 
n~lmi~tir. Yerli şaraplarımızdan yüz 1 B Q R SA 
hın kıloya yakın bir partinin Alman- t 
yaya gönderilmesi takarrur etmiştir. ! 
Bu şaraplar hususi imalathaneler ta- İ 
rafından .. fennin icaplarına göre ya- 1 
pılmış yuksek kaliteli mallardır. Al- · Londra 
mantar bu şarapların kilosunu 9,5 - Nevyork 
10,5 kuruş arasında almıya talip ol-
rnuşlardır. 

* Almanyaya satışlar devam etmek-

Parta 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
BerUn 
Brllksel 
Atina 
Sofy:ı 

Prag 
Madrld 
Varsova 
Buda peşte 

- Bükreş 

1 Belgrad 

31 - 7 - 939 

5.93 
126.675 

3.3:\5 
6.66 

28.5775 
67.2725 
50.R35 
21.52 

1.08!!5 
l .5fi 
4.3275 

14.0::15 1 
23.8425 
24.Sfıfi 

Deniz Yarışları '
dileceğini bilemedi; daha f,arlağ1 .,bi
zim memlekette bunu Dilen yoktur, 
başka yerlerden soracağız,, dedi. 

* 

Mesela, onun nevi şahsına münJ1a
sır garip telakkilerinden birisine gö
re, gazete sayfaları, tıpkı semtlere 
benzermiş: Birinci sayfalar, A
yaspaşa kadar, Şişli kadar m(ı-
tebermiş. D i ğ e r sayfalar, 

tedir. Dün Trakyanın kıvırcık ya
paklarından yüz bin kiloluk bir par
ti 65 - 66,5 kuruştan, 40 bin kiloluk 
bir parti tiftik 108,30 kurustan sa
tılmıştır. Almanyaya gönde;ilen me
şin ve deri gibi bazı malların bedel
lerini ödemek için ithalat daireleri
nin verdiği talimat üzerine fiyatlar. 
dan tenzlat yapılması istenilmekte
dir. Bu talepler tüccarlarımıza tebliğ 
edilmiştir. Ihracatçılarımız tediyat 
hakkında gösterilen bu zorluklardan 
dolayı şikayet etmiye karar vermiş
lerdir. 

1 
Yokohama 

f Stok.'1olm 
Moskova 

0.90~ 

2.Bfı25 

34.62 
210.5575 
23.90 
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ESHAM VE TABV1LAT ~~~~~~~~~~~ 

Yelkencilerimiz 
. Dünkü Yarışta 
iyi Derece Aldılar 

Deniz klübü tarafından tertip e. 
dilen Rumen - Türk yelken yarısla
rına dün yine Moda koyLJn<la dev-am 
edildi. Müsabakalar41 öğleden evvel 
ve ögleden sonra ayni teknelerle, ay
ni rotada starbot ve §arpiler ara
sında yapıldı. Harunun bir gün ev
velki yarışta ufak bir hata yüzı.inden 
müsabakayı kaybettiğini yazarken, 
dlinkü yarışlar için ümitlerimizin 
kuvvetli olduğunu kaydetmiştik. 

l::t takip edildi. Fakat en sonunda mü
sabakayı Feyyaz - Burhan birinci bi
tirdi ise de büyük münakaşalara yol 
açtı. Rumenler buna itiraz ettiler. l
ki teknenin nizamsız hareketleri ile
ri siırülüyordu. Yarışı birinci Feyyaz 
- Burhan, ikinci Rumen, üçüncü yi
ne Rumen, dördüncü Harun bitirdi. 
Vaziyeti tetkik eden hakem heyeti, 
geç vakte kadar münakaşa etti ise de 
nihai kararım veremedi. Bu müsaba
kanın neticesi bilahare ilim edil.ecek

Birincil:ği tayin için, Galatasarny-
la Demirspor iki kere çarpışacaklardı 
Birinci maç mahut yumruk hadısesi
le yarıda kaldı. 

Bunun kararını salahiyett:ır heyet 
veredursun: Fakat ikinci maç neden 
yapılmadı? 

Faraza, gelecek sene şampiyona 

maçlarının birisinde bir hadise çık
sa, bütün maçlar tehir mi edilecek? 

* . Futbol Federasyonu reis vekili, 
bütün kavaitte beynelmilel nizama
ta uygun şekilde hareket a-1_..gırıı 
bildirdi. -
Dünyanın hiç bir tara!mda galibe 

3, berabereye 2, mağluba 1 ve hük
men mağluba sıfır puvan gibi bir tas
nif yoktur.Galip galiptir,ma~l(1p mağ 
lüptur. Yoksa katmer1i mağltıb;yct 

diye bir derece konmamı~tır. Madem 
ki beynelmilel kavaidi takip edece· 
ğiz. Bu takdirde de. galibe 2, berabe
reye 1, mağlüba da sıfır puvan ver
mek usulünü, geç olmakla beraber 
lutfen kabul etsinler Sabah yapılan yarışlarda starbot. 

larda Httrun ile Rumen çekişm~si 
çok heyecanlı oldu. Biribirlerini, rüz
ı;arı ve suları hesaplıyarak bırakrnı· 
:; an iki tekne yarışı ba~tan nihayete 
kadar bir çekişme halinde devam et
ti. lkinci turdan sonra mi.isabairn bir 
kat dah~ heyecanlandı. Finalde Ha

run önü aldı. Ve yarışı birinci olarak 
bitirdi. Az bir farkla da Rumen ikin
ci oldu. Üçüncü Feyyaz- Burhan, dör 
ciıincü yine Rumenler oldular. 

tir. 
Müsabakalara bugün yine Mocfa * Bundan bir kaç gün evvel, ağus-

koyunda saat 4 te devam edilecektir. , tos ayında sporcuların diledikleri 

Tebliğler: 
klübe girebileceklerini öğrendik. Fe
derasyon reis vekili, gazetelere vaki 
beyanatında gömlek değiştir~r gibi, 
klüp değiştirilmesine müsaade etmı. 

Hakemler Çağrıhyor yeceğim, dedi. Bu klüp değiştirme 
keyfiyeti nasıl olacak, diye pek me

böl~csi raktayım. 

Şarpiler arasında 

Beden terbiyesi Istanbul 

Futbol Ajanlığından: Evvela Beden Terbiyesi, amatör 
müyüz profesyonel miyiz, bunu tes
bit etsin. Klüp değiştirme eşkalinc 

Bu müsabakaya da i.iç tekne işti

rak etti. Bizden yahuz Şeref müsa

bakaya giriyordu. Yarış Şerefin mu
vaffakıyctile neticelendi. Bir gün ev
vel rakibi karşısında m<ığlüp olan 
Şeref, rüzgtırı ve suları güzel he

sapladı Altındaki tekne de gnyet gü

zeldi. Neticede Şeref, Rumen deniz-

tarafından gönderilen talimatname- ve zamanına sonra temas ederiz. 
Osman Müeyyet 

Beden Terbiyesi Gener aırektör

lüğü futbol yüksek hakem komitesi, 

nin birer nüshası hakemlere verile
ceğinden lisansiye hakemlerimizin 

ajanlığımıza müracaatlar~lüzumu ri

ca olunur. 

""" Futbol yükselt hakem komitesi ts-

ci Cebsi mağlüp ederek birinciliği limatnamesinin üçüncü muvakkat 

kazandı. Rumen Cebs ikinci, yine Ru- maddesi lisansiye hakemleriı1 lisans. 

men Siminesku .üçüncü oldu. farının tebdil ettirileceğini amirdir. 
Bölgemize bağlı veya diğer bölgeler-

Öğleden sonraki yarışlar 
Yarışlar ayni rota ve ay:ü sınıflar 

üzerinde tekrar edilecekti. Harunun 

sabahki muvaffakıyeti öğleden son

raki yarışların alakasını bir kat daha 

arttırmış bulunuyordu. 

de lisansiye edilmiş oldukları halde 
zaruri sebepler dolayısile Istanbula 

nakletmiş ve maçlarımızda hakemlik 

yapmış bulunan arkadaşların ehliyet 

namelerile birlikte bölge spor servi· 

simizc acilen müracaatları lüzumu 

tebliğ olunur. 

Bisiklet.çilerimiz Balkan 
Şampiyonasına 

Gidecekler 
Bu ayın yirmi dördünde BükreŞ

te yapılacak Balkan bisiklet şampi

yonasına bisikletçilerimiz\n iştirak e-

Şarpi yarışları yine bizım ycu{cn

cilerimizin mu vaffakıyetile netice

lendi. Sabah miisabakasmın galibi 

Şerefin ikinci bir muvntfakıyeti ü

mit edilirken bu müsabakayı da Ne

jat kazandı. Yarış baştan nihayete 
kadar heyecnnh geçti. Ncjat çok gü
zel bir yarış yaparak hasımlarını geç

ti ve birinciliği kazandı. Onu da Şe
ref takip ederek ikinci, Rumen de 
uçüncü oldn. deceklerini haber aldık. Uzun zaman

Rumen Siminesku şamandırayı dö-

Uzun Atlama Rekoru 
Berlin, 31 (A.A.) - Alman atleti, 

Schulz, 6,12 metre atlamak suretile 
uzun atlama di.ınya kadın rekorunu 
kırmıştır. 

5,98 metre olan bundan evvelki re
kor bir Japon kadını tarafından tesis 
edilmişti. 

----o---
llbay, ilçebay, Kamunbay 

Denilmiyecek 
Dahiliye Vekaleti, vilayetlere bir 

tamim göndererek, ilbay, ilçebay, 
kamunbay tabirlerinin resmi muhabe 
rat ve muamelatta kullanılmamasını, 
bunların yerine kanuni unvanlar O

lan vali, kaymakam, nahiye müdürü 
tabirlerinin kullanılmasını emret -

miştir. 

Küçük Memleket 

Haberleri 

Aydın (TAN) - Hapishanede Halkevi 
tarafından açılan beşinci okuma kursu 
bitmiş, muvaffakıyet gösterenlere veı::ika
ları merasimle verilmiştir. 

ana caddeden U"l'.akta kalmış 

kenar semtler, kenar sokaklar gibi 
kıymetsizmiş. Ve hazret, böyle dü
şündüğü için, imzasının, "Haber., 
ceridesinin birinci sayfasında yer 
almış bulunmasından ayrı bir iftihar 
duyuyormuş. Ben onun bu hisse ka. 
pıldığını, evvelki gün, benden bah
seden şu cümlesinden anladım: 

"- Altıncı sayfalarda, tahtakuru. 
su ilanlarile burun buruna yaşıyan 
sütunlarında ahsiv,.tt .... - ,,_ . ..._ •• .,., ...... 

Evveıa, alelade ve tam bir "sahıs" 
bile telakki edemiyeceğiniz b,u va
tandaşın, kendi kendisini "şahsiyet" 
sanışına ne buyurursunuz? Ben, bu 
marazi iddiaya bakınca, bu genç ar
kadaşı, !:Ok yakında, peygamberJik, 
hükümdarlık, veya milyarderlik id. 
dia~ına kalkışanlar arasına karışmış 

göreceğimizden i.irküyorum: Kendi
sine tavsiye ederim: Zamanında te
daviye başlasın, belki yakayı kurta
rabilir: Eğer ihmal ederse, gençliği· 
ne yazık olur. 

Bu yeni ve genç şiir kralının. o 
cümle içinde takındığı tavrı, benim 
t;ibi siz de, merhametli bir konağa 
sığıntı girmiş bir sonradan görme. 
nin, gizlice balkona çıkıp ta, arka 
sokakta oturan fukaralara nishet. 
vermesine benzetmişsinizdir sanı· 

rım. 

Hulya bu ya? Gazetenin birinci 
sayfasını bir ana caddeye, orıadaki 

sütununu bir şatoya benzetiyor: Ha· 
yalini biraz daha genişletip, iç say
faları birer arka sokak, ve iç sayfa
lardaki sütunları da birer fukara ku. 
lübesi farzetti mi idi, dekor tamam
dır: Artık bu dekoru içinde. Bay 
Mistik, özendiği o küı;ük burjuvanın 
edasmı rahat rahat takınabilir! 

Kendisinden, ikametgah tezkere
sini sorarsanız, Kanlıcadaki harap 
hanesini gizliyecek ve size "Haber,, 
ceridesinin birinci sayfasını göste
recek, kemali ciddiyetle, kemali gu· 
rurla şu izahatı da verecektir: 
"- Şurası benim fakirhane ... Gö. 

rüyorsunuz ya? En üst katta Cham· 
berlain, onun yanıbaşmda Mussollni, 
onun altındaki sütunlarda da Roosc· 
velt ve Hitler oturuyorlar: Hergün, 
ayni sayfada, burunburuna oturuyo
ruz: Hatta, ara sıra, ben onların ka
tına misafirliğe giderim: Onlar d:ı 

benim fakirhaneye sık sık şeref ve
rirler •.. " 

Halbuki, onu bozmak isteseniz, 
gülümsiyerek su cümlelerle zayıf ta· 
rafına takılabilirsiniz: 

Dokumacdar Kredi 

istiyorlar 
Şehrimizde çalışmakta bulanan el 

dokuma kooperatifi Halk Sandığın-

caat etmiştir. Sandık müteselsil ke

faletle kredi vermekte ise de esnaf 

bu şeklin kendilerini tatmin etme

diğini söyliyerek daha basit şekilde 
kredi verilmesini istemişti. Halk San 

dığı umum müdürü Ata, bu mesele 
ile meşgul otnıus ., .. +.,.5.ıı.ı~-·~ ::·•·~ 

racağı mamulatın standardize edil

mesi şartile kredinin arttırılmasını 

muvafık görmüş ise de kabul edile. 

cek şekil hakkında henüz bir karar 

verilmemiştir. 

Ata, dün Ticaret odası erkanile bu 

mevzu etrafında görüşmüştür. 

alesef, asmaya, kesmeye, mahkeme
ye, hapishaneye götürülürlerken, 
bizim kapının önünden geçiriliyor
lar. Malum ya: İşlek cadde ... Bizim 
konak, MHlet Meclisine nazırdır: Ben 
de, oraya taşınmak istiyorum ama, 
şimdilik boş daire yokmuş!" 

Fakat, bütün bunlar, bittabi, Ray 
Mistiğin, balon gibi çarçabuk patla
yıp boşalan biçare ümitleridlr: Ve 
hazretin yazıları, birinci sayfalarm 
başmakale haricindeki yerlerinde 
havadis okumıya alışmış bulunan 
kariler tarafından, acemi bir muhhir 
kaleminden çıkmış anlaşılmaz birer 
haber sanılmaktadır. İhtimal, gözle. 
ri, "Kısakürek" imzasına ilişip te, o 
yazıları, işi bozulmuş bir kayık satı· 
cısı tarafından verilmiş birer kürek 
ilanı sananlar da vardır. 

Hatta, geçenlerde, bir arkadaşım 

anlatmıştı: Bu Mistik zat, yazdığı 

yazılardan birisine şu serlavhayı 

koymuş: 

.. _ Büyük facia!" 

Birinci sayfada, sansasyonel cina
yet haberleri okumıya alışmış bu
lunan dostum, bu serlavhanın altın
daki satırlara da, yüreği hoplıyarak 
göz atmış. Ben bugünlük, o dostu· 
mun bana söylediği cümleyi. şuracı
ğa eklemekle iküf a edeceğim. Das
tum: 
''- Ben, dedi, iki satıl' okuyunca, 

içime su serpildi, gazeteyi elimden 
atıp, rahat bir nefes ald1m: Meğer, o 
"Büyiik facia", Kısaküreğin maka· 
lesi imiş!" 

* Pazar günkü ·•Tan" ın bu sUtununda, 
çıkan bir fıkramın yanlış dizilen son cüm
lesi söyle olacaktı: 

Ergani 19.35 

'--... """"' ____ ,.. __ ...... ...__ .. _ .... _../ 

Türk - Rumen 

Ticaret Muahedesi 
Türkiye - Rom"t.nya arasında mev

cut ticaret mue.hedesinin müddeti 
bıtmek üzerediı. Iki dost ve komşu 
~emleket arasın.Ja daha kazançlı ne
tıceler verebilec..ık bir anlaşma ya
pılması için faal ıyete geçilmiştir. Ti. 
caret Vekaleti il oman ya ile iş yapan 
tüccarlarımızın ·ınütalealarını sormuş 

ve cevaplar aln.ıştır. Yeni anlaşma
da iki memlek..t arasında ticari mü
badelevi artıru:ıak için tedbirler it
tihaz edilecel.dr. Z.eyuu, p1uu~ ye 

zeytinyağ, tv..ı:lu balık, pamuk, neba
ti yağlardan Romanyaya daha fazla 
ihracat yapıh~bilmesi düşünülmekte. 
dir. 

--o--
Şarköyde Üzüm ve 

Tü~ün Bol 
Şarköy (TANJ - Bu sene tütün 

mahsulümüz he'.ııl iyi ve hem çoktur. 
Geçen sene yü:zı bin kiloyıı bulan 
Şarköy tütünlerini inhisar idaresi sa
tın almıştır. 15(). bin kilo olacağı tah
min edilen bu Sf:!leki tütünleri de in.. 
hisar idaresinin ~.atın ~ıacağı şüphesiz 

ise de zürra, tütıın alıcı tacirlerin de 
gelmesi için İstanbul ve Izmir tica
ret odalarına müracaata karar ver. 
miştir. Bu takdirde fiyatların yükse
leceği muhakkak sayılınaktadı=. 

Bu sene Şarköyde .üzüm mahsulü 
de her yıldakinden ççktur ve iyidir. 
Hem müstahsil ve hetn şarap l ıamil· 
leri bundan memnun görünüyor. In.. 
his~rlar idaresi Tekirdağ müdürü ile 
mütehassısı Kenan, gelip bağ!arı ve 
mahsulü görmüşlerdir. 

Rizeli Yavaşoğlu Sadık reis ile 
arkadaşları ve bunlara mensup yüz
lerce tayfa, Mürefte nahiyesinin Hoş 
köy ve Gaziköy önlerinde 620 bin 
kilo kolyoz ve sardalya balığı tnt. 
muşlar ve bunu, Marmara adası ön
lerinde gemilerile bekliyen Yunanis
tanlı tacirlere, her masrafı hariç, ki
losu 7,5 kuruştan satmışlardır. 

Hatay Gümrük Te§kilatı 
Gümrükler umum müdüru Mah

mut Nedim bugünlerde şehrimize ge. 
lerek gümrük işleri üzerinde tetki
kat yapacaktır. 

Mahmut Nedim, Istanbuldaki tet
kiklerini bitirdikten sonra Hataya 
gidecek, teşkilatlandırılmakta olan 
Hatay gümrüklerinde esaslı tetkikler 
yapacaktır. Badema Hatay gümrük
lerindeki münhallere, evvelce güm
rük teşkilatından muhtelif sebeplerle 
açıkta kalmış olan memurlar tayin 
edileceklerdir. 

---ıo-

danberi muntazam bir şekilde çalış-
m:rken yaniış bir hareket yaparak makta olan ekibimizin Bükreşte mu-
devrildi. Tabii derece alamadı. va!fakıyetli neticeler alac':lğında şüp-

Merasime Halkevi bandosu da iştirak et
miş, mahpuslar oyunlar oynamışlardır. 

e Kızıltepe (TAN) - Kasabamız Kızı
lay Kurumu reisliğine malmüdüri.l Rüştü 
Yılmaz, Hava Kurumu reisliğine de tüc
cardan Hadi Aydın seçilmişlerdir. 

"- Fakat. ben e\'velki gün ııizi. 
şu. meshur ikj analı çocuğun babası 
muhallebici Ali ile, ve daha evvelki 
gün de, Sultanahmet meydanında 
asılan Gökçeören köylii Ali ile yan
ya~a, haşhaşa, içiçe gördüm. Daha 
evvel de, yanıbaşınızda bir katil, ve 
üstünüzde bir ırz düşmanı vardı. 

Onlarla da bir karabetiniz mi var üs

tad?" 
O zaman., Bay Mistiğin size vere· 

ceği cevap ihtimal şöyle olacaktır. 
"- Hayır ... Onlar, bizim mahal

lenin yerlisi değildirler: Fakat nıa-

"- Bana öyle geliyor ki, buı;ıün ortada, 
gürültüye bırakılacak gibi görünen bir tek 
pabuç var: 

Bu Sene Zeytin Çoll 
Ayvalık - Bu sene zeytin rekolte. 

sinin fazla olacağı anla<jılmaktadır. 
Bazı mıntakalarda bu fazlalık geçen 
yılki mahsule göre, yüzde kırk tah
min edilmektedir. 

Starbotlar araıında hemiz yoktur. Ayın on beşine doğru 

Günün en heyecanlı yarışı bu ol- kafile Istanbuldan Bükreşe hareket 

iu Baştan nihayete kadar h~ecan· edecektir. 
, 

e Darcndeden bildirildigine göre, Ço
cuk Esirgeme Kurumu yıllık kongresini 
yapmı~ ve idare heyetini değiıitirrniştir, 

"- İtalyan çizmesi!" 
Bu cümle, tertip hatası yüzünden tama

men anlaşılmaz bir halde inti:ıar ettiği için, 
düzeltir ve özür dllerim N. S. 
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B ~ ~e, şu Galatasaray lisesi 
ıçın: 

"- Memleketin en mahsuldar 
Jnektebidir!,, Diyenlere inanmaz
sınız. Bundan hala şüpheniz var. 
sa, gidin bakın: Müb:ırek mekte
bin avlusu bu sıcak tatil aylarında 
bile böyle harıl harıl faaliyet gö:.
teriyor ve arı kovanı gibi işliyor. 

Bence, faal mektep böyle olur. 
Ve kışın talebe, yazın da yerli ma. 
h okutur! 

Fakat maalesef bu hummalı gay
retine rağmen, bu mektepceğiz, 

halka yine yar~namıyor: 

,...Şimdi de, oraya girecek olan-
lardan birer çeyrek istenil

mesine aleyhtar davrananlar var. 
Halbuki, bana sorarsanız, ancak 
bu sayede, Galatasaray lisesine fa
kir fukara da girebiliyor. Zira o
ranın kışlık di.lhuliyesini odiyebil
mek, her babayiğitin harcı değil
dir. Bu itibarla, hazır elimize fır
sat geçmişken, girelim. Hiç olmaz
sa gezmiş oluruz. Hem, çok gezen, 
her halde, çok yaşa.yandan olduğu 
gibi, çok okuyandan da fazla bilir. 
Ve bu hesapça, bir ziyaret orada 
bir sene okumanın yerini tutar. 
Dün, mektebe girerken, kapıda 
rastladığım bir tanıdık, kendisine 
de anlattığım bu düşüncelere iti
raz etti, ve: 
"- Bence, dedi, Galatasaray li. 

sesinin tedris sistemını kuvvetli 
bulmıyanlar haklıdırlar: Görmüyor 
musun? Bununla, tam on birinci 
sene ... Her yaz, muntazaman de
vam ediyorum: Daha yeni harfleri 
bile sökemedim.,,, 

O ün benim mektebe girdiğf m 
sırada, on birinci yerli mal• 

lar sergisi, büyük bir k~labalık ta. 
rafından ziyaret edilmekte bulu
nuyordu. Halbuki, bazı gazeteler, 
istenilen beş kuruş duhuliye yü. 
zünden, serginin bu sene çok ten
ha kaldığını yazmışlardı. Bereket 
ki, imdadıma yetişen bir arkadaş, 
beni, serginin o andaki vaziyefıle, 
o gazetelerin yazdıkları arasındaki 
tezada bir mana verememekten 
kurtardı ve: 
"- Sen, dedi, davetiye ile gir

diğin için, farkında değilsin. Hal
buki, şu anda içeri girenlerden dlı· 
huliye alınmıyor.,, 

"- Kaldırıldı demek? •. 

"- Hayır .. Tamamen kaldırıl. 

madı. Fakat saat on ikiden on Ü· 

çe kadar öğle tatilidir. Sergiyi bu 
sırada gezenlerden duhuliye alın
maz. 

Güldüm ve: 
"- Demek, dedim, gişe tatil o

lunca halk faaliyete geçiyor?,, 
"- Evet... Sergiyi gezmek istt

yenlere, öğle tatilinden fedakarlık 
etmek, beş kuruşu feda etmekten 
daha kolay geliyor!,, 

Biraz dikkat edince inandım ki, 
hakikaten, o beş kuruş dühuliye, 
yüzünden, yerli mallar sergisi, yal. 
nız tatil saatlerinde işliyen garip 
bir müessese haline girmiş: Gişe a• 
çılır açılmaz, ziyaretçiler, içeri do
lacaklarına, dışarı boşalıyorlar. Bu 
tezadı görünce, kolları kırmızı şe. 
ritli sergi müstahdemlerinden biri~ 
sine: 
"- Bari, ~edim, siz içP.ri giren

lerden dühuliye değil, dışarı çıkan
lardan "huruciye,, alın: Çok daha 
karlı çıkarsınız: 

M aamafih, sergcyl · gP.zerken 
görülüyor ki, bu sene, ge

çen yılın acı tecrübelerinden ol. 
dukça istifade edilmiş. bulunuyor: 
Geçen seneki ziyaretçiler, sergiyi, 
Mahmutpaşa çarşısına benzetmiş

lerdi Halbuki bu sene, biraz da. 
ha terakki var: Sergi Beyoğlu ma
ğazalarını andırıyor. 

Bazı pavyonlar, gayet sanatka
rane hazırlanmış. Usta dimağlar 
tarafından tasarlandıkları ve usta 
eller tarafından kuruldukları aşi
kar. Fakat buna rağmen, sergi sa
hasının dağınıklığından ve müs:ıit 
olmayışından mıdır, yoksa orasını 
öteden beri bir mektep gibi görmi
ye alışmış bulunmamızdan mıdır, 

Hatay Pavyonu 
Halep Ve Şam T athl~rı 
Neşriyat Sergisi 
bilmem, etrafımıza bakındığımız 
zaman, bir sergide olduğumuza ko
lay kolay inanamıyoruz. 

Mesela, içine, - tıpkı Istanbul 
şehrine olduğu gibi - kale şeklin. 
de bir kapıdan girilen bir pavyon 
var ki, ziyaretçilerine yarınki Is
tanbulu anlatmıya çalışıyor. Gayet 
ustaca yapılmış sembolik kapısile, 
ve maharetle hazırlanmış maketle. 
rile bu güzel pavyon, hiç şüphe 
yok ki, büyük bir emeğin, ve orj. 
jinal bir ouluşun mahsulüdür ve 
yine hiç şüphe yok ki, ayni pav
yon, daha müsait bir yerde teşhir 
olunduğu takdirde daha büyük bir 
takdire ve rağbete layık görülür. 

Fakat yarı aydınlık bir mektep 
yemekhanesinin mukassi dekoru 
içinden müstakbel Istanbula bak
mak insana, istikbali kapkara bir 
gözlükle seyretmenin sıkıntısını 

veriyor. Mesela bu pavyonda, ışık 
azlığı yüzünden, yazılardan bazı
ları okunamıyor bile .. Bu işi, bir 
kibrit çakarak ta göremezsiniz: 
Zira, bir elinizle, - vantilatörlere 
rağmen, insanı bunaltan sıcağı de-
fatmek ihtiyacile - sallamak mec. 
rJuriyetinde bulunduğunuz mendi. 

1 Şu Garip Dünya: 

Parasut , 
Vazifesi 
Gören 
Şemsiye 

Geçen hafta Nevyorkta 50 kat 
yükseklikte bir binanın orta kısmın. 
da büyük bir 
yangın çıkmış· 

tır. Yangın çı

kan katın altın. 

da bulunan kat. 
ların sakinleri 
kolayca yere i. 
nerek canlarını 

kurtarmışlar, fa
kat bu katın üs-
tündeki katlarda oturanların kurta. 
rılması çok güç olmuştur. Çünkü 
yangın, bütün asansör yollarını ve 

merdivenleri kesmiş ve yukarı kat. 

!ara da sirayet etmeğe başlamıştır. 

İtfaiye ve polis artık binanın kur. 

tulacağından ümidini keserek, su 

sıkmaktan vaz geçmiştir. Yang.1nın 

üstünde bulunan 30 uncu k3.tın bir 

penceresinde kalan bir kadınla, bir 

erkek, kurtarılmaları için avazları 

çıktığı kadar bağırıyorlarmış. Itfai· 

ye, bu kadar yüksekte ve yangının 

üstünde olan bu karı kocayı kurtar• 

maktan aciz kalmıştır. Bu vaziyetle 

erkek, ansızın alevler içerisinde o. 

lan yandaki bir odaya girmiş ve o. 

radan elinde bir şemsiye olduğu 

halde çıkmıştır. 

Bundan sonra, karı koca birbirle

rine sarılmışlar ve paraşüt gibi aç· 

tıklan şemsiye ile beraber kendile

rini yere atmışlardır. Yere düşm~ 

keyfiyeti, normal şekilde seyrediyor. 

muş; yalnız yerden 14 metre bir ir. 

tifada kadın telefon hatlarma takıl. 

mış, buradan da, onu itfaiyeciler 
kurtarmışlardır. 

Kocası ise, şemsiye elinde hiç bir 
arızaya uğramadan yere inrneğe mu
vaffak olmuştur. 

ıın rüzgarı, kibritinizi mutlaka ü!
leyip söndürecektir: Bu itibarla. 
dır ki, o dekor içinde, o sıcakta ve 
o karanlıkta, Eminönü meydanının, 
Topkapınm, Sultanahmet meyda
nının, Florya plajının, Dolmabahçe 
stadının müstakbel ve nefis man. 
zaralarr, size, uugünkü hallerinden 
bile berbat görünüyor: Ve bu his 
altında, kim bilir, belki torunları
mızın kavuşabilecekleri o müstak. 
bel Istanbuldan, şimdiki Istanbull\ 
adeta kaçıyorsunuz' 

M aalesef, Hatay pavyonundan 
bahsederken de, sergiyi ha. 

zırlıyanlarr hoşnut edebilecek bir 
lisan kullanamıyacağırn: Zira Ha
tayın bütün mahsulleri, - o pav. 
yonda görüldüğü gibi - sadece ça
rıktan, deri çizmeden, adi ipekten, 
ve süslü şaldan ibaret değildir. 

Mesela, hiç değilse, Hatayın nefis 
portakalları, bütün dünyanın ağ. 
zını sulandıran emsalsiz şeftalilerı, 
ayvaları, incirleri, muzları, • An~ 

karadaki daim1 sergi binasında ol
duğu gibi - birer fotoğrafla gl.is
terilemez miydi? 

Bu itibarla müsaade olunursa, 
ben, bu fa'klr pavyonun kapısı Ü~ 
zerindeki koskoca Hatay kelimesi
nin sonundan "y,, harfini, usulca 
kaldtrmak mecburiyetini duyuyô~ 
rum! 

Sergideki orijinal eserlerin ü. 
çüncüsü de Neşriyat 9av

yonu! 
Hiç tereddütsüz söyliyeyim 

ki, bu pavyon, kendisini tenkitler
den koruyabilecek kadar muvaffa
kıyetle kurulmuş bir eserdir. Ve 
hem vakıfane, hem de büyük bir 
emeğin mahsulüdür. Bu itibarladır 
ki, ben, yerli mallar sergisine yap. 
tığım ziyaretin en lezzetli intıba.ını 
bu pavyonu gezerken duydum. Iyi 
seçilmiş, iyi tanzim edilmiş, ve jyi 
tnsnif olunmuş kitapların, okuma 
iştahını arttıran çekici manzarası 
kadar, ziyaretçilere muhtasar is
tatistik levhalarile verilen malu
mat ta alaka ve dikkat uyandırı
yor. 

Mesela, benim, bu istatistikler. 
den öğrendiğime göre, son on yıl 
içinde, muhtelif mevzu!arda basıl
mış olan on binden fazla kitap a
rasında, 6524 tanesi, içtimai ... 

Ciddi ve içtimai eserlerin ka
zanmış bulunduğu bu ümit verici 
rekoru-öğrenmek bile, bu sergiden 
derin bir sevinçle ayrılabilmemize 
kafidir, kanaatindeyim. 

!kincilik: 2634 rakamile edebi, 
ve üçüncülük te, 1496 yekCmile ta
rihi eserlerde. 

Bu istatistikte şiirin sona kalışı, 
ayrı bir sevinç vesilesidir: Dernek 
ki, realist halk kötü hulyaya me
telik vermiyor! 

S ergiden çıkarken, önünden 
geçtiğim pavyonlardan biri

sinin üzerinde okuduğum şu keli
meler bana hayret ve merak ver. 
di: 
"- Halis Şam ve Halep tatlıla

rı!,, 

Bu da ne demek? Eğer yanılmı
yorsam, on birinci yerli mallar ser
gisi, Türk hudutları dahiHncJeki 
mamulatın ve mahsulatın meşheri
dir: Benim "yerli,, kelimesinden 
anlıyabildiğim mana budur. Aca. 
ba halis Şam ve Halep tatlılarının 
da yerli mallarımız arasına karış
masının hikmetini merak edenlere 
ne söylenilecek? 

"- Evet ... Onlar da "yer,, lidir: 
Halep ve Şam tatlrları gökyüzün
de yapılmaz ya?,. 

Cevabını mı verecekler dersiniz? 

Japon parlamentosunun 300 azası içinden seçilen şu on mebus hava nümayişlerine halkı daha 
alôkaland1rmak üzere bu harp tayyaresiyle uçuşlar yapmışlardır •. 

Kral Zogo ile Kraliçe Jeraldin'in Londraya hareketlerinden evvel 
Stokholmde otellerinin önünde çekilmiş resimlerinden .. 

Hollandalılar bitaraf kalmak azimlerine rağmen muhtemel taar
ruzlara karşı şark hudutlarını Majino hattına benziyen böyle 

beton bir müdafaa hattiyle tahkim etmişlerdir •. 

Bulgar Meb~san Reisi Muşano
fun son londra seyahatinde 

alınmış resmi •• 

Londra sokaklarına yeni asıian 
"siperlere,, ihtarlı bu lav.ha hava 
taarruzlarına karfı halkın gizle

neceği yerleri gösteriy~r •• 

lehistanın /ng:!tereye gönderdi
ği mali heyetin reisi Albay 

Koh (aolda) 
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''Bizi Boğacaklar mı?,, 
Gayzına Mağlup Olup ta 11 Evet .. Deseydi Padişah 

Muhakkak ki Hemen Boğazına Sardacaktı 
Poyraz Osman, kollarını kavuş. 

turarak sordu: 
- Bizi boğacaklar mr, kesecek. 

ler mi? 
Padişah, gayzına mRğlüp olup 

ta: "Boğacaklar!,, deseydi, mu
hakkak ki, ölüme mahkt"ım adam 
ileri atılacak, bütün köleleri de
virerek hünkarın boğazını yaka
Iıyacak ve kendinden i.>nce, onu 
boğacaktı, göziınde bu müth;ş ka
rar, ruha ürküntü veren bir ba-
kış halinde parlıyordu! 1 

Fakat Sultan Mehmet, böyle bir 
hailenin vukuuna meydan verme
di, başını yana çevirerek mmL 
dandı: 

- Başınız kesilecek, i~et taşı. 
na konulacak!., ı 

Beş, on dakika sonra. Poyraz 
Osman beyle Öküz Mahmut, cel
latların müsaadesiyle kucaklaş
mışlar, hellallaşmışlar ve bir lah
za içinde başsız birer ceset hali. 
ne münkalip olmuşlardı!_ 

Y emişçi Hasan Paşa, gün bR
şına artan bir gurur içinde 

sipahi ocağının temelini yıkmıya 
çalışırken, bütün dikkatini Katip 
Cezmi üzerinde kümelendirmişti. 

Çünkü sipahiler içinde muk:ıbil 
taarruz imkanlarını arayacak, ye
ni bir isyan zemini hazırlıyacak 
yegane kafayı Katip Cezmi ta~ı
yordu. Fakat İstanbulu, fara de. 
liklerine kadar, taratan Yemişçi 
vezir, bu kuvvetli ~haiyeHn ne 
kendini, ne izini bulabilmişti. 

Cezmiyi hem hınç, hem de hırs 
ile aratmakta, dediğimiz gibi, ve
zirin hakkı vardı. Çünkü o, tek 
durmıyacak ve mutlak bir fitne 
uyandıracaktı. Nasıl ki, - vazi
yetin kendilerine asla müsuit ol
mamasına rağmen - böyle bir 
hulyaya sapmış ve kendince derli 
toplu bir plan da hazırlamıştı. 

Cezminin planı Anadoluda bir 
sipahi isyanı uyandırmak temeli. 
ne dayanıyordu. Yeniçerilerin Is. 
tanbulda çokluk teşkil etmeleri· 
ne mukabil sipahiler de Anadolu
da ekseriyet vücude getiriyorlar
dı. O tarihte - timar defterleri. 
ne göre - Rumelide yetmiş dört 
bin altı yüz, Anadoluda doksan 

bir bin altı yüz timarlı vardı. 

Dört bölükte mukayyet sipahileri,1 
sayısı yirmi binden arhktı. Gerçi 
- ullıfe cetvellerinde yazılı isim
lere bakılırsa - yeniçeriler de 
kırk binden aşağı değildi. Lakin 
bir savaş vukuunda _o ocağın ve
receği asker on bes bini bulamaz
dı. 

İ~te Ce<.~ni, bu hesaba güvene

rek ve Anadolu şehirlerindeki mn

hafız yeniçerilerin sipahilere nis. 

betle yirmide biri bile dolduramı

yacağını düşünerek, bir ayaklan
ma planı çizmişti. Celali ~dı altın. 

da Anadoluyu baştan başa viran 
eden Deli Hasan, Karabaş. uzun 
bölük başı, Kalenderoğlu, Canbo. 
lat zade gibi sergerdelerin hak. 
kından gelemiyen sarayın ve kub
be altının nizam ile, intizam ile 
hareket edecek, halkı incltmiye

cek olan :sipahilere karşı tamamL 
le aciz vaziyete düşeceğini ve bu 
arada yeniçerilerden mükemmel 
surette öc alınacağını umuyordu. 

Yalnız bir müşkül nokta vardı: 
lstanbuldan çıkmak! .. Yemişçi ve. 
zir, şehrin bütün kapılarını kapat

mış, her kapıya kendi adamların
dan birer, ikişer gözcü koymuş 
olduğu için Cezmi gibi şekli, §e-

maili hemen herkesçe belli bir ih-
tilalcinin değil, gelişi güzel bir 
sipahinin bil~ tanınmadan payi

taht dışına ~ıkması mümlüiıı de
ğildi. 

C ezmi, işte bu imkansızlığı 
yenmek için bir yl)l aradı, 

ölü rolü oynamıya karar verdi. 
Çünkü kapıların ilk kapandığı 
gt.inlerde cenazeler içeride kaldı
ğından halk homordanmıya, 'ezir 
aleyhine atıp tutmıya başlamıştı, 

Yemişçi vezir, sipahilerle uğraşır
ken, bir de halkın gayzına ve hü. 
cumuna uğramaktan korktu, ce
nazelerin kapılardan geçirilmesine 
izin verdi. Tabutları açmak, için
dekilerin gerçekten ölü olup ol
madığını araştırmak ıçın emir 
vermiş değildi. Zira sipahi eleba. 
şılarından hiç birinin ölü duru -
muna girip te, payitahttan kaC'-
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İçinden biraz evvel çık.tığı yatağını düzeltirken 
şurkılar söyleyişinden belliydi ki, Benli Melahatin 
neşesi yerindeydi: Zira o, artık kendisini, her m:ı
radına kavuşmuŞ mesut bir insan sayabiliyordu: 
Bu dört odalı dayalı döşeli apartımanın üç aylık ki
rasını birden vermişti. Esvapları, kombinezonları, 

papuçları, kendisine bir yıl yetecek kadar boldu. 
üstelik te, biriktirmiş bulunduğu paralar, kendisi
ni aylarca, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşata-
bilirdi. · 

mıya teşebbüs edeceğini hatırına 
getirmiyordu. 

Cezmi bu haletten veya gaflet
ten istifade etmek istedi. Memle
ketin dört yanından bir i~ bul
mak, bir baltaya sap olmak ülkü. 
siyle İstanbula gelen ve yetn1iş 
iki buçuk millete mensup olan a
"Varelerin yatıp kalktıkları han -
lardan birine - kıyafetini değiş

tirerek - gitti. Hizmetci olarak 
yedi adam seçti, onları ayrı ayrı 
günlerde kendi sığınağına getirdi, 
her birine birer avuç altın verdi: 

- Sizin, dedi, açlıktan nefesi
niz kokuyor{' Barındığınız hand~n. 
ben olmasaydım, belki ölünüz çı. 
kacaktı. Şu halde size büyük bir 
iyilik etmiş oluyorum. Karnınızı 

doyuruyorum, sırtınızı çıplaklık

tan kurtarıyorum, elinize de bir 
küme altın koyuyorum. Halbuki. 
size yapacağım iyilik bundan iba
ret değildir. Siz eğer, istediğim 
küçiik bir hizmeti yaparsanız, bi
rer avuç altın daha alacaksınız 

Eğer benden hoşnut olup ta, hiz. 
metimde kalırsanız, - çok geç. 
meden - birer ağa olacaksınız, 

' bolluk içinde yaşıyacaksınız. 

• 

Ve sonra kendilerinden istediği 
hizmeti anlattı. Söylemeğe hacet 
olmadığı üzere bu hizmet, görü· 

nüşte, gayet basit olup Katip Cez
miyi bir tabuta koymaktan, o ta. 
butu bir kayığa atarak Usküdara 
iletmekten ibaretti. Her biri belki 
bir ayrı millete mensup olan ye. 
ii hizmetçi, ellerine konulmuş al
tınlardan büyülenerek, bu i§i o
muzlarına aldılar, üstelik heyeca
na kapılıp, canları tende oldukça, 
yeni efendil~rinden ayrılmıyacak. 
!arını - haykıra haykıra - ~öy. 

lediler, bol bol da and içtiler. 

C ezminin pliını. ilk safhoda 
engele uğramadı ve hiz_ 

metkarlar kendisini Üsküdar.:ı a
şırabildi., Lakin güçlük o yakn.ya 
geçtikten sonra yüz gösterdi. Çün
kü cenaze taşımak, mezar başın~ 
da kuran okumak veya amin de. 
mek yolile geçinen düzünelerlc 
serseri, Katip Cezmiyi taşıyan ta
butun da ardına takılmışlardı. 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞACI: 
l - İçilir e Dıiz olur. 
2 - Beyan e Namaz kıldırır 

3 - Yanlış e Yaş değil. 

«•l3'h*S*l~l:a~tmi1'!];JI 
Elektrik Memurları 

için ikramiye 
Bir krıriimiz yazıyor: Elektrik şirlceti 

memurlarına verilmesi mütat olan sene& 
Hk ikramiye hakkında intişar eden bil' 
yazıdıı bu işin tetkik edilmekte olduğu g;;_ 

ri:ilınıiştür. Halbuki bu işin tetkike muh
lııç lurafı yoktur. 

Elektrik ı;irketi Nafia Vekitletinc hll
fiil I - 7 - 38 tarıhindeıı itibaren geçmiş
tir, fakat satın alınma keyfiyeti 1 - i - 33 
tarihinden ilıbaren olduğundan memur
lara ait bulunan altı aylık ikramiye bede
li ııynen Yeni teşekkul eden ida1·eye rnef
ı;uh şirket tarafından verilmiştir. Şu hal
de esa~en altı aylık ikramiye mevcuttur. 
Bundan başka, sabık Nafia Vekili nıuh·· 
terem Ali Çetinkayanın lmzasile idare ka
lemlerinde dola~an bir tamimle kazancın 
yüzde 4 Unü geçmemek şartile ikramlre
nln kabul edildiği memurlara bildirilmiş
tir. Şu hnlde 1938 senesine alt olup ve 
Nafıa Vekaleti tarafından \'erilmesi kabul 

1 edilen ikramiyenin, idaı·eyc ı - 7 - 39 

tarihinde vazıyet edeıı Belediye tarafın

dan tekrar tetkiki nıe\'Zuubahs olmaması 
ıcap eder. Keyfiyetin bir kere de bu b:ı
kımdan tetkik ve ttiınlk ettirllme~i , c!ı· 
lilne bir hareket olur. 

* Patlıcan uğruna 

aı;falt yol yııpmıık btediklcrini bildirn1İi
I.eı·, ruhsat istemişlerdir. Bunun ilzedııe 

bir fen heyeti Hisııra gelerek lrnritakır 

l<ınzjın etmiş, keşifler yapmıştır. Fakat 38 
~ene;;i nihayetine kadar Y?lun yapılma~ı
na bir ti.irili ruhsal verilememiştir. Niha
yet 938 de, yolun geçmekte oldugu mt?
iarlığın muharazni fı~fı.rı atlka komi~yo
ı••ınea ke~ilmeslre muvnfak:ıt edilmedi-
ğinden ı~tenllen ruhsatın 

bildirilmi~tir. 

veril em lyccegi 

Halbuki sözü ,.geçen bu ıncz:ırlıkta tek 
bir mezıır ta,;ı bıle yoktur. Ve içinde de 
dncak yirmi kadar servi \'ardır. Fabrika
nın bu teşebbüsü ile yaz kıs çamur \'"! toz
dan kurtulacaklilrınt haber alan Hlsarlı

lar buna çok se\'innıl~leı· ise de bu menfi 
cevap karşısında ne yapacaklarını ~aşır

mışlar ve halihazırda mezarlıktan ziyade 
bir mezbeleye benziyen bu mah:•llin. 
köylerinin imarına mfıni olduğunu ııorerek 
hayretler içinde kalmışlardır. BüHl•1 Hi
sarlılar bu işle bir yanlışlık olduğunı.ı l<a
nidirler. Keyfiyetm bir defa dı.ı gaz.etenlz
le yazılmasını rica ederinı. 

* Afık muhabere 

.J - Terbiye, erkfın, usul, edepli e Bir işten çıkarılmı,lar 
çalgı e Bir harf. 

Reşat lmzasile serbest iskana tabl mu· 
haclrler için mektup gl!nderen okuyu.::u

ya: 
- Mektubunuzu neşrcdcbllmeml:ı: için 

sarih adres \'e hüviyetinizi bildirmeniz JA
ıımdır. 

5 - Kabul etmemek e Edn üstü e 
Ben değil, sen değil, 

6 - Bir sesli har! e Put e Bir harf. 

7 - Vazetmek e hynnkar. 
8 - Bir uzvumuz e Bir millet. 

9 - Yok değil • Bir zamir e ze,·k. 
10 - Dik e Tereke. 

Bir Kamyon Devrildi 7 

Yaralı, ve 1 Ölü Var 
Sıvar. (TAN) - Gökmedrese ma

hallesinden Osman oğlu Halilin şo
förlük ettiği kamyon, içinde eşya ve 
18 yolcu olduğu halde giderken, 
Nümune çütliği ile Söğütlühan ara. 
sında, çimento fabrikasrna kum gö. 
türmekte olan Yusufun arabasına 

çarpmış, arabanın okunu kırmıştır. 

Şoför, kamyonu durdurmak iste
miş, fakat kamyon devrilmiştir. Se
kiz yolcu muhtelif yerlerinclen ya
ralanmıştır. Yaralılardan bir kadın 
hastanede ölmüştür. Diğer bir ka
dın ile bir kız çocuğunun yaraları 

da çok ağırdır. 

Yatak, yemek ve çalıtma 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 
mağazalarında tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait şartlarla sa
tılmaktadır. 

, .. 

Biz, Zeytinburnunda Nuri paşa fabrika
sında çalışıyordul<. E\·velki gün yemekle 
ameleye verilen patlıcan kızartmasının iyi 
pişirilmediğini, gayet ince di11mler halin
de, adeta kfığı t gibi kesildiğini. bunların 

da çiğ olduğunu gördük. Ah1lcadnrlara ;;oi
kiıyet ettik. Bu esnadn da: 

- Size de böyle yemek Yerseler yiyebı
lir misiniz? dedik, baska hiçbir şey söy
lemedik. Bu şikayetimiz üıerine idıırenin 
;•emek bah~inde kontrolllnlı arttırncağını 

ümit ederken erte.~i Jnln işe gittiğimiz ıa

m,m !lişiğimizin ke!'ildlğini öğrendik ve 
tabii müteessir olduk, .Mıivakaı size anla
tıyor \'e alakadarların dikkat nazarlarını 
çekiyoruz. 

Nuri Paşa F;ıfrikası işçilerinden 

Ahmet Mutku 

* Manisada sıcaklar ve buzsuz.luk 

l\lanisadan yazılıyor: 
Sıcaklar, son senelerde görillmemlş hir 

şiddetle ~evam f'i'llyoıo Hergü~hararet nc
recesi birat daha ı'lrtmaktadır. Kıır \'e bu7. 
sar.(iyatı pek ziyade çoğalmıştır. Fak~t 

buz buhranı hissedllmektediı•. 

Şnhsa ait olan buradaki bU7. fııbl'iknsı 

iki sene evvel Ödemlşlller tarafındrın sa
tın nlınıp ornya nııkledildiğindeııberi ~eh
rimiz buz ihtiyacıl)t İzmırden tedarik et· 
mektedir. Haföuki istlhsalatı mahdut ol
duğu için İzmir Belediyesi şebi•· haricine 1 
buz sevkini tahdit eylemiştir. Bu yüzden 1 
Manisaya aı buz gelmekte ve ihtiyacı kar
sılamamııktadır. Belediye I'IIanisada h11z 
fabrikası açacak olursa, hem hnlkın şid
detli bir ihtiyacını temin etmiş, hem de 
bir \'aridat menbaı f'le geçirmiş olacakhı·. 

* Bir mezarlık hikayesi 

935 senesi Anadohıhisarındaki halat 
fabrikası ~ahipleri Belediyeye mUrnC'aat 
ederek fııbrika ile Hisar köprUsil arasın
da tnhıninen 500 metre uzunluğuncla bir 

Çanakkale Narin fen mcmut'larından ~. 
Yolcuya: 

- Bir gün yolunuz fstanbula düşerse 
matbaamıza ujtrayınız, sual ve cevap mu
harririni ziyaret E>diniz ve onun masa
sında si<.e ikram edilecek bir kahveyi lc;i
niz. Bir kahve içinceye kadar geçecek 1<ı

sa müddet zarfında sual \'e cevap mu
harririne kaç mektup geldiğini ve neler 
soralduğunu bizzat görür, tahmininizde ne 
kadar yanıldığınızı ve zehabınııın ne ka
dar yanlı~ olduğunu bizzat görür ve an
larsmıı. 

Erbaada Tütün 

Mahsulü İyi 
Erbaa <TAN) - Çok yağmurlu ge

çen günleri fırtına takip etmiş, bun. 
dan sonra havalar ısınmıya baş1a

mıstır. 

Yağmurun devam etmemesi, mah
sulü çürümekten kurtardığı için iyi 
olmuştur. 

Tütün zeriyatı mükemmel vaziyet
tedir. Bu sene mahsulün fazla olaca
ğı umulmaktadır. 

iki Çocuk Kuyuda 
Boijuldular 

Izmir (TAN) - Bergamanın Ko
zak nahiyesinden dört yaşında Mus
tafa oğlu Ali, evinin bah~esindeki 
kuyuya düşerek boğulmuştur. 

Ödemi§;n Kiraz nahiyesinde <le bir 
boğulma vakası daha olmuş, ~.ı!eh
met oğlu l\Iustafa adında bir çocuk, 
tütün çardağının yanında oynarken, 
orada bulunan su kuyusuna dü~

müş, ölümüştür. 

~ 

asalet takınmayı düşünüyordu. Aynanın karşısına 
geçerek, kendi hayalini bir müşteri facrzetti. Ve o. 
na kendisini \akdim etti: 

"- Bendeniz, Cafer Kanber paşa hafidesi Meliı
h~t! .. ,, 

Bu hareketi yaptıktan sonra, uzun bir kahkaha 
savurmaktan kendisini alıkoyamadı: Keneli kendi. 
siyle nıi, yoksa muhayyel, ve müstakbel müşterile
riyle mi eğlendiği belli değildi. 

Kendisine hiç bir hayrı dokunmıyacak sünepe 
bir herüin kanuna zıt hareketlerini polise habE'r 
vermek mukabilinde, eline oldukça para geçmiştı. 

TEFRİKA No. 44 

.C:vin içinde, mayhoş ışıktan, baygın kokudan, 
keskin içkiye kadar, bir erkegi baştan çıkt'l.rabile
cek her türlü silah mevcuttu. 

"Safa,, meyhanesinin sarhoş ve kokoz mü~teri

lerinden, hayli kahır çekerek ve gizli gizli hayli 
fedakarlık ederek srzdırabildiği paraları d3, kırk 

parasını harcamadan biriktirmişti. Fitilden kopar
dığı hediyeler, esvaplar. kaçak kumaşlar, ve para. 
lar da yanına kar kalmıştı. Bu sayede, artık, ay
larca, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşıyabilecek 
vaziyetteydi. üstelik te, hiç kimseye, hiç bir hare
ketinin hesabını vermek mecburiyetinde değildi. 

Bilhassa bu hürriyet onu, kavuştuğu bu basit ve 
muvakkat refah kadar mesut ediyordu: Şimdı, ~s.. 

ki giinlerini bir kabus görür gibi hatırlıyortln: O 
zamanlaP, en müşterisiz umumhane evindeki ma
manın azadolunmaz kölesi halindeydi. Zira umum. 
hanede işe başlarken, her sermaye gibi, o da ma
maya bir hayli borçlanmıştı. Bu borcu ödemek için, 
kazancının yüzde ellisini, hatta yüzde altmışını o 
kadına veriyordu. Buna rağmen, üzerine nıiitema
diyen faiz binen o garip borç, bir türlü bitmiyor, 
hatta eksilmiyordu. Melahatin hesabına akıl erdi
remediği bu borç, tükenmez bir cezadan farksızd1. 
Hele, bir aralık yakaladığı bir hastalığı, yine ma
madan aldığı paralarla geçirdikten sonra, borçtan 
kurtulabilmekten bi.isbütün timidini kesmişti. Bu 
borc yüzünden, kendisini, mamanın her emrine 
itaate mecbur tutuyordu: Mamanın yat dedigi yer-

de yatmak, mamanın tut dediği adama sarılmak, 
mamHnın bırak dediği erkeği atlatmak, sevmediği 
müşteriye yaltaklanmak, hoşlandığı bir delikanh
vı kovmak, Melahat için, her gUn, her gece tekrar-.. 
lanılması mecburi olan ağır birer vazife gibiydi. 
Ve Melahat, hürriyetinden, hapishane?lerdeki mah. 
kiımlardan fazla mahrumdu. 

Uzun süren bu hayat, onu çökertmişti. Nihayet 
günün birinde, anlaşılan borcu ödendiği, ve rvielfı
hat te, kendisine yeniden borç para verilebilecek 
kabiliyette görülmediği için, kapı dışarı edilmi~l i. 

Topkapıdaki "Safa., meyhanesi, onun ıçın bir 
devlet olmuştu. Ve Melahat, o meyhanede, belki 
daha az paralı müşteriler bulmuş, fakat tlaha faz
la itibar görmüştü. 

Hele şimdi artık, kendisini tamamen toplamış 
bulunuyordu. Sıhhati de yerine gelmiş, on yaş bir
den gençleşmiş gibiydi. Yüzünde, istirahatsiz geçen 
gecelerin yorgunluğu, sarılığı, perişanlığı ve bit
kinljği kalmamıştı: Artık erkeklerle, yeniden mÜ

C'adeJeye girişmeğe hazırdı .. Hem bu sefer, kendisi. 
ni. onların altlarında kalmıyacak derecede kuvvet
lt•nmiş, olgunlaşmış, dolgunlaşmış ve dinlenmiş hu· 
luyordu. Bir aralık, gözleri aynada, kendi yüziine 
ilisti. O zaman. dudaklarında memnun bir tebes
si.im belirdi. Zira Melahat artık kendisini, her er
keğin fikrini celebilecck karlar o;:ırlak bııluvordu. 

Kendi kendine. 
"- Bundan sonra görüder onlar!,. Dedi. 
Erkeklere. karsı hem zaafı hem de acaip bir kL , , ' 

ni vurdı: Zaafı da. kini de, kendisini onliıra ınuh-
hıç buluşundan doğuyordu. 

Niyeti, bundr.n sonra kendisini ağır satmakt~: 

Dört odalı, banyolu, kalöriferli, ve iyi döşenmiş bir 
apartımanı vardı. Bir radyo, hatta bit' telefon al
mayı da düşünüyordu. 

Çünkü bütün bunlar da, bir sermayenin serma
yesiydi. Erkekler, kiraladıkları kadının fiyatını, 
içine kabul olundukları odaya, yatağa, eve, e~yaya 
göre biçerlerdi: Hangi erkek, dört tane odası, ka
loriferi, radyosu, telefonu, kat kat esvabı olan bir 
kadına sıkılmadan, utanmadan iki üç lira verebL 
lirdi? Binaenaleyh, Melahat, her mal gibi, satılık 
kadının da, iyi bir vitrinde teşhir edilmesi lüzumu
na kanidi. 

Bu vitrine harcanacak paranın boşa gitmiyece
ğindcn emindi: Masrafsız orospuluk edilmiyeceği
nc inanmıştı. Hatta, müşteriler indindeki itibarını 

artt11mak için, apartımanın duvarlarına, MahmuL 
paşad< n, veya Yüksekkaldırımdan alınmış eski pa. 
sa resimleri asmayı bile düşündü.. Rahata kavu. 
şunca kadının zihnine bir küşayi§ gelmişti: Ne idü
ğti bcJirsiz bir kadınla. bir paşa torununun ayni fi
yata geçcmiyeceğine bile akıl erdiriyor ve b;r de 

Melahat, funları düşünürken, içeriki ·o<l:ıda ya
tan Mürüvveti de hatırladı: 

··- Ah, dedi, hele o .. O ışık gibi kız, hangi erke. 
ğin başına bir güneş gibi vurmaz ki? Yet('r ki, bu. 
el.ala, ağlamaktan, sızlamaktan. düşünmekten, ta
~ınn-ıaktan vaz geçse de, aklını başına toplasa!. 

~onra, ümitli ümitli gülümsedi: 

··- Maamafih, gittikçe yola giriyor~ .. Biraz ge~ 
te, zor da olsa, eninde, sonunda anlaşabileceğimiz 

muhal:kak... Eğer onunla da elele verirsek, bize 
karada ölüm yoktur. Hem bu sefer, ben artık o es
ki Meıahat te değilim. !ki apartıman dikinceye ka
dar, meteliğin hesabını tutacağım. Bir kere sırtını.ı. 
zı o c.;partıınanlara dayadık mıydı, ondan sonnı ke. 
kd .. Eğer o zaman beğenmediğim erkege, eski pa· 
pucumu verirsem, yuf desinler bana ... 

Bu sabah, Melahatin basit muhayyilesi de, kese
si kadar zengindi. 

Hulyadan hulyaya dalıyor, beş gün sonra değil, 
beş sene sonra yapmayı düşünduğu işin teferı·uatı
nı bHe tasarlıyor, hesaplıyordu. Galiba hulyaya da. 
ha rahat dalmak için yeniden düzelttiği yatağına 
uzandı: Biraz sonra, tavana dikilen gözleri açık ol. 
duğu halde, uyuyormuş gibi hiç bir ~ey gurmt.iyor
du: O kadar ki, Mürüvvetııı odaya girdiğinin bile 
farkına varmadı. 

(Devamı var) 
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Muğlada Teşkilat Kurulmuştu ! 
Bir Kaç Gün 

Mücadele 
içinde Teşkil Edilen 
Sahasındaki Mevkiine 

Milli Taburda 
Geçirilmişti 

Çünkü, mücadele taraftarlan, ba~
ta belediye reisi Ragıp Bey olduğu 
halde, mutasarrıf Hilmi Beyin mil
li teşkilatın meydana getirılmesi i
çin, el altından çalıştığı ve mum
ki.ın olan muavenet ve müzıılıare. 
ti de esirgemediğini biliyor ve her 
gun bu mesainin meşkur eserlerini 
görüyorlardı. Bu sebeple Necmi Be 
y in tevkif edilmesine bir rnanı:ı ve
remiyorlardı. Aleyhtarlara gelince, 
onlar da, mutasarrıf Beyin birçok 
eserler delaleti ile, tamamilc mü
cadele taraftarı olduğun;\ hükme
diyor ve bu sebeple menfi faali
yetlere açıktan açığa girişmiye 

pek te cesaret edemiyorlardı. Bu 
tevkif haberi karşısında, mutasar
rıf Bey hakkındaki zan ve zehap
larının yanlışlığına hükmediyor, 
biraz da seviniyor ve umitleniyor-

lardı. ~--
Halbuki mutasarrıf Hilmi Bey, 

o sırada şehirde ve civarındr.ı tü. 
reyen, halkı taciz ve tehdit ile men
faat peşinde gezen bir takım ça. 
pulçuların tevkif ve tediplerini lü_ 
zumlu bulmuş, zaman ve vaziyetin 
müsaade ettiği bir şekıl ve şiddet
te icraata koyulmuştu. Bu arada, 
müliizim Necmi Beyin de, bu ka
bil çapulculardan olduğu hakkın. 
da yapılan bir ihbar neticesi ola
rak tevkifi emrini vermisti. Fakat, 
mülazim Kadri :Seyin muracaati ü. 
zerine, Yorük Ali Efe tarafından 
mutasarrıf Beye yapılan işar, .ı. ec. 
mi Beyin vaziyet ve mesaisi hak
kında olan bütün şüphe ve tered
dütleri izale etmişti ve tabii o an. 
da serbest bırakılan Necmi Beyin 
de, aldığı talimat daireSinde faa
liyetine müsaade edilmi ti. Bu an. 
1 fıllllBm z.lık dolayısilc mut arrır 

Hilmi Bey hakkında, milli teşki
lat taraftarları arasında hasıl olan 
tereddüt ve suizan dn tabiati ile 
zail olmuş ve muhalifler de hayal 
sukutuna uğrıyarak somurtmuştu. 

A rtık, Mugladaki teşkilat e
saslı bir şekil almıştı. Mu

tasarrıf Hilmi ve Mülazim Necmi 
Beylerin de hazır bulunduğıı bir 
toplantıda milli teşekkül reisliğine 
eşraftan Hamza Bey, nzalıklarına 
da belediye reisi Ragıp, Bozöyüklü 
hatip Suleyman, Eskıhısall}ı Murat, 
Kesikli Omer, Mesevleli Ali, Ahır. 
köylü Şevki ve biraderi, Dümbelek 
köylü hafız Mehmet, Muğln eşra
fından Hafız Sabri, Hasan çavuş 

oğlu Bekir, Memiş Ağa ve Beyler 
seçilmiş ve gerçekten hummalı 
bir faaliyete geçilmişti. Bir kaç 
gün içinde vücude getirilen sekiz 
yüz kişilik Muğla milli taburu da, 
mücadele sahasındaki mevkiinc 
geçirilmişti. 

S öke ve havalisi de, o ~~rada 
ayaklanan yerli nankorler. 

le, Sisam adasından geçen haydut. 
ların salgınına uğramıştı. Müslu
man ahali, yapılan alçakca teca
vüzler ve knhbece cinayetlerden 
dolayı şehirden ve köylerden dışa
n çıkamaz olmuşlardı. Çünkü, hay
dutlar rastladıkları )\foslumanı bo
ğazlıyor, gözlerini 6yuyor, ateşte 
yakıyor veya ayağına taş bağlayıp 
denize atıyorlardı. Buldukları hay. 
vanları, davarları alıyor ve süı ü, 
siıru göturüp satıyorlardı. Bu acık
lı hallere karşı, glıya mahalli asa
yişi, temin için geldiklerini beyan 
ve ilim eden Italyanlar, bu hay
dutların canavarlıklarını suklın ve 
sükutla karşılıyorlardı. Mahalli hü
kumeti, Istanbulun biribıri ardına 
gönderdiği sükunet ve itidalin mu
hafazası emir ve lavsiyckrlnc kö
rü körüne itaat ve riayet ediyor
du. Bunu temin ve tatbik için de 
giriştiği icraat ile zavallı halkın 

elini, kolunu baghyordu. Fakat, 
nihayet bu !ecayi ve mezalim kar
şısında, bir gün, kaza kaymukamr
nın da sabrı taşmış merciine karşı 
olan hürmet ve itaat hududunu 
asmı tı. Cereyan etmekte olan ve 
yürekler sızlatan zulUm ve cina
yetleri. olanca acılık ve açıklığı f. 
e Istanbul hukumetinin huzuru 
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Muğla mutasarrıfı Hilmi Bey 

hıyanetine saçmıştı. Cevap beklı
yordu. O esnada, bu feciuları haber 
alan fırka kumandanı Şcfık Beyin. 
bu acıklı hal ve vaziyeti tetkik et
mek ve neticeyi kendısine bildir
mek üzere gönderdiği fırka erkanı 
harbi yüzbaşı Saliıhattin Bey 
de Sokeye varmış bulunuyordıı. 

S aliıhattin Bey, gözunün Ö

niınde cereyan eaen bu hay
dutluklardan Islam ahaliyi kur -
tarmak için mahallinde icap eden 
lerle ve bilhassa mevki kumandam 
binbaşı Ali Saip Beyle temas et
miş ve derhal yi.iz elli kişilik mil
li bir müfrezenin teşkili lüzumuna 
karar vermişti. Bu kararını ve teş. 
kilata başladığını da siliıh ve cep
hane ihtiyacı ile birlikte bir şifre 
ile fırka kumandanına bildirmişti. 
O da cevap bekliyordu. Ancak, Is. 
tanbul hükumeti, kaza kaymaka
mının acıklı feryatnamcsini yırtıp 
kağıt sepetine atmış, bu müracaatı 
haince bir sükut ile karştlamıştı. 

. 

Buna mukabil, fırka erkanı harbi 
Saliıhattin Bey, kumandanından 

hususi surette şu emri almıştı: 
"İstanbul hükumetinden hima. 

ye ve icraat beklenilecek zaman
da değiliz. İslfım ahalinin elleri, 
koUarı bağlı öldürülmelerini kati. 
yen tecviz edemeyiz. Milas jan. 
darma bölüğü kumandanı ytızba. 
şı Rifat beye, mahalli askeri dep
poyundan dört yiız tiıfekle, kafi 
miktarda cephanenin en kısa yol. 
dan ve en az bir zamanda size 
~önderilmesini telgrafla emret. 
•im. Derhal teşkilata ba~layınız.,, 

B u emir, Sökede de milli he. 
yetlerin teşekkülüne ve 

milli kuvvetlerin teessiisüne ve 
nihayet milli varlığın ter.ellisine 
sebep olmuştu. Erkanıharp Saliı
hattin ve o sırada Sökeye gelen le. 
vazım zabitlerinden Faik beylerin 
gayretleri ve memleket eşrafının 
himet ve muavenetleri derhal, ar. 
zu edilen neticeyi vel".mişti. Mılli 

teşekkulün reisliğine eşraf an O. 
mer ağazade Mehmet, ikinci reis
liğine Tütüncüzade Hasan ve 5. 
zalıklarına da Hacı Ziya beyza. 
de İbrahim, dava vekillerinden ve 
ulemadan Bekir, Ali Kahya zade 
Süleyman ve Tahir, Giritli Meh. 
met ve rnesul katipliğine de Ha
cı Kiızım zade Ahmet Fevzi bey 
ve ağalar seçilmişti ve bu zatlar, 
o sıkıntılı günlerde cidden her bi
ri ayrı ayrı birer fedakarlık nü. 
munesi addinc layık olan meş. 
kur ve meşhur faaliyetlerine he-
men geçmişlerdi. (Devamı Var) 

ERGENLİK ÇIBANLARI 
llaydarı>a~adan genç bir oku~·u

cumuzun yüzünde "ergenlik sh·il
celt~ri pek çok'' muş. Bunun teda
, ·i.;i mümkün miidiir, diye sorduk. 
tan onra: 

- Eğer mümkiin e bir ilac bu
yurursunuz, fakat söy1iyeceğini7. 
ilaçların te iri muhakkak olmalı
dır! 

Diye de yazı;yor... İnsan gı>nç 
ya tayken her e~·i i teıneğe hnk
kı olur: Gökten yıldızları toplayıp 
kendisine getirmelerini, yahut er. 
genlik çıbanlarına kar ı "te iri 
muhakkak,, bir ilacın gazetede 
bildirilme ini. 

Gf;kten yıldızları topla~·ıp getir. 
mek miimkiin müdür, değil midir, 
pek iyi bilemiyorum ama, ergı>n. 
lik çıbanlarının teda\ isi miimkiin
diir. Ancak gazeteden kendi ine 
yazılabilec.-ek ilaçların tc. iri mu. 
hakkak olarağını temin etmek 
miimkiin değildir. 
. l\lc ela, yüz gram Arap sabunu 
ıle o kadar alkolii iyice karı~hr· 
d~.ktan onra geceleri yatarken yii. 
zune iirebilir ... Fakat genç adam, 
k~nd_isini, yatağında olsa bile, yii
zu ım iyah görmelerini istemeı
se? 

O halde, kiikürt tozunu balla ka
rı tırnrak ) atarken yüziine ürmek 
vnr. Ancak o zaman da inekler 
kiikiirc!iin kusuruna hnk~ıayıp da 
balı yemek üzere yiizüne hücum 
ederler e? ~ 

\'ıikıa, ergenlik çıbanlarına kar. 
~ı_Yiize iiriilebilecek daha pek çok 
ılaçlar varc!ır. Fakat bunların 
çokluğu hiçbirinin tesiri muhak
kak olamıyaeağını gösterdiği gihi, 
zntcn onların her birini ec.-zacılar 
hekiıfl rcl\etesilc verebilirler. 

Gazetelerde "tesiri muhakkak,, 
ilaçlar ta\ i~·e etmekle ha talık. 
Iardnn kurtulmak mümkün ol ay
dı dünyada hekimliğe, eczacıh"'a 

:> 

Hizum kalmazdı. F.ski zamanlarda 
olduğu gibi, l\lı ırc~ar ı ı bu t e 
kafi gelirdi. Buna imkan olmadı~ 
içindir ki, baksanıza, Mısırc.-ar 1• 

sının ·erinde cbze hali kurula
cak. diyorlar ... 

Bizim bu gazetede yapmak f te. 
diğimiz, okuvucularımıza birer 
l.ir~r ve "tesiri muhakkak.. ilac:-

lor tavsi:re etmek değil, ha. ta ol. 
mamak i!,'.in riayet edilmesi fayda
lı olan . ağlık tedbirlerini ,·e bir 
hastalık geldiği vakit hemen vak. 
tinde hekime müracaat edebilme
leri için hastalıkların ilk aliıınet
lerini anlatmaktır. Arada sırada 
da, hekim bulunmıyan yerlerdeki 
okuyucularımıza bir hizmet ede
bilmek iiınidile, kendilerinin :ra
pabilecekleri ,.e mutlaka faydası 
olama a bile zarar ız olacağına 
kanaat getirdiğimiz tedbirleri ~·a
zıyoruz ... 

Bu ergenlik çıbanlarını, bir za
man dı. ardan ürülen ilaçlarla ,.e 
perhizle tedavi ederlerdi. Fakat 
dı~ardan sürülen ilaçlardan hiçbi
rinin tesiri muhakkak olmadığı 
için, bir ilaç iiç hafta içerisinde 
fa;> dasını göstermeyinc.-e onu hıra. 
kıp bir baska mı tecrübe etmeli, 
diye de ilhe ederlerdi. 

Perhiz de ha lıca balıklardan, 
tuzlanmı yemeklerden, kon er\'e
lerden, içkilerden ve bilhassa ek. 
mekten sakınmaktı. Vakıa cilt ii-
zerindeki arızalara karsı perhiz 
her vakit faydalı olur. İçki her şe
ye olduğu gibi cilde de zarar verir. 
Ekmeği de miimkün olduğu kadar 
azaltmanın, hatta hiç ekmek ~·e
ınemenin çok faydası vardır. Fn
kat yalnız bunlarla ergenlik çıban
ları geçmez. 

Zaten adı üstünde, ergenlik <'1-
banları bülıiğ yaşının, bütiin vü
cutta me)·dana getirdiği deği )k. 
liklerin bir netic.-esi, yani o )'asta 
1 lemeie haslıyan hormonların bir 
te iridir. Zaten Ha~·darpa alı genç 
okuyurnmuz da dikkat etmi~: 

- Bu illet gençlerin çoğunda 
''ardır! .. 

Diye haber veriyor. Onun ''er
diği haber de, hu çıbanların genç. 
lik hormonlarından ileri geldiği
ni hrr defa daha isbat eder. F.rgen
lik çıbanlanna karşı hiçbir şey yn
pılma a bile, arada sırada, mevt;i. 
me ~öre, yiyeceğe göre azıtıp ha
fi()edikten ~onra birkaç sene için. 
de kendi kendilerine geçerler. 

Pek ziyade rahatsı7lık verince 
müteha ı bir cilt hekimine teda
vi ettirmekten baska türlü "tesiri 
muhakkak,, ilacı olamaz. 
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M addie istasyon saatinin al
tında bekliyordu. Şapkası 

ve ceketi kahve rengi idi. Etekliği 
de maviler uzerine serpili kuçilk 
pembe çiçekli bir kuma§landı. B'l
cakları gune~ ışığından yanmış, be
yaz ten rengınde çoraplara burun
mi.ıştu. Zarif bir cumle gib1 tepe. 
den tırnağa siızulen endamı da ku
çuk pabucunun minimini topukla
rile noktalanıyordu. 

Saat altı da işten çıkarken, so. 
kakta ilk rastladığı aynad,ı ken
dine bakmıştı ve tam bır emniyet
le kendine "güzelsin,, dcmi~iti. 

Fakat burada oturup bekledıkçe, 

bu verdigi hukmün doğrulugunctan 
şuphelenmiye başlamı!ltı. .;)apkası 
yarım saat evvelısine kadar y:ı. 

kışıklı değildi. Etekliginın dikişi, 

kenarından sökulmlye başlamıştı 

ve yukarıya doğru beş santimetre 
kadar ayrılmıştı. 

Demincek bacaklarına kendi de
risi imiş gibi sıvanıp yapışan ço. 
rapları, sanki ihtiyarlamıştı. To. 
puklarının üzerinde kırışıklar ve 
buruşuklar peyda olmuştu. Onları 
yukarı çekmek lazımdı. Fakat ora
larda siırü sürü erkekler knyna~ı
yordu. Kaiçalarını göreceklerdi. 
Çoraplarını çekmekten vazgeçti. 
Karşıdaki diıkkanın camekanın:ı a. 
sılı mecmuaların resimlerini sey
retmek istedi. Fakat, artık hiçbir 
şeyle alakadar olamıyor, sinirleni. 
yordu. Rayi bekliyordu. Raysc bir 
türlü gelmiyordu. 

Acaba Ray neye gecikti, diye:. 
merak etti. Elbette onu gecıktıren 
bir i:ı çıkmış olacaktı. Bunn emin. 
di. Maddie artık saatin iğnelerine 
bakamıyordu. Oyle hızlı dönüyor
lardı ki, onlara bakınca bayağı ba
şı donuyordu. 

Birdenbire aklına bir şüplıE 
geldi. içinden "sakın istas. 

yonda iki saat var da, ben burada 
beklerken, Ray da öteki saatte bek
lemiş olmasın,, dedi. Hemen Kar. 
şıdaki dukkana giderek dükkancı. 
ya: 
"- Istasyonda, bu saatten baş

ka saat yok, değil mi?,, dedi. 
"-Nasıl yok. içerisi saat dolu .,, 
"- Fakat asıl büyük kapıdaki 

saat budur degil mi?,, 
"- Evet asıl büyük kapı bu· 

dur. Bekliyenler, hep bunun altın
da beklerler.,, 

Maddie, teşekkür makamında 

başını salladı. Yine yerine döndü. 
Burnunun ucunun pırıl pırıl parla
dığına emindi. Fakat puclra kutu. 
sunu çıkartıp pudralayamadı. Bel. 
ki erkeklerin biri onu bir fena ka
dın sanarak yanına yanaşırdı. Of! 
Şu Ray artık gelseydi. Ne iyı olur
du, diye sinirlendi. Eldıvenleri, ça. 
maşır sıkarmış gibi buktti. Sanki 
herkes, onu dikiz ediyordu. Yüzıi 
kızardı. 

Maddie, bir tütüncü dukkfının
da satıcılık ederdi. Rny da bir i 
darehanede katipti. 

Maddie'nin pek bildiği yoktı.. 
ya, Ray katip olduğunu ı;öyluyor
du. Tütüncü dükkanına sık sık ge
lir, idarehanedeki arkadaş ve a
mirlerinin ısmarladıkları sigaraları 
alır giderdi. 

Aylarca dükkana girip çıkmıştı. 
Fakat bir kere olsun bakt~ını Mad
die'nin yüzüne kaldırıp, ona ahcı 
gözüyle bakmamıştı. Beş altı gi.in 
evvel, her nasılsa ikisinin de ba
kışı, biribirine deymişti. O gün, iş
te Maddie'ye kim olduğunu, ne yap
makta olduğunu söylemişti. Mad
die'yi sinemaya davet etnıiştı. Er
tesi günü yine birleşmi~ierdi. I~te 
bu sefer de iiçiincü görüşmeleri i. 
di. Yahu saat yedi buçuk olmuştu. 
Hiıln gelecekti. Fakat birdenbire, 
her nasılsa, onun hemen geleceği
ni duydu ve onun gelmesini iste
medi. 

Nitekim karşıki ayak kaldırı-
mından yavaşyavaş yürüyordu.Mad 
die, hem beni bu kadar bekletsin, 
hem de koşa koşa gelmesin ha! di
ye kızdı. Gözleri yaşlarla doldu: 

"- Geciktin!,, dedi. 
"-Ne yapayım, o musıbct ida. 

rehanede alıkoydular.,, 
"- Ne o ağız değiştirdin?,. 
"- Oyle mi?,, 
Maddie: 
"- Bir şey kaybettin mi?,, diye 

sordu. Ray'in "Neyı kaybettim?,, 
diye sormasını bekliyordu. O za
man Maddıe nezaketini deneyecek
ti. 

Ray: 
"- Hayır hiçbir şey kaybetme. 

dim,, dedi. 
"- Şimdi ne yapacağız':, 
"- Ne yapacağız?,, 
"- Burada ayakta kalacak de

ğiliz ya. Sen nereye gidelim der· 
sin?,, 

"- ValJahi ben ne istediğimi 

pek bilmiyorum.,, 

"- Şu karşıki kahveye gidelim 
mi?,, 

"- Gidelim.; 

!kisi yanyana yürürken Maddie 
'yeni kunduralarımı beğendin mi? 
Senin için aldım. Şık olayım diye,, 
dedi. 

Fakat Ray cevap vermiyordu. 
Dalgındı. Maddie: "Zavallıyı çok 
yormuş olacaklar,, diye düşündü. 

Bir boş masaya karşılıklı oturdu. 
lar. 

M addie: 
"-Vakit geç, yemeğini bu. 

rada ye bari. Yorgunsun. Haydi, 
bugün ben sana ziyafet çekeyim.,, 

Dedi. Ray, yüzüne c:dcli ciddi 
baktı. 

Maddie: 
"- Canım ödünç olsun, bana 

sonra iade edersin,, dedi. 

Başlarına dikilerek, bir şeyle. 
ısmarlamalarını bekliycn garson, 
usul usul öksürdü. 

Maddie: 
"- lki kahve getir!,, dedi. Gar. 

sem ayrıldı 
Kız: 

"-Nen var Ray?,, diye sordu. 
"- Hiçbir şeyim yok.,, 
"- Yahu neye biribirimize kii. 

süp duruyoruz.,, 
"- Sen belki küsüyorsun, be

nim küstüğum yok,, dedi. 
Maddie: 

"- Ya öyle mi?,, diye ofkelen
di. Kiıçuk yumrugunu masanın u. 
zerine vurdu. Ray, omuz silkti ve 
ceblnaen bir gazete çıkararak oku
mıya, daldı. Maddie'niı1 kan tepe. 
ı;inc sıçradı. Ray'in yiızunc bir to
kat atası geldi. Fakat belki çok yor 
gundur, diye duşundu. Elini uza. 
tarak, Ray'in koluna dokundu. 

"- Beni affet, sen gelince ofke. 
li idim. Orada bir buçuk saat a
yakta beklemiştim. Kunduralnrım 
da biraz dardı,, dedi. 

Ray: 
"- Aldırma,, dedi ve ıslık çal. 

mıya koyuldu. 
Maddie sordu: 
"- Burada duramayız, nereye 

gidelim?,, 
''- Paraları sen veriyorsun, sen 

intihap et.,, 
' "- Hayd Park'a gidelim mi?,, 
"- Olur.,, 

G idip bir bankonüii üzerine 
oturdular. Ray çok dalgındı. 

Yine söze Maddie başladı: 
"- Bu akşam her hald~ bir eğ

lenceli arkadaş değilsin , dedi. 
"-Ya oyle mi? Bud:ılasın! Bu 

akşam nej'e geciktigimi :>füyor mu 
sun?,, 

Ve gözlerini Maddi'yc çevirdi. 
Maddie, onun gözlerine baktı. Ora
da öyle bir şey gördü ki vahşi bir 
sevinçle bir çığlık saldı 
"- Nedir?,, 
"- Sana bunu aldım~ 
Maddi, telaşlı parmaklarla kü. 

çük paketin kağıtlarını yırttı Kü
çük bir kutuda bir nişan yüzı.iğü 
vardı. Ucuz bir yüzüktü 
"- Nasıl güzel mi?., 
"- Çok çok teşekkürler' .• 
Fakat yüzükten ziyade opulme-

sini bekliyor gibiydi. 

"-Yüzüğü takmıyacak mısın?,, 

" -Sen parmağıma taksana:,, 

Ray takarken, ezkaza oluvermiş 

gibi dudakları biribirine kavuştu. 

Ray: - ..... •••••• 
11

- Yüzük büyük gelirse blr ta-
1;'.afına kırnap sararsın, olmaz mı?,, 

Dedi. ··•-• - _.,_ ... 
"- Nasıl olmaz, Aln olur,, diye 

giıldti, durdu. "Vakit ama de geç. 
miş, annem merak edecek,, diye a
yağa sıçradı. 

İkisi de otobüse doğru koşuyor. 
lardı. Ray: 

"-Yeni pabuçların ama da gü
zel yahu! Tıpkı bir fil:n yıldızına 
benziyorsun!., dedi. 
"- Oyle mi?,, 
Otobiıs kalabalıktı. 

Durmasile kalkması bir o1acak
tı. Ray, Maddie'nin elini acıtırca
sına sıktı. Kıt. cıyak cıyak bağı. 

nrken onu otobüse itti. Otoblis yü
rüdü. 

Ray sokaktan elini snlladı. Son
,·a dondu kalabalığa kanştı. 

Maddie, onun parlak bir (ya. 
rın) a dalmakta olduğunu görür 
gibi oldu. 

1 izmir Ticaret Borsasında intihap 

İzmir {TAN) - Şehrimiz zahire Kemal Nafizden teşekkul ~tmistır. 
ve üzüm borsasının yeni idare he- İzmir ticaret odasının tesbit edeceği 
yeti seçimi yapılmıştır. lntihabatta iki tabii azanın da iştirakile bu haf. 
yeni heyet Kazım Taner, Necatı BO- ta içinde borsa reisi ve reis vekili 
rekçi, Mazhar İzmirlioğlu, Simsar seçilecektir. Gönderdiğim fotoğraf, 
Mustafa Çömezoğlu, Hıfz.ı Mene. borsa intihabatında reylerini kulla. 
menli, Salahattin Sanver, Simsar nan tacirleri göstermektedir. 
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hükümden müstesna tutulmuşlardır. ra almmıyaeaktır. buaJmrı ylkeek mötebe flı"meden Kim Olacak? gösterdik." Çar.-.. aeeeat doet" mütteftk 

"Maa·'ı veya ücretli ınemuriyete -...J "'-•- -t...ıı..d.ot- •-'-..a cı-ı tn..,.._ •• -----d ba la Subaylar ve askeri memurlarla mül- r VYYwa ._ ·---n ..aaıa ... ,.~....., e- •"0 "'""'&.l&A awuan an ve ıu Y -
ld memurlardan ülAk noktasır.dan intisap 

1
=n =~ ~-= ria. .... ilk defi almablieckleri Berlin, 31 (A.A.) - "Havas" Da•zlgfe Vaziyet n preflne vlllyet tarmndan Şehir 

büluııen veya pizamnamesi mucibtn. zunu 0 el ,ulıı:lek ..._ ~ clencelel'l tesbit edildik- Harp tefi meselesinin ~an 83' Guinosund bir zi.Jafet verilecektir 
ce ılclllen tekaüt edilenler dr.rl'!!t.. ~rl~et tarlbin4en en bu1unan1arın ten IOllft hbmet m9ddetlettntn he.. kert mahfill•rind~ iki cereyanın doğ. Mister Chamberlaln, Lehistan • a · 
busust idare ve belediye hizmetlerin-, 81= !:!u~ vazifeye gir- sabında her Od hizmet senesi bir de- masına aebep olduğu anlqılmakta- dan bahsederken, lhaz meselesinin Bu zi,Jllfed a-e ejleneelert takilt e: 
de ve hususi kanunlarla tetkil edilen :nrıeii tarOıten ttlbaren Ud senede reee .. terfi olarak kabul otunacaımr. dır. sırf teknik bir takım zaruretlerden deceldlr. Petflmhe ıünü mevkii 
veva aermavesinin en az vtll'Hıt aev- def terfi .. h Yüksek mektepten herhangi btr Buıtarı harp zamanında mert ve dol .. - a-'wuw-ı ..a-ı-:. mlırtahkem kumanclallhiı orduevin. 

" " .,-- ı>lr • esasına gore esap e- 1 . fal f ·~· ----~ ... ,,........,, ..... Ilı. ıete ait olan banka ve mü•ıuelerde dil k . sebepJe ayrılarak talebe bu unduju sıvil ,..erin ayni phsiyet tara mdan D zic et Mfaki ...__ de ulr ölle ziyafeti hazır~. 
ve mendil umumiyeye hAdim cemi- ece tır. .. • zamanda harp sebebile askerliğe ça- idaresi lüzumuna kani bulundukları an e aeçer ıeçıen - 3 - ,.JMP.,i&. wlplu~ ela ı. balo ve-
yetlerde istihC:lam edilemiyecek!eri Ta~il vaılyetıerine gore, gırebile- ~tanlan ya yüksek bir mektepte halde, diğer ~ 1rJI ~ • , • ;rn;idtJı•ıldlr. Gemi takum t-
lzabnamed ipret edilmiştir ceklerı maaı derecainden daha &flliı okumakta iken harp sebebtle 0 f' ~~ ve- celr, ite' & ztafa alr&tacak hiç hır 1 lzm . 

Muvazen: kanununun E c~tveline ~ir derece ......, ile memuriyete in- sızın askere eel • iihnest lüzumuna kanidirler. thtiyat mesele çıkmadığını, fakat vaziyetin b~ lutr mub-:,:ı arasmdaJd mlla-
tısap etmiş olanların bu ~etecelerin yüksek~~ r mekte~ de- General Wetzell, "Militar Wachen- dikkatli ve o.yanık olmayı~-

1 
• perpmı ve cumarteli lln-

~- tertl~n o1ınoıı_ ~ ~ llizınet mllddetlerlnln talısll1e- vam tllıiliıltte iken harp sebeblle as. biati" da ikinci tezi müdafaa etmek. cl1itıoJ, aıı.ırım .... - lr _ eri~~ a ..._ lr la k 
daimi m.ııiyeti olanlarla ücretli ibtı- rıne nuaran ahnacaJdan maaı dere- kerllje- çaltrıldıj'ı halde yedeıt su- tedif, 11 a, .- • ca • 
'ib mevkilerlrii ~ ·~ daimi ~ itib&ren ıtıçl6tt .a,ı~ bwy rütbestnl kazanamıyanlar bu bk- Bu- münakafa, bupnkü ahval !· ~t hldMTlrinlh art~ I.elaiatan puar 3*Jeye doli'u tiiDlrden 

1iactrJôi'a iiiRôV'rftl:ttJıa- m1Uifh~1'Cret11 ~ ~ ra hiilmıbden iıtifade edeft\Ul~•. çincte berlaangt biı'ekad~mtft '1m ta- ük6metl &ara..,.,.. .ı· a~.:.,;.;til'~. ~-;$.!:..:::~~: 
lamı en ıeç onümüzc:leki tepinisani hizmet muddetlerinın hesabında bır Bwıı.rm üıç hizmet seııeai bir. dfn"e- mamen teknik bit UıtJIU mabl1etlııtln dqıild ve _.. al,Mlte.a.-ua i _ 

kadaP- Meellle wnulmast 18- ~erfi müddetinclen fazla ~alan ]qsmın ce terfi müddeti olarak 1-iP :-ed,i.Uı. dqma . l'Uhektb le ~ iff1n temin oluDcl..._ anlat. 
zmı geleceli i:qıhnamede işaret edil- ucpt derecelerinin tesbıtinde nazan a - 'Ocretı+ paflM.wfai0 •en .. fef1 
mette ve bu llylbalar kanun olldlr.a- ittlara almmuı, ve fakat bu . biz- lletllk hiaie~ atcJenlerin wmfel~ tn e e ~ Chamber'81n ntbQet 
ya kadar lhıtsas ~ teri ~ ._. ...... ~ üa>. ri ile lrtlbattan Usilmelde olduğun. danı oldupnu kaydetmek · . ' ~ 
Vekilleri Heyetince tayin oltlll8Njı ret tl8rec..mcJe ~ ~rl dalı Gcret1e çalıştılt vazifeden aske- olu~ Bil f!''Vll, ~J,.arp .CVl'bpada emnıyet bav81l ,.ntmak 
illve edilmettedir. tJıtı.u mevklle- terfi milddetlnde~~ ll- re celbedilmek suretile ayrılıp kanu- halinde ordunun b,aşuıa ,&eçerell W"tnesele,f 'bu bava içinde hal. 
1in.de bu kanunun meriyeti tarihin. zımdır. nun meriyete gircliji tarihte Asker- harekAU bpt tdare•'.4 etbli~ letmei lçia ic:a1Mtllıtn laer. f91ia J• 
de müstahdem ü~~tlilerin 600 ~ Mmıfflrn iicrefe •epn• larla de bu~unanlardan, askerlik ~et. iı meçhulcl~. pıldığmı illve etmiştir. Prag.. 31 (A.A.) _Alman matb•-
ücreU geçmemek uzere aldıklan ue- 3 _ Bu izahata ıe>re, maaştan üc. lerlni ikmalden sonra yeniden ucret- o • ·. Lod HaHfa da ....... llttil tıaan bir kaç ken ÇeJd.ert ansıabk 
retlerle istihdamlarına devam oluna- rete ıeçme farkı olarak bir derece li vazifelere alııunak istiyenlerln es- Geceil y ClllfJlll Lortlar Kamarasında bir nutut '111• ve ataletle itham etmeli til9rlne 
•llecektir. daha zammedllecektır. Bu suretle k~e çajınlmadan evvelki hizmetle. liyeıek harici si1uet müylr;celednl uPolednl ı.tst.. ....-ı bugün Çek. 

Barem kanunu mucibince m&8f tesblt edilecek ücret dereceleri, U. rinln A fıkrasında 1zalı edilen. es..- Sa~ lFarf1. pat llq)'l _1~ S• bağlayacak, daha sonra pd'dıento luin Al•nlarla 1t1*1'11JaplDÜ11-
ı.iktarlan artmuındaa ve bazı ma- len ücretle çalışan müstabclmnWrin 1ar dairesinde hesap edilmesi ve bu Beyojhmda Hamalbtpnda iki katlı cuma ainü tatil dev....me pecektlr. tedUderlnln bir deWl olmak a.re 

'af derecelerlıiliı ilgasmdaıı dolayı ütret deneelerl oJMaktlr, Meleli, s~ ~ edebileCekleri derı:ce J>lr evden Janpı çılmıı•p. Atet, bL SödıK pu11slaia Jsaaa l'1fhalarUe 
teCJir-ıa1 icap eden fazla)arJıR veril- kanunun mertyetl tal'lhlnde 150 lira ile ucretll ~..!."e ~tayinleri caa. aayı MJ'dılı 91!'1iCla itfaiyeye babei HffteN Veri• l•pDr m\ltaıebabnlll Ud adJlet UU1Bt1akf 

l"lDllillie ve ücretlilere muvakb.t tu. ücret aJan orta mektep IDICUDU olup clir. verllmif ve bü~ p)'retlerle aıei. müDWaebeHerdt - olarak kabule-
mlı\atın tediyesine izaüameye &öre 13 sene 4 ay IDUflı WJa ücretli his- bah~~menln ayni maddeyi izah b~ kısmei'ı 7~ ba1de ıöndi4rül· Landra, aı <,A- A )- Dwily He - dtlmıstnt teklif etnatecUr. Bu ...-
bir eyl<ılde baflanacakbr. metinde bulunan bir müstahdemin eden mu~p kısmında aldıklan ile- miiftür. rald ıazetestntn bll"1rdflin• ıare AL te fÖJ&e demektedU: 

Vcrei 4.,..eee1.,; .,. mi1ı1ıır'4ıın tahsil vaziyetine göre, bidayeten 15 ret mlldan iki. ma8f de~in~ tam ---o-- man arlatokraal•I• wınaup dört. "O Ulftan beJu olan pmıdl ltyah 
Sivil devlet banml kanununun incl -... maata ile memuriyet~ ortasına tekabül ~n ucretlerın ise ~ k J l • ı • kifl tnaınzı efk&rı mnmnfyest ve st - olamu. Almanlar celdftirme hana 

en ehemmiyetli hükümlerinden bir peblleceiine ve her üç senede ltU üst ma~~ sayıla. o goua ngııız yaseti hakkında bazırlad•klan raJIO tinl protesto etnaiflerdL 8la de Al-
bçmı ihtiva eden kanunun muvak· derece terfi "9bilece~e ~öre, 12 ca.Jdan . A '•ıı,J.ta•' n7ı ru Bitle WVöi ~.Bil dö~ manlattlrma liaıekeünl t.u&h protes 
'bt Udnct madcleti lubnamede fÖYle senede 4 clnae terti ettiji8i kabul e- '~ a ,. .. '~ l'J' to ediyoruz.,, 
izah olunmu§tur: derek maapm lt llllOU derece addet. l ........ e (Bap 1 fneicle) kifl baron Wermr Von Helmbaden. aclald l+al mla 

Bu kanunun med)ete lirdiii 8 mek ve bu müdahde.- mat§lı me- ekslltslz bir ~lde y..,,mak im\ln~ Baron Von Falk~ayn, Kont Pilk. FraftS fG r 
Umnıuz 939 tarlbincle umumi mu. muriyet derecesinin bir ii8t d8recell- Mistemlekelerlncle nı vermek ~e. te~ eCU14iii blldJ,. le~ ve ~ Vpa twardowaki'dir, l1t C ..... 
'natıeye dahil B ve B cetvel,lerile ne ait IDUf tutarı f1cra oluak veri- rilmektedir. :Bu .,._,-tıar İngllfılrede tU.. 
taJtn edilen kadrolarda mültahdem leceiinden kendipnin 9 anca~ Teınlzlem• Hareketi Yan ream1 Japop, mahfillAriade m.tım ........... lnatıtz rie9Jt ft ~flPBlı•caw .. 

unanlarla mülhak bütçelerden ye maaflll tutarı olan l30 lira le- sö71ud•iim pn. Japonya Tiedbin meb~ bir çok ıabitler ve 1f a. Y-· r• 
Jet demir)'ollarr JdanlUe. iDhl- retli ~e konulması lcap eder. Loııc:lra, 31 (A.A.) - Dally Heraldı ın-leeWa müzabNllne. -~ damla"' ,ruı ..ıüpleri ve mWW. ~ aı tA.A.> - Herriot "ltal--

ar'lar idarpi memurları hariç ve Hizmet müddetinden artan 1 •ne 4 lncWz uaüatemlekeı.kıde "T .. izle- dan evvel Ddıadt metielelerin mit.- ~ .a.Aım lair m~ yaa Balk Btrllll.. tarafuaclan lt bor
lmaull ldanlerle bel.,_ • ..- w em;. - .... ~ dencssbı+f m.e.., ~ tev...w etmek, üze- kere ve baJledilmesüıde isrttt' ede-.~. • ......... tertip adllm ı..ahQ.. 
ftt alan memurların apğıdald hü- ıeçmlt sayıtmUi Drurktir. re fınlalWe uJAhi3reti hak J'81li bir cektir. BUDlltm •ketleri Nimi bir ma- raua bir nutuk irat ec1enk ,..ınnc1a 

..... clatrellnde, pt11 tp ı,,._ • ..,,.,, ~ 8cNderi "ParlAmento müstemleke komi~~ InclJJz • Jmo ..,;~r._ıer~ s;. ııı,et aJmamıt ve mnumt nrette ga_ lkl ~--~ bir ~ ,._llm ve aı.caırıan Wft ~ :~*1Hebld ... ohw ta bu Jranun1m lbdu edlleceimt ~ ~ermektedır. yl bir tarzda netice~nlnesl hıı dk rüpe pkllnde cereyan etmiftlr. Bu huaule seı-aını ümlt ettijini SÖJt. 
:tan -tll1ıılt ohmarakbr: taılılnde~ Ut- 1ki meclise ve butun par.mere görü.f~ alacalı §ekle baibdar. gorapıeter esnuında anketçiler Al- miftlr. 

A ...... e Teıamua 939 tatlldildlf~ ecıe=kleri 6ınt 4ereceıerL memup badan mütefUkll olan bu G.,,.,_.,. .,,..,.,,,_, 1'D*1l noktai l)azarw izah eUrıitJer "İtalyan Halk Blrlill,, umumi sek· 
ıetle ma.ta!Mlem olan memurt.arjiı •: komite, daimi bir tefekkül olacak Roma, 31 (A.A.) _ "WCe d'ttt~ ve hııU&uemn si;vuet.lltaklancla ma. retari Romano Coechi'de bir nutuk 
ieıM mlkt&dln ne oluna o1IPli) ı MIW d'Mn bitli ve: .. lia,, gazetesinde Amerilcaıt • J*'°u ıu.M almlflardır. Bunlar ı.111~ aöJU,..k ı.ıı eybllde 100 bin mu-
preOIJt..,. iklliM ılWıum ve ~~ JD81Mt oıan _,.,~ ı - Tetkikat için muttemlekedeld Ucaı-et ~Nil feslü hakkında ye alellde ziyaretçi sıfatiyle gelmlf. hacir ltal)'anın hwDıta için çarpışmı-
~ tllbit ...,_ rine üt ~ valileri Londn1• çallrabileeft. yeıal4eD tefalrlıerü b\Üun.Q Viıp.to lene de Httlerm ba zevatın tan•at- ra )tam bulunduJr.larmı ilin ettilde.. 
~ .......... icjpiıi'1ID 2 - ta.iiiti 2 - Müatem1eb waret lMIDUI'- G.,U. ba Ur*Ua bw ıntlmatô• lerfne bily{ik bir ehemmiyet atfetU.. rinl batarlatmq ve harp zuhurunda 

.~ fıitlhdani ~ 1anm un ..WU7etinl haiz olacak. mabtyedll4a old\llmıv byd4tttikte ii f4dia edilmek~. ltalpla demokratlarının J'ransa ve 
,..,-~.--- Uefttı. ptıpn ~ oJun•a 3 - Hük6metln mahrem vesika· sonra ınuabldllyl 6ilıa.tmelde Ameıi- ~mokı'..;. için çarp1pcak1Annı, çi1Jı.. 
~ muflı .clevı.t ::• .. ~ maat larmı Wldk tıdebıı.aektlr. kamil Jçonlan ÇbMle Angloialmon Sandler'I• N.... ~ü btl earetle hakiki ltatyan davumı 

.-.ıar-.. L....... 111t.a.pa ._. maelblnce OaambPlaln bu bmttenla ihdası- clemokruilerine karp tarzı haNllet- "~ da miclafaa etmıı olacaklarmı söyle-
__. ft 11ahumenı11 fi. bit edllm ..., ekJene. m ~ &ünU parlamentoJa ~ lerinl dellftlrml1e icbar etliıelr l8te- Stokholm, 31 CA. A.) Stacllada miftlr. 

""'8111• ..... .,.. ..-. 41neıldlr. dlllnl ,.~ w bu "1tlmato~ b& nutuk söyı.y.n Hariciye Nasın ~rllt lrcla.e lltlca 
kterl IDMt tlcret 5 o altı ay htikıııril olclu .. u Iave eyle- meJwd 8üdler, FlulAncHyanm ~ ide• Cete 
1lu mut clerecrfııf ..._ ,..,_ IZIWlrcle llr Ya•••• mektecilJ'.. dl al'ZUIUSo hllifrna Lı,ntere, l'ranaa ~. 31(A.'A.1-11 verayter-

• mütelratt olarak çalqanlmn 8el9t hmlr, 31 <TAN) - J1uaOa ille- Oq4a. ..... tanımda ~•Pi- ve vyetler BlrJtii tarafmdan aa • 4oM11İtıea eden l'lliltln tethlfçllert. 
ı _ Ucretll memm'lwna ba kanuı. cleNeılnd alaoaktJr. Jıhlell • lira elen wa ~pnedekl hastahane lan 1efebbül0n ln,Uterit Ue J..,,a rantı ecUlm.W protMo eblÜf " Din 11fler1nden Abdtlrrllhtnıu, Ea. 
el dairelerle 3659 _,. kamı• uU JllUflı olan herbanli bir ftkileı eaddellnde komlqoacu Alt Haydann aramidM yeni bir trlnltk thdlS ~ Aland •Mlarınm b1taraf1ilnıı anma. raç•cta ikamet\. 'D)emur edllmlştlr. Hil 

Mrlnci madct..me ~ miies- birinci mlmentdtilDden tekaüt • nlnde yangın çı1mıq •tef etvarda- jini ve bunun 'Çfndeld bıgfliz - Ame. fazam tçlft tedblrlft' abnması liZID'i llumet tarafmcfan ne~len bir teb-
lerde ye hUIUll mektepı.Jn Wf· dilmif bir zat ile 21o1 sayılı kaıluıtua ki evı.e de llrayet ebntplr. Netic!e.. rikaD ınenfaatıer,nt old~}u kadar As geldiği noktasında ısrar etınl;ttr. ftde kilertll pfine tstfmat bir nıua-

ve marabbni Murif VekUetlne meıtJet tarihblden evvel 3S lira ull ele bir ev tamainen, Ddainln de çatı yaclakl Framu - HpJJancla ,&pdaatl~ Sandler, t'sveç, JıUltbı~ Sov.. mele yapllacalı ve Brdilne Utlca e: 
bulunan muaJlimUklerintle. W. _. olan ~n mütekait n llt btJan yaım'llf, ateı fazla Si- rlni de aliQdu edebileceibd .illA• yetler BirUin.le .-çak ve doltue bk' den dller Ast şeflerinden ayırt edL 

bqka bankalar, sigorta tir- b1r kimle tekaüllüklerinden 10nra 5 rayet etmeden 16ndürülnıüştik. eylemektedir. lisanla Aland adalan hakkında ta· leceii tavdedilmektedir • 
• 
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Emniyet ' Sandığı · ilanları 
' \ ·, 

0 /o 8.5 Faizli ve 
emlak 

8 sene taksitli 
satısı 

' Semti 
~ - .. , 1\fuhaınm~"!n 

Kumkapıda Muhsinehatun mahal
lesinde Molataşı sokağında eski ve 
yeni 19 No.lı. 

Cinsi kıymeti 

1450 

Fatihte eski Hacıhasan yeni Hay
dar mahallesinde eski Haydar 
cnddesinde yeni Haydaryokuşu ve 
caddesinde eski 45 en eski 55, 1, 
55/ 2 yeni 55, 21 1, 2 2 No.lı. 

İki buçuk katta beş o
dalı ve elektrik tesisa
tını havi bahçeli kagir 
bir evin tamamı. 
İki buçuk katta sekiz o. 
dası iki mutfağı, ve e
lektrik ve terkos tesi
satı olan maadükkiın 

iki kagir evin tamamı. 

~ 
3000 

Yediku1ede eski Hacıpiri yeni Ha
cıevhat mahallesinde Hacıpir!. 
caddesinde eski 31 mü. yeni 63 
No.lı. 

Üsküdard~ Pazarbaşı mahallesin
de eski Km-amanlı yeni Türbe so· 
kağında eski 62 yeni 9 No.lı. 

Hnsköyde Turşucu mahallesinde 
Keseci sok t ğında eski ve yeni 20 
No.h. , 
Kadıköyü'1de Zühtüpaşa mahalle
sinde Tahtaköprü caddesinde eski 
4 mü. yeni 34. 36 No.lı. 

\ 

Bir buçuk katta iic o- ~ 200 
dalı kagir bir evin ta- "' 
mamı. 

İki buçuk katta üç o. ~ 550 
dalı iki katı kargir ya- .. 
rım katı ahşap bir evin 
tamamı. ..__ 
İki katta dört odalı ku- ,.. 700 
yuyu havi bahçeli kar-
gir bir evin tamamı. 
İki buçuk katta yedi o- 2000 
dalı elektrik ve terkos 
tesisatını havi maa. 
dükkan ah.sap bir evin 
tamamı. 

.... 

1 = Arttırma 28 ağustos 939 tarihine düşen Pazartesi günii saat 14 
ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin 
üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin ~ 10 u nisbetindc 
pey akçesi yatırmak ıazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senedP. 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler '1 8.5 faize tabidir 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece
de ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını görmek için 
Sandık Binalar Servisine müracaat edilmelidir. (5597) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden: 
l\Iektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere aitı se. 

nedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve ma
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. 

. Mektebe kabul olunan talebeDin giyimi, lytmı vesalr .hususatı mektep 
tarafından temin edilir. 

2 - l\'lektebin bu sene hem lise ve hem de yükse~ sınıfına talebe alı. 
nacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve yaş. 
ları on betc;en küçiik on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

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

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

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğµne karşı yazacakları istidalarına 
aşağıdaki vesik:ıları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 
C - Mektep şahadetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut bunların mu. 

saddak suretleri, 
D - P ollsce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı, 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları, 
F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9X6 eb'adında,;7 
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 lazımdır. 

6 - Fazla tafslliit icin Ortaköyde Mektep müdürlüğüne müracaat olun. 
malıdır. !stanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönde. 
rilmesi lazımdır 1'5272,, 

·Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. ·idaresi ilanları 
1939 İzmir Fuarı için satılacak yüzde elli tenzilli on beş günlük halk 

ticaret biletlerinin mer'iyet müddeti "1zmir Fuarı gişesinden tebdilen 
alınacak bu biletlerin muayyen on beş günlük meriyet müddeti içinde 
bizzat hamilleri tarafından İskendP.run istasyonuna da vize ettirilm<!si 
şartile" on yedi güne iblfığ edilmiştir. Fazla malfunat için istasyonlara 
müracaat edilmesi "3440,, "5762,, 

l\luhammcn bedeli 1352 lira olan 118 adet muhtelif kudrette daimi 
cereyan için sarfiyat saati (kontör) 25 • 8 • 1939 Cuma gunü saat 110.30J 
on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 101 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait sartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
d • (5W~ ır. 

* Sirkecide Vezir W<elesi caddesi üzerinde bu kerre inşası t amamlanan 
dairevi kagir dükkan müzayede ile ve bir sene müddetle k iraya verile
cektir. Senelik muhammen bedeli 600 liradır. Muvakkat teminat 45 lira. 
dır. Müzayede 14/8/ 939 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme 
binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün ve saatte komisyona ~üracaatları lazımdır. Şart. 
nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. "5683,, 

Elbistan Kaymakamhğından: 
Kazamız sağlık korucuları icin satın alınacak beher takımı 11 lira mu. 

hammen kıymetli 11 Takım elbiseye muayyen ihale güm.inde t alip zuhur 
Ptmediilinden ihalenin 10/8/ 939 tarihine tiı.lik edildiği ilan olunur. 5767) 

TAN 

IMALIYE !EKALETİ 
ve 

TÜRKİYE İŞ BANKASIN~AN: 
5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lu kanun ile 

tedavülden kaldırılması kabul olunan mülga, 

DONANMA CEMİYETİ 
PİYANGOSU 

' 
Tahvillerinin itibari kıymetleri olan yüz kuruştan Türkiye iş 

Bankaaı Şube ve Ajanları tarafından 1 Ağustos 1939 tarihin

den itibaren tediyeıine hıqlanacaktır. Tediye muamelesi 31 

Mayıs 1940 tarihinde hitam bulacağından hamillerin bu ta 

rihe ka dar Banka Şubelerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

~ ..................................... . 
• 

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 de? Milas askeri garnizonunda ihalesi 
~apılaca~tır. ~ham~en bedeli l?.900 lira, muvakkat teminatı .. 1~.00 
lıradır. istekliler ismı geçen garnıı:onda saat 14 de kadar mal mudur
lüklerine yatırdıkları muvakkat teminat makbuzlarile ve Ticaret Odası 
vesikalarile birlikte teklif mektuplarını Komisyona vermiş olacaklar
dır. Milas Küllük ve Bodrum garnizonları odtmları bir müteahhide ve
rileceği gibi Milas, Küllük birlikte Bodrum odunları da ayrı müteahhi· 
de ihale edilebilir. Şartnameyi görmek isteyenler Milcis'da as. satın al-
ma komisyonuna müracaatları. "5751,, 

Manisa tümen merkez birliklerin in 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 teminatı 2307 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda gorülcbilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale günü ve ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Manisada tüm satın alma komisyonuna vermele-
ri. (201) (5771 l . ~ 

260,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuslur. Muham
men bedeli 7800 lira, ilk teminatı 5P.5 liradır. Eksiltme Mersin Askeri 
Satınalma komisyonımda 17 - 8 - 939 Persembe günü saat ı 1 de yapıla
caktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat evveline kadar ka
bul "edilir. Fazla bll~i edinmek isteyen istekliler Askeri Sı:ıtınalma Ko . 
da mevcut olan şartnameleri her zaman görebilirler. (202) (5770) 

' .... 
Gebze uarnizonu icin Ptnanet suretile inşa edilmekte olan natamam 

kamyon hanıtarının keşifnamesine göreinsaatınm ikmali acık eksiltme 
ile yapılacaktır. Acık eksiltmesi 14 • 8 - 939 Pazartesi ı:rünü saat 16 da 
İznıitte Tümen Satınalma komisyon unda yapılacaktır. Fenni şartname
si İstanbul. Ankara. Lv. amirlikleri ve tzmitte Tümen Satınalma ko
misvonunda her li(Ün görüleb;lir. Tutarı 8508 lira 12 kurus. ilk temina
tı 640 liradır. İst,,klilerin belli gün ve saatind" 2490 savılı kımımun 
istediği vesaikle İzmitte Tümen Sn tınalma Komisyonuna .szelmele-
ri. (200) (57'i'2l 

.~ .... llRI ........ : ........................... , 

BASIMIZA GELENLER , 
Yakın Bir Mazinin Hatıraları 

Mondrostan • Mudanyaya 
1918 • 1922 

~ski Moıkova ıefiri ve muhtelit ınütareke komisyonu reisi Galib 
Kemali Söylemezoğlunun mütareke zamanına aid hatıraları. 

Bathca mevzuları : Mütareke • İzzet Pqa kabinesi - lıtanbul
da ecnebi gemileri - ltgal vesilesi • Ordunun terhisi • Kont 
Sforza - Maretal Allenbi • Damat F eridin Sadareti • lstihza
ratı sulh iye komisyonu - Şurayı saltanat · Mustafa Kemal Pa-

1 • 

11 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

104,000 kilo meşe kömürü alınacnktır. Açik eksiltmesi 16 - 8 - 939 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4680 lira, ilk teminatı 
351 liradır. Şartnamesi komisyo:ndı:ı görüleb'lir. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (104) (5773) 

• • 5000 liralık kadar bez su kovası a lınacakl.ır. Pazarıık ile eksiltmesi 
3 • 8 - 939 perşembe günü saat 14.45 de Tophanede amirlik satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 750 liradır. Şartname ve nü· 
munesi komisyonda görülür. isteklilerin b.üli saatte komisyona gelme· 
leri. (105) (576fl) 

,. ... . 
Beş bin liralık kadar haki veya beyaz mahruti çadır bezi alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 3 • 8 • 939 Perşembe günü saat 15 de Tophanede 
amirlik satınalma komisyonunda yapılacaktır. Elinde mevcut malı o· 
lanların nümunelerile ve kati temin atlarile belli saatte ko.na (!elmelc~ 
ri. {103) (5774l 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı i stanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : " 

l - Satın alınacak 700 adet battaniyenin 9/8/939 çarş:ımba günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. r 

2 - Tahmini bedeli (51i00) lira ve ilk teminatı 420 lirad1r. 
3 - Evsaf ve şnrtnames;le numunesi komisyondadır. Goriilt!bilir. 
4 - İsteklilerin o gün ek.-,ütme saatinden bir saat evveHne kadar 

2490 savılı kanunun tarifi ye~hile hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
Galata ~ıhtım caddesi '\'eli AJemdar hanı ikinci kattaki komisyona ver. 
mcleri. (5513) 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 26 EyfuJde Başlar 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Tüı·k

çe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

• Yatıh ücr et 250 li ra , gündüzlü ücret 60 li radır. ! 
'5 Kayıt muamelesi yapılmaktadır.•••••••" 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için elli bin metre çift nakilli kurşunlu kablo ka, 

palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. • 
2 - Muhammen1 bedel 6000, muvakkat teminat 450 lira olup eksilt

mesi 29/Ağustos/939 Salı günü saat 16 dn Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki Satınalma kmoisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, mu\·akkat teminat makbuz veya banka mektubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyona vereceklerdir. --

4 - Şartnameler. Ankarada P. T. T. Leva7.Im, lstanbulda Kınacıyan 
Hanında P. T. T. Avnivat Subesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak vc-
rielcektir. (2722) (4831) 

Elbistan Kaymakamhğından : 
Kazamız köylerinin sağlık işlerinde kullanılmak üzere satın alınacak 

Zündap veyahut İndiana markalı motosiklete talip zuhur etmediğinden 
ihalenin 10/ 8/ 939 tarihine tnlik ediliği ilan olunur. •..- (5768) 

Etsiz Şifa ve Sıhhat Kaynakları 

ARMUTLU KAPLICALARI 
Romatizma, siyatik, böbrek, nikris, nefes darlığı, akciğer. ka

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

hastalıklarını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. " 

Otelde b!rinci sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. 

Otelde ikinci sınıf odalarda ikamet (banyo dahil) 135 Kr. 
Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş oda1ar daha ucuzdur~ 
Mudanya postaları her salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri 

'9 gidi" ve döni.işte uğrar. 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet Hususi muhasebe ve Maarif dairelerile hastane 1çın yaptırııa

cak ceman 68 kalem matbu evrak agustosun on dördüncü pazartesi gu· 
nü saat on birde ihale edilmek üzPre açık eksiltmeye konmuştur. 

Mecmuunun muhammen bedeli (2002) liradır. İsteklilerin o gün zik· 
rediJen saate kadar 150 lira on beı:: kuruşluk muvakkat teminatla vila
yet makamına şartname ve nümunelerini ~örmek isteyenlerin de viltı.· 

, a ordu müfettit i - İzmir vekayii • Tevfik Pa, a heyet i. 
Mütareke devrinin gizli entrikalarını izah eden bu eser 

merakla okumağa değer ve herkesi ali.kadar eder. 

yet enci.imen bürosuna müracaatlı!rı. (5748) 

! ----------------~~~-----
Fiatı 75 Ciltlisi 100 kuruıtur. 
KANAAT KiTABEVi 

Betonarma Köprü 1 nıaatı 

Nafıa VekCiletinden : 
1 - İstekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Adana Vilayeti dahilinde Adana • Karaisalı yolu üzerindeki 11Çak1t., • 
köprüsünün betonarme olarak inşna tı ayni şartlarla ve "90.000., lira 

keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u sulilc tekrar eksiltmeye çıkarılmı§
tlr. 

2 - Eksiltme 14 • 8 • 939 tarihinemüsadif pazartesi günü saat "16" da 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 11450" kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alına bilir. 

4 - isteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafia VekAletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine aid 
Ticaret Odası vesikasını ve "5750,, liralık muvakkat teminatlarını ha. 
vi olarak 2490 sayılı kanunun tarifa tı dairesinde hazırlıyacakları kapa
lı zarflarını ikinci maddede yaz11ı vakitten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reis liğinc vermeleri lazımdır. 

"3324,, 115578,. 

) -DENiZ LEVAZIM ILANLARI 

M . .:\<f. V. Deniz Fabrikaları Umum ::\füdürlüğiinden: 
Deniz Fabrikaları Sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacagmann ıstcKll 

olacakların Gölciikte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne 

müracaatları. "5719,. 

Is+. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Miitcahhidin taahhüdünü yapamaması hasebile zararı nam ve hcsab1-

na olmak i.izere 5000 kilo çubuk kurşun alımı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 16 - 8 - 939 Çarşamba s:ıat 15 de B. Postahane binası birinci 
katta P. •r. T. Müdürlüğü odasında teşekkül edecek alını satım kouıis-
yonunda yapılacaktır. . 

Beher kilosunun muhammen bedeli 32 kuruş, hepsinin 1600 lira, 
muvakkat teminat 120 liradır. 

İsteklilerin olbaptaki şnrtnamelf' rini görmek ve muvakkat teminat
larını yatırmak üzere mezkur Müdürlük İdari Kalem Levazım kısmına, 

eksiltme gün ve saatinde de Ticart!t Odası vesikası, teminat makbuzile 
birlikte komisyona müracaatları. "5682,. 

Sahibi ve Neı?ri~·at Müdürü Halil Lfıtfi.i DÖRDÜNCÜ. Grızctccilik ve ' 
Neşriyat T. L. Ş. Ba!!ıldı~ ~·~r TAN Matbaa"ı 
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HA .SA 
defed~r. istahsızlık. 

• 
hazımsızlık, siskinlik. bulantı. 

I 1 
gaza 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra birtath kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek ahnabilir. 
~ ....................................... ,I, ........................... _ ........................... , Daima 

Daima 
Genç 
Güzel 

--
Türkiye Ses Kraliçesi 

BAY AN HAMİYET YÜCESES 
Memleketimizin her tarafında seve seve dinlenen ve çok bü
yük rağbete mazhar olan kıymetli muganniyemiz, Türkiye Ses 
Kraliçesi, Bayan HAMİYET YUCESES'in bazı plaklarını 

m uhterem halkımıza takdim etıpekle teref duyarız. 
AX 2102 AX 2143 

Bir sabah uyanırken 
Ne kadar bekledi göynüm 

AX 2126 
Gülmeseydin açılmazdı bu güller 
Yollarını beklerken 

AX 2118 
Ela gözlerine 
Saçlarıma ak düştü 

SAHiBiNiN 

Selam verdim selam almaz 
Gözler var anam gözler var 

AX 2149 
Gemiciler birinci kısın: 
Gemiciler ikinci kısım 

AX 2154 
Sevda ateşi 
Gördüm ben seni 

SESi 

Erzincan Müstakil Vakıflar Memurluğundan: 

1 

1 

No. Bedeli :u. 
Lira K. 

Vakfı Cinsi Mevkii Hududu 
% 7.5 
teminat 
LiraK. 

34/ 14,35 
36/ 6.37 8 5500 00 
38/ 10,39/ 12 
40/ 14,41/ 16 

yedi bap Gazi. P. Sağı muhte-
Müftü dükkan C. Sö. lif eşhasa sa- 412 50 

Abdullah ve han. ğütlü tılan vakıf 

otel kahve dükkanlar. Solu yi. 
karşısın- ne muhtelif eşhasa 
da satılan İzzet (paşa) 

vakıf dükkanları 

arkası Hışır Nuri 
ambarı ve saire 
dükkanları cephesi 
meydan. 

Yukarda cins ve mevkii yazılı gayri menkullerin bedelleri ihale tari. 
hinden itibaren bir ay zarfında tamamen ödenmek şartile mülkiyetleri
nin satılmaları için 25 - 7 • 939 tarihinden itibaren yirmi gün müddet
le kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 15 - 8 • 939 tarihine 
rastlayan salı günü saat on beşte ihaleleri yapılacaktır. İstekliler 2490 
sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanununa göre ihale saatinden bir sa. 
at evveline kadar Erzincan Vakıflar idaresinde müteşekkil komisyona 
vermiş olacaklardır. Bu saatten sonra verileaek olan mektupların ve 
postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (5537) 

HR5RRRT 
· 5ıhhalinizi 
te/Jditl edigor 

!. .~ ~~ 

Of/LB/11 
iT 

ile ö~ ürünüz 

l Satıcılarına! 

BU GÜNDEN İTİBAREN 
İstanbulda Bira Satışı 

İNHiSARLAR İDARESiNCE YAPILACAGINDAN 
-, 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Bayilerle Lokanta ve Gazino Sahiplerinin Siparişlerini Aşağıdaki 

Adrese Vermeleri icap Eder. 
Krem Balsamin 
.KAN. Z U K 

iNHiSARLAR İSTANBUL BAŞMÜDÜRLOGO ile 

KABATAŞ Telefon: 43799 
Siparişler Ka'myom . . 

servısı ile temin olunacaktır. 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

istanbul Vilayet ve Belediye Ri
yasetinden : 

Vergi hesaplarını ve tediyatını muntazaman takip etmek 

ve yanında kayıtlı bulundurmak isteyen mükellefler için hazi

ne vergilerinde olduğu gibi Belediyece ihtiyari olarak cüzdan 

usulünün ihdası kararlaştırılmış ve şubelere tebliğat yapıl

makla beraber gazetelerle de ilan edilmiştir. 

Bu kolaylıktan istifade etmek isteyenlerin maliye şubele
rinden bedeli mukabilinde cüzdan alarak mensup oldukları 

Belediye tahakkuk ve tahsil şubelerine müracaatla vergi ve he

sabatını derç ettirmeleri kendi menfaatleri icabından b:ılun

duğu tekrar ilan olunur. (5565) 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

Nazarı Dikkatine : 
A vrupada büyük rağbet kazanan ve 

subaylara çok yarayan 3 renkli 

D A 1 
Aıkı fenerleri gelmittir. 

isimli 2 şaheseri. bütün dünyanın en 

Dr. Zekai Muammer 
TUNÇKAN 

BAKTERiYOLOJi 
Li boratuvan 

mükenımel güzellik müstahzarlan
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın ı:!Uzelli,iHnin sihrini terki

binde saklıyan en ciddi ve şayanı iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü-

(Tifo, Frengi, Sıtma) nın kan mua- tün kadınlar için zaruri bir ihtiyaç-
yenelerile teşhisi, difteri, balgı:ım, tır. Cildin letafet ve taravetini art· 
cerahat, idrar, kazurat muayeneleri 
ve kanda üre, ıeker, kolesterin mik- ı tınr. Ya~h. ya~sız ve acıbadem cin.sı-
tarlarile istenilen aşılar ve sair blo- leri vardır. 
Ioıık tahlıller yapılır. Cemberlıtaş 1 Eksir Balsamin KanzulC 
karşısında Güzel Apartıman No. 4 1 

' Tel: 22017 ____ .,. 

İstanbul Asliye İkinci Ticar et 
Mahkemesinden: 

Ahmet Murtazanın sahip ve c;üva
risi bulunduğu Behzat isimli motö-

Cildin dalmt yumuşaklığını temin 
ed er. Yüzdeki cil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latü bir serinlik 
verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
BEYOCLU - İSTANBUL rü Bandırma limanından yüklü ola

rak İstanbula müteveccihen seyret- .... 
mı!'ll ..... ~ 

mekte iken 28 - 7 • 939 gecesi sa&t 
on üç b uçuk raddelerinde birdenbi
re poyraz fırtınasına tutulmasındaıı 

ı 
dolayı hamulesinin bir kısmını d e
nize atmasından sonra tanzim ettiği 
deniz raporunun tasd ikini talep et-
mesi üzerine mahkemece muhakeme 
günü olarak 11 • 8 - 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 14 de tayin kı
lınmış olduğundan yevmi mezkiırdP 1 

bu hususta alakadar olanların mah
kemede bizzat bulunmaları veya bir 
vekil göndermeleri deniz ticaret ka-
nun unun 1065 inci maddesi muci-
bince ilan olunur. (19515) 
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Her yerde DAlMON pillerini ve ampullerini de 11rar la 

İllteyiniz. DAlMON markasına dikkat ediniz. 

1 

l~~~~~~~~~~,I SOL~al~ 
Bir Elbıseyı 
Ter Mahve· 
debilir. 

1 
lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: Kız Enstitüsü birinci kısım ikmali inşaatı. 
Keşif bedeli: <27778) lira (5) kuruş. 

Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiştiı. 
A - Kapalı ek~iltme şar'..namesi, 

, B - Mukavele pro,jE'si, 
C - Bayındırlık işleri g(?nel şartnamesi, 
D - Keşif cetveli hususi şartname umum~ fenni şartname ve proje. 
İstekliler bu evrakt fzmir, Ankara, ve İstanbul Nafıa müdürlükle-

rinde görüp inceley-ehiUrler. • 
Eksiltmenin yapılaC"ağı ~:er tarih gün ve saati: İzmir Nafıa müdürlü. 

ğü eksiltme komisyonunda 11 / Ağustos/939 cuma günü saat 11 de ka~ 
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek icin İzmir vilayet makamından bir ehliyet 
vesikası almış olmak mühendis veya mimar olmak. veya bu salahi~ 
yette kimselerle teşriki mesai edeceğini noterlikce musadd=ık taahhüt. 
name ile tevsik etmek 939 yılına mahsus ticaret odası vesikasını haiz 
olmak lazımdtr. 

Muvakkat teminat <2R3·tl Jiradır. 
T~kUf Jnektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar 

fmıır Nafıa müdiirliiğünd~ müteşekkil komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecek VE' nm:tııda vfilti gecikmeler kabul edilmez. 

(5465) 

Terin 11lattığı 
elbise kısa 
bir zamanda 
harap .olnıağa 
mahkumdur. 
Terkibindeki 
tuzlu madde 
}erden dolayı 
ter, bilhana 
ipekli kumat
ları bozar, 
Elbise ve iç 
Ç&Dlllfırlarmızı 

"tere kartı muhafaza etmek için 

SUDORONO 
PERTEV 
Kullanınız. ! 

..................................... . 
Dl K KAT: "Sudoron o Pertev.. teri, keameı. sa· 

dece mecraeını deljl9tlrlr. Bundan dolayı vtıcuda i 
h lç bir fen alıljı yoktur, • 
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